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ГРАД НОВИ САД

Скупштина

796
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, 9/20 и 52/21)  и члана 39. тачка 7. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) 
Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници од 16. сеп-
тембра 2022. године, доноси

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПЕТРОВАРАДИНА СА 

ПЕТРОВАРАДИНСКОМ ТВРЂАВОМ

 УВОД

Планом генералне регулације Петроварадина са Пет-
роварадинском тврђавом (у даљем тексту: План), обух-
ваћено је насеље Петроварадин на делу сремске стране 
Града Новог Сада у Катастарској општини (у даљем тексту: 
КО) Петроварадин и део KO Нови Сад II у зони планираног 
моста на траси некадашњег Моста Фрање Јосифа.

Петроварадин је, са 17.577 становника једно од највећих, 
али и најстаријих делова Града Новог Сада. Насеље Пет-
роварадин чине целине Стари и Нови Мајур, Транџамент 
и Садови. Највећи део ових целина је намењен становању. 
Породично становање је доминантна намена на подручју 
Старог Мајура, Садова, Транџамента, а мање је заступљено 
у деловима Новог Мајура. Општестамбеним зонама су 
намењени делови Транџамента, Старог и Новог Мајура. 
Вишепородично становање средњих густина је заступљено 
у деловима Прерадовићеве улице, а концентрисано у под-
ручју уз Железничку станицу. Простор за централне функ-
ције углавном је концентрисан у зонама општеградског 
центра уз Прерадовићеву улицу. За намену пословања 
задржава се радна зона „Исток“, а у оквиру других намена, 
пословање се планира углавном у оквиру простора кон-
центрације нестамбених садржаја (комерцијални, услужни 
и производни). Међу најважнијим и најпрепознатљивијим 
просторно-функционалним карактеристикама планског 
подручја су релативно велике зоне културног наслеђа Пет-
роварадинске тврђаве са окружењем, и вредна целина 
Петроварадинске аде у оквиру које се налазе зоне заштит-
ног зеленила и површине за хидротехничке захвате. Прос-

тори за јавне намене подразумевају већи број јавних служби 
из области културе, образовања и здравства. Део Академије 
уметности Нови Сад и Музеј Града Новог Сада који се 
налазе на Петроварадинској тврђави, су институције од 
значаја за Републику Србију, Аутономну Покрајину Војво-
дину и Град Нови Сад. 

Кроз Петроварадин пролази Државни пут IБ реда ознаке 
21 (Нови Сад – Ириг – Рума – Шабац – Коцељева – Ваљево 
– Косјерић – Пожега – Ариље – Ивањица – Сјеница) (у 
даљем тексту: Државни пут IБ-21) и Државни пут IIА реда 
ознаке 100 (Хоргош – Суботица – Бачка Топола – Мали 
Иђош – Србобран – Нови Сад – Сремски Карловци – Инђија 
– Стара Пазова – Београд) (у даљем тексту: Државни пут 
IIА-100). Железнички саобраћај подразумева магистралну 
једноколосечну електрифицирану пругу број 105 ((Београд 
Центар) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна 
граница (Kelebia)) (деоница Стара Пазова – Нови Сад) (у 
даљем тексту: пруга Београд – Нови Сад – Суботица) и 
једноколосечну неелектрифицирану железничку пругу Пет-
роварадин–Беочин (у даљем тексту: пруга Петроварадин–
Беочин). Витални делови водоводног система на подручју 
Плана су извориште воде „Петроварадинска ада“ и резер-
воар „Транџамент“, а за одвођење отпадних и атмосферских 
најважнија је Главна црпна станица „Роков поток“. Снаб-
девање топлотном енергијом подручја у обухвату Плана 
је из топлификационог и гасификационог система града, 
из главних мерно-регулационих станица (у даљем тексту: 
ГМРС) „Победа–Петроварадин“ и „Навип“, као и топлане  
„Петроварадин“. Преко подручја прелази и гасовод високог 
притиска за сремску страну града.

Овим планом се прецизно утврђује намена простора, 
дефинишу коридори саобраћајне, водне и енергетске 
инфраструктуре, као и правила за уређење простора и 
заштите природних и културних добара на обухваћеном 
простору.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

I. ОПШТИ ДЕО

1.1. Основ за израду Плана

Правни основ за израду Плана је Одлука о изради пла-
нова генералне регулације за грађевинско подручје града 
Новог Сада, која је објављена у „Службеном листу Града 
Новог Сада“, број 48/09, од 1. децембра 2009. године.

Плански основ за израду Плана је Генерални план града 
Новог Сада до 2021. године –пречишћени текст („Службени 
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лист Града Новог Сада“, број 39/06) (у даљем тексту: Гене-
рални план), којим је утврђена генерална намена површина, 
као и смернице за израду планова детаљније разраде за 
појединачне делове града. 

Поред Генералног плана, плански основ су и Просторни 
план подручја посебне намене „Фрушка гора“ („Службени 
лист АПВ“, број 8/19), Просторни план подручја посебне 
намене међународног водног пута Е 80 – Дунав (Панев-
ропски коридор VII) („Службени гласник РС“, број 14/15), 
Просторни план подручја посебне намене Државног пута 
IIА реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације 
пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад 
– Стара Пазова (до границе са административним подручјем 
Града Београда), са детаљном разрадом („Службени лист 
АПВ“, 54/19), Просторни план подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – 
Суботица – државна граница (Келебија) („Службени глас-
ник РС“, бр. 32/17 и 57/19) и Просторни план подручја 
посебне намене специјалног резервата природе „Ковиљско 
– петроварадински рит“ („Службени лист АПВ“, број  3/12).

1.2. Извод из планова вишег реда

Генерални план
Простор обухваћен Планом је, у складу са Генералним 

планом, намењен за: породично становање, општестамбене 
зоне, вишепородично становање, општеградски центар, 
Петроварадинску тврђаву, спортски центар, Радну зону 
„Исток“, радну зону мешовитих намена, средње школе, 
паркове, гробља, површине за хидротехничке захвате и 
прераду отпадних вода, заштитно зеленило, саобраћајне 
и водене површине. На основу Генералног плана, најзна-
чајнија просторна целина је комплекс Петроварадинске 
тврђаве јер представља „највреднији део наслеђа који 
треба да се развија по принципима који користе и унапређују 
предности положаја, уз поштовање матрице, морфолошких 
карактеристика и селективних критеријума за избор садр-
жаја“. 

Просторни план подручја посебне намене „Фрушка 
 гора“

Овим просторним планом, обухваћени су делови Града 
Новог Сада, односно КО Петроварадин у зони ван посебне 
намене, односно подручје од непосредног утицаја на Нацио-
нални парк „Фрушка гора“.

Општа концепција просторног развоја
Подручје непосредног утицаја на Национални парк, као 

другу целину подручја посебне намене, чине обрадиви 
северни обронци Фрушке горе и јужне падине лесне терасе 
Срема са насељима уз Национални парк. Овој просторној 
целини припада и туристички правац „Зелена стаза“. Прос-
торним планом је планирана реконструкција железничког 
подручја локалне пруге број 9 Петроварадин–Беочин и 
трансформација железничког подручја у „Зелену стазу" за 
немоторна кретања.

Приоритет заштите у подручју посебне намене је заштита 
природног и културног наслеђа и заштита типова карактера 
предела и њихових предеоних елемената. Планске мере 
ће утицати на развој локалног идентитета и очување и 
унапређење препознатљиве слике фрушкогорског предела, 
као културног предела са доминантним шумовитим север-

ним и јужним обронцима, комплексима манастира и мана-
стирским прњаворима.

Шире подручје Фрушке горе је јединствено културно 
подручје, у оквиру кога је идентификована Просторна кул-
турно-историјска целина Фрушка гора са манастирима и 
другим споменицима („Службени гласник РС“, број 16/90), 
који опредељују визуелни и духовни идентитет простора. 
Овим просторним планом се дефинишу планске мере за 
даље уређење, заштиту и презентацију манастира и 
успоставља се равнотежа између просторног развоја ком-
плекса манастира и Националног парка.

Концепција развоја подручја посебне намене, подразу-
мева ограничење ширења грађевинског земљишта кроз 
његово преиспитивање на простору Националног парка, 
ради заштитите Националног парка, његових рубних делова 
и очувања карактера типова предела.

 ПРАВИЛА УПОТРЕБЕ ЗЕМЉИШТА, ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

„ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Подручје обухвата Просторног плана чини:
- подручје посебне намене и 
- подручје ван посебне намене: „Подручје утицаја на 

посебну намену“.“

„ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
„ФРУШКА ГОРА“

Подручје посебне намене чине две просторне целине:
1. „Национални парк“ и
2. „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“.

Подручје просторне целине „Национални парк" дефи-
нисано је Законом о националним парковима. 

Просторну целину „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ чини подручје уз Национални парк које 
обухвата:

- грађевинско земљиште ван граница Националног парка 
(насеља/делови насеља, зоне кућа за одмор, компле-
кси манастира, туристички и други садржаји) и

- шумско, пољопривредно и водно земљиште, са ста-
ништима заштићених и строго заштићених дивљих 
врста која се наслањају на Национални парк.“

„За подручје посебне намене дају се правила уређења за:
(...)
3. обавезну израду одговарајућег урбанистичког плана 

на основу смерница и мера заштите утврђених Прос-
торним планом;

4. примену планских докумената јединица локалне само-
управе (ЈЛС) уз обавезну примену смерница и мера 
заштите утврђених Просторним планом;

5. израду одговарајућег планског документа у складу 
са мерама из Просторног плана;

6. примену просторних планова подручја посебне 
намене (ППППН) за посебну намену дефинисану тим 
ППППН, уз обавезну примену мера заштите утврђе-
них Просторним планом;
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7. израду одговарајућег планског документа за линијску 
инфраструктуру од утицаја на посебну намену у 
складу са правилима уређења из Просторног плана.“

Спровођење овог просторног плана, односно за под-
ручје посебне намене где је дефинисана „примена план-
ских докумената јединица локалне самоуправе (ЈЛС) уз 
обавезну примену смерница и мера заштите утврђених 
Просторним планом, Просторним планом се дају смернице 
за израду планских докумената ЈЛС, са правилима уређења 
по наменама дефинисаним Просторним планом. Израдом 
нових планских докумената ЈЛС дозвољена је корекције 
основне намене уз примену правила уређења, смерница 
и мера заштите утврђених Просторним планом. Ове пла-
нове доносе ЈЛС, а за планове чији обухват је и унутар 
граница проглашеног или заштићеног природног добра пре 
доношења неопходно је прибавити и сагласност надлеж-
ног органа АП Војводине.“

„За подручје посебне намене где је дефинисана „израда 
одговарајућег планског документа за линијску инфраструк-
туру од утицаја на посебну намену у складу са правилима 
уређења из Просторног плана", Просторним планом дата 
су правила уређења за израду одговарајућег планског доку-
мента. Положај подручја обухвата плана је Просторним 
планом дат оквирно, а дефинише се у складу са процеду-
ром регулисаном Законом о планирању и изградњи.“

 „Правила уређења у просторној целини „Подручје непо-
средног утицаја на Национални парк“

За подручје просторне целине „Подручје непосредног 
утицаја на Национални парк“ дају се правила уређења за:

1. директну примену Просторног плана;

2. обавезну израду одговарајућег урбанистичког плана 
на основу смерница и мера заштите утврђених Прос-
торним планом;

3. примену донетих планских докумената ЈЛС уз оба-
везну примену смерница утврђених Просторним пла-
ном;

4. израду одговарајућег планског документа у складу 
са мерама из Просторног плана;

5. примену ППППН за посебну намену дефинисану тим 
ППППН, уз обавезну примену мера заштите утврђе-
них Просторним планом;

6. израду одговарајућег планског документа за линијску 
инфраструктуру од утицаја на посебну намену у 
складу са смерницама и мерама из Просторног 
плана;“

 „УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ПОСЕБНЕ И ДРУГЕ 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

За потребе инфраструктурног опремања саобраћајном 
и другом линијском инфраструктуром и објектима дају се 
правила уређења за цело подручје обухвата Просторног 
плана.“

„За цело подручје обухвата Просторног плана, за потребе 
инфраструктурног опремања које је од утицаја на посебну 
намену, дају се следећи услови:

- у посебној намени, у просторној целини „Подручје 
непосредног утицаја на Национални парк“ и ван 
посебне намене, у „Подручју од утицаја на посебну 
намену": примена планских докумената ЈЛС за инфра-
структуру у складу са смерницама и мерама из овог 
Просторног плана;

- примена донетих ППППН за посебну намену дефини-
сану тим плановима, уз обавезну примену мера заштите 
утврђених Просторним планом;

- израда одговарајућег планског документа у складу са 
мерама из Просторног плана.“

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
 „Правила грађења за туристички правац „Зелена стаза“
За делове грађевинског земљишта у грађевинском под-

ручју насеља: Петроварадин, Сремска Каменица, Лединци, 
Раковац и Беочин и део грађевинског земљишта за инфра-
структуру у КО Лединци, који су дефинисани као туристички 
правац „Зелена стаза“, дају се правила грађења.

За подручје дефинисано Просторним планом као турис-
тички правац „Зелена стаза“ обавезна је израда урбанис-
тичког пројекта на основу правила грађења датих Прос-
торним планом, а за потребе урбанистичко-архитектонског 
обликовања површине јавне намене и за потребе утврђи-
вања јавног интереса и изградње објеката јавне намене.

Поред статичне супраструктуре, постојећих и планира-
них објеката високоградње и нискоградње, предлажу се и 
мобилни објекти у функцији стазе, уз могућност монтаже / 
демонтаже, а по потреби саме стазе и развојних могућности 
локација.

На траси Петроварадин–Беочин разматране су две 
деонице. Деоницу 1 – Град Нови Сад, која у оквиру себе 
има стајалишта Сремска Каменица и Лединци и Деоницу 
2 – општина Беочин, која има припадајуће објекте само у 
Беочину.

У Сремској Каменици, на месту старе железничке ста-
нице, формирати „капију зелене стазе“ јер се налази на 
највишој коти – надморској висини у односу на стазу.

Табела 64. Правила грађења за туристички правац „Зелена стаза“

Основни услови Правила грађења

Врста и намена објеката који се 
могу градити, компатибилне намене
објеката, објекти и намене чија је 
изградња забрањена

- Задржавају се постојеће станичне зграде, уз задржавање свог карактера у 
фасадама према стази – некадашњој прузи и чување аутентичних елемената 
на главној фасади објекта.

- Дозвољена је изградња главних и помоћних објеката у функцији главних 
објеката. Пре изградње објеката извести инжењерскогеолошка-геотехничка 
и хидрогеолошка истраживања геолошке средине.
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-  Објекти могу да се граде као слободностојећи објекти и објекти у низу.
-  Главни објекат је: пешачко-бициклистичка стаза, пасарела преко државног 
пута, пословни објекат, музеј, културни центар, мултифункционални објекат, 
видиковац, јавни тоалет у функцији корисника стазе. 

-  Пословне делатности које су дозвољене су: угоститељство (пружање услуге 
хране и пића), трговина на мало (у функцији „Зелене стазе“ и корисника 
простора), услужно занатство за потребе одвијања бициклистичког саобраћаја 
и промоције локалног идентитета и Националног парка.

- Помоћни објекат је: улазни портал, амфитеатар, летња башта, надстрешница, 
ограда, инфраструктурни објекти за потребе главног објекта (бунар, водонепро-
пусни објекат за сакупљање и третман отпадних вода, соларни панели и сл.).

- Забрањена је изградња непоменутих пословних и инфраструктурних објеката, 
економских, производних и складишних објеката, као и помоћних објеката 
уз наведене објекте.

- Неопходно је рушење свих објеката и делова објеката који се не уклапају у 
концепт „Зелене стазе“.

Услови за грађевинску парцелу, 
минимална и максимална површина
за потребе парцелације / препарце-
лације у циљу образовања
грађевинске парцеле

- Могуће је формирање грађевинске парцеле под габаритом објекта висо-
коградње.

- Даје се могућност спајања свих катастарских парцела (или делова истих) у 
једну грађевинску парцелу у оквиру једне катастарске општине, изузев 
делова катастарских парцела које су водно земљиште (поток, канал). На 
истима установити право службености пролаза.

Положај објекта у односу на:
регулациону линију, границе 
грађевинске парцеле, положај у
односу на друге објекте на парцели 
и у односу на објекте на суседној 
парцели

- Објекти се граде до грађевинске линије или унутар површине ограничене 
грађевинским линијама.

- Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом.
- Помоћни објекти могу да се граде на минимално 4 m од главног објекта.
- Водонепропусни објекат за сакупљање и третман отпадних вода лоцирати 
на парцели на којој се гради објекат, на минимално 3 m од границе парцеле 
и других објеката.

Највећи дозвољени индекс 
заузетости или изграђености
грађевинске парцеле

- Када је грађевинска парцела формирана под габаритом објекта високоградње, 
индекс заузетости износи 100 %.

- За потребе пренамене постојећег магацина робе у Беочину у мултифунк-
ционални објекат, дозвољено је образовање парцеле под објектом до мак-
сималне површине од 1300 m2.

- За потребе доградње осталих постојећих објеката у оквиру туристичког 
правца „Зелена стаза“ или изградње нових објеката високоградње, дозвољено 
јe образовање парцеле под објектом, максималне површине до 200 m2. 

- У оквиру комплекса (парцеле) „Зелене стазе“ обезбедити минимално 50 % 
зелених површина.

Највеђа дозвољена висина или 
спратност обтекта

- За објекте који се задржавају задржава се постојећа спратност.
- Највећа дозвољена спратност нових објеката (осим видиковца) је П (при-
земље).

- При изградњи видиковца дозвољена је изградња више нивоа.
- Дозвољена је изградња сутеренске, односно подрумске етаже, ако не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке природе.

- Кота приземља нових објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног 
или приступног пута, односно према нултој коти објекта (кота заштитног 
тротоара) и може бити 0,3 m виша од коте нивелете јавног или приступног 
пута;

- Минимална светла висина етаже главног објекта је 2,4 m.

Услови за изградњу других објеката 
на истој грађевинској парцели

- На местима старих железничких стајалишта дозвољено је формирати:

   платое око главних објеката који ће бити погодни и за могуће пројек-
ције, презентације, културна догађања (сцене на отвореном).

 полунаткривени простор, који може имати поливалентну функцију пла-
тоа, простора за одмор, игру или сајам опреме, продају бицикала и сл.,
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 амфитеатара са и без пратећих садржаја (инфо зоном),
 станица – парк,
 перголе у функцији заштите од кише и сунца,
 стаза за скејт и сл.

- Дозвољено је планирање мобилних објеката на стази, у оквиру којих би биле 
смештене инфо зоне, сигурне зоне за склањање од кише, продаја сувенира, 
јавни тоалет и слично. Габарит објеката и њихова позиција треба оријента-
ционо да одговарају димензијама вагона. Позиционирање извршити на 
слободним и сачуваним деловима пруге.

Услови и начин приступа парцели и 
простора за паркирање возила

- Стази и објектима се приступа из постојећих уличних коридора.
- Где год је потребно обезбедити чисте и прљаве путеве тј., планирати одвојене 
приступе посетилаца од економског приступа угоститељским и другим објек-
тима.

- За потребе паркирања путничких возила посетилаца и доставних возила 
формирати паркинг простор, где год је могуће одвојен тампоном зеленила 
од других садржаја.

Инфраструктурна опремљеност

- Обезбедити све потребне нове инсталације за функционисање постојећих 
објеката који мењају намену: водоводно канализационе инсталације, елек-
троенергетске инсталације, телекомуникационе и сигналне инсталације, 
термотехничке инсталације.

- Снабдевање водом обезбедити прикључењем на најближи насељски систем 
водоснабдевања.

- Одвођење отпадних вода решити прикључењем на насељску канализациону 
мрежу или путем водонепропусних објеката за сакупљање и третман отпад-
них вода који ће се периодично празнити аутоцистерном до прикључења на 
насељску канализациону мрежу.

- Осигурање корита потока у зони укрштања са трасом извршити у зони узводно 
и низводно од пропуста/моста у дужини од мин. 5 m.

- За прикључење главног објеката на дистрибутивни електроенергетски сис-
тем изградити прикључак који ће се састојати од прикључног вода и ормана 
мерног места (ОММ), а према условима надлежног оператора дистрибути-
вног система. 

- Прикључење главног објекта на дистрибутивну гасну мрежу извести у складу 
са условима дистрибутера.

- Прикључење главног објекта на електронску комуникациону инфраструктуру 
извести по условима оператера.

- Препорука је да се инфраструктура изводити подземно. За потребе осветљења 
стазе планирати постављање стубова дуж стазе, макс. висине 7 m на које 
се постављају светиљке у складу са новим технологијама развоја.

Ограђивање парцеле

- Грађевинска парцела се може по потреби ограђивати живом оградом, транспа-
рентном и у комбинацијама, за потребе заштите корисника стазе, визуелног 
одвајања компатибилних намена и др.

- Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која 
се ограђује.

- Врата и капије на регулационој линији не могу се отварати ван регулационе 
линије.

- Максимална висина ограде 1,2 m (рачунајући од коте тротоара).

Заштита суседних објеката

- Нивелацијом саобраћајних површина одвођење површинских вода решити 
у оквиру парцеле на којој се гради.

- Условно чисте површинске воде са парцеле одводити слободним падом 
риголама према саобраћајним и зеленим површинама на парцели или дру-
гој јавној саобраћајној површини.

- Површинске воде са грађевинске парцеле није дозвољено усмеравати према 
другој грађевинској парцели.
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- Туристички правац „Зелена стаза“ одвојити од контактних намена форми-
рањем пејзажног зеленила: линеарног зеленила и зелених портала, група-
ција високих стабала у зонама одморишта и декоративног зеленила (високо, 
ниско и партерно) у зонама станичних објеката. На најстрмијим теренима 
планирати заштитно зеленило у функцији заштите земљишта од спирања 
и ерозије. 

- Туристички правац „Зелена стаза“ прелази преко еколошких коридора који 
повезују заштићено подручје Национални парк „Фрушка гора” са плавним 
подручјем Дунава. Зеленило потока и долина повезује шуме Фрушке горе 
са зеленилом обала Дунава. Задржати га у изворном облику уз допуну 
аутохтоном вегетацијом (која одговара микро климатским условима), према 
условима надлежне институције за заштиту природе.

Архитектонско обликовање,
материјализација, завршна обрада,
колорит и друго

- Пешачко-бициклистичку стазу поплочати (бетонске плоче, млевена цигла и 
др.) уз планирање степеништа на подвожњацима, са делом уске рампе за 
спуштање бицикала.

- На бетонским подвожњацима и мостовима и челичним мостови може се 
уградити и слој ливеног асфалта преко одговарајуће подлоге.

- Од саобраћајне опреме предвидети постављање стубића на „Зеленој стази“ 
који ће онемогућити приступ моторном саобраћају на стазу.

- Пешачку и бициклистичку стазу градити уз могућност коришћења и шиноци-
кла.

- Стаза се састоји се од две бициклистичке траке и стазе намењене за кретање 
пешака, максималне ширине 6 m.

- При реконструкцији и пренамени станичних зграда чувати аутентичне еле-
менте на објекту.

- Објекте градити од чврстих материјала, на традиционалан начин (зидани 
објекат) или савремени начин (монтажни објекат са челичним конструкцијама 
и сл.).

- Обликовањем објекта успоставити хармоничан однос на парцели и са окру-
жењем. Делови објекта, њен структурални склоп од утицаја на обликовање 
и визуелни изглед (кровови, прозори, стрехе, димњачке капе, тремови) морају 
бити у духу архитектонског наслеђа овог подручја и у функцији енергетске 
ефикасности.

- Избор боја и материјала за фасаде усагласити са одговарајућим партерним 
решењем (поплочавање, озелењавање и урбани мобилијар) тако да све 
чини привлачну, атрактивну и хармоничну целину.

- Обавезна је изградња косог крова. Препорука је да кровне равни прате пад 
терена. Кровни покривач ускладити са врстом кровне конструкције и нагибом 
крова. У функцији енергетске ефикасности кровови могу бити озелењени, 
чиме ће се повећати зелени утисак на локацији.

- Предвидети мере заштите од пожара.

“

Просторни план подручја посебне намене међуна-
родног водног пута Е 80 – Дунав (Паневропски коридор 
VII) 

На територији Републике Србије река Дунав је пловна 
у целом свом току и има значај међународног воденог пута 
категорије VI c.

Подручје овог просторног плана одликују специфичне 
намене од значаја за утврђивање планских решења, и то: 
основне намене – Паневропски водни транспортни коридор 
VII Дунав и остала водопривредна структура, као и остале 
посебне намене (Углавном у сегментима) – природне, кул-
турне и туристичке вредности, паневропски, транснацио-
нални и магистрални инфраструктурни системи и др. Под-
ручје Просторног плана обухвата простор Града Новог 
Сада, и део Катастарске општине Петроварадин, која је 
део деоница водног Лединци–Петроварадин.

Просторним планом обухваћен је коридор водног пута 
Е 80 са:

(а) непосредним заштитним појасом (ширине до 200 m) 
и делом водног пута Дунава (водно земљиште, водно при-
обално земљиште, спрудови – аде и рукавци а који су пло-
видбени и регулациони ниво речног тока укључујући и 
заштитне регулационе грађевине и водне објекте у функцији 
уређења водотока (кејски и одбрамбени зидови) као и 
објекте безбедности пловидбе на водном путу и

(б) ширим заштитним појасом – са делом водног 
земљишта (корито Дунава за велику воду са приобалним 
земљиштем), односно инундационог подручја и простор 
на унутрашњој брањеној страни и др.

 Зона непосредног утицаја коридора водног пута – прос-
тор између водног пута и појединих деоница магистралних 
инфраструктурних система, са трасом и заштитним поја-
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севима, који су у обухвату планског подручја: железничке 
пруге (укупне ширине 250 m), гасовода (укупне ширине 200 
m за магистралне и разводне гасоводе, оптичких каблова 
(укупне ширине 4 m) и водних путева (ширине око 300 m).

 КОНЦЕПТ И ПЛАНСКА РЕШЕЊА ОДРЖИВОГ ПРО-
СТОРНОГ РАЗВОЈА

 „Концепт развоја и планска решења развоја (...) усклађени 
су међународно дефинисаним политикама и принципима 
развоја, усвојеним декларацијама, стандардима п другим 
документима од значаја за развој, заштиту и уређење овак-
вих подручја, као и са релевантним искуствима планирања 
и уређења водних путева.“

 Зимовници, склоништа и сидришта
„Сидриште је опремљени и обележени део водног пута 

на којем се може вршити безбедно сидрење п маневрисање 
пловила.“ 

 Системи заштите од вода
Дуж целог Дунава су успостављени континуирани сис-

теми заштите од поплава. 

 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОД-
НИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

 Заштита животне средине
Концепција је базирана на односу заштите животне 

средине са реализацијом посебних намена водног пута као 
инфраструктурног коридора која ће се остварити спро-
вођењем планских концепција и решења, уз мере и смер-
нице  заштите подземних и површинских вода и  смањење 
утицаја на квалитет ваздуха.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА

 Привредне делатности
 Развој и размештај привредних активности – дивер-

зификовани развој прерађивачког сектора индустрије засно-
ван на примени савремене технологије, знања, иновација, 
истраживачко-развојне активности, укључујући и регионалне 
кластере.

Развој креативне економије (култура, уметност, мода, 
едукација, филм, спорт, и др.) и у метрополском подручју 
Новог Сада.

Интензиван развој туризма, што ће допринети побољ-
шавању стандарда и запослености локалног становништва, 
истовремено подстичући развој пољопривреде и подизање 
атрактивности региона за инвестирање и побољшање 
демографске структуре.

Развој и диверсификација сектора услуга, посебно 
трговине, послова са некретнинама, пословних услуга, 
финансијских, информатичких, техничких, занатских, лич-
них услуга, услуга јавних служби.

Концепција просторне организације индустрије заснива 
се на постојећој просторној организацији индустрије – 
бољем коришћењу постојећих индустријских локалитета, 
ревитализацији дела браунфилд локалитета и на рацио-
налном планирању привредно-индустријских локалитета.

 Развој шумарства и ловства

Уређење и коришћење шума и шумског земљишта у 
коридору и његовог непосредног утицаја спроводиће се 
трајним коришћењем шума на принципима одрживог раз-
воја.  

Унапређење и уређење шума предвиђено је обнављањем 
природним путем, директном и индиректном конверзијом 
изданачких шума у високе и квалитетније, мелиорацијом 
деградираних шума у високопродуктивне, одржавањем 
природног обнављања и  повећањем површина у складу 
са рејонизацијом и категоризацијом простора и др.

 Развој туризма

Дунав представља један од примарних туристичких 
простора Републике Србије који повезује више дестина-
ција са различитим учешћем целогодишње туристичке 
понуде. Дунав је најзначајнији туристички водни правац 
који је потребно уредити и опремити за пловидбу и нау-
тички туризам са тематским турама и путевима.

Специфична целина Горње Подунавље, којој припада 
и Град Нови Сад, богата је ритским зонама, рукавцима, 
каналима и акваторијумима значајних површина, развијаће 
се међународно конкурентни туристички производи: ком-
плекс наутике и бродског туринга (рекративне пловидбе, 
крузинга и линијске пловидбе, бајкинг, барцинг и специјални 
интереси (бициклизам, јахање, чун-сафари, риболов, фото 
сафари и др.), градски туризам и догађаји (фестивали), 
пословни + М1СЕ производи, као и понуда Националног 
парка „Фрушка гора“.

Критеријуми за избор приоритетних туристичких лока-
ција на Дунаву су: места укрштања Коридора (Коридор X) 
главног града Аутономне Покрајине Војводине односно 
зоне Нови Сад – Петроварадин – Сремски Карловци.

 ОДНОС ПРЕМА ДРУГИМ ТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА

 Саобраћај
Планирани развој железничке инфраструктуре (деоница 

магистралне пруге Коридора X). Промоција и развој бици-
клистичког саобраћаја у коридору „Eurovelo 6”.

Табела: Укрштање водног пута са саобраћајним инфраструктурним системима

Редни 
број

Стац.
p кm Објекат Стање Опис објекта

1. 1.255 Мост/инфраструктурни коридор постојеће Друмски мост „Дуга”

2. 1.254,2 Мост/инфраструктурни коридор постојеће Друмско-железнички мост
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Енергетска инфраструктура и обновљиви извори енергије
Развој преносне мреже пратиће раст потреба за електричном енергијом. 

 Електронске комуникације и поштански саобраћај
Предвиђа се изградња оптичких каблова (ОК) у плану Телекома Србпје а.д, и то на  деоници Петроварадин – Сремски 

Карловци.

Табела: Укрштање водног пута са оптичким кабловима

Редни
број

Стац.
р кm Објекат Стање Опис објекта

1. 1.257 Оптички кабл постојеће Оптички кабл

2. 1.255 Мост/инфраструктурни коридор постојеће Оптички кабл на друмском мосту „Дуга”

3. 1.254,2 Мост/инфраструктурни коридор постојеће Оптички кабл на друмско-железничком мосту 

 ПРАВИЛА УПОТРЕБЕ ЗЕМЉИШТА, УРЕЂЕЊА И 
ГРАЂЕЊА

Правила уређења и грађења утврђена овим просторним 
планом су обавезујућа заиздавање локацијских услова у 
зони директне примене.

 Правила уређења и грађења и организације земљишта 
у оквиру водног добра Дунава за заштитне појасеве водног 
пута.

Водно добро користи се на начин којим се не утиче 
штетно на природна својства воде, живот и здравље људи, 
биљни и животињски свет, природне вредности, непокретна 
културна добра и не ограничавају права других и то за: 
изградњу водних објеката у функцији водопривреде и 
постављање уређаја намењених уређењу водотока, плов-
них путева и водног саобраћаја; одржавање корита водотока 
и водних објеката; спровођење мера заштите вода; спро-
вођење заштите од штетног дејства вода; мониторинг вода; 
и остале намене (објекти инфраструктуре, објекти намењени 
рекреацији, туризму, разоноди на води, спортском риболову 
и др.) у складу са законом и условима министарстава и 
покрајинских секретаријата и других надлежних институција, 
и у складу са планским решењима и правилима уређења 
и грађења утврђеним овим просторним планом.

Приобално земљиште (инундационо подручје) између 
насипа за одбрану од поплава и корита Дунава и на заштиће-
ној страни иза насипа, може се користити на начин којим 
се не угрожава спровођење одбране од поплава и обављање 
других активности које се односе на управљање водама. 
Водно земљиште се може користити без водопривредне 
сагласности само за: пашњаке, ливаде, оранице и план-
тажне засаде,  забрањује се изградња викенд, стамбених, 
привредних и других објеката који нису у функцији водо-
привреде и водног пута. За изграђене викенд објекте на 
водном земљишту не може се формирати грађевинска 
парцела, а могу се задржати постојећи објекти (са привре-
меним статусом коришћења). Уклањају се објекти који 
угрожавају зоне заштите изворишта.

Вегетацију приобалног појаса пошумљавати уз могућност 
уређења отворених спортских и рекреационих површина, 
марина, пристаништа и постављање пловећих постројења 
привременог карактера у функцији туризма. На водном 
путу могу се одржавати спортска такмичења и приредбе, 

на основу одобрења лучке капетаније. Правила за експло-
атацију речних наноса са водног земљишта су експлоата-
ција на локалитетима за побољшање водног режима, 
постојећу експлоатацију подземних вода, стабилност обала 
и др. Експлоатација се забрањује на деоницама на којима 
може бити изазван поремећај водног режима, поремећај 
стабилности речног корита и др.

 Непосредна зона заштите  Шира зона заштите 
коридора водног пута подразумева интегрално уређење 
у режиму строго контролисаног коришћења простора.  За 
Зоне заштите природних добара и инфраструктурне 
коридоре утврдиће се режими заштите и уређења простора 
другим просторним плановима посебне намене. 

Смернице за спровођење просторног плана

 Смернице за спровођење просторног плана и разраду 
просторним и урбанистичким плановима и урбанистич-
ко-техничком документацијом се операцио-нализују 
доношењем адекватног урбанистичког плана за деонице 
коридора на подручју Града Новог Сада, издавањем 
локацијских услова за изградњу објеката у функцији 
уређења водотока (кејски и одбрамбени зидови) односно 
објектима безбедности пловидбе у водном путу, директним 
спровођењем просторних планова подручја посебне намене 
за заштићена природна добра, директним спровођењем 
других просторних планова подручја посебне намене.

Просторни план подручја посебне намене Државног 
пута IIА реда бр. 100 за потребе реконструкције и модер-
низације пута и изградње бициклистичке стазе на део-
ници Нови Сад-Стара Пазова (до границе са админи-
стративним подручјем Града Београда), са детаљном 
разрадом

Овим просторним планом је дефинисан плански основ 
и просторни услови за преиспитивање ширине регулације 
Државног пут IIА-100 и утврђивање диспозиције бициклис-
тичке стазе у оквиру регулације у циљу спровођења и реа-
лизације планираних садржаја. 

Просторним планом су обухваћени делови КО Петро-
варадин. Обухват просторног плана се поклапа са регула-
цијом Државног пута IIА-100 у оквиру кога ће бити дефи-
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нисан распоред елемената попречног профила укључујући 
и бициклистичку стазу. 

Овим просторним планом је прецизно утврђен – дефи-
нисан коридор државног пута II реда и основне планско-тех-
ничке елементе за рационално коришћење постојећих 
капацитета, реконструкцију путне инфраструктуре и 
изградњу бициклистичке стазе, у циљу бољег повезивања 
са ближим и даљим окружењем уз валоризацију потенцијала 
ужег и ширег утицајног подручја.

Основна намена простора одређена је важећим план-
ским документима, а измена и усклађивање тих планова 
и њихових намена, односиће се искључиво на подручје 
обухвата овог просторног плана, односно на парцеле у 
регулацији Државног пута IIА-100, и бициклистичке стазе 
и пратеће садржаје. 

У деловима регулације Државног пута IIА-100 (насељске 
деонице) где није могуће извести одвојену бициклистичку 
стазу, њена траса је у оквиру коловоза (саобраћајној траци). 
Ове деонице су по карактеристикама врло захтевне или 
имају озбиљна просторна и инфраструктурна ограничења 
(изграђени објекти, железничке пруге и сл.).

Просторним планом су дефинисане саобраћајне деонице 
у складу са Референтним системом мреже државних путева 
Републике Србије (верзија новембар 2017.), које кроз Пет-
роварадин обухватају деоницу број 1. (Нови Сад (Сириг) 
– Петроварадин (Рачког) –  02101) и део деонице број 2. 
(Петроварадин (Рачког) – Марадик (Бешка) – 10018) до 
границе Плана. У деоници број 1. планира се изградња 
двосмерне бициклистичке стазе у Рељковићевој улици 
(стационажа km 126+015 – km 126+778) а у Прерадовиће-
вој улици пa све до Роковог потока (стационажа km 126+778 
– km 127+633), бициклистичка стаза ће бити на коловозу 
(једносмерна за сваки смер вожње). У деоници 2, у Пре-
радовићевој улици, од раскрснице са Рељковићевом ули-
цом пa све до Роковог потока (стационажа km 127+633 – km 
127+891), бициклистичка стаза ће бити на коловозу (јед-
носмерна за сваки смер вожње), до окретнице аутобуса 
(стационажа km 127+891 – km 128+420) биће двосмерна 
са десне стране државног пута, на мосту преко железничке 
пруге (стационажа km 128+735) биће на коловозу (једно-
смерна за сваки смер вожње), а после моста биће двосмерна 
са десне стране Државног пута IIА-100 (стационажа km 
128+760 – km 130+685). У зони цркве Госпе Марије Снежне 
(стационажа km 129+605), стаза се планира између објекта 
преко пута цркве, на траси канала атмосферске канализа-
ције који се планира за зацевљење.

Просторни план подручја посебне намене инфра-
структурног коридора железничке пруге Београд – Субо-
тица – државна граница (Келебија)

„Деоница пруге од Старе Пазове до Новог Сада је план-
ски дефинисана кроз планове детаљне регулације, за под-
ручје делова општина кроз које пролази. Ова планска 
решења неће се мењати овим планом, осим у делу који се 
односи на обухват земљишта намењеног зградњи пруге.

Просторним планом који се израђује као стратешки 
документ и као документ са елементима детаљне регула-
ције, детаљном разрадом створиће се одговарајући план-
ски основ.“

У делу деонице кроз Петроварадин, „пруга пролази на 
контакту северних падина Фрушке горе и алувијалне равни 
Дунава и улази у подручје Новог Сада.“

„Станица Петроварадин има 12 станичних колосека и 
три индустријска колосека. Налази се на km 71+894. Станица 
је отворена за пријем и отпрему путника у унутрашњем 
саобраћају, пртљага експресне, денчане и колске робе и 
живих животиња. Између 2. и 3. колосека изграђен је ниски 
перон дужине око 110 m и ширине 1,6 m, а између 3. и 4. 
колосека изграђен је ниски перон дужине око 120 m и ширине 
2,5 m.“

Опште пропозиције просторног развоја
Иако пројектна брзина износи 200 km/h, траса двоколо-

сечне пруге је пројектована са техничким параметрима на 
урбанизованим подручјима: 160 km/h на делу Сремски 
Карловци – Петроварадин (km 62+200-70+200) и 100 km/h 
на делу Петроварадин – Нови Сад  (km 70+200-76+501), 
подручје чвора Нови Сад. На деоници Стара Пазова – Нови 
Сад предвиђене су три станице из саобраћајних разлога, 
међу којима је и станица Петро-варадина на истом месту.  

На делу деонице пруге Сремски Карловци излаз – Пет-
роварадин улаз, траса пруге је са десне стране постојеће 
пруге на растојању од 40 m. Осовински размак колосека је 
4,5 m. На овом делу пруге порјектована брзина је 160 km/h, 
а на улазу у станицу Петроварадин 120 km/h. 

„Станица Петроварадин
Станица Петроварадин припада подручју новосадског 

железничког чвора, истовремено и прикључна станица за 
пругу према Беочину. Постојећи станични простор ограни-
чен је са леве стране станичном зградом, а са десне стране 
улицом и стамбеним објектима. Непосредно испред улаз-
ног грла је кривина, а иза излазног грла путни прелаз у 
нивоу. Кроз станицу Петроварадин на деоници до Новог 
Сада планирана брзина је 100 km/h. Постојећа станица 
Петроварадин се реконструише у станицу на двоколосеч-
ној прузи.

Станица је планирана са седам колосека, два пролазна 
колосека (3. и 4.) и два претицајна колосека на главној 
прузи (2. и 5.). Веза са Беочином остварује се преко пре-
тицајног колосека са леве стране пруге. За пријем воза из 
Беочина предвиђен је посебан колосек (1а) дужине која 
одговара дужини возова на Беочинској прузи. Овај колосек 
има свој продужетак (1) да би воз из Беочина имао дужи 
независни пут вожње.

Између претицајног колосек (2) и колосека за пријем 
воза из Беочина (1А), на размаку од 9,50 m, пројектован је 
острвски перон за смер према Београду и за Беочинску 
пругу. За смер из Београда и за Беочинску пругу. За смер 
из Београда према Новом Саду пројектован је такође остр-
вски перон између претицајног колосека (5) и колосека (6), 
на размаку од 9,5 m. Перони за пријем и отпрему путника 
предвиђени су ширине 6,1 m и дужине 220 m и повезани 
су са станичним тргом, потходником. Предвиђено је да 
потходник буде широк 4 m са приступним степеништем за 
излаз на пероне. На перонима су планиране две надстреш-
нице.

Са десне стране пруге су задржана постојећа два коло-
сека за теретне возове (6. и 7), као резерва за регулисање 
саобраћаја у ванредним ситуацијама кад постоји проблем 
њиховог пријема у ранжирну станицу Нови Сад.

Индустријски колосеци „МК Комерц“, који се налазе са 
десне стране пруге, опслужују се преко теретних колосека 
(6 и 7).“ На средини колосека пројектована је и колосечна 
веза преко које се могу обавити потребни маневри на 
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допреми и отпреми маневарских састава. „На излазном 
делу станице је колосечна „АV“ веза која омогућава прелаз 
са леве на десну страну станице. На пролазним колосецима 
у станици планиране су скретнице 60Е1-6-300. У станици 
није планиран локални робни рад.

Зграда станице Петроварадин грађена је почетком ХХ 
века као слободностојећи објекат По+П+1. Пројектом сана-
ције и адаптације станичне зграде, предвиђена је адапта-
ција простора у циљу прилагођавања планираној намени, 
према новим технолошким захтевима који се односе на 
смештај додатних садржаја. Предвиђа се уклањање ста-
ничног тоалета (засебан објекат) и формирање тоалетних 
просторија за путнике, адаптацијом простора. Такође се 
предвиђа уклањање постојећег робног магацина са рампом 
и постојећег индустријског колосека. У станичну зграду се 
смештају просторије транспортно-комерцијалне и технич-
ко-колске службе, пренаменом и адаптацијом постојећих 
простора. Предвиђена је приступна колска саобраћајница 
са стране града, са паркинг простором за путничка возила, 
паркинге за особе са смањеном мобилношћу и такси стаја-
лиште. Уз приступну саобраћајницу фомриан је пешачки 
тротоар и бициклистичка стаза. Приступни плато полук-
ружног облика заједно са станичним платоом чини целину 
станичног трга на коме су начином поплочавања наглашени 
пешачки токови, тако да наводе кретање путника према 
делу станичне зграде намењене путницима и даље према 
потходнику за приступ перонима.“ За станицу у Петрова-
радину задржава се постојећа приступна саобраћајница.

Планирани денивелисани укрштаји на територији Пет-
роварадина су у Улици Божидара Аџије (km 71+464.53) и 
Шеноиној улици (km 72+441.79).

Развоја хидротехничке и водопривредне инфраструктуре

„Станица Петроварадин – санација и адаптација 
станичне зграде

Објекат прикључити на планирану спољну водоводну 
мрежу спољњег пречника  Ø 110 mm са надземним про-
тивпожарним хидрантима ПХ80. Планирана је комплетна 
замена инсталација у простору приземља, као и нужних 
делова инсталација на спрату. Предвидети јединствен 
прикључак на санитарну и противпожарну мрежу. За потребе 
гашења пожара предвидети мрежу унутрашњих хидраната, 
док се на планираној уличној мрежи налазе спољни про-
тивпожарни хидранти, који задовољавају и потребе овог 
објекта. Одвођење отпадних вода је преко постојеће 
фекалне канализације. Објекат прикључити на постојећи 
шахт фекалне канализације испред самог објекта.

Станица Петроварадин – санација и адаптација СС 
и ТК

Објекат прикључити на планирану спољну водоводну 
мрежу, преко заједничког водомера са станичном зградом. 
Превидети јединствени прикључак за санитарну и про-
тивпожарну мрежу. Одвођење отпадних вода је преко 
фекалне канализације повезане на интерну канализациону 
мрежу станичне зграде.

За саобраћајну девијацију, код денивелисаног укрштаја 
у Шеноиној улици,  планира се кишна канализација до 
постојеће градске мреже. 

Укрштаји електроенергетских водова на деоници Стара 
Пазова – Нови Сад

Три кабловска вода 20 kV, на стационажи укрштаја 
km 72+500 се измештају и штите.

Контактна мрежа
Планира се реконструкција контактне мреже у објекту 

станице Петроварадин отворена пруга Сремски Карловци 
– Петроварадин – Нови Сад.

Погонска пострoјења електричне вуче
Планирана је изградња зидане трафостанице (ЗТС) 

20/0,4 kV; снаге 160 kVA, лоциране у објекту СС и ТТ желез-
ничке станице Петроварадин.

Стубна трафостаница (СТС) 25/0,231 kV на железничкој 
станици Петроварадин –  постојећа (1) снаге 50 kVA и 
железничка станица Петроварадин (2) од 100 kVA. Ове 
СТС су лоциране у пружном појасу, на железничком 
земљишту. Њихово напајање се изводи надземним ужетом 
одговарајућег пресека, са возног вода контактне мреже.

План развоја телекомуникационе инфраструктуре
Дуж целе деонице кроз КО Петроварадин планира се 

постављање два магистрална оптичка кабла који су поло-
жени у каналету на међустаничном растојању, односно у 
канализацију у станицама, са сваке стране пруге.

Дуж целе деонице планира се постављање заједничке 
комуникационе мреже.

Правила уређења за железничку мрежу и објекте
Железничка станица Петроварадин (на km 70+865) има 

дужину колосека 750 m, а дужину перона 220 m. Објекти 
високогадње и станични плаоти обухватају следеће групе 
објеката: станичне зграде, зграде за смештај техничких 
уређаја и постројења, надстрешнице, уређење станичних 
платоа и станичне потходнике. 

Зоне заштите пруге подразумевају зоне пружног појаса, 
инфраструктурног појаса и заштитног пружног појаса.

Пружни појас – земљишни појас са обе стране пруге, у 
насељеном месту 6 m, мерећи од осе крајњих колосека, 
земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14 
m. Пружни појас обухвата и земљишни простор станица 
који обухвата све техничко-технолошке објекте, инсталације 
и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута.

„Инфраструктурни појас – земљишни појас са обе 
стране пруге у ширини од 25 m, мерећи од осе крајњих 
колосека који функционално служи за употребу, одржавање 
и технолошки развој капацитета инфраструктуре. У инфра-
структурном појасу, а ван пружног појаса, може се планирати 
постављање каблова, електричних водова ниског напона 
за осветљавање, телеграфских и телефонских ваздушних 
линија и водова, канализације и цевовода и других водова 
и сл. објеката и постројења на основу издате сагласности 
управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења. 
У инфраструктурном појасу забрањено је свако одлагање 
отпада, смећа као и изливање отпадних вода. Не сме се 
садити високо дрвеће, постављати знакови, извори јаке 
светлости или било који предмети и справе које бојом, 
обликом или светлошћу смањују видљивост железничких 
сигнала, или које могу довести у забуну раднике у вези 
значења сигналних знакова.“
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Заштитни пружни појас – земљишни појас са обе стране 
пруге у ширини од 100 m, рачунајући од осе крајњег коло-
сека или другој удаљености у складу са посебним прописом, 
не могу се градити објекти као што су рудници, каменоломи 
у којима се користе експлозивна средства, индустрија 
хемијских и експлозивних производа, постројења и други 
сл. објекти.

Уређење пружног појаса, у насељеним местима под-
разумева њихову заштиту –  ограђивањем пруге са вишес-
труком наменом и то: заштита и одвраћање од незаконитог 
приступа железничким објектима и опреми, и неконтроли-
саног излаза људи и животиња.

Правила за изградњу објеката саобраћајне, водоводне, 
енергетске и електронске инфраструктуре се спроводи 
овим просторним планом, а према условима надлежних 
предузећа, односно носилаца јавних овлашћења.

Просторни план подручја посебне намене специјал-
ног резервата природе „Ковиљско – петроварадински 
рит“

Концепција просторног развоја подручја посебне намене 
заснива се на очувању Резервата као заштићеног природ-
ног добра, његовом коришћењу у складу са прописаним 
мерама заштите и развоју подручја у обухвату овог прос-
торног плана у односу на расположиве потенцијале и 
ресурсе, остваривању компатибилности природних и кул-
турних добара и развоја подручја као туристичке регије 
Фрушке горе.

Природне и антропогене вредности на подручју у обух-
вату просторног плана опредељују комплексан развој тури-
зма чији програмски садржаји морају бити тако смишљени 
да немају негативне утицаје на природне вредности 
заштићеног природног добра (пешачење, бициклизам, 
риболов, туре културног наслеђа...), наутички туризам 
(индивидуална пловидба реком, чартер пловидба и речна 
крстарења), догађаји (културне прославе, уметност и забава, 
спортска такмичења, образовање и наука) и друго.

Одвођење воде 
У насељима ће се развијати сепарациони канализациони 

системи (фекалних и атмосферских отпадних вода). 
Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу 
ван територије све отпадне воде формиране при употреби 
и коришћењу. Канализациони системи су у врло уској вези 
са водоснабдевањем и представљају функционалну и 
органску целину са њим. Због тога се канализациони сис-
теми морају развијати упоредо са развојем система водос-
набдевања. Индустријске отпадне воде решаваће се, по 
потреби, посебним системима. 

Пре упуштања отпадних вода у реципијент, предвиђа 
се њихово пречишћавање на уређајима за пречишћавање 
отпадних вода. Карактер реципијента захтева висок степен 
пречишћавања. Заштита од поплава

Системи за одбрану од поплава
Системи за одбрану од поплава решавају се у оквиру 

интегралних система водотока, пасивним (насипима) и 
активним (акумулације и ретензије) мерама заштите. 

Изградња у радним зонама које су обухвату овог прос-
торног плана, вршиће се на основу услова дефинисаних 
просторним плановима општина, односно одговарајућим 

урбанистичким плановима, уколико је просторним плано-
вима општина утврђена њихова израда. Производне и 
прерађивачке делатности радних зона морају да задовоља-
вају све критеријуме прописане за заштиту природе и 
животне средине у погледу очувања квалитета земљишта, 
воде и ваздуха.

Смернице за израду урбанистичких планова 
При изради урбанистичких планова неопходно је при-

мењивати основне услове/правила уређења и грађења из 
овог просторног плана. Урбанистичке целине и зоне, објекти 
и инфраструктура морају бити уређени/изграђени у складу 
са: 

- условима заштите од елементарних непогода (земљо-
треса, пожара, поплава, грома и др.) и ратних дејстава; 

- условима заштите животне средине, заштите природ-
них и културних добара; 

- важећим законима и прописима који регулишу ову 
област.

Приоритетна планска решења и пројекти у мрежама 
насеља и јавне службе су:

- изградња недостајуће инфраструктуре, посебно кана-
лизационе мреже; 

- повећање доступности јавних служби и услуга (здрав-
ствена и социјална заштита, месне канцеларије, кому-
налне и техничке службе, сервиси) путем савремених 
информационих технологија; 

- изградња дневних центара и домова за прихват старих 
лица; 

- побољшање услова основног образовања опремањем 
објеката савременим наставним средствима.

1.3. Опис границе обухвата Плана

Подручје које је обухваћено Планом налази се у КО 
Петроварадин и КО Нови Сад II, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе планског подручја 
утврђена је тачка на граници  КО Петроварадин, КО Нови 
Сад I и Нови Сад II. Даље, граница наставља ка северо-
истоку и ка југоистоку, прати границу КО Петроварадин до 
пресека са правцем паралелним осовини пруге повученим 
из југоисточне преломне тачке парцеле број 10423/4. Од 
ове тачке у правцу запада, граница прати претходно описан 
правац, прелази Дунав и долази до југоисточне преломне 
тачке парцеле број 10423/4, затим скреће ка северу, прати 
западну границу парцела бр. 10423/1 (Београдски кеј), 
10618/1 и 4150/1 и долази до североисточне преломне 
тачке парцеле број 4150/3. Даље, граница скреће ка истоку, 
прати паралелан правац повучен из севереоисточне пре-
ломне тачке парцеле број 4150/3, прелази Дунав и долази 
до границе КО Петроварадин, затим скреће ка североистоку 
и југоистоку, прати границу КО Петроварадин до пресека 
са источном регулационом линијом планираног Државног 
пута IБ-21 (прикључак из правца Петроварадина), затим 
скреће ка југозападу прати регулациону линију планираног 
Државног пута IБ-21, прелази Дунав и у КО Петроварадин 
наставља да прати источну регулациону линију планираног 
Државног пута IБ-21 до пресека са источном границом 
одбрамбеног насипа. Даље, граница прати источну границу 
обрамбеног насипа до пресека са североисточном плани-
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раном регулационом линијом пругe Београд – Нови Сад 
– Суботица. Даље, граница скреће ка северозападу, прати 
североисточну планирану регулациону линију пругe Београд 
– Нови Сад – Суботица до пресека са границом парцела 
бр. 3451/1 и 3450/1, затим скреће ка југозападу, прати јужну 
границу парцела бр. 3450/1, 3450/2, 2874/1, 2921, 2926, 
2927 (пруга) и долази до тромеђе парцела бр. 2927, 3512 
и 3514. Од ове тачке ка северозападу граница пресеца 
парцелу број 2927, и управним правцем долази до осовине 
пруге Петроварадин–Беочин, затим скреће у правцу запада, 
прати осовине железничке пруге до пресека са осовином 
планиране саобраћајнице. Даље, граница скреће ка северу, 
прати осовину планиране саобраћајнице и осовину Каме-
ничког пута до пресека са продуженим правцем јужне гра-
нице парцеле број 2007, затим скреће ка западу, прати 
јужну границу парцеле број 2007, и њеним продуженим 
правцем пресеца парцелу број 2999 (улица), и долази до 
западне границе парцеле број 2999. Од ове тачке граница 
скреће ка северу, прати западну границу парцеле број 2999 
до тромеђе парцела бр. 2999, 2011 и 2008, затим скреће 
ка западу, прати јужну границу парцеле број 2008, и њеним 
продуженим правцем пресеца парцеле бр. 3001 (улица), 
1191, 3000 (пут) и 3005 (Дунав) и долази до границе КО 
Петроварадин и КО Нови Сад II. Даље, граница скреће ка 
северу, прати границу КО Петроварадин до пресека са 
правцем који је паралелан осовини Радничке улице пову-
чен из преломне тачке на граници парцела бр. 7847/2 (насип) 
и 3660/1, затим скреће ка југозападу, прелази КО Нови Сад 
II, прати претходно описан правац, пресеца парцеле бр. 
7792 (Дунав), 7856/1 (Дунав) и 7847/2 (насип) и долази до 
преломне тачке на граници парцела бр. 7847/2 (насип) и 
3660/1. Од ове тачке граница је дефинисана преломним 
тачакама бр. 1, 2 и 3, на парцели број 3660/1, чије су коор-
динате Y1=7410516,91; X1=5012175,07; Y2=7410457,43; 
X2=5012228,57; Y3=7410432,48; X3=5012232,74, затим 
скреће ка западу и правцем који је паралелном осовини 
Булевара цара Лазара повученим из тачке број 3 долази 
до границе парцела бр. 3660/1 и 3660/3 (Улица др Зорана 
Ђинђића). Даље, граница скреће ка северу, долази до 
пресека северне границе парцеле број 757 и источне регу-
лационе линије Улице Стевана Мусића, затим скреће ка 
североистоку и редом прати и обухвата парцеле бр. 757, 
745 и 744 до тромеђе парцела бр. 745, 746 и 7754/1 (Кеј 
жртава рације). Од ове тачке граница прати западну границу 
парцеле број 7754/1 (Кеј жртава рације) до пресека са јуж-
ном регулационом линијом Радничке улице, затим прати 
јужну регулациону линију Радничке улице до пресека са 
западном планираном регулационом линијом Кеја жртава 
рације. Даље, граница скреће ка југу, прати западну пла-
нирану регулациону линију Кеја жртава рације до пресека 
са правцем који је паралелан осовини Радничке улице на 
растојању од 70 m, затим скреће ка истоку, прати претходно 
описан правац до пресека са источном границом парцеле 
број 7754/1 (Кеј жртава рације). Од ове тачке граница скреће 
ка југу, прати источну границу парцеле број 7754/1 (Кеј 
жртава рације) до пресека са правцем који је паралелан 
осовини Радничке улице повучен из тачке број 4 чије су 
координате Y4=7410692,68; X4=5012734,20. Даље, граница 
скреће ка истоку, прати претходно описан правац и долази 
до границе КО Петроварадин и КО Нови Сад II, затим скреће 
ка северу, прати границу КО Петроварадин, и долази до 
почетне тачке описа границе планског подручја.

Планом је обухваћено 890,55 ha. 

1.4. Опис постојећег стања
План обухвата простор насеља Петроварадин на делу 

сремске стране Града Новог Сада, у КО Петроварадин. 
Цео Петроварадин, а посебно зона заштите културног 

наслеђа, су под великим изазовима трендова савременог 
развоја.

Постојеће стање простора у оквиру планског обухвата 
се може сагледати према претежним наменама.

Становање
Становање je заступљенo у свим облицимa, у највећој 

мери породично становање, oпштестамбене зоне и више-
породично становање. 

Породично становање
У оквиру породичног становања издвајају се два типа: 
- традиционално становање са породичном кућом карак-

теристичне основе, положаја на парцели и грађевинској 
линији која се поклапа са регулационом (панонска кућа) у 
старијим деловима Петроварадина, и 

- новије породично становање у прекинутом низу које 
заузима јужни део подручја Петроварадина, Транџамент 
и насеље Садови.

Општестамбене зоне

Општестамбене зоне нису хомогене целине и заступљене 
су на просторима намењеним мешовитом породичном и 
вишепородичном становању малих густина, што пре-
васходно подразумева већи број стамбених јединица у 
зонама очуваних карактеристика наслеђа –подграђа Пет-
роварадинске тврђаве, Старог Мајура и подручја између 
Прерадовићеве улице. 

Вишепородично становање

Вишепородично становање је мало заступљено, и то у 
центру Петроварадина, западно од раскрснице Прерадо-
вићеве и Рељковићеве улице, као и у насељу Петровара-
дин IX уз Железничку станицу. Обе зоне су средњих и висо-
ких густина, у отвореним и полуотвореним блоковима, и 
могу се сматрати просторно завршеним целинама.

Јавне службе
Јавне службе, односно установе, предузећа и друге 

институције којима се задово-љавају потребе и интереси 
грађана и организација, сконцентрисане су у центру Пет-
роварадина.

У оквиру комплекса Петроварадинске тврђаве са под-
грађем (у даљем тексту: Тврђава са подграђем) налазе се: 
Музеј Града Новог Сада, Хидрометеоролошки завод, 
Покрајински завод за заштиту споменика културе Војводине, 
односно Академија уметности Универзитета у Новом Саду 
на Хорнверку.

Основна школа „Јован Дучић“ налази се на почетку Пре-
радовићеве улице, у зони између Тврђаве са подграђем и 
Старог Мајура, а четворогодишња школа у Улици Фрање 
Малина број 2А, у залеђу раскрснице Прерадовићеве улице 
и Улице Рачког, на јужном ободу Новог Мајура. 

У Улици Јоже Влаховића, у западном залеђу раскрснице 
Прерадовићеве улице и Улице Дунавске дивизије налази 
се Дом здравља са апотеком и објекат станице  полицијске 
управе.
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Градски центри

Петроварадинска тврђава
Тврђава са подграђем се, имајућу у виду културно-ис-

торијски, рекреативни, туристички и угоститељски значај, 
развија као посебан и значајан део примарних центара 
града Новог Сада. У оквиру постојећих садржаја намење-
них култури и угоститељству, развили су се бројни видови 
туризма (пре свега културни, историјски, фестивалски и 
ђачки) који се одвијају претежно у периоду пролеће–јесен. 
Постојећи објекти, структуре одбране, зелени и слободни 
простори се не користе у потпуности, пре свега због небез-
бедности, односно лошег стања.

Општеградски центри
Постојећи градски центар се формирао дуж готово целе 

Прерадовићеве улице у виду линијског центра.

Радне зоне
Радна зона „Исток“ налази се у североисточном делу 

Петроварадина, у зони ограниченој железничком пругом и 
заштитним насипима према Дунаву и Роковом потоку. Иако 
је некад покривала значајан део индустријских активности 
Новог Сада (фабрика „Победа“) данас је само делимично 
искоришћена и углавном запуштена. Због свог положаја и 
оријентације на железнички и друмски саобраћај радна 
зона „Исток“ има значајне потенцијале за развој. 

Саобраћај
Основу друмског саобраћајног система чине Државни 

пут IБ-21 и Државни пут IIА-100 са улицама Дунавске диви-
зије, Прерадовићевом, Рељковићевом, Божидара Аџије, 
Динка Шимуновића и Каменичким путем. Просторним пла-
ном Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 11/12 и 9/21) планира се изградња обилазнице око 
Петроварадина и повезивање деонице Државног пута IБ-21 
са будућим мостом преко Дунава у Петроварадину. 

Железнички саобраћај у обухвату Плана подразумева 
постојећу пругу Београд – Нови Сад – Суботица) и пругу 
Петроварадин–Беочин. 

Водна инфраструктура
Снабдевање водом врши се преко постојеће водоводне 

мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада. 
Витални делови водоводног система, обухваћени овим 
планом, су извориште воде „Петроварадинска ада“ и резер-
воар „Транџамент“. Одвођење отпадних и атмосферских 
вода врши се преко заједничке канализационе мреже и са 
оријентацијом укупно прихваћених вода према Главној 
црпној станици „Роков поток“. 

Енергетска инфраструктура
Мрежа за снабдевање електричном енергијом задо-

вољава потребе постојећих садржаја. Снабдевање топлот-
ном енергијом подручја у обухвату Плана је из топлифи-
кационог и гасификационог система града, из главних 
мерно-регулационих станица (у даљем тексту: ГМРС) 
„Победа–Петроварадин“ и „Навип“, као и топлане  „Петро-
варадин“. 

Преко подручја прелази и гасовод високог притиска за 
сремску страну града.

Зелене површине

Најзначајније просторе заштитних шума у грађевинском 
рејону града чине подручја намењена заштитном зеленилу, 
међу којима је и Петроварадинска ада. Заштитно зеленило 
у оквиру аде је у функцији заштите изворишта.

Тврђава са подграђем представља једну од најлепших 
парковских површина града. Зелене површине у оквиру 
комплекса уређене су у складу са потребама заштите обје-
ката тврђаве као целине.

Комуналне површине
Површине за хидротехничке захвате у склопу изворишта 

Петроварадинска ада представљају значајан део система 
водоснабдевања Града Новог Сада. 

У обухвату Плана, значајну комуналну површину пред-
ставља и комплекс три гробља на ивици највишег дела 
платоа Транџамента (Старо војно, Старо и Ново гробље) 
и гробље уз цркву Светог Рока на Новом Мајуру. Сва гробља 
су, према потребама, активна.

У централном делу насеља Петроварадин (Петровара-
дин IX) налази се топлана (ТО) „Петроварадин“, која функ-
ционише као аутономан извор топлоте.

Пијаце такође имају статус површина за јавно коришћење, 
које су традиционални и основни облик снабдевања ста-
новника Петроварадина. 

Други објекти и површине за јавно коришћење

У оквиру ових површина, најзначајнији су простори Пет-
роварадинске тврђаве као простор преклапања туристичке 
зоне Дунава и Фрушке горе. Дунав и окружење Фрушке 
горе су значајне зоне рекреације и туризма на нивоу Града 
Новог Сада, који задовољавају потребе грађана, али и 
посетилаца Новог Сада.

На локалном нивоу, значајни објекти за јавно коришћење 
су и храмови са својим портама. 

II ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 
 КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ СА 
 ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ЗЕМЉИШТА

На грађевинском подручју обухваћеном Планом издваја 
се пет просторних целина.
 

Просторна целина 1 – Петроварадинска тврђава са 
окружењем

Просторну целину Петроварадинска тврђава са окру-
жењем чине зоне: Тврђава са подграђем и зона непосред-
ног просторног и функционалног залеђа (највећи део Ста-
рог Мајура и део Транџамента). Ова просторна целина је 
Генералним планом намењена за Петроварадинску тврђаву, 
општестамбене зоне, општеградски центар, парк, гробље 
и површину за хидротехничке захвате (резервоар воде 
„Транџамент“). Намена Петроварадинска тврђава подразу-
мева разноврсне централне функције (образовање, култура, 
забава), рекреацију, али и становање које може бити 
заступљено до 30 % у односу на друге намене.
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Тврђаву са подграђем чине: Горња тврђава, Хорнверк, 
Доња тврђава (Васерштат) – Подграђе и зона објеката 
одбране. На Горњој тврђави и Хорнверку се, у некадашњим 
војним објектима, налазе јавне службе (музеји, галерије, 
Академија уметности…), различити културни (уметнички 
атељеи) и угоститељски садржаји (хотел, ресторани и др.) 
и друго. Слободни простори Горње тврђаве и Хорнверка 
су парковски уређени. Доња тврђава (Васерштат) – Под-
грађе, чини урбанистички склоп ортогоналне уличне мреже 
састављене од неколико блокова ивичне изградње. Намена 
простора је стамбено-пословна, са неколико комплекса 
специјалне намене које користи Војска Србије (војна 
болница, касарна, магацини…). Зону објеката одбране која 
окружује Подграђе чини  сложена структура објеката у 
специјалној намени коју користи Војска Србије. Остали 
простори су различите парковске и друге зелене површине 
у регулацији саобраћајница. Горња и Доња Петроварадин-
ска тврђава са подграђем је проглашена за културно добро 
од великог значаја (Решењем број 227/49 Завода за заштиту 
и научно проучавање споменика културе Народне Репу-
блике Србије, и Одлуком о утврђивању непокретних кул-
турних добара од великог значаја („Службени лист АПВ”, 
број 25/91), за просторно културно-историјску целину Горња 
и доња Тврђава са подграђем.

Северни део Старог Мајура (Људевит дол) је један од 
најстаријих делова Петроварадина који се директно 
наслања на комплекс Петроварадинске тврђаве, односно 
Подграђе. Овај део Старог Мајура чине урбанистички бло-
кови између Прерадовићеве улице и пружног насипа у 
намени становања (претежно породичног становања), уз 
изузетак зоне уз непарну страну Прерадовићеве улице која 
је намењена општеградском центру. Архитектонску струк-
туру чине махом приземни објекти изграђени у периоду од 
18. до 20. века. Репери који обележавају ову просторну 
целину су Римокатоличка црква Узвишења Светог крижа 
и јавни простор Улице патријарха Рајачића. Јавне службе 
обухватају: предшколску установу, основну школу, Радио-те-
левизију Војводине, друштвени дом са библиотеком. 

Северни део Транџамента је зона историјских структура 
одбране комплекса Петроварадинске тврђаве као додатна 
зона одбране и полигон за вежбу. Овај део Транџамента 
је од 18. века па надаље, био место за гробље (Старо и 
Ново петроварадинско, и Војно гробље) и грађевинску 
индустрију (циглана), а највећи део је, као и данас, неиз-
грађен простор. Поред намене гробља, простор ће бити 
намењен култури, спорту, рекреацији, туризму и угости-
тељству, усмерени на промоцију комплекса Петровара-
динске тврђаве и њених традиција, и општеградском цен-
тру.

У оквиру ове просторне целине налазе се постојећи 
Варадински мост, друмско - железнички мост на месту 
некадашњег Жежељевог мостa, планирани пешачко – бици-
клистички мост на траси некадашњег Моста Фрање Јосифа 
и планирана ботаничка башта.

Просторна целина 2 – насеље Петроварадин 

Ову просторну целину чине део Старог Мајура, Нови 
Мајур и јужни део Транџамента.

Део Старог Мајура (Људевит дол), у оквиру ове целине, 
обухвата његов јужни обод, до Улице Божидара Аџије. Нови 
Мајур (Роков дол) се у целости налази у овој просторној 
целини и обухвата: зону уз Прерадовићеву улицу, зону око 
римокатоличке цркве Светог Рока и насеље уз Железничку 
станицу Петроварадин (Петроварадин VIII). Јужни Транџа-
мент је релативно нов, претежно стамбени део Петрова-
радина. 

Ова просторна целина је претежно намењена породич-
ном и вишепородичном становању, општестамбеним 
зонама, средњој школи, а нешто мање, општеградском 
центру. 

У делу Старог и у Новом Мајуру архитектонску структуру 
углавном чине низови приземних објеката са краја 19. и 
почетка 20. века који су, у одређеној мери, од значаја као 
градитељско наслеђе. Објекти новије изградње (крај 20. 
века), су вишепородични објекти у прекинутом низу спрат-
ности од П+3+Пк до П+6+Пк, у зони раскрснице Прерадо-
вићеве и Рељковићеве улице и уз Железничку станицу 
Петроварадин (Петроварадин VIII). Јавне службе локалног 
значаја чине: основне школе, дечије установе, дом здравља 
са апотеком и полицијска станица.

Поред постојећег блока вила у источном делу Транџа-
мента насталог крајем 1970-их и током 1980-их година, у 
зони јужно од продужетка Транџаментске улице планирана 
је за изградњу нових објеката претежно намењених више-
породичном и  породичном становању.

Просторна целина 3 – радна зона „Исток“

Радна зона „Исток“ је просторно дефинисана пругом 
Београд – Нови Сад – Суботица и одбрамбеним насипом 
„Победа“. 

У овој целини, око 70 % површине је намењено посло-
вању, а 30 % комуналним површинама (пречистач отпадних 
вода).

Основна намена простора је пословање у радној зони, 
које се може развијати унутар области секундарних и тер-
цијарних делатности.

Просторна целина 4 – насеље Садови
Простор Садова чини зона преовлађујућег породичног 

становања између пруге Београд – Нови Сад – Суботица, 
одбрамбеног насипа „Марија Снежна“ и Роковог потока.

Ова просторна целина је претежно намењена породич-
ном становању и пословању са становањем (мешовита 
намена), са пратећим садржајима јавних служби локалног 
нивоа (основна школа, дечије установе, пијаца), јавних 
површина, као и садржајима општеградског центра. У севе-
роисточном делу ове зоне планира се спортски парк и 
комплекс трансформаторске станице.

Саобраћајна веза Садова са планираном трасом 
Државног пута IIА-100 планирана је преко насипа „Победа“. 

Просторна целина 5 – Петроварадинска ада и део 
Дунава

Петроварадинска ада је простор уз обалу Дунава огра-
ничен пругом Београд – Нови Сад – Суботица, трасом оби-
лазнице око Петроварадина дефинисане Просторним пла-
ном Града Новог Сада. Ова целина је намењена површи-
нама за хидротехничке захвате са постројењем за прераду 
воде, заштитном зеленилу и воденим површинама (река 
Дунав).

2. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
 НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ

2.1.   План регулације површина јавне намене

У оквиру подручја обухваћеног Планом утврђене су 
површине јавне намене, према графичком приказу број 4 
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„План површина јавне намене, саобраћаја и нивелације“, 
у размери 1:5000. 

На подручју обухваћеном Планом пoвршине јавне намене 
су:

- саобраћајне површине,
- железничко подручје,
- Петроварадинска тврђава, 
- зелене површине (парк, заштитно зеленило),
- зелени коридор,
- тематски парк,
- уређене јавне површине,
- спорт и рекреација,
- комплекс намењен јавним службама,
- пијаце,
- станица полицијске управе,
- комплекс противпожарне заштите,
- здравствена установа,
- образовање (основне и средња школа),
- предшколске установе,
- заједничке блоковске површине,
- гробља,
- одбрамбени насип,
- водене површине (Дунав, Роков поток),
- површине за хидротехничке захвате,
- комплекс пречистача отпадних вода,
- топлана,
- аутоматска телефонска централа,
- мерно-регулациона станица,
- трансформаторска станица.
За подручја за која је основ за реализацију овај план, 

утврђене су површине јавних намена. Од целих и делова 
катастарских парцела образоваће се парцеле површина 
јавне намене, према графичком приказу број 4 „План повр-
шина јавне намене, саобраћаја и нивелације“ у размери 1: 
5000. 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 
графичким приказима бр. 7, 8, 9, 10 и 11 у размери 1:2500.  
На површинама за остале намене постојеће границе пар-
цела се у највећем обиму задржавају. Настале промене су 
углавном последица промене регулационих линија улица.

2.2. План нивелације

Грађевинско подручје обухваћено Планом налази се на 
надморској висини од 75,50 m, на југоистоку до 133,50 m 
на југозападу. Уздужни падови саобраћајница су  испод 1 
%, а најчешће око 0,25 %. На изграђеном делу подручја 
терен је уређен у висинском погледу, тако да нивелете 
заштитних тротоара нових објеката треба  ускладити  са 
постојећим тереном. На неизграђеном, југоисточном делу 
простора планира се знатно насипање. Планом нивелације 
дати су следећи елементи:

- коте прелома нивелете осовине саобраћајнице и
- денивелисана укрштања.

3. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
 РЕГУЛАЦИЈЕ

3.1. Просторне целине за које је основ за 
  реализацију просторни план подручја 
  посебне намене

Просторне целине 1 и 2 (Петроварадинска тврђава 
и насеље Петроварадин)

Просторни сегмент А
За саобраћајну површину пруге Београд – Суботица – 

државна граница (Келебија) директно се примењује Прос-
торни план подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора пруге Београд – Суботица – државна граница 
(Келебија) („Службени гласник РС“, бр. 32/17 и 57/19). 

Просторна целина 2 (насеље Петроварадин)

Просторни сегмент Б
За саобраћајну површину пруге Петроварадин–Беочин 

директно се примењује Просторни план подручја посебне 
намене „Фрушка гора“ („Службени лист АПВ“, број 8/19).

3.2. Просторне целине за које је основ за 
  реализацију овај план

Просторна целина 1 (Петроварадинска тврђава са 
окружењем)

Просторни сегмент I (Пешачко-бициклистички мост на 
траси бившег Моста Фрање Јосифа) планира се за реали-
зацију пешачко-бициклистичког моста на траси бившег 
Моста Фрање Јосифа, ревитализацију тунела са пратећим 
садржајима и изградњу и уређење приступних саобраћај-
ница са новосадске и петроварадинске стране.

Просторни сегмент II (Ботаничка башта) намењује се за 
зелене површине са пратећим садржајима.

Просторни сегмент III (на Транџаменту) намењује се 
општеградском центру, а планира се изградња стамбе-
но-пословног комплекса са пратећим садржајима.

Просторни сегмент IV (Варадински мост).

Просторна целина 1 и друге (Планирани гасовод 
притиска до 16 bar-измештање деоница магистралног 
гасовода МГ-02)

Планира се да постојећи магистрални гасовод високог 
притиска (већег од 16 bar) МГ-02 Елемир – Нови Сад – Пет-
роварадин – Беочин пређе на притисак до 16 bar и да се 
измести на три деонице – у регулацију Рељковићеве и 
Шеноине улице, на пружном прелазу код Улице Божидара 
Аџије и на прелазу пруге непосредно пре ГМРС „Навип“. 
Ово измештање је неопходно како би се омогућила реали-
зација пројеката великих инфраструктурних објеката од 
државног и међународног значаја: модернизација магис-
тралне железничке пруге Београд–Будимпешта и изградња 
инфраструктурног коридора Државног пута IБ-21 на адми-
нистративном подручју Града Новог Сада. Такође се пла-
нира измештање гасовода притиска до 16 bar који се налази 
у пружном појасу код Улице Божидара Аџије.
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Просторна целина 1 и друге (планирани колектор 
профила Ø 1600 mm)

За потребе повезивања канализационог система са 
бачке стране града и локалитета за прераду отпадних вода 
„Роков поток“, планира се изградња колектора профила Ø 
1600 mm. Планирани колектор ће се спроводити на основу 
овог плана. 

Приликом израде пројектно-техничке документације 
колектора, дозвољена су одступања у односу на Планом 
дефинисану трасу, а у циљу усклађивања са важећом 
планском документацијом и стањем на терену.

Просторна целина 2 (насеље Петроварадин)
Просторни сегмент V (потес западно од Улице Рачког) 

планира се за проширење зоне породичног становања, 
пијацу и основну школу.

Просторни сегмент VI (стамбено насеље уз Железничку 
станицу Петроварадин – Петроварадин VIII) планира се за 
вишепородично и породично становање са пословањем.

Просторни сегмент VII (Блок вила) планира се за поро-
дично становање.

Просторни сегмент VIII (Предшколска установа у Улици 
Јоже Влаховића са окружењем) планира се за предшколску 
установу, породично становање и саобраћајне површине.

Просторни сегменти X до XIV (вишепородично становање 
- Петроварадин IX) планирају се за вишепородично стано-
вање средњих густина.

Просторни сегмент XV (вишепородично становања - 
Петроварадин VIII), планира се за вишепородично стано-
вање средњих густина.

Просторни сегмент XVI (вишепородично становање - 
Петроварадин југ), планира се за општеградски центар и 
реализује на основу овог плана.

Просторни сегмент XVII (Садови – промена регулационе 
линије), планира се за саобраћајницу и породично стано-
вање са пословањем.

Просторна целина 5 (Петроварадинска ада и део 
Дунава)

Просторни сегмент XVIII (зелени простор Петровара-
динске аде и део Дунава) планира се за површину за хидро-
техничке захвате и заштитно зеленило, према посебним 
условима у складу са елаборатом санитарне заштите изво-
ришта „Петроварадинска ада“. 

3.3. Просторне целине за које су основ за 
  реализацију овај план и план детаљније 
  разраде

Просторни сегмент IX (Парохијски дом) планира се за 
парохијски дом са пратећим садржајима.

3.4.  Просторне целине за које су основ за 
  реализацију планови детаљније разраде

Овим планом је утврђено да су за већи део обухвата 
Плана, основ за реализују планови детаљне регулације

Важећи планови детаљне регулације, регулациони пла-
нови, детаљни урбанистички план и урбанистички пројекти 

примењују се док се не укаже потреба за њиховом изменом, 
осим у деловима који су у супротности са овим планом.

Просторне целине за које је обавезна израда планова 
детаљне регулације:

 - Просторна целина 1 – Петроварадинска тврђава 
(након завршетка процеса заштите) и подручје темат-
ског парка на Транџаменту (након спроведеног кон-
курса),

- Трафостаница „Петроварадин“ 110/20 kV са дале-
ководом напона 110 kV.

На простору за које се условљава израда плана детаљне 
регулације, утврђена су правила уређења инфраструктур-
них система на постојећим јавним површинама, до доно-
шења плана детаљне регулације, и то:

- у оквиру постојећих инфраструктурних система, омо-
гућава се потпуна или делимична реконструкција, као 
и делимично измештање инсталација;

- омогућава се реализација нових деоница инфраструк-
турне мреже, које функционишу у оквиру техничких 
целина мреже, а које су дефинисане у графичком, 
односно текстуалном делу Плана;

- инфраструктурни објекти могу се реализовати у оквиру 
постојеће регулације улице у складу са просторним 
ограничењима проистеклим из постојеће опремље-
ности улице, односно условима исходованим од стране 
носиоца система који њиме управља.

3.5. Планови који престају да важе у деловима

1) План детаљне регулације простора између улица 
Прерадовићеве и Мажуранићеве у Петроварадину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 37/08) – у 
делу који се односи на правила уређења и грађења 
простора, делу који се односи на комплекс плани-
ране основне школе у Улици Фрање Малина, дела 
зоне породичног становања у Мажуранићевој улици 
и делу који се односи на трасу планиране улице 
између улица Рачког и Мажуранићеве;

2) План детаљне регулације Петроварадинске тврђаве 
у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 61/10) – у делу који се односи на уређење 
постојећег тунела са приступним саобраћајницама, 
дела дунавског бедема и зоне ботаничке баште;

3) План детаљне регулације моста на траси бившег 
моста Франц Јозефа у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 61/10) – у делу уређења и 
намене простора у оквиру саобраћајног решења пла-
нираног моста;

4) План детаљне регулације блокова између улица 
Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
15/07, 27/09 и 34/17) – у делу уређења и намене прос-
тора у оквиру саобраћајног решења планираног 
моста;

5) План генералне регулације Лимана са Универзитет-
ским центром у Новом Саду („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 23/19, 28/21 – др. план и 58/21 – др. 
план) – у делу уређења и намене простора у оквиру 
саобраћајног решења планираног моста;

6) План генералне регулације старог градског центра 
и подручја Малог Лимана у Новом Саду („Службени 
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лист Града Новог Сада“, бр. 45/11, 7/20 – др. план и 
51/21 – др. план) – у делу уређења и намене прос-
тора у оквиру саобраћајног решења планираног 
моста;

7) План генералне регулације зоне реконструкције у 
наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/11, 17/17, 
9/18, 22/19, 50/19 и 28/21);

8) План генералне регулације простора за мешовиту 
нмаену у северном делу града, дуж путева М-7 и Е-75 
у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 30/14, 35/19, 9/20 и 24/21 – др. план);

9) План детаљне регулације стамбене зоне Петрова-
радин југ у Петроварадину („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 71/16), у делу за који је основ за 
реализацију овај план;

10) План детаљне регулације северозападне зоне Садова 
у Петроварадину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 23/19), у делу за који је основ за реализацију 
овај план;

11) План детаљне регулације Петроварадин IX у Петро-
варадину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
16/18), у делу за који је основ за реализацију овај 
план;

12) План детаљне регулације центра у Петроварадину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/08 и 26/18);

13) Детаљни урбанистички план „Официрске плаже“ у 
Петроварадину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 7/88 и 12/03).

Сви важећи планови детаљне регулације спроводе се 
и даље, осим у деловима који су у супротности са овим 
планом.

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 УСМЕРАВАЈУЋЕГ КАРАКТЕРА ЗА ДАЉУ 
 ПЛАНСКУ РАЗРАДУ ПРОСТОРА

Правила уређења и грађења простора зависе од пла-
ниране намене и степена урбанизације сваке појединачне 
зоне обухваћене Планом. За зоне које су просторно завр-
шене, или су под одређеним степеном заштите као културна 
добра, правила уређења темеље се на концепту њиховог 
досадашњег развоја, односно на правилима дефинисаним 
режимом заштите, а нове интервенције су ограничене на 
мањи обим. За зоне које су у процесу формирања, правила 
уређења и грађења су базирана на постојећим трендовима 
развоја и усклађена са општим смерницама развоја из 
Генералног плана.

Ова правила уређења и грађења су дефинисана посебно 
за површине јавне намене, као и за површине осталих 
намена по просторним целинама, а у складу са планираним 
наменама.

4.1. Правила за уређење површина јавне 
  намене

4.1.1. Петроварадинска тврђава

Плански развој Тврђаве са подграђем подразумева пот-
пуно очување историјског склопа и свих оригиналних делова 

комплекса, односно аутентичности историјског амбијента 
створених и природних вредности архитектуре и природног 
окружења. Плански оквир подразумева рестриктиван трет-
ман интервенција на грађевинским структурама и избор 
намена. Планира се санација, адаптација и реконструкција 
постојећих објеката, строго контролисана и селективна 
изградња, и обнова срушених објеката и делова оригинал-
ног склопа комплекса. Намена тврђаве треба да буде пре 
свега јавна, односно у циљу развоја културе и уметности, 
и специфичног образовања о традицијама Петроварадин-
ске тврђаве, али и рекреацији у отвореним и зеленим про-
сторима, без изградње посебних објеката и спортских 
терена, осим у зони тематског парка.

Услови за развој зелених простора, као посебно значај-
них комплементарних садржаја тврђаве и њеног окружења, 
укључујући и ботаничку башту, прецизније су дефинисани 
у одељку 8 МРЕЖА ЗЕЛЕНИЛА.

У домену саобраћајне инфраструктуре, неопходно је 
утврђивање новог режима саобраћаја за тврђаву у целини, 
али и за њене појединачне делове. Простор Горње тврђаве 
и Хорнверка се планира без колског саобраћаја и парки-
рања, а решење треба усмерити на еколошки прихватљив 
начин: ефикасан јавни превоз унутар комплекса и плани-
рање низа паркинга и гаража за возила посетилаца и дру-
гих корисника простора у ободном делу тврђаве или непо-
средном окружењу.

У оквиру Подграђа задржава се намена војне болнице 
док се не створе функционални, просторни и други услови 
за њено измештање.

Зона заштитних бедема Подграђа, или васерштат, 
намењена је примарно за парковски уређену површину и 
рекреацију и пратеће садржаје. За ову зону је могућа детаљ-
нија разрада урбанистичко-архитектонским конкурсом којим 
ће се утврдити начин уређења простора. Поред очувања 
и унапређења структура, пејзажно уређење је од посебне 
важности за унапређење целокупног простора. Концепт 
уређење се заснива на истицању водених површина са 
одговарајућом вегетацијом. Постојећа вегетације високих 
лишћара, која не угрожава надземне и подземне структуре 
васерштата, треба да буде посебно валоризована и 
утврђена као основна доминантна за планирање ревита-
лизације простора. Реализација планских смерница ће се 
одвијати према динамици процеса уступања делова тврђаве 
од стране Војске Србије.

Планира се обнова моста на траси некадашњег моста 
Фрање Јосифа и ревитализација тунела испод тврђаве са 
приступним саобраћајницама. Нови мост се планира као 
пешачко-бициклистички, а ревитализација тунела у 
постојећим габаритима. Мост се планира на постојећим 
стубовима. Мостовска конструкција и приступ до тунела, 
планирају се као обликовно сведене и ненаметљиве, 
намењене пешачко-бициклистичким кретањима уз могућ-
ност мањих проширења у функцији одморишта и панорам-
ског разгледања. Приступне зоне мосту са бачке стране 
града подразумевају пешачко-бициклистичке везе са Сун-
чаним кејом, односно Кејом жртава рације, и Булеваром 
цара Лазара. Са сремске стране, планирају се пешачко-би-
циклистичке везе са Каменичким путем, односно са тврђа-
вом у целини и насељем Петроварадин на улазу у тунел 
у зони Ловотурса. У тунелу се планира вертикална кому-
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никација са горњим платоом Горње тврђаве. Детаљнија 
разрада свих елемената утврђена је спроведеним урба-
нистичко-архитектонским конкурсом..

Све планиране просторне интервенције у оквиру Пет-
роварадинског комплекса морају бити усклађени са усло-
вима надлежног завода за заштиту споменика културе.

4.1.2. Јавне службе

Постојећи објекти јавних служби задржавају се у 
постојећем хоризонталном и вертикалном габариту, ако 
Планом није другачије дефинисано. Могући су радови на 
одржавању постојећих објеката и побољшању услова 
коришћења, као и минимално повећање  корисне површине 
објеката доградњом и/или надоградњом, у циљу повећања 
функционалности. 

Постојећи објекти код којих је дозвољена доградња или 
надоградња треба да, кроз процес изградње, у најмањој 
могућој мери одступе од композиције и форме аутентичног 

стања објекта, под условом да је она технички могућа. 
Надзиђивање је могуће само уз дозволу аутора објекта, 
односно надлежне струковне организације. 

Изградња нових објеката или комплекса јавних служби 
треба да буде у складу са нормативима за одређену намену.

Сви планирани комплекси и објекти јавних служби, као 
и доградња постојећих објеката, реализоваће се по пра-
вилима уређења и грађења дефинисаним кроз даљу урба-
нистичку разраду.

Предшколске установе
У обухвату Плана налазе се две постојеће предшколске 

установе организоване у засебним комплексима, а плани-
рана је могућност изградње нових комплекса у свим дело-
вима простора обухваћених Планом. Проширење постојећих 
и изградња нових објеката у намени предшколских установа 
неопходно је ускладити са постојећим параметрима у табели 
број 1.

Табела  број 1: Нормиране вредности за предшколске установе

Обухват деце (%) Радијус (m) Површина објекта по 
детету (m2)

Површина комплекса по 
детету (m2)

0,5–3 год. 4–6 год. 0,5–6 год. 0,5–6 год. 0,5–6 год.

50 100 300–500 8 25–40

Планом се задржава могућност просторног проширења капацитета постојећих предшколских установа, доградњом и/
или надоградњом објеката, у складу са нормираним вредностима које важе за изградњу нових објеката.

Приликом доградње објеката потребно је извршити додатно озелењавање и реконструкцију партерног уређења и 
мобилијара слободних површина комплекса.

 Табела број 2: Преглед постојећих предшколских установа

Број 
прост. 
целине

Адреса
Нето развијена 

површина 
објекта (m²)

Површина 
комплекса (m²)

Број 
деце

Нето развијена 
површина објекта 

(m²)/број деце

Површина 
комплекса (m²)

/број деце

2 Палмотићева 1 1331 5827 288 4,6 20,2

2 Јоже Влаховића бб 791 1764 163 4,9 10,8

Планирани комплекси предшколских установа

Планиране предшколске установе у обухвату Плана се 
налазе на простору Старог Мајура, Садова и Транџамента, 
а могуће су и у другим деловима простора обухваћеног 
Планом.

Максимална дозвољена спратност објеката је П+Пк–П+1 
(раван кров), а у изузетним случајевима П+1+Пк, при чему 
се у поткровљу организују административни и канцеларијски 
простор. Максималан индекс заузетости парцеле је 25 %, 
у изузетним случајевима са толеранцијом до +5 %, када 
то дозвољавају просторни услови комплекса.

Основне школе
На планском подручју се налазе два постојећа компле-

кса основних школа који припадају Основној школи „Јован 
Дучић“. 

За потребе проширења капацитета наставног и другог 
простора у објекту Основне школе „Јован Дучић“ у Прера-
довићевој улици број 6, услови уређења и грађења дефи-
нишу се у складу са нормираним вредностима, према 
условима надлежне службе заштите. На парцели школе је 
потребно извршити додатно озелењавање и реконструкцију 
спортских терена, партерног уређења и мобилијара слобод-
них површина комплекса.
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Табела  број 3: Нормиране вредности за основне школе

Површина објекта 
по ученику (m2)

Површина 
комплекса по 
ученику (m2)

Радијус (m)

7,5 25 650

Планирани комплекси основних школа
Планиране су три нове основне школе: две у Новом 

Мајуру и једна на подручју Садова.
Максимална дозвољена спратност планираних објеката 

основних школа износи П+2,  док је максимални индекс 
заузетости комплекса 25 %, са толеранцијом до 5 % у изу-
зетним случајевима када то дозвољавају просторни услови 
комплекса.

Слободне површине унутар комплекса школа се уређују 
као квалитетно озелењене са спортским теренима и одго-
варајућим мобилијаром.

Средње школе

На подручју  у обухвату Плана нема постојећих објеката 
средњих школа, а планиран је објекат средње школе у 
Палмотићевој улици, у источном залеђу Прерадовићеве 
улице.

Максимална дозвољена спратност планираног објекта 
средње школе износи П+2,  док је максимални индекс зау-
зетости комплекса 30 %.

Табела  број 4: Нормиране вредности за средње школе

Површина објекта по 
ученику (m2)

Површина комплекса по 
ученику (m2)

7,5 25

Слободне површине унутар комплекса школа се уређују 
као квалитетно озелењене са спортским теренима и одго-
варајућим мобилијаром.

Установе високог образовања

Део подручја Хорнверка на Петроварадинској тврђави 
задржава садашњу намену као простор намењен установи 
високог образовања – Академији уметности Универзитета 
у Новом Саду.

На подручју на којем се налази Академија уметности не 
планира се изградња нових објеката, у складу са условима 
заштите.

Дом здравља Петроварадин

У Улици Јоже Влаховића брoj 8, налази се комплекс 
здравствене установе Дома здравља у чијем је склопу и 
Апотекарска установа Нови Сад. Планирано је проширење 
комплекса Дома здравља за око 1300 m2 на суседне пар-
целе, као и доградња постојећег објекта Дома здравља до 
спратности П+2. Приликом реализације доградње посебну 
пажњу треба посветити обликовању надограђене етаже, 

која са постојећим делом објекта мора чинити складну 
архитектонску композицију. 

Станица полиције

У Улици Јоже Влаховића, задржава се постојећи обје-
кат станице полицијске управе. Уколико буде постојала 
потреба за проширењем капацитета, објекат се може рекон-
струисати, надоградити, или заменити новим (у границама 
постојећег габарита) до спратности  П+2.     

Радио-телевизија Војводине

Привремено седиште Радио-телевизија Војводине 
налази се, у Улици патријарха Рајачића број 30, у објекту 
некадашњег биоскопа (парцела број 821) на Старом Мајуру. 
У случају потребе за просторним проширењем могуће је 
извршити припајање околних парцела као и реконструкцију 
или доградњу постојећег објекта. Уколико престане потреба 
за оваквом намену, објекат се намењује другим јавним 
наменама, пре свега културе.

Спортски парк „Садови“

На подручју обухвата Плана, планира се уређење спорт-
ског парка у насељу Садови. Подручје намењено за спорт-
ски парк налази се у североисточном делу Садова, уз насип 
Марија Снежна.

За спортски парк важе следећи урбанистички критеријуми 
уређења простора:

- максималан индекс изграђености износи до 5 %,
- садржај објеката мора бити спортског карактера (спорт-
ска хала) са пратећим комерцијалним, техничким, 
санитарним и сервисним просторијама,

- габарит и спратност објекта морају бити прилагођени 
планираним спортским садржајима уз придржавање 
важећих норматива и прописа за изградњу спортских 
објеката,

- отворени спортски терени заузимају максимално 25 
% од површине парцеле и

- минимално учешће слободних и зелених површина 
износи 70 %. 

Спортски центар „Петроварадин“

Комплекс спортског центра налази се у непосредној 
близини средишњег дела Петроварадина (Старог Мајура), 
што га чини изузетно приступачним корисницима и посе-
тиоцима. Подручје спортског центра заузима око 3,40 ha 
нето површине и лоцирано је између Улице Радa Кончара 
и пруге Београд – Нови Сад – Суботица.

Фудбалско игралиште Фудбалског клуба „Петроварадин“ 
задржава се, уз могућност реконструкције, на постојећем 
локалитету, као и постојећи рукометни терен са припа-
дајућим  трибинама.

За неизграђени простор спортског центра дефинишу се 
следећи урбанистички параметри за уређење простора:

- максималан индекс изграђености износи до 20 %,
- садржај објеката мора бити спортског карактера (спорт-
ска хала), са пратећим техничким, санитарним и сер-
висним просторијама,

- габарит и спратност објеката морају бити прилагођени 
планираним спортским садржајима уз придржавање 
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важећих норматива и прописа за изградњу спортских 
објеката,

- отворени спортски терени заузимају максимално 30 
% од површине парцеле,

- минимално учешће слободних и зелених површина 
износи 50 %.

Тематски парк на Транџаменту

Комплекс планираног тематског парка обухвата повр-
шину (око 13 ha) денивелисаног терена преосталог након 
експлоатације (ископа) земљишта на подручју бившег 
позајмишта и објеката циглане ИГМ „Слога“ на Транџа-
менту.

Садржаји тематског парка подразумевају формирање 
изграђених потцелина – изложбених простора, радионица, 
аудиторијума итд., као и уређених слободних простора на 
којима је могуће повремено организовати културно-умет-
ничке и спортско-рекреативне догађаје. 

У намени тематског парка површина под објектима 
(индекс заузетости) износи до 10 %. 

Спортски терени и дечија игралишта заузимају до 10 %, 
а слободне површине (зеленило, стазе и платои, стацио-
нарни саобраћај) 80 % од укупне површине парцеле.

Правила уређења и грађења овог простора морају бити 
дефинисана у складу са условима заштите заштићене 
околине просторне културно-историјске целине Горња и 
доња Тврђаве са подграђем, којима се дефинише и очување 
постојећег димњака бивше циглане. 

Обавезна је разрада овог комплекса урбанистичко-ар-
хитектонским конкурсом.

Ботаничка башта
Комплекс ботаничке баште је планиран у оквиру Пет-

роварадинске тврђаве уз североисточни обод комплекса. 
Комплекс обухвата приближно 4 ha. У оквиру ботаничке 
баште планира се уређење тематских зона биљака на 
отвореном, али и пратећи садржаји стакленика, техничких 
и помоћних објеката. Правила за даљу разраду су дефи-
нисана у одељку број 5 "Правила уређења и правила 
грађења за подручја која се реализују на основу плана 
генералне регулације", односно у пододељку број 5.1. 
"Просторна целина 1", Сегмент II.

Јавна склоништа
На обухваћеном простору је у току изградње вишепо-

родичних стамбених блокова реализован и одређен број 
склоништа. Ова склоништа имају двонаменску употребу и 
у мирнодопским условима се користе за садржаје комер-
цијалног, угоститељског и спортског карактера као и за 
потребе паркирања станара.

У оквиру Тврђаве са подграђем све склонишне јединице 
планирати у оквиру постојећих структура, посебно у зони 
Горње тврђаве и Подграђа, према условима надлежног 
завода за заштиту споменика културе. Специфични режими 
употребе јавних склоништа биће дефинисани кроз даљу 
урбанистичку разраду, плановима детаљне регулације.

Јавне службе у оквиру Петроварадинске тврђаве
У оквиру Тврђаве са подграђем налазе се Музеј Града 

Новог Сада, Историјски архив Града Новог Сада, Хидро-
метеоролошки завод и Покрајински завод за заштиту спо-

меника културе Војводине. Постојећи и нови капацитети 
преиспитаће се приликом израде планова детаљне регу-
лације, а у складу са условима заштите.

4.1.3. Слободне површине

Јавне површине
Јавне површине улица, пешачких пролаза, парковске 

површине црквених порти утврђених као јавне површине, 
тргова и скверова потребно је посебно обликовати. Неоп-
ходно је сагледати токове и интензитет кретања у оквиру 
ових простора (пешачког и бициклистичког саобраћаја, 
колски улази у објекте), али обавезно планирати зоне за 
одмор, седење и примерено присуство зеленила и воде 
(фонтане, чесме), скулптура, пратеће инфраструктуре и 
мобилијара.

Могуће је планирати посебно уређење делова јавних 
површина, пролаза, платоа, скверова, улица, тргова и дру-
гих. Уређење подразумева посебно партерно, хортикултурно 
и другу врсту уређења којим ће се делови јавних површина 
разликовати од окружења као посебни просторни, функ-
ционални и обликовни ентитети.

Заједнички блоковски простори
У оквиру ових простора планира се постављање рекре-

ативних елемената унутар стамбених блокова (монтажних 
спортских реквизита, дечијих игралишта, чесми, итд.), без 
могућности изградње објеката. Приликом постављања 
нових партерних елемената мора се водити рачуна о 
постојећем блоковском зеленилу, пешачким комуникацијама 
и паркинзима.

4.1.4. Комуналне површине

Гробља
Комплекс три гробља на Транџаменту се у целости 

одређује за површину јавне намене. На укупној површини 
од 5,31 ha, постоје три гробља која датирају из 17. (Старо 
војно гробље), 18. (Старо гробље) и 19. века (Ново гробље). 
Услед недостатка простора за сахрањивање на сремској 
страни града, планира се проширење зоне гробља уз Пут 
Дунавске дивизије и уз југоисточну међу.

Комплекс гробља уз цркву Светог Рока се задржава у 
постојећим границама. Парцела гробља се утврђује за 
површину јавне намене.

Општи услови за уређење и опремање гробља су сле-
дећи: 

- ограђивање гробља са улазним капијама; 
- опремање објеката и уређаја (инфраструктура и пра-
тећи објекти); 

- уређивање путева, стаза и платоа унутар гробља; 
- чување вредног зеленила које не угрожава гробна 
места; 

- уређење простора између гробних места. 

Површине за хидротехничке захвате
На подручју у обухвату Плана налази се планирани 

локалитет за прераду воде (фабрика воде „Петроварадин-
ска ада“), постојеће извориште („Петроварадинска ада“) 
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са резервоаром на Транџаменту и планирано постројење 
за прераду отпадних вода у склопу радне зоне „Исток“.

Комплекс за прераду воде
У залеђу изворишта „Петроварадинска ада“ планира се 

изградња постројења за прераду питке воде „Петровара-
динска ада“, капацитета 200 l/s у првој фази, са могућношћу 
даље доградње и повећања капацитета уколико се укаже 
потреба за тим. 

Резервоар „Транџамент“
На локалитету „Транџамент“ изграђен је резервоар за 

воду запремине 4.000 m³ са котом дна на 128,0 m н.в., и 
две пумпне станице. 

Резервоар „Транџамент“ служи за изравнање вршне 
потрошње прве висинске зоне водоводног система, као и 
за снабдевање водом насеља Сремски Карловци преко 
пумпне станице „Сремски Карловци“, односно за снабде-
вање виших зона Сремске Каменице преко пумпне станице 
„Сремска Каменица“.

Планира се повећање постојећег запреминског простора 
резервоара „Транџамент“ за 10.000 m³. Капацитет резер-
воара у завршној фази биће 14.000 m³.

Прерада отпадних вода
На подручју у обухвату Плана, предвиђена је изградња 

комплекса пречистача отпадних вода „Роков поток“. За 
комплекс је резервисана површина од око 14,50 ha, а налази 
се источно од комплекса радне зоне „Исток“, уз одбрамбени 
насип северно од Роковог потока. 

Капацитет будућег пречистача је 400.000 еквивалентних 
сгановника (у даљем тексту: ЕС), са могућношћу проширења 
до 500.000 ЕС. 

Унутар утврђене површине, могућа је изградња унутар 
зоне утврђене грађевинским линијама које се повлаче у 
односу на регулационе линије за 10 m, односно 30 m од 
ножице примарних одбрамбених насипа. Грађевинске линије 
дефинисане су у складу са ограничењем у зони примарног 
одбрамбеног насипа, односно са обавезом формирања 
зеленог заштитног појаса унутар комплекса пречистача, а 
према планираним пословним садржајима.

Укупан индекс заузетости износи до 70 %, а спратност 
планираних објеката износи до П+2. 

Обавезно је подизање заштитног зеленог појаса ободом 
комплекса.

Просторна организација комплекса, биће разрађена 
урбанистичким пројектом, на основу пројектно техничке 
документације која ће се радити за потребе изградње обје-
ката будућег постројења за прераду отпадних вода, а све 
у складу са условима Јавног комуналног предузећа „Водо-
вод и канализација“ Нови Сад.

Комплекс ТС „Петроварадин“
Комплекс ТС „Петроварадин“ планиран је са јужне стране 

подручја спортског парка у Садовима, на површини од око 
0,80 hа.

Планира се изградња ТС 110/20 kV, што подразумева 
изградњу објеката управљања трафостаницом, трафопоља, 
прикључних далековода и других објеката у функцији ком-
плекса.

Индекс заузетости комплекса износи до 50 %, а може 
се повећати у зависности од потреба технолошког процеса 
трафостанице. 

Топлана
У централном делу насеља Петроварадин (уз зону Пет-

роварадин IX), на површини од 0,50 hа, налази се топлана 
(ТО) „Петроварадин“, која функционише као аутономан 
извор топлоте.

Планирана је реконструкција и проширење постојећег 
комплекса ТО „Петроварадин“ у складу са будућим потре-
бама за топлификацијом на конзумном подручју ове топ-
лане. 

У случају реконструкције већег обима или промене тех-
нолошког процеса, обавезна је израда урбанистичког 
пројекта кроз који ће бити тачно дефинисани позиције и 
намена нових објеката, трасе интерних саобраћајница са 
противпожарним путевима, уређење слободних површина, 
итд.

Комплекс пијаце у Садовима
Подручје намењено за комплекс пијаце налази се у цен-

тралном делу насеља Садови.
Индекс изграђености комплекса је приближно 20 %. 

Објекти се планирају као приземни, у намени трговине уз 
пратеће сервисне и техничке садржаје. Отворени део пијаце 
се може наткрити лаким конструкцијама.

4.2.  Правила за уређење површина осталих 
  намена по просторним целинама

Просторна целина 1

 Петроварадинска тврђава
У оквиру Петроварадинске тврђаве, површине осталих 

намена (део Подграђа) намењене су претежно централним 
функцијама уз обавезну намену становања. Општим пра-
вилима уређења и грађења планира се потпуно очување 
историјског амбијента и свих оригиналних архитектонских 
структура. Ови услови дефинишу њихов рестриктиван трет-
ман и избор намена. Увођење нових структура подразумева 
селективну изградњу на појединачним локацијама. 
Постојећи објекти се могу санирати и адаптирати како би 
задовољили стандарде савременог коришћења, у свему 
према условима надлежног завода за заштиту споменика 
културе.

Породично становање
Највећи део Старог Мајура је намењен породичном 

становању. Уз породично становање могуће је обављања 
заната и привредних делатности које не угрожавају стано-
вање. 

Општа правила уређења и грађења дефинишу задржа-
вање постојеће регулационе основе простора – постојећа 
урбана матрица, положај регулационе и грађевинске линије, 
парцелација, улични профили, положај објекта и начин 
изградње на парцели. Постојећи објекти могу се рекон-
струисати или заменити уз задржавање постојеће грађе-
винске линије, начина изградње на парцели, а хоризонтална 
и вертикална регулација мора бити у складу са реперним 
објектима у непосредном окружењу. Планирана спратност 
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објеката је до П+Пк. Формирање поткровља је могуће само 
у оквиру волумена унутар кровних равни, без назитка, а 
осветљење поткровља је лежећим кровним прозорима.

Планира се задржавање објеката од значаја за гради-
тељско наслеђе, уз могућност доградње дворишним објек-
тима до максималног степена заузетости парцеле од 50 %.

Како је највећи део простора Старог Мајура у простор-
но-историјском окружењу Петроварадинске тврђаве, пра-
вила уређења и грађења у овој зони ће се детаљније план-
ски дефинисати према условима надлежне службе заштите 
и према утврђеном режиму заштите.

Вишепородично становање
Вишепородично становање је планирано уз део непарне 

стране Прерадовићеве улице. Планирана спратност објекта 
је до П+2+Пк. Кровови су коси, без назитка. Осветљење 
поткровља је могуће искључиво положеним прозорима 
према јавним површинама (без употребе кровних баџа). 
Планом се задржавају објекти од значаја за градитељско 
наслеђе Петроварадина који су назначени у одељку 10. 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, 
односно према условима надлежног завода за заштиту 
споменика. 

Општеградски центри
Постојећи општеградски центар налази се у зони непарне 

стране Прерадовићеве улице и у непосредном залеђу. 
Задржавају се постојећи објекти, уз могућност њихове 
замене у истим хоризонталним и вертикалним габаритима, 
према условима службе заштите. Објекти су са косим кро-
вом без могућности формирања назитка. Осветљење пот-
кровних етажа је кровним прозорима. Објекти немају пре-
пусте. 

Планирано подручје општеградског центра на Транџа-
менту реализује се по правилима дефинисаним у одељку 
5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОД-
РУЧЈА КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА ОСНОВУ ПЛАНА ГЕНЕ-
РАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ.

Просторна целина 2

Породично становање
Породично становање у делу Старог и у Новог Мајура 

је углавном планирано у залеђу Прерадовићеве улице и у 
околини цркве Светог Рока. У деловима ове намене могуће 
је планирати пословање које не угрожава основну намену 
становања. 

Планирана спратност објеката је П+Пк, а могућа је 
изградња нових и замена постојећих објеката спратност 
до П+1+Пк у потесима где не постоје објекти од значаја за 
заштиту градитељског наслеђа, у складу са одељком 10. 
Мере заштите непо-кретних културних добара. Изузетак 
су улични објекти у потесу од Улице Вука Исаковича до 
цркве Светог Рока који се у потпуности задржавају. Фор-
мирање поткровља је могуће само у оквиру волумена уну-
тар кровних равни без назитка, а осветљење је лежећим 
кровним прозорима према јавним површинама. 

Планира се задржавање објеката од значаја за гради-
тељско наслеђе, уз могућност доградње дворишних објеката 
до максималног степена заузетости парцеле од 30 %.

Правила уређења за блок вила на делу Транџамента 
дефинисана су у одељку 5. 

Општестамбена зона
Општестамбена зона налази се у централном делу 

насеља Петроварадин. 
Планирана спратност нових објеката је П+1+Пк. Пот-

кровља ће се формирати без назитка, а осветљење је 
могуће преко лежећих кровних прозора на фасади оријен-
тисаној према улици. Не планирају се мансардни кровови. 
На уличној фасади могући су француски балкони. На дво-
ришној фасади објекта дозвољени су и лође, балкони и 
терасе. Формирање еркера на уличној фасади није могуће. 
Сви објекти могу да имају препусте до 50% површине 
фасаде на дворишним фасадама. Обавезно је решавање 
паркирања и гаражирања возила на парцели корисника, а 
присуство зеленила планира се на минимум 20 % површине 
парцеле. 

Задржавају се постојећи вредни објекти, наведени у 
одељку 10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ 
ДОБАРА.

Вишепородично становање
Постојећа зона вишепородичног становања западно од 

раскрснице Прерадовићеве и Рељковићеве улице се задр-
жава у овој намени, као просторно завршена целина.

Нове зоне планиране за вишепородично становање су 
у блоковима уз и у непосредном залеђу Прерадовићеве 
улице. Ове зоне су планиране за нову изградњу, и за посте-
пену замену постојећег породичног у вишепородично ста-
новање, стамбеним и/или стамбено-пословним објектима 
спратности од П+1+Пк–П+3+Пк (до П+4+Пк, у окружењу 
раскрснице Прерадовићеве и Рељковићеве). Неизграђена 
зона око Цркве Свете Петке, планира се за стамбе-
но-пословне објекте у форми прекинутог низа спратности 
до П+2+Пк или П+3 (са равним кровом). Средишњи део 
зоне јужно од Транџаментске улице се планира за више-
породично становање мањих густина различитих типоло-
гија (урбане виле, породични и вишепородични стамбени 
објекти итд.). Спратност објеката се креће од П+1+Пк до 
П+2. 

Обликовање уличних фасада мора бити сведено, без 
препуста (еркера, балкона, тераса, надстрешница…) и без 
лођа на уличним фасадама. Могуће је предвидети фран-
цуске балконе. Препусти и лође су могући према заједнич-
ким блоковским површинама и двориштима до 50 % повр-
шине фасаде. Ако објекат има кос кров, осветљење пот-
кровља реализовати кровним прозорима према улици (без 
употребе кровних баџа). Кровне баџе су могуће према 
јавним блоковским површинама и према двориштима.

Правила уређења за блок Петроварадин VIII код Желез-
ничке станице Петроварадин дефинисана су у одељку 5.

Општеградски центар
Општеградски центар је планиран уз Прерадовићеву 

улицу, на две локације у окружењу раскрснице Прерадо-
вићеве улице и Улице Рачког.

Линијски центар са садржајима општеградског центра 
планира се и у оквиру намене вишепородичног становања 
јужно од продужетка Транџаментске улице.

Верски објекти
Верски објекат се планира у Книнској улици. Према пра-

вилу, парцела се формира испод објекта, а порта храма је 
намењена јавној зеленој површини. 
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Просторна целина 3

Радна зона „Исток“
Унутар радне зоне, планиране су намене из области 

секундарног и терцијарног сектора, уз поштовање следећих 
параметара:

- максимални индекс заузетости, на нивоу комплекса, 
износи до 50 %, 

- максимални индекс изграђености до 1,5;
- максималнa дозвољена спратност П+2;
- за административне објекте и за карактеристичне 
објекте (објекти са посебним конструктивним и обли-
ковним захтевима због технолошких потреба) не 
условљава се спратност ни висина;

- манипулативне и паркинг-површине је неопходно обез-
бедити унутар комплекса;

- заступљеност зелених површина у зависности од вели-
чине појединачних парцела комплекса треба да буде 
20–50 %.

Радна зона „Исток“ је саобраћајно повезана са градом 
преко Шеноине улице, а преко индустријског колосека и са 
Железничком станицом „Петроварадин“.

Просторна целина 4

Породично становање
Становање, као преовлађујућа намена, јавља се у већини 

блокова, у објектима породичног становања спратности до 
П+1+Пк. У зони породичног становања дозвољена је 
изградња једног породичног објекта и једног помоћног 
објекта, уз индекс заузетости парцеле до 40 % и максимално 
четири јединице по објекту. У оквиру ове намене планира 
се учешће пословања до максимално 50 %, а поред посло-
вања могу се обављати и друге делатности из области 
терцијарног сектора.

Могућа је деобе парцеле број 3452/1 на више грађевин-
ских парцела у складу са правилима утврђеним планом 
детаљније разраде, с тим да је могуће одступање у ширини 
уличног фронта, уколико се формира нова грађевинска 
парцела унутар блока. 

Пословање у зонама становања
Садржаји ове намене, у објектима пословне и послов-

но-стамбене намене, планирани су уз обилазницу и трасу 
пруге Београд – Нови Сад – Суботица. Дозвољена спрат-
ност објеката је до П+1+Пк или П+2 са равним кровом. 
Индекс заузетости парцеле је до 50 %. Дозвољена је реа-
лизација једне стамбене јединице у објекту. 

Пословање, као обавезан садржај ове намене, узима 
учешће преко 50 %, док је мањи део учешћа на парцели 
намењен становању.

Општеградски центар
Општеградски центар је урбанистичка целина у којој 

преовлађују ванстамбени садржаји локалног карактера. 
Планирају се објекти спратности до П+1+Пк или П+2 са 
равним кровом, а индекс заузетости за новоформиране 
парцеле износи до 50 %. У оквиру ове намене могу се 
реализовати административни, културни и други ванстам-
бени садржаји у складу са потребама становника Садова.

Просторна диспозиција центра утврдиће се планом 
детаљне регулације у складу са потребама и просторним 
могућностима.

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 ЗА ПОДРУЧЈА КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА 
 ОСНОВУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

5.1. Просторна целина 1

 Просторни сегмент I

Мост на траси бившег Моста Фрање Јосифа
Просторни сегмент обухвата објекте на траси нека-

дашњег Моста Фрање Јосифа и тунела, Дунавски бедем 
и зоне приступних саобраћајница на новосадској и петро-
варадинској страни града. Основна намена овог сегмента 
је остваривање квалитетне и безбедне пешачко-бициклис-
тичке везе преко Дунава, па су сви просторни сегменти 
планирани и димензионисани у складу са саобраћајним 
правилима дефинисаним у пододељку 7.1. План сао-
браћајне инфраструктуре. Обликовање моста и свих дру-
гих сегмената треба да буде ненаметљиво и у складу са 
локацијом моста у зони Петроварадинске тврђаве, односно 
у зони кеја, у ширем центру Новог Сада.

Планирана траса је подељена на неколико простор-
но-функционалних сегмената.

Приступна зона са новосадске стране 
Ова зона обухвата део Универзитетског парка, део кеја 

Жртава рације и Сунчаног кеја, и зону раскрснице Булевара 
цара Лазара и Кеја жртава рације. Зона је намењена 
одбрамбеном насипу, парку, зеленим површинама, паркингу 
и саобраћајним површинама.

Пешачко-бициклистичка веза Булевара цара Лазара са 
Кејом жртва рације би се вршила преко денивелисаних 
укрштаја, а предност дати завојитим рампама без степеница 
са минималном висином завојнице од 2,5 m. Коначно дефи-
нисање положаја рампи и степеништа, односно њихово 
обликовање треба да обезбеди јасно и непрекинуто сагле-
давање Петроварадинске тврђаве из правца Булевара 
цара Лазара. Обликовање ових објеката треба да буде 
ненаметљиво и транспарентно. Хортикултурно уређење 
треба ускладити са утврђеним режимима заштите насипа, 
односно, ускладити са уређењем Универзитетског парка. 
Решење приступа пешачко-бициклистичких комуникација 
мосту, представљено на графиком приказу број  7 „Урба-
нистичка регулација за просторни сегмент I“,  у размери 
1:2500, је усмеравајуће. 

Постојећи објекат некадашње распутнице, спратности 
П+Пк се задржава. Објекат може бити намењен туризму.

Мост са приступом тунелу 
Ова зона обухвата конструкције моста и приступа до 

тунела, које се могу планирати и као јединствени објекат. 
Због свог положаја и сагледивости, обликовање моста 

мора бити изузетно сведено и ненаметљиво. Обликовање 
конструкције моста ће бити условљена његовом дужином 
(од око 450 m), распоредом ослонаца (највећи распон моста 
је 188 m) и условима међународног пловног пута. Задржа-
вају се постојећи стубови, а планира се њихова санација, 
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адаптација, или реконструкција, у складу са коначним 
решењем конструкције моста за планирано оптерећење 
пешачко-бициклистичког саобраћаја.

Планира се исти профил пешачке и бициклистичке стазе 
целом дужином моста и приступа тунелу према условима 
дефинисним у пододељку 7.1. План саобраћајне инфра-
структуре. Осим планиране конструкције, могућа су про-
ширења профила мањим проширењима у функцији 
видиковца и одморишта. Планира се расвета моста и деко-
ративна расвета конструкције моста. Расвета мора бити 
сведена, мањим расветним телима односно у партеру. 
Уређење моста може бити допуњено озелењавањем зоне 
пешачких комуникација. У зони приступне конструкције, 
између моста и тунела, планира се бициклистичка веза са 
Каменичким путем, односно пешачка са стазом на круни 
Дунавског бедема.

Конструкција са свим елементима моста, начин расвете 
и сви други елементи визуелног обликовања, утврђени су 
урбанистичко-архитектонским конкурсом.

Дунавски бедем
Дунавски бедем се планира за реконструкције, према 

мерама које ће утврдити надлежни завод за заштиту спо-
меника културе. На круни бедема планирају се пешачке 
комуникације оптималне ширине 2 m, према просторним 
могућностима. Бициклистичка стаза се планира уз Каме-
нички пут, уз обезбеђење услова за несметано и безбедно 
кретање, према утврђеним параметрима. На местима 
атрактивних визура и другим посебним локалитетима, 
могуће је формирати пунктове нових садржаја и јавних 
простора. Планира се могућност пешачких веза са обалом 
уз Дунав на местима где је могуће обезбедити безбедну 
комуникацију.

Планира се могућност реконструкције Каменичког пута 
сужењем коловоза и промена застора према условима 
дефинисаним у пододељку 7.1. План саобраћајне инфра-
структуре.

У зони постојећег проширења (некадашњег пристана 
за доставне чамце и бродове) могуће је планирати пристан 
за мања туристичка пловила са пратећим садржајима.

Тунел 
Некадашњи железнички тунел испод Петроварадинске 

стене је у релативно добром стању. Тунел, дужине 355 m, 
је димензионисан за потребе једноколосечне пруге. Улаз 
у тунел са стране Дунава се налази у доњој зони петрова-
радинске стене (на коти 87,45 m н.в.), а улаз са петрова-
радинске стране, у близини комплекса објеката „Ловотурса“ 
(на коти 85,16 m н.в.).

Осим као пешачко-бициклистичка комуникација, тунел 
је планиран као промотивно-изложбени простор посвећен 
историји Петроварадинске тврђаве. У тунелу се планира 
вертикална пешачко-бициклистичка веза са платоом на 
Горњој тврђави, са свим пратећим техничким и помоћним 
просторијама. Тачан положај вертикалних комуникација 
(лифт и степениште) треба утврдити на основу положаја 
постојећих подземних структура, а надземно, планирати 
га у зони некадашње стражаре у Горњој тврђави, која је 
планирана за обнову.  

У тунелу је посебно важна расвета, па осим безбедносне 
функције, она може да има уметнички карактер, у оквиру 
планиране намене. 

Зона комплекса „Ловотурса“ са улазом у тунел

Ова зона је планирана за туризам и угоститељство. У 
зони се налази објекат у окружењу некадашње железничке 
станице, спратности П+Т, који се задржава. Интервенције 
су могуће у складу са условима надлежног завода за 
заштиту споменика културе. У оквиру ове зоне планира се 
изградња додатних пешачко-бициклистичких комуникација 
тунела са Петроварадинском тврђавом, Ботаничком баштом 
и целим Петроварадином. 

Просторни сегмент II

Ботаничка башта
Комплекс ботаничке баште се планира између линије 

северног обода бедема Петроварадинске тврђаве и пла-
ниране пешачко - бициклистичке стазе у сегменту од тунела 
до Улице Дунавске дивизије. 

Комплекс је намењен ботаничкој башти са пратећим 
садржајима. 

Комплекс обухвата целе и делове парцела бр. 1100, 
1101, 1102, 1103, 1104, 1215/1, 1215/2, 1216/1, 1216/2, 1217, 
1218, 1219, 2870/1, 2870/2, 2870/3 и 2974/1, односно према 
графичком приказу број 7 „Урбанистичка регулација за 
просторне сегментe I и II“ (у размери 1:2500). Формирање 
парцеле комплекса може бито фазно, односно као прелазна 
фаза могуће је формирање више грађевинских парцела 
на којима је могуће реализација планираних садржаја и 
објеката. Предлог парцелације ће се утврдити урбанистич-
ким пројектом.

Индекс заузетости свих објеката је до 10%. Индекс зау-
зетости зелених површина је минимално 60%. Остале 
површине чине интерне колске и пешачке комуникације, 
уређени платои и друго.

Планирају се два пешачко-колска прикључка: главни 
улаз са постојећим посредним приступом из Прерадовићеве 
улице и помоћни из Улице Дунавске дивизије.

Комплекс ботаничке баште се планира у три основне 
функционалне зоне: административно-информативна зона 
(зона улаза са управним објектом), изложбена зона (бота-
ничке баште са изложбеним стаклеником) и економско-про-
изводна зона (са објектима магацина, просторије за запос-
лене и истраживачки сектор, стакленици зоне производње 
и узгоја биљака на отвореном и друго).

Планира се изградња нових објеката. Планирани објекти 
су у намени ботаничке баште, укључујући и објект управне 
зграде. Висину свих објеката је потребно дефинисати спрат-
ношћу и апсолутном котом највише тачке објекта.

Планираће се објекат управе спратности максималне 
висинске коте слемена до 96,5 m н.в, а биће намењен за 
канцеларије, радне просторије, амфитеатар, продајни прос-
тор, изложбени простор и друго. Други објекти су:  излож-
бени стакленик, спратности По+П (за намену презентације 
биљака које није могуће узгајати на отвореном простору 
са пратећим техничким просторијама и магацинским прос-
тором), приземни објекат производног стакленика (који 
садржи производни и карантински стакленик, истраживачке 
лабораторије, механизацију и друго), и други пратећи, тех-
нички (подземни резервоар за кишницу и друго) и инфра-
структурни објекти (гасне котларнице, трафостанице и 
друго).
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У оквиру комплекса се планирају интерне саобраћајнице 
за приступ објектима.

Отворени простори ботаничке баште тј изложбеног дела, 
се планира по тематским, функционалним и другим пара-
метрима са тематским приказима у организацији простора 
као у природном окружењу, а препоручују се зоне биљака 
екстензивних и интензивних кровних вртова, зона четинара, 
ливадских трава, перена, украсних трава, лековитог биља, 
аутохтоних врста, затим зона алпинетума, зона јапанског 
врта, језера са акватичним биљкама и друго.

Све интервенције у обухвату овог просторног сегмента 
треба да буду у складу са условима надлежне установе 
заштите споменика културе.

Обавезна је разрада простора урбанистичким пројектом 
којим ће се дефинисати тачан положај објеката и њихов 
распоред на парцели, на основу урбанистичких параметара 
утврђених овим планом.

Просторни сегмент III

Општеградски центар на Транџаменту
Планирани стамбено-пословни комплекс у намени посло-

вања и вишепородичног становања средњих густина, обух-
вата део простора денивелисаног терена преосталог након 
експлоатације (ископа) земљишта на подручју бившег 
позајмишта циглане ИГМ „Слога“ на Транџаменту.

Укупна површина земљишта износи око 10,20 ha.
Планирани су стамбени, стамбено-пословни и чисто 

пословни објекти по следећим правилима уређења и 
грађења:

- планира се једна грађевинска парцела комплекса;
- грађевинска линија планираних објеката повлачи се 
на минимум 15 m у односу на саобраћајнице и комплекс 
резервоара на Транџаменту;

- у ободној, неизграђеној зони комплекса, обавезна је 
реализација зеленог појаса са дрворедом, и интерних 
саобраћајница са пешачким и бициклистичким стазама;

- спратност планираних објеката у северној и западној 
зони комплекса, уз Улицу Дунавске дивизије и Каме-
нички пут, износи до П+2;

- спратност планираних објеката у јужној зони комплекса, 
уз Транџаментску улицу, износи до П+3;

- дозвољена је реализација сутеренских и подрумских 
етажа;

- обавезна је реализација предшколске установе за 
потребе комплекса, спратности до П+1, у складу са 
капацитетом простора, а по нормативима дефинисаним 
у подтачки 4.1.2. Јавне службе, Табела  број 1: Нор-
миране вредности за предшколске установе;

- препоручује се реализација предшколске установе у 
јужном делу комплекса због погодније оријентације;

- паркирање се планира у оквиру интерних саобраћај-
ница, као и у паркинг-гаражама које могу бити 
уклопљене каскадно у постојећу топографију терена, 
у приземним и сутеренским етажама;

- број паркинг-места мора бити у складу са нормативима 
дефинисаним у пододељку 7.1. План саобраћајне 
инфраструктуре, део Друмски саобраћај, део Стацио-
нарни саобраћај;

- број подземних и сутеренских етажа за паркирање се 
не ограничава;

- сви подземни објекти планирају се са равним, озе-
лењеним крововима, како би се обогатио укупан зелени 
фонд;

- индекс изграђености на нивоу целог комплекса је до 
1,4;

- минималан проценат зеленила на целом комплексу је 
20 %;

- планира се фазна реализација комплекса;
- обавезна је разрада простора Урбанистичким пројек-
том којим ће се дефинисати положај објеката и њихов 
распоред на парцели, на основу урбанистичких пара-
метара утврђених овим планом.

Просторни сегмент IV 

Варадински мост
Овај просторни сегмент обухвата постојећи Варадински 

мост изграђен 2000. године. Мост се задржава, а могући 
су радови на његовој адаптацији, санацији и реконструкцији, 
односно инвестиционом одржавању.

5.2. Просторна целина 2

Просторни сегмент V 

Потес западно од Улице Рачког

Планирани комплекс основне школе у Улици Фрање 
Малина

Комплекс се састоји од постојећег објекта у североза-
падном делу и планираног објекта у југоисточном делу 
комплекса, које раздваја постојећа Улица Фрање Малина.

Постојећи објекат Основне школе „Јован Дучић“, који 
се  налази у северозападном делу комплекса основне 
школе, функционише као засебан објекат четворогодишње 
школе и овим планом се задржава, уз могућност рекон-
струкције или замене објекта, према правилима дефини-
саним у подтачки 4.1.2. Јавне службе. Намена постојећег 
школског објекта треба да буде прилагођена просторним 
потребама комплекса у целини. 

При изради пројектне документације за планирани обје-
кат основне школе у југоисточном делу комплекса, потребно 
је водити рачуна о следећим нормативима: површина 
објекта треба да буде минимум 7,5 m² по ученику, површина 
учионице треба да буде 2 m² по ученику; део школске зграде, 
у ком су смештене учионице и просторије за рад је минимум 
35 m удаљен од саобраћајнице, а минимум 50 m, ако су 
учионице оријентисане ка тој улици; неизграђени простор 
треба да буде организован тако да 50 % чине простори за 
одмор (минимум 5 m² по ученику), кретање и спорт, 30 % 
озелењене травнате површине (школски врт, заштитно 
зеленило и сл.), а 20 % пратеће намене и паркинг. Учионице 
треба да буду оријентисане у правцу југа или југоистока, а 
за школске радионице и лабораторије погодна је северна 
оријентација. 

Планирани број учионица је од 16 до 24, а оптималан 
капацитет нове школе је 700–800 ученика односно макси-
мално 400 ученика по једној смени. 
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Улица Фрање Малина се, у делу између парцела које 
се намењују за комплекс основне школе, планира као 
пешачка. Пешачком комуникацијом планира се функцио-
нално повезивање садржаја у оквиру комплекса основне 
школе, а партерно уређење ове пешачке комуникације 
треба формирати тако да се сви елементи који се користе 
за уређење, третирају јединствено и целовито са уређењем 
комплекса.

У циљу лакше реализације, уређење комплекса је могуће 
радити у фазама. 

Услед измена у трасама саобраћајне инфраструктуре, 
дефинисаним Концептом  генералног плана, мењају се 
правила парцелације у јужној зони планираног комплекса 
основне школе. Планираном комплексу се припајају целе 
парцеле бр. 1815, 1817, 1820, 1825/1, 1825/2, 2229/1, 2230/1, 
2231, 2232, 2244, 2245, 2246 и делови парцела бр. 1813, 
1826, 1829, 1832, 2229/2, 2234, 2236, 2239, док се целе 
парцеле бр. 2228 и 2229/2, намењују породичном становању, 
а трафостаници део парцеле број 1832 КО Петроварадин.

У случају неусаглашености бројева наведених парцела 
и бројева парцела на графичком приказу број 10. „План 
регулације површина јавне намене са инфраструктуром за 
просторне сегменте IV–VII“ у размери 1:2500, важи графички 
приказ.
 

Пијаца
Петроварадинска пијаца се планира на постојећој лока-

цији, у блоку на углу улица Прерадовићеве и Рачког. Пијаца 
је завршена целина, па се просторна организација отво-
реног дела пијаце може мењати према потребама корисника 
(размештај мобилијара, тезги, итд.).

Постојећи објекти у функцији пијаце овим планом се 
задржавају уз могућност реконструкције или замене у 
постојећем габариту, уз дозвољених 5 % проширења 
корисне површине за потребе сервисних, техничких, сани-
тарних и других садржаја комплементарних садржајима 
пијаце.

У случају потребе за другачијом организацијом, обавезна 
је израда урбанистичког пројекта уз поштовање следећих 
параметара:

- индекс заузетости парцеле је максимално 25%,
- сви објекти су приземни,
- намена пијаце је трговина пољопривредним произво-
дима на минимално 70 % површине продајног простора,

- обавезни су пратећи технички, сервисни и  санитарни 
објекти,

- отворени део пијаце се може наткрити лаким конструк-
цијама.

Породично становање 
За породично становање утврђена су следећа правила:
- спратност свих објеката је до П+Пк, 
- степен заузетости (свих објеката на парцели) је до 40 

%,
- индекс изграђености до 0,80;
- дозвољена одступања су до 10 %;
- објекти имају косе кровове без могућности формирања 
назитка;

- максимални број стамбених јединица у слободнос-
тојећем објекту је три.

Правила парцелације подразумевају да је минимална 
величина парцеле за слободностојеће објекте 300 m2, а мини-
мална ширина фронта је 12 m; за објекте у прекинутом низу 
минимална површина парцеле је 200 m2, а минимална ширина 
фронта је   10 m. Дозвољена одступања су до 10 %.

Просторни сегмент VI 
Стамбено насеље уз  Железничку станицу „Петровара-

дин“ – Петроварадин VIII
Овај просторни сегмент је највећим делом намењен 

вишепородичном становању, а на појединачним парцелама 
уз пругу, породичном становању са могућношћу коначне 
трансформације ка потпуно пословној намени. Ово подручје 
се третира као завршена просторна целина.

Вишепородичнo становање
Постојећи вишепородични стамбени објекти су спрат-

ности Су+П+3 до Су+П+6+Пк и, услед оптималне густине 
насељености (270 ст/ ha), овим планом се задржавају без 
могућности доградње и надоградње. 

На свим постојећим објектима дозвољена је санација у 
циљу текућег одржавања. У том смислу, могућа је санација 
косих кровова, као и равних кровова реконструкцијом 
постојећег или изградњом новог крова благог нагиба (до 
15°) скривеног иза атике, при чему се посебно инсистира 
на одговарајућем функционалном и технички исправном 
одвођењу атмосферске воде са новоизграђеног крова у 
блоковску канализацију.

Могуће је затварање балкона, лођа и тераса, уколико 
ће се тиме допринети бољем архитектонском изгледу 
објекта у целини и побољшању услова становања. Услов 
је израда јединственог пројектног решења за објекат у 
целини на које је прибављена ауторска сагласност.

У постојећим објектима могуће је укрупњавање 
постојећих станова и промена намене у пословну, као и 
претварање заједничких просторија и таванског простора 
у стамбени или пословни.

Задржава се постојећа парцелација на основу које су 
парцеле утврђене у габариту објеката а између њих је 
утврђена заједничка блоковска површина. Постојеће еле-
менте објекта: рампе, степеништа, резервне излазе скло-
ништа која су у функцији објекта и сл., који се налазе на 
парцели заједничке блоковске површине (јавно грађевин-
ско земљиште) могуће је припојити парцели објекта. 

У циљу побољшања квалитета објекта, могућа је 
изградња рампи за лакше кретање свих корисника, лифтова 
и противпожарног степеништа на објектима који немају ове 
елементе, у ком случају се, као и за постојеће елементе, 
изградња условљава припајањем јединственој парцели 
објекта.

За реализоване грађевинске интервенције у приземљима 
постојећих објеката (затварање пасажа и сл.), које су у 
поступку легализације, омогућава се припајање дела јавне 
заједничке блоковске површине парцели објекта.

Породично становање са пословањем
Задржава се постојећа парцелација са постојећим објек-

тима у намени становање са пословањем у домену тер-
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цијарног сектора (трговина, сервиси, услуге), уз услов да 
су испуњени услови и мере заштите животне средине. 
Максимално учешће пословања је до 100 %.

Могућа је замена и доградња објеката на постојећим 
парцелама по следећим правилима:

- максималан индекс заузетости парцеле износи до 40 
%;

- максимална спратност објекта износи П+Пк, без фор-
мирања назитка;

- помоћни и објекти за гараже су приземни (кров малог 
нагиба);

- максималан број стамбених јединица у објекту је три;
- породични стамбени објекти могу имати подрумске 
или сутеренске просторије ако не постоје сметње гео-
техничке и хидротехничке природе;

- постојећи објекти се могу заменити или доградити, уз 
поштовање степена заузетости.

Потребе за паркирањем или гаражирање возила обез-
бедити у оквиру парцеле за сопствене потребе, према нор-
мативима дефинисаним у пододељку  7.1. План саобраћајне 
инфраструктуре, у зависности од намене парцеле. 

Просторни сегмент VII 

Блок вила
Овај просторни сегмент намењен је породичном стано-

вању, налази се између улица Мажуранићеве, Книнске и 
трасе пруге Петроварадин–Беочин.

Блок вила је углавном просторно завршена целина. 
Завршна фаза реализације спроводи се на основу овог 
плана по следећим урбанистичким параметрима:

- максималан индекс заузетости парцеле износи до 40 
%;

- максимална спратност објекта износи П+1+Пк;
- уколико објекат има кос кров, могуће је формирати 
вертикалне кровне прозоре на  50 % површине крова;

- уколико објекат изнад првог спрата има раван кров, 
поткровље се формира у виду повучене етаже до мак-
симално 50 % површине основе;

- максималан број стамбених јединица у слободнос-
тојећем објекту је три;

- породични стамбени објекти могу имати подрумске 
или сутеренске просторије ако не постоје сметње гео-
техничке и хидротехничке природе;

- максимална развијена корисна површина на парцели 
у породичном становању не сме бити већа од 480 m2 
нето (ако су сви параметри задовољени, и не рачу-
најући подрумску, односно сутеренску етажу).

Правила парцелације подразумевају:
- минимална површина парцеле за слободностојеће 
објекте је 300 m2 а минимална ширина фронта је 12 
m; за објекте у прекинутом низу минимална површина 
парцеле је 200 m2 а минимална ширина фронта је 10 
m; за двојне објекте минимална површина парцеле је 
400 m2 (две по 200 m2), а минимална ширина фронта 
је 16 m (два пута по 8 m).

- дозвољена одступања су до 10 %.

- Неопходно је припајање парцела које немају излаз на 
јавну површину, парцелама које га имају.

- парцеле или делови парцела које излазе на Транџа-
ментску улицу могу се припојити парцелама које излазе 
на Улицу Томислава Матасића, односно на Улицу 
Јована Монастерлије у правцу постојећих бочних међа.

Просторни сегмент VIII 
Предшколска установа у Улици Јоже Влаховића са окру-

жењем
Зона је планирана за предшколску установу, породично 

становање и саобраћајне површине.

Предшколска установа
За постојећу предшколску установу у Улици Јоже Вла-

ховића, планира се нова грађевинска парцела комплекса 
према графичком приказу број 9. „План намене земљишта, 
регулације, нивелације и саобраћаја за просторне сегменте 
IV–VII“, у размери 1: 2500.

На парцели се налази објекат предшколске установе 
спратности до П+1 (раван кров). Могућа је адаптација, 
санација и реконструкција, постојећег објекта. Планира се 
додатно хортикултурно и партерно уређење парцеле.

Породично становање
Планира се реконструкција постојећих или нова изградња 

објеката породичног становања до спратности П+1+Пк, а 
степен заузетости парцеле је до 50 %. Осим објекта поро-
дичног становања планираног на грађевинско-регулацио-
ној линији, могућа је изградња помоћних објеката до пла-
нираног индекса заузетости парцеле. Поткровље објекта 
се формира без назитка. Пад кровне равни је обавезан 
према улици.

Саобраћајне површине
Измена трасе канализације дефинисана је у пододељку 

7.2. План водне инфраструктуре, део Одвођење отпадних 
и атмосферских вода.

Просторни сегмент IX

Парохијски дом
Зону чини планирана грађевинска парцела која се фор-

мира од дела парцеле број 1350 (Прерадовићева 44), и у 
налази се у зони вишепородичног становања у којој су 
планиране и централне функције (линијски центар уз Пре-
радовићеву улицу) који подразумева и намену парохијског 
дома. За планирану грађевинску парцелу правила уређења 
и грађења су утврђена планом детаљне регулације, а на 
основу овог плана се планира повећана висина приземља 
до 6 m. Овај просторни сегмент се реализује на основу 
овог плана и плана детаљне регулације.

Просторни сегменти X до XIV
Вишепородично становање средњих густина – Петро-

варадин IX
На парцелама бр. 1635, 1636 и 1637; затим 1598, 1599, 

1600, 1601 и 1602; 1633/1, 1633/2 и 1634; 1657, 1659, 1661 
и 1662/1, и парцели 1649, КО Петроварадин, планирана је 
изградња, а на парцелама бр. 1603 и 1604 доградња стам-
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бених објеката спратности до Су+П+3+Пк, у оквиру зоне 
изградње приказане на графичком приказу број 11 „Урба-
нистичка регулација за просторне сегменте X - XIV“, у раз-
мери 1:1000.

Норматив за решавање гаражирања возила на парцели 
је према нормативу: један стан – једно паркинг или гаражно 
место, односно на 70 m2 пословног простора  једно паркинг 
или гаражно место. Обавезна је реализација паркинг-га-
раже у сутеренском делу објекта, а број подземних етажа 
за гаражирање се не ограничава. Гаражирање се може 
планирати и испод целе површине грађевинске парцеле. 
Осим у сутеренском делу објекта, гаражирање објекта се 
може решити у приземљу дворишног дела објекта, и у под-
румској етажи испод слободног, неизграђеног дела пар-
целе. Нивелета неизграђеног дела парцеле треба да је 
приближно једнака коти терена суседних парцела.

Остала правила уређења и грађења за ове просторне 
сегменте гласе:

- кровови објеката се изводе као коси са нагибом од 30° 
до 35°, са обавезним падом према улици и дворишном 
делу парцеле;

- максимална висина назитка поткровља износи до 
1,60 m;

- у поткровној етажи нових објеката могуће је реализо-
вати станове на два нивоа (дуплекс);

- није дозвољено формирање мансардних кровова;
- осветљење поткровне етаже врши се искључиво поле-
глим кровним прозорима;

- дозвољено је формирати архитектонску пластику до 
дубине 0,50 m на уличним фасадама планираних обје-
ката, без могућности изградње функционалних препу-
ста (тераса);

- са дворишне стране могуће је формирање препуста 
дубине 1,20 m, на 50 % укупне површине дворишне 
фасаде;

- минимална површина стамбене јединице износи 27,50 
m2, а минимална просечна нето површина 60 m2;

- висина пода приземља за нестамбене садржаје је 20 
cm изнад нивелете терена, односно максимум 120 cm 
за стамбене садржаје;

- могуће је ограђивање парцела комбинованом, зиданом 
и транспарентном оградом; укупна висина ограде не 
може бити већа од 150 cm, a зидани део ограде је 
максимално висок 90 cm;

- приликом изградње објеката у непрекинутом низу, на 
новом објекту се оставља светларник исте величине 
и симетричан светларнику постојећег објекта;

- предуслов за изградњу нових објеката је рушење свих 
објеката на формираним парцелама.

У приземљима стамбених објеката могуће је реализо-
вати површине намењене пословању и комерцијалним 
делатностима ка уличном делу, а гаражне просторе и бици-
клане ка дворишту. 

Ради обезбеђивања колског приступа у дворишне делове 
парцела, објекти у непрекинутом низу морају имати пасаж 
минималне ширине 3,5 m и висине 4 m. 

Потребно је максимално ускладити број стамбених и 
пословних јединица са бројем паркинг-места.

Просторни сегмент XV

Вишепородично становање – Петроварaдин VIII
Просторни сегмент обухвата парцеле бр. 2375, 2376 и 

2377 на којима се планира грађевинска парцела у намени 
вишепородичног становања и пословања. На парцели је 
планиран објекат спратности Су+П – По+П+3+пов.4 (кров 
малог нагиба). Четврти спрат се формира као повучен у 
односу на ниже етаже односно према графичком приказу 
број 12 „Урбанистичка регулација за просторни сегмент 
XV“ (у размери 1:1000). На четвтром спрату се формирају 
проходне кровне терасе које могу бити наткривене до 50% 
површине, односно повучене од уличне фасаде за мини-
мално 2,5 m. Обавезна је намена пословања у делу објекта 
спратности Су+П према Прерадовићевој улици. Препусти, 
ширине до 1,20 m се планирају на уличној фасади према 
Прерадовићевој улици и на дворишним фасадама повучено 
у односу на суседа за минимум 2,5 m. Препусти на фасади 
у Улици Вука Исаковича се планирају ширине до 0,5 m. 
Како би се задовољили нормативи један стан – једно пар-
кинг место и 70 m2 бруто пословног простора – 1 паркинг 
место у оквиру парцеле, планира се неограничен број под-
земних етажа намењених паркирању и гаражирању возила. 
Колски приступ парцели је обавезно из Улице Вука Исако-
вича. Обавезно је озелењавање парцеле на минимално 
20% површине. 

Просторни сегмент XVI

Општеградски центар у зони становања Петроварадин југ
Овај просторни сегмент намењен је изградњи пословног 

објекта уз могућност изградње једне стамбене јединице на 
спрату.

Дозвољена је реконструкција и доградња постојећег 
објекта, или изградња новог пословно-стамбеног објекта 
спратности до П+1 (раван кров), у оквиру зоне изградње 
приказане на графичком прилогу број 11 „Урбанистичка 
регулација за просторни сегмент VIII“, у размери 1:1000.

 У случају доградње постојећег објекта, грађевинска 
линија према Улици Ивана Шантека се утврђује у складу 
са грађевинском линијом реализованих објеката у овој 
улици, а према парцелама породичног становања у про-
дужетку габарита постојећег објекта. Ширина дограђених 
крила је 7 m, а дужина приближно 6 m. Максимална заузе-
тост је 40 %.

У случају изградње новог објекта, грађевинска линија 
према парцелама породичног становања се утврђује на 6 
m, а према улицама Томе Маретића и Крајишкој, у складу 
са графичким приказом. Максимална заузетост је 40 %.

Планирана спратност новог објекта је П+1 уз препоруку 
да се етажа на спрату повуче за око 1,60 m од грађевинске 
линије приземља средишњег дела објекта.

Просторни сегмент XVII

Корекција регулационе линије планиране саибраћајнице  
– насеље Садови

Овај просторни сегмент намењен је изградњи планиране 
саобраћајнице и породичном становању са пословањем.

У овој зони породичног становања се не очекује потреба 
за реализацијом уличних паркинг-места, тако да се регу-
лација улице са планираних 16 m  коригује на укупну ширину 
од 12 m, тј. на димензију пуног профила ове саобраћајнице 
источно и западно од сегмента.
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5.3. Просторна целина 5

Просторни сегмент XVIII
Петроварадинска ада и део Дунава
Овај просторни сегмент се у потпуности спроводи на 

основу овог плана.
Подручје је намењено површинама за хидротехничке 

захвате изворишта „Петроварадинска ада“, постројењу за 
прераду воде, заштитном зеленилу и Дунаву.

Извориште „Петроварадинска ада“ 
У северном делу овог простора налази се извориште 

водоводног система „Петроварадинска ада“, једини објекат 
овог типа на десној обали Дунава.

На изворишту постоји шест бунара са хоризонталним 
дреновима и осам вертикалних бунара, са укупним капа-
цитетом од 600 до 700 l/ s.

Сирова вода са изворишта „Петроварадинска ада“ транс-
портује се преко цевовода профила Ø 600 mm на постројење 
за прераду питке воде „Штранд“ дуж Кеја скојеваца и Вара-
динског моста.

Планира се проширење изворишта „Петроварадинска 
ада“, изградњом два бунара са хоризонталним дреновима 
(капацитета од по 100 l/s) и 10 вертикалних бунара за зах-
ватање воде из подземних водоносних слојева. 

У оквиру будућег изворишта планира се изградња при-
марног водовода профила Ø 500 mm и секундарног профила 
Ø 100 mm, који ће сирову воду одводити до фабрике за 
прераду воде.

Планом су дефинисане три зоне санитарне заштите 
изворишта: I, II и III. Њихов обухват приказан је на графич-
ком приказу број 5 „План водне инфраструктуре“, у размери 
1:5000. 

Зона која је планирана за постројење за прераду воде 
биће реализована на основу плана детаље регулације.

Планом се омогућава реализација и друге пратеће 
инфраструктуре на овом простору, а која је неопходна за 
несметано функционисање изворишта воде.

Заштитно зеленило
Заштитни зелени појас уређује се у складу са функцио-

налним потребама намене изворишта у форми шумског 
зеленог појаса. Заштитно зеленило има и функцију еко-
лошког коридора са улогом очувања и заштите биолошке 
разноврсности. У простору еколошког коридора и зони 
непосредног утицаја у ширини од 200 m, неопходно је обез-
бедити минимално 50 % аутохтоне вегетације плавних 
подручја како би се створило вишеспратно зеленило. У 
овој зони није дозвољено сађење инванзивних врста (само-
никле уклонити приликом уређења) и одлагање и скла-
диштење отпада. Приликом изградње неопходних објеката 
у зони изворишта, планиране поплочане и асфалтиране 
површине смањити на минимум.

У зони Официрске плаже садржаји ће се организовати 
према условима заштите изворишта, односно надлежног 
завода за заштиту природе.

Саобраћај
У оквиру просторног сегмента, задржавају се постојеће 

саобраћајнице, односно приступни пут бунарима и мост 

преко петроварадинског Дунавца. Намена наведених сао-
браћајних површина је опслуживање и функционисање 
изворишта воде. Изградња нових бунара (у правцу истока) 
пратиће планирани приступни пут. Планирана је саобраћај-
ница која ће повезати постројење за прераду воде и наве-
дени приступни пут. Све саобраћајне површине и пратећа 
инфраструктура дефинисане су у складу са условима за 
зону заштитног зеленила.

5.4. Просторна целина 1 и друге (планирани 
  гасовод притиска до 16 bar – измештање 
  магистралног гасовода МГ-02)

Измештање деоница магистралног гасовода МГ-02, 
односно изградња планираног гасовода притиска до 16 bar 
се омогућава у постојећим и планираним регулацијама 
следећих улица: Рељковићева, Шеноина, Божидара Аџије, 
Златарићева, Мостарска и Округићева. Траса приказана 
на графичком приказу број 6 „План енергетске инфраструк-
туре и електронских комуникација“, у размери 1:5000,  је 
дата оријентационо, а тачна траса ће бити одређена при-
ликом израде пројектно-техничке документације, у складу 
са условима Јавног предузећа „Србијагас“, Нови Сад и 
других носиоца јавних овлашћења.

5.5. Опште правило уређења и грађења на 
  подручју важећих планова детаљне 
  регулације

 Утврђује се могућност одступања од регулација улица 
дефинисаних у важећим плановима детаљне регулације, 
а у циљу задржавања изграђених објеката на терену.

Када је објекат изграђен тако да залази делом у регу-
лацију улице, регулација се утврђује по габариту објекта, 
максимум до 0,50 m од планиране регулације улице, и под 
условом да нису угрожене јавне градске функције (изградња 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре и објекти јавне 
намене). 

5.6. Посебна правила за опремање 
  инфраструктуром простора који 
  се проводе  на основу овог плана

Приликом израде техничке документације за линијске 
инфраструктурне објекте (саобраћајне површине) и кому-
налну инфраструктуру могућа су мања одступања од пла-
нираног решења приказаног на графичким приказима и 
карактеристичним попречним профилима улица, уколико 
орган надлежан за управљање јавним површинама или 
ималац јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправ-
дани разлози (очување постојећег квалитетног растиња, 
подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираној 
траси већ постоје изграђене инсталације, или објекат који 
се Планом 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 ову област.

Не условљава се формирање грађевинске парцеле за 
регулацију улица ради реализација појединачних садржаја 
унутар профила. Могућа је фазна реализација.
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6. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

На просторима одређеним за даљу разраду, услови за 
формирање грађевинских парцела ће се дефинисати пла-
новима детаљне регулације, а у складу са општим прави-
лима из овог плана.

За просторне сегменте који се спроводе овим планом, 
дефинишу се елементи за парцелацију осталог грађевин-
ског земљишта и при томе су утврђена следећа правила:

- за просторни сегмент II Планом је дефинисано при-
пајање делова постојећих парцела у јединствену пар-
целу комплекса;

- обавезно се припајају две или више катастарских пар-
цела у случајевима када катастарске парцеле, које 
формирају нову грађевинску парцелу, својим обликом, 
површином или ширином уличног фронта не задо-
вољавају критеријуме за уређење или изградњу пла-
нираних садржаја или немају излаз на планирану 
саобраћајницу;

- парцеле или делови парцела који не задовољавају 
критеријуме за формирање грађевинске парцеле треба 
припојити оној суседној парцели која је мање површине 
или мањег фронта;

- обавезно се врши парцелација или препарцелација 
постојећих катастарских парцела када се мења регу-
лација улице.

7. МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

7.1. План саобраћајне инфраструктуре

Подручје обухваћено Планом окружено је:
- реком Дунав (Коридор VII) са севера, североистока и 
северозапада;

- некадашњом трасом пруге Петроварадин–Беочин са 
јужне стране;

- Каменичким путем са западне стране и
- планираном обилазницом око Петроварадина са исто-
чне стране.

Друмски саобраћај

На простору Плана налазе се делови траса два значајна 
друмска коридора: Државни пут IIА-100 и Државни пут IБ-21. 

Државни пут IIА-100 чине улице Рељковићева, Прера-
довићева и Карловачки друм,  које се укрштају са улицама 
Александра Острвског, Косте Нађа, Чајковског, Шеноином, 
Јураја Крижанића, Прерадовићевом, Марина Држића, Божи-
дара Аџије, Подунавског одреда, Фрање Штефановића и 
Томе Маретића.

Државни пут IБ-21 чини Улица Рачког, која се укршта са 
улицама: Фрање Малина, Динка Шимуновића, Вука Исако-
вића и Медулићевом.

Изградњом нове трасе Државног пута IБ-21 и обилазнице 
око Петроварадина, све наведене улице које сада чине 
део ове путне мреже постаће главне градске саобраћајнице. 
Овом интервенцијом, изместиће се теретни и транзитни 
саобраћај из најнасељенијих улица у Петроварадину.  

Стационарни саобраћај
За паркирање возила за сопствене потребе, власници 

породичних и стамбених објеката свих врста обезбеђују 

простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне 
саобраћајне површине, и то – једно паркинг или гаражно 
место на један стан.

За паркирање возила за сопствене потребе, власници 
осталих објеката обезбеђују простор на сопственој грађе-
винској парцели, изван јавне саобраћајне површине. Потре-
бан број паркинг-места одређује се на основу намене и 
врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место 
у односу на нето површину објекта – корисног простора, 
на следећи начин:

- услуге из секундарног, терцијерног или квартарног 
сектора (банка, здравствена, пословна, образовна или 
административна установа и друго) – једно паркинг-ме-
сто на 70 m² корисног простора; 

-  пошта – једно паркинг-место на 150 m² корисног прос-
тора; 

-  трговина на мало – једно паркинг-место на 100 m² 
корисног простора; 

-  угоститељски објекат – једно паркинг-место на корис-
тан простор за осам столица;

-  хотелијерска установа – једно паркинг-место на корис-
тан простор за 10 кревета;

-  позориште, биоскоп, музеј – једно паркинг-место на 
користан простор за 30 корисника;

-  спортска хала – једно паркинг-место на користан прос-
тор за 40 гледалаца.

Бициклистички и пешачки саобраћај
Афирмација бициклистичког саобраћаја треба да буде 

у што ширем обиму, како би се овај вид превоза више 
популаризовао. 

На траси бившег моста Франца Јозефа планира се 
пешачко-бициклистички мост, који ће се тунелом испод 
тврђаве повезати са Прерадовићевом улицом (код укрштаја 
са Улицом Дунавске дивизије). 

Парцела пруге Петроварадин–Беочин пренамењена је 
у зелени коридор у оквиру којег ће се налазити бициклис-
тичка стаза и пешачке површине. Основ за спровођење 
наведеног зеленог коридора је Просторни План подручја 
посебне намене „Фрушка гора“, којим је за ову намену пред-
виђена даља разрада урбанистичким пројектом.

У оквиру обухваћене саобраћајне мреже, у улицама 
Рачког, Прерадовићеве и Транџаментске,  планира се 
изградња бициклистичких стаза. На графичким приказима 
бр. 9 „План намене земљишта, регулације, нивелације и 
саобраћаја за просторне сегменте IV–VII“ и 14 „Урбанистичка 
регулација за просторни сегмент XII“ у размери 1:2500, 
приказане су трасе бициклистичких стаза које могу бити 
изграђене или обележене као издвојене у оквиру попречних 
профила улица, у оквиру коловоза, или у оквиру слободних 
зелених површина (туристичко-рекреативне бициклистичке 
стазе).

Бициклистички саобраћај се не може водити у оквиру 
коловоза државног пута.

У свим улицама планирани су тротоари, а приказани су 
на карактеристичним попречним профилима улица.

Јавни путнички саобраћај
Обухваћен простор добро је повезан линијама јавног 

градског превоза са осталим деловима града јер се дуж 
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улица Прерадовићеве и Рачког пружају трасе великог броја 
градских и приградских линија. Развој јавног превоза путника 
неопходан је у што већем обиму, што се може постићи 
повећањем комфора и нивоа услуге, односно подизањем 
квалитета услуга превоза. Неопходне су активности које 
би јавни превоз што више популаризовале, те би тиме овај 
вид транспорта постао конкуренцији аутомобилу. Те актив-
ности су давање приоритета возилима јавног превоза, 
изградња аутобуских ниша и њихово уређење, увођење 
савремених информационих система, увођење савремених 
возила итд. Поред горе наведеног, планира се увођење 
шинског превоза уз укључивање постојећег новосадског 
железничког чвора, чиме би се омогућио превоз путника 
шинским возилима и искористиле предности које шинска 
возила имају у односу на аутобусе (већи капацитет, еко-
лошки чистији, приоритет у саобраћају, тачност итд.). 

На целокупном обухваћеном простору, планирају се 
следеће интервенције на постојећој друмској саобраћајној 
мрежи:

- изградња новог моста преко Дунава који би предста-
вљао нову деоницу трасе Државног пута IБ-21, а који 
би уједно повезивао Државни пут IА реда ознаке А1 
(међународни пут Е-75) са Државним путем IIА-100;

- изградња нове трасе обилазнице око Петроварадина 
(уместо постојећим улицама Рељковићевом и Прера-
довићевом), планира се ка истоку, новом трасом севе-
роисточно од пруге (Београд) – Стара Пазова – Нови 
Сад – Суботица – државна граница (Kelebia) и насипом 
„Марија Снежна“. Планирањем нове трасе, укида се 
до сада планирана траса обилазнице око Петровара-
дина;

- изградња Транџаментске улице до Каменичког пута;

- изградња саобраћајнице на одбрамбеном насипу 
„Победа“ уз Роков поток и

- могућност изградње површинских кружних раскрсница 
где за то постоје потребе и просторне могућности, а 
према условима који су наведени у овом пододељку, 
део Правила уређења и правила грађења саобраћајне 
инфраструктуре.

У деловима који ће се спроводити на основу овог плана, 
најзначајније интервенције на саобраћајној мрежи су: 

- изградња новог пешачко-бициклистичког моста преко 
Дунава, на траси бившег моста Франца Јозефа који 
након изласка из тунела испод Петроварадинске 
тврђаве, наставља трасом старе железничке пруге и 
спаја се са Прерадовићевом улицом; ово решење под-
разумева промену намене на делу Универзитетског 
парка, који је према важећем плану намењен за 
приступне саобраћајнице мосту;

- изградња дела Транџаментске улице (од Книнске улице 
до Мажуранићеве улице) и бициклистичке стазе и тро-
тоара у појасу регулације ове улице;

- продужетак саобраћајницe дуж обале Дунава, непо-
средно уз рени бунаре, која опслужује изворишта водe,

- изградња саобраћајне везе ове саобраћајнице са пла-
нираном фабриком воде (траса саобраћајнице уцртана 
је на графичком приказу број 14 у размери 1:2500) и

- проширење западне регулације Улице Рачког (између 
осовинских тачака бр. 1111 и 1443).

Железнички саобраћај

Средишњи простор овог подручја пресеца магистрална 
једноколосечна електрифицирана пруга (Београд) – Стара 
Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница (Kelebia), 
у дужни од приближно 4 km, а која је део Коридора X. На 
наведеној прузи налази се железничка станица Петрова-
радин са 14 станична и два индустријска колосека.

Планира се модернизација и изградња двоколосечне 
пруге (Београд) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица 
– државна граница (Келебија), а основ за реализацију ове 
пруге је Просторни план подручја посебне намене инфра-
структурног коридора железничке пруге Београд – Суботица 
– државна граница (Келебија) чије су границе и решења 
имплементиране у овај план.

Друмско-железнички мост изграђен на месту некадашњег 
Жежељевог моста овим планом се задржава, а могући су 
радови на његовој адаптацији, санацији и реконструкцији, 
односно инвестиционом одржавању.

Водни саобраћај
Основна функција Дунава у највећем делу је пловидба. 

Пловни пут на деоници Дунава у обухвату Плана има ста-
тус међународног пловног пута класе Vic, који је дефинисан 
прописаним габаритима. Захтеване вредности параметара 
габарита пловног пута, према Препорукама Дунавске коми-
сије (ДК/СЕС 77/11), за предметну деоницу су:

- минимална дубина пловног пута у односу на ниски 
пловидбени ниво (ЕН), без резерве, је 2,50 m;

- минимална ширина пловног пута је 120,00–150,00 m;
- минимални радијус кривине пловног пута је 800,00–

1000,00 m;
- минимална висина пловидбеног отвора моста у односу 
на високи пловидбени ниво (ВПН) је 9,50 m;

-  минимална ширина пловидбеног отвора моста (са хори-
зонталном доњом ивицом конструкције) је 150,00 m;

- минимална ширина пловидбеног отвора моста код 
лучних мостова, по тетиви лука (уз поштовање пропи-
саног најмањег растојања између стубова моста) је 
120,00 m;

- минимална висина зазора испод каблова и високона-
понских далековода до 110 kV, у односу на ВПН (ова 
висина се увећава по 1 cm за сваки киловат изнад 110 
kV), 19,00 m;

- кабл који се полаже преко корита реке укопава се у 
приобаље 1,00–2,00 m, и то до дубине од 4,50–5,00 m 
испод ЕН, а на већим дубинама у зони корита се полаже 
синусоидно;

- за постављање гасовода, нафтовода и других инста-
лација по дну реке потребно је затражити услове од 
меродавних институција.

За обухваћену деоницу релевантна је водомерна станица 
Нови Сад, која се налази на стационажи km 1254+980, са 
следећим карактеристичним пловидбеним нивоима:

- ниски пловидбени ниво (ЕН) – 72,30 m н.в.;
- високи пловидбени ниво (ВПН) – 77,46 m н.в.
Чланом 2. Правилника о одређивању сидришта („Служ-

бени гласник РС“, бр. 30/15, 55/18 и 96/21) на обухваћеном 
подручју одређено је сидриште опште намене ,,Мајур“ на 
десној обали међународног водног пута реке Дунав од 
стационаже km 1250+850 до km 1250+100 (уз десну обалу).
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У зони сидришта – на обали ближој сидришту, на прос-
тору који почиње на 120 m узводно од узводне границе 
сидришта, а завршава 120 m низводно од низводне границе 
сидришта не планирати ангажовање водног простора.

На обухваћеном подручју на десној обали реке Дунав 
од km 1252+000 до km 1251+000, налази се сидриште Луке 
Нови Сад (Уредба о утврђивању лучког подручја луке у 
Новом Саду („Службени гласник РС“, бр. 80/16 и 124/20)).

Сходно наведеном, на потезу десне обале реке Дунав, 
није могуће ангажовање водног простора од km 1252+120 
до km 1249+980.

Остали значајни објекти у предметној зони реке Дунав су:
- подводна инсталација – кабла на ~km 1255+700;
- подводна инсталација – гасовод на ~km 1254+050;
- подводна инсталација – водовод на ~km 1253+950.
Функционисање наведених објеката се не сме ни на који 

начин угрозити планирањем и изградњом будућих објеката. 
Тачне позиције подводних инсталација, као и услове у којим 
зонама подводних инсталација не треба планирати нити 
градити објекте у смислу ангажовања акваторије реке Дунав, 
прибавити од надлежних институција које управљају пре-
дметним објектима. Према подацима Дирекције за водне 
путеве на деоници реке Дунав од ~km 1255+800 до ~km 
1255+600 и од од ~km 1254+200 до ~km 1253+700 важи 
забрана сидрења тако да на овом потезу не планирати 
нити градити објекте за чије функционисање би било 
потребно ангажовање акваторије у смислу вучења сидара, 
ужади и ланаца по речном дну.

Приликом евентуалног планирања и изградње објеката 
у близини мостова потребно је посебно водити рачуна да 
се не угрози стабилност стубова мостовске конструкције и 
безбедност пловидбе у зони моста:

- друмски мост „Варадинска дуга“ km 1255+070
- друмско-железнички мост „Жежељ“ km 1254+200.
У циљу обезбеђења пловног пута и безбедне пловидбе, 

ширинаангажоване акваторије за постављање пловила у 
приобаљу реке Дунав може битимаксимално 40 m воденог 
простора од уреза воде при ниском пловидбеном нивоу 
(на деоницама где нема забрана и ограничења).

Положај пловног пута у предметној зони реке Дунав је 
приказан на пловидбеној карти Дунава, која је доступна на 
интернет презентацији Дирекције за водне путеве.

На основу члана 37. и 37а Закона о пловидби и лукама 
на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 
121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 – др. закон, 
113/17 – др. закон, 41/18, 95/18 – др. закон, 37/19 – др. 
закон, 9/20 и 52/21), пре почетка израде техничке докумен-
тације за изградњу објеката који на било који начин могу 
утицати на промену режима течења воде, као и безбедност 
пловидбе на реци Дунав као међународном водном путу, 
као и за изградњу лука и пристаништа, односно пристана 
потребно је прибавити и услове за пројектовање Дирекције 
за водне путеве, у оквиру обједињене процедуре у поступку 
издавања локацијских услова.

Правила уређења и правила грађења саобраћајне 
 инфраструктуре

Услови изградње саобраћајне инфраструктуре се 
директно примењују на подручјима где је овај план основ 
за реализацију, а усмеравајућег су карактера на подручјима 

где је основ за реализацију план детаљне регулације. Кроз 
израду планова детаљне регулације утврдиће се положај 
планираних регулација и планирани капацитети. Плановима 
детаљне регулације могуће је планирати нове или укидати 
планиране приступне и сабирне улице, дефинисане овим 
планом. 

За изградњу нових и реконструкцију постојећих сао-
браћајних површина обавезно је поштовање свих прописа 
који регулишу ову област.

Тачан положај бициклистичких стаза и тротоара може 
одступати од траса датих у графичким приказима или у 
попречним профилима улица, у циљу квалитетнијег 
решења, очувања постојећег растиња, положаја аутобуских 
ниша и канала за одводњавања атмосферских вода. Такође, 
оставља се могућност изградње тротоара и бициклистич-
ких стаза иако ове саобраћајне површине нису уцртане на 
графичким приказима или у карактеристичном попречном 
профилу. Наведена одступања могућа су само у оквиру 
постојећих и планираних јавних површина.

На графичком приказу број 7 „Урбанистичка регулација 
за просторни сегмент I“ у размери 1:2500, приказане су 
оквирне трасе пешачких и бициклистичких површина са 
приступним рампама. Кроз пројектну документацију могуће 
је на други начин решити наведене саобраћајне површине.

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 несметано кретање деце, старих, 
особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом, 
разрађују урбанистичко-технички услови за планирање 
простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, при-
лаза до објеката и пројектовање објеката (стамбених, обје-
ката за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у 
њима. 

Приликом изградње саобраћајних површина, пројект-
но-техничка документација се мора ускладити са Правил-
ником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја 
морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног 
пута („Службени гласник РС“, број 50/11),  као и са осталим 
важећим стандардима и прописима.

Обавезно је приликом израде пројектно-техничке доку-
ментације за све инсталације које се воде кроз земљишни 
појас (парцелу пута) у коридору државног пута прибавити 
саобраћајно-техничке услове у складу са важећом законском 
регулативом.

Минимална ширина тротоара за један смер кретања 
пешака је 1 m, а за двосмерно 1,6 m. Међутим, ове димен-
зије треба примењивати само изузетно и то у зонама поро-
дичног становања. 

На местима где је предвиђена већа концентрација 
пешака као што су аутобуска стајалишта, велике трговине, 
јавни објекти и слично, потребно је извршити проширење 
пешачких стаза. По правилу, врши се одвајање пешачког 
од колског саобраћаја. Раздвајање се врши применом 
заштитног зеленог појаса где год је то могуће. Уколико то 
није могуће, а услови одвијања саобраћаја захтевају 
заштиту пешака, морају се предвидети заштитне ограде.

Препорука је да се тротоари и паркинзи изводе од мон-
тажних бетонских елемената или плоча који могу бити и у 
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боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања 
различитих намена саобраћајних површина. Поред обли-
ковног и визуелног ефекта, то има практичну сврху код 
изградње и реконструкције комуналних водова (инстала-
ција). 

Увек када је могуће, тежити да бициклистичка стаза 
буде двосмерна, тј. минималне ширине 2 m и физички 
одвојена од осталих видова саобраћаја. Бициклистичке 
стазе завршно обрађивати асфалтним застором.

Паркинзи могу бити уређени и тзв. „перфорираним пло-
чама”, „префабрикованим танкостеним пластичним”, или 
сличним елементима који обезбеђују услове стабилности 
подлоге, довољне за навожење возила и истовремено 
омогућавају одржавање ниског растиња. Изградњу паркинга 
извршити у складу са SRPS U.S4.234:2020, којим су дефи-
нисане мере и начин обележавања места за паркирање за 
различите врсте паркирања. Уколико у карактеристичном 
попречном профилу улице нема планираног простора за 
дрворед, у оквиру паркиралишта се оставља простор за 
дрвореде по моделу да се на четири паркинг-места планира 
по једно дрво. Тада пречник отвора за дрво мора бити 
минимално 1,5 m. У оквиру сваког појединачног паркира-
лишта или гараже обавезно предвидети резервацију и 
обележавање паркинг-места за управно паркирање возила 
инвалида.

Најмања планирана ширина коловоза је 3,5 m за једно-
смерне саобраћајнице, а 5 m за двосмерне. За државне 
путеве I рeда најмања планирана ширина коловоза је 7,70 
m (без издигнутих ивичњака), односно 7 m (са издигнутим 
ивичњацима). Изузетно коловози могу бити широки 3 m 
само у приступним улицама. Радијуси кривина на укрштању 
саобраћајница су минимално 6 m, осим у приступним ули-
цама где могу износити и 3 m. На саобраћајницама где 
саобраћају возила јавног превоза радијуси кривина треба 
да су минимум 8 m. Коловозе завршно обрађивати асфалт-
ним застором. 

На сабирним и приступним улицама могуће је применити 
конструктивна решења за смиривање саобраћаја у складу 
са SRPS U.C1. 280–285, а  према одредбама  чл. 161–163. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 
96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 
87/18, 23/19 и 128/20 – др. закон) иако то на графичком 
приказу број 4 „План површина јавне намене, саобраћаја 
и нивелације“ у размери 1: 5000, није дефинисано.

Дуж државних путева, паралелно вођење инсталација 
(електро инсталације, ПТТ, гасне инсталације, водовод и 
канализацију и сл.) предвидети на удаљености минимално 
3 m од крајње тачке попречног профила – ножице насипа 
трупа пута, или спољње ивице путног канала за одводња-
вање.

Услови за укрштање инсталација са државним 
 путевима:

- да се укрштање са путем предвиди искључиво меха-
ничким надбушивањем испод трупа пута, управно на 
државни пут у прописаној заштитној цеви;

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини 
између крајњих тачака попречног профила пута, 
увећано за по 3 m са сваке стране;

- минимална дубина инсталација и заштитних цеви од 
најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне 
цеви износи 1,35–1,50 m;

-  минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод 
путног објекта за одводњавање (постојећег или пла-
нираног) од коте два канала до горње коте заштитне 
цеви износи 1–1,20 m;

-  укрштање планираних инсталација удаљити од 
укрштаја постојећих инсталација минимално 10 m;

- за све предвиђене интервенције и инсталације које се 
воде кроз земљишни појас (парцелу пута) државног 
пута потребно је да се обрате Јавном предузећу 
„Путеви Србије“ за прибављање услова и сагласности 
за израду пројектне документације, изградњу и 
постављање истих, у складу са Законом о путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон). 

Ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати 
тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају 
безбедност саобраћаја.

Приликом израде планских докумената и пројеката за 
изградњу нових или реконструкцију постојећих државних 
путева обавезно ускладити решења са Законом о путевима 
и достављене услове Јавног предузећа „Путеви Србије“.

Услови прикључење на саобраћајну мрежу

Прикључење корисника на примарну путну мрежу пла-
нира се само са једним прикључком, а уколико корисник 
има више засебних улаза (целина), може имати независне 
прикључке. У случају да се објекат може прикључити и на 
секундарну мрежу, прикључак се по правилу даје на секун-
дарну мрежу.

Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати 
прикључак на јавну саобраћајну површину чак и у случају 
да он  није назначен на графичком приказу. Уколико  је тај 
приступ колски и намењен путничким аутомобилима, он 
не може бити ужи од 3,5 m, нити шири од 6 m. 

Једна грађевинска парцела намењена пословању, 
општеградским линијским центрима или вишепородичном 
становању може имати максимално два колска приступа 
према истој саобраћајној површини (улици) и то на међу-
собном растојању од најмање 5 m. У случају да грађевин-
ска парцела има приступ на две различите саобраћајне 
површине (улице), колски приступ се по правилу даје на 
ону саобраћајну површину (улицу) која је мањег ранга.

Железнички саобраћај

Општи услови уређења и правила грађења железничке 
саобраћајне инфра-структуре:

- пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, 
у ширини од 8 m, у насељеном месту 6 m, мерећи од 
осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваз-
душни простор у висини од 14 m; пружни појас обухвата 
и земљишни простор службених места (станица, укр-
сница, стајалишта, распутница, путних прелаза и 
слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, 
инсталације и приступно-пожарни пут до најближег 
јавног пута;

- инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране 
пруге, у ширини од 25 m, мерећи од осе крајњих коло-
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сека који функционално служи за употребу, одржавање 
и технолошки развој капацитета инфраструктуре;

- заштитни пружни појас јесте земљишни појас са обе 
стране пруге, ширине 100 m, рачунајући од осе крајњих 
колосека;

- на растојању већем од 8 m и мањем од 25 m (рачунајући 
од осе крајњих колосека), могуће је планирати уређење 
простора изградњом саобраћајних површина као и зеле-
них површина при чему треба водити рачуна да високо 
растиње мора бити на растојању већем од 10 m;

- у заштитном пружном појасу не смеју се планирати 
зграде, постројења и други објекти на удаљености 
мањој од 25 m рачунајући од осе крајњих колосека, 
осим објеката у функцији железничког саобраћаја;

- у заштитном пружном појасу на удаљености већој од 
25 m (до 100 m) рачунајући од осе крајњег колосека 
могу се градити зграде, постављати постројења и 
уређаји и градити пословни, помоћни и слични објекти 
само на основу издате сагласности „Железнице Србије“ 
акционарско друштво, Београд (у даљем тексту: 
„Железнице Србије“ а.д.), или другог надлежног пре-
дузећа; 

- размак између два укрштања железничке инфраструк-
туре и јавног пута не може да буде мање од 2000 m 
осим уз сагласност „Железнице Србије“ а.д.;

- сви елементи друмских објеката који се укрштају са 
пругом морају бити усклађени са елементима пруге 
на којој се ови објекти планирају; висина доњих ивица 
конструкције друмског надвожњака изнад пруге биће 
дефинисана у оквиру посебних техничких услова које 
издаје  „Железнице Србије“ а.д. или другог надлежног 
предузећа;

- станични трг железничке станице поред приступне 
саобраћајнице до железничке станице треба да садржи 
одговарајући паркинг-простор за кориснике железнич-
ких услуга, зелене површине, као и пратеће услужне 
објекте.

За било какве интервенције на железничкој саобраћај-
ној инфраструктури, услове и сагласност затражити од 
„Железнице Србије“ а.д., Сектор за стратегију и развој, или 
другог надлежног предузећа.

7.2. План водне инфраструктуре

Снабдевање водом
Снабдевање водом вршиће се преко постојеће и пла-

ниране водоводне мреже у оквиру водоводног система 
Града Новог Сада.

У северном делу овог простора налази се извориште 
водоводног система „Петроварадинска ада“, једини објекат 
овог типа на десној обали Дунава.

На изворишту постоји шест бунара са хоризонталним 
дреновима и осам вертикалних бунара, са укупним капа-
цитетом од 600 до 700 l/ s.

Сирова вода са изворишта „Петроварадинска ада“ транс-
портује се преко цевовода профила Ø 600 mm на постројење 
за прераду питке воде „Штранд“ дуж Кеја скојеваца и Вара-
динског моста.

Постојећи бунари и њихове цевне везе Планом се задр-
жавају уз могућност реконструкције.

Планира се проширење изворишта „Петроварадинска 
ада“, изградњом два бунара са хоризонталним дреновима 
(капацитета од по 100 l/s) и 10 вертикалних бунара за зах-
ватање воде из подземних водоносних слојева. 

У оквиру будућег изворишта планира се изградња при-
марног и секундарног водовода, који ће сирову воду одво-
дити до фабрике за прераду воде.

На Булевару цара Лазара постоје доводници сирове 
воде профила Ø 600 mm и Ø 900 mm, као и цевоводи питке 
воде, профила Ø 200 mm и Ø 100 mm.

У циљу заштите воде за пиће од намерног и случајног 
загађивања, као и од других штетних дејстава која могу 
трајно утицати на здравствену исправност воде, Планом 
се дефинишу три зоне санитарне заштите изворишта „Пет-
роварадинск ада“ и „Штранд“:

Зона I – зона непосредне заштите;
Зона II – ужа зона заштите;
Зона III – шира зона заштите.
Зоне санитарне заштите дефинисане су у складу са 

Елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта „Пет-
роварадинска ада“ у Новом Саду, израђеног од стране 
Института за водопривреду „Јарослав Черни“ – Београд 
(из септембра 2010. године) и Елаборатом о зонама сани-
тарне заштите изворишта „Штранд“ у Новом Саду, израђе-
ног од стране Института за водопривреду „Јарослав Черни“ 
– Београд (из септембра 2010. године).

Начин коришћења и одржавања зона санитарне заштите 
дефинисан је Правилником о начину одређивања и одр-
жавања зона санитарне заштите изворишта водоснабде-
вања („Службени гласник РС“, број 92/08) и сви планирани 
радови морају бити у складу са њим  Обухват зона сани-
тарне заштите приказан је на графичком приказу број 5 
„План водне инфраструктуре“ у размери 1:5000. 

У залеђу изворишта „Петроварадинска ада“ планира се 
изградња постројења за прераду питке воде „Петровара-
динска ада“, капацитета 200 l/s у првој фази, са могућношћу 
даље доградње и повећања капацитета уколико се укаже 
потреба за тим. 

Технолошки процес прераде воде, планирани објекти 
и њихове цевне везе, су детаљно разрађени планом 
детаљне регулације.

На локалитету „Транџамент" изграђен је резервоар за 
воду запремине 4.000 m³ са котом дна на 128,0 m н.в., и 
две пумпне станице. 

Резервоар „Транџамент“ служи за изравнање вршне 
потрошње прве висинске зоне водоводног система, као и 
за снабдевање водом насеља Сремски Карловци преко 
пумпне станице „Сремски Карловци“, односно за снабде-
вање виших зона Сремске Каменице преко пумпне станице 
„Сремска Каменица“.

Планира се повећање постојећег запреминског простора 
резервоара „Транџамент“ за 10.000 m³. Капацитет резер-
воара у завршној фази биће 14.000 m³.

Примарна водоводна мрежа профила Ø 450 mm 
изграђена је у улицама Гробљанској и Дунавске дивизије, 
све до Прерадовићеве улице где се одваја крак профила 
Ø 350 mm ка Улици Јураја Крижанића за снабдевање водом 
Старог мајура и комплекса „Победе“.

Водовод профила Ø 450 mm у Прерадовићевој улици 
снабдева водом Подграђе, док се објекти на Горњој тврђави 
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снабдевају водом преко доводника профила Ø 150 mm из 
правца резервоара „Транџамент“.

Доводник за Сремске Карловце профила Ø 250 mm 
налази се у улицама Транџаментској, Динка Шимуновића 
и Прерадовићевој. Планом се предвиђа реко-нструкција 
поменутог доводника, и измештање у профилу улице, у 
складу са планираним распоредом инсталација.

У Улици Рачког постоји водовод профила Ø 150 mm, 
који представља везу резервоара „Институт“ и водоводног 
система Петроварадин.

Планира се изградња примарне водоводне мреже про-
фила Ø 800 mm на дуж планираног моста на Дунаву и даље 
Каменичким путем ка Транџаменту. Планирани водовод 
представља везу између ниског резервоара воде „Штранд“ 
и резервоара прве висинске зоне „Транџамент“.

У Шеноиној улици и делу Прерадовићеве планира се 
изградња примарног водовода профила Ø 500 mm, који ће 
доводити воду са постројења за прераду воде „Петрова-
радинска ада“ ка насељу Петроварадин.

Планира се измештање дела примарног водовода про-
фила Ø 250 mm и Ø 300 mm са осталог грађевинског 
земљишта у планирану регулацију улица Транџаментске 
и Книнске.

Секундарна водоводна мрежа профила Ø 100 mm 
изграђена је у већини постојећих улица.

Планира се изградња секундарне водоводне мреже у 
свим улицама где она до сада није реализована.

У Транџаментској улици планира се изградња секундарне 
водоводне мреже профила Ø 150 mm.

Планом се оставља могућност реконструкције постојећих 
инсталација и објеката водоводне мреже, уколико они не 
задовољавају планске потребе.

Потребе за технолошком водом решиће се захватањем 
воде из подземних водоносних слојева преко бушених 
бунара.

Планом се омогућава реализација заливних система, 
за потребе одржавања зеленила. 

У планираном тунелу испод Тврђаве, омогућава се реа-
лизација хидрантске мреже за противпожарну заштиту.

Положај постојећих и планираних објеката и инсталација 
водоводне мреже приказан је на графичком приказу број 
5 „План водне инфраструктуре“ у размери 1:5000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће се 
преко постојеће и планиране канализационе мреже у оквиру 
канализационог система насеља Петроварадин, слив Роков 
поток, односно преко постојеће примарне канализационе 
мреже која је реализована на Булевару цара Лазара.

Слив Роков поток реализован је у највећем делу као 
заједнички канализациони систем, са оријентацијом на 
црпну станицу „Роков поток“, капацитета око 3,6 m³/s.

Главни колектор слива „Роков поток“ пружа се Улицом 
Јураја Крижанића са профилом Ø 200/120 cm и кроз ком-
плекс „Победе“ са профилом Ø 250/150 cm. 

Поменути колекторски правац представља главни одвод-
ник који прихвата друге канализационе правце из улица: 
Мостарске Ø 800 mm, Златарићеве Ø 800 mm, Рељковићеве 
Ø 1000 mm и Рада Кончара Ø 700 mm.

Део колектора Ø 2500/1500 mm налази се на осталом 
грађевинском земљишту за који је планиран заштитни појас 
ширине 2 m обострано, мерено од спољне ивице колектора. 
У заштитном појасу колектора забрањена је изградња обје-
ката високоградње. Приликом реконструкције постојећих 
објеката потребно је уклонити делове објеката који се 
налазе на траси колектора или у његовом заштитном појасу.

Осим црпне станице „Роков поток“ у систему постоје и 
две црпне станице мањег капацитета. Једна црпна станица 
се налази на Кеју скојеваца и служи за одвођење отпадних 
вода Војне болнице, док се друга црпна станица налази у 
близини Мостарске улице и служи за одвођење отпадних 
вода насеља Блок VIII.

Сепаратни канализациони систем постоји у Блоку вила 
на Транџаменту и Блоку VIII. Отпадне воде са ових простора 
оријентисане су на постојећу примарну канализациону 
мрежу која функционише у склопу слива „Роков поток“, док 
се атмосферске воде преко зацевљене уличне мреже 
одводе директно у Роков поток.

На Булевару цара Лазара постоји изграђен канализа-
циони колектор профила 420/240 cm, као и део секундарне 
мреже.

Планом се предвиђа изградња централног постројења 
за пречишћавање отпадних вода на локалитету „Роков 
поток“.  

Капацитет будућег пречистача биће 400.000 ЕС, са 
могућношћу проширења до 500.000 ЕС. Сва пратећа инфра-
структура биће прилагођена тој максималној коначној 
изграђености пречистача.

У првој фази изградње, чији почетак се предвиђа око 
2023. године, планирају се објекти за примарно и секундарно 
пречишћавање, док се око 2035. године планира доградња 
објеката терцијарног пречишћавања, која представља и 
коначну фазу изградње.

Експлоатациони век постојења процењен је на 30 година.
Одвођење пречишћених вода са постројења биће у 

постојећи излив у Дунав, преко садашње црпне станице 
Роков поток, која се налази на крајњем источном делу обух-
вата Плана, у брањеној зони насипа. Планом се омогућава 
реконструкција постојеће црпне станице „Роков поток“ у 
колико се укаже потреба за тим.

Технолошки процес прераде отпадне воде, планирани 
објекти и њихове цевне везе унутар комплекса будућег 
пречистача, биће детаљно разрађени урбанистичким пројек-
том, а на основу пројектно-техничке документације која се 
буде радила за потребе изградње пречистача.

За потребе повезивања канализационог система са 
бачке стране града и локалитета за прераду отпадних вода 
„Роков поток“, планира се изградња колектора профила Ø 
1600 mm. Планирани колектор ће се спроводити на основу 
овог плана. 

Приликом израде пројектно-техничке документације 
колектора, дозвољена су одступања у односу на Планом 
дефинисану трасу, а у циљу усклађивања са важећом 
планском документацијом и стањем на терену.

За потребе одводњавања друмско-железничког моста 
и дела обилазнице око Петроварадина, планира се изградња 
атмосферске канализације профила Ø 900 mm, са оријен-
тацијом на постојећу примарну канализациону мрежу у 
Улици патријарха Рајачића.
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У Прерадовићевој улици, јужно од Роковог потока, пла-
нира се изградња примарне канализационе мреже која ће 
прихватити отпадне воде са простора Буковачког платоа, 
Ширина и Заноша, и одвести их у постојећи канализациони 
систем Петроварадина.

У Транџаментској улици планира се изградња канали-
зационе мреже отпадних вода, профила Ø 400 mm, са 
оријентацијом на постојећу примарну мрежу у Улици Рач-
ког. Такође у Транџаментској улици планира се изградња 
атмосферске канализације профила Ø 1000 mm и Ø 1200 
mm, са оријентацијом на Роков поток. 

Планирани стамбено-пословни комплекс уз Транџамен-
стку улицу, прикључиће своје отпадне и атмосферске воде 
на планирану мрежу дуж Транџаментске улице. 

Количина атмосферских вода, која се са осталог грађе-
винског земљишта може директно упустити у канализациони 
систем Града износи 30 l/s/ha. Остатак атмосферских вода 
потребно је прикупити на сопственој парцели и постепено 
испуштати у уличну мрежу.

Атмосферске воде са планираног моста, одвести делом 
ка постојећем канализационом систему са бачке стране 
града, а делом ка канализационом систему сремске стране 
града.

Део постојеће канализационе мреже у Качићевој улици, 
који се налази на осталом грађевинском земљишту и уну-
тар комплекса предшколске установе, Планом се укида. 
Планира се да његову функцију преузме новопланирана 
канализациона мрежа профила  Ø 800 mm, која ће се изгра-
дити на постојећем јавном грађевинском земљишту.

На Булевару цара Лазара планира се изградња кана-
лизационог колектора профила Ø 2500 mm. Планом се 
омогућава повезивање постојећег колектора на Булевару 
цара Лазара са планираним повезним колектором дуж Кеја 
жртава рације и Сунчаног кеја, а како би се укинуо локали-
тет Главне црпне станице 1. Капацитет повезног колектора 
дефинисаће се кроз израду пројектно-техничке докумен-
тације.

Планира се изградња примарне и секундарне канали-
зационе мреже у свим улицама где она до сада није реа-
лизована.

До изградње планиране канализационе мреже, отпадне 
воде ће се одводити у водонепропусне септичке јаме на 
парцелама корисника.

Оставља се могућност реконструкције свих постојећих 
објеката и инсталација канализационе мреже које не задо-
вољавају планске потребе.

Постојећи улични отворени канали за потребе одвођења 
атмосферских вода, задржавају се у потпуности, уз могућ-
ност делимичног зацевљења или измештања због прос-
торних или хидрауличких услова.

Уз секундарну канализациону мрежу, која се налази на 
осталом грађевинском земљишту, планира се заштитини 
појас укупне ширине 2 m, по 1 m мерено од осовине цево-
вода. У овом појасу забрањена је изградња објеката и садња 
дрвећа.

У колико се укаже потреба за реализацијом црпних ста-
ница отпадних вода, исте је могуће реализовати као под-
земне објекте, шахтног типа у регулацији улице.

Положај постојеће и планиране канализационе мреже 
и објеката приказан је на графичком приказу број 5 „План 
водне инфраструктуре“ у размери 1: 5000.

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава спроводи се преко постојеће при-
марне одбрамбене линије која је реализована до нивоа 
одбране од високих вода Дунава вероватноће појаве јед-
ном у сто година.

Одбрамбена линија у Петроварадину, реализована је 
преко насипа „Марија Снежна“, „Победа“, „Пруга“, „Петро-
варадински кеј“ и преко кејског зида уз Роков поток.

Део одбране спроводи се преко високог терена које чини 
ободни бедем Тврђаве са подграђем, односно природна 
конфигурација терена.

Планира се надвишење постојеће одбрамбене линије 
Петроварадина до нивоа одбране од високих вода Дунава 
вероватноће појаве једном у хиљаду година.

Одбрамбена линија Новог Сада, реализована је делом 
у виду армиранобетонског зида, а делом у виду земљаног 
насипа. 

Планом се предвиђа да се Град Нови Сад брани од 
високих вода Дунава, вероватноће појаве једном у хиљаду 
година.

Армиранобетонски зид, представља прву одбрамбену 
линију и реализована је са котом 80,60 m н.в. што је 0,8 m 
више од стогодишње високе воде Дунава H1%=79,80 m н.в.

За одбрану од  хиљадугодишње високе воде Дунава, 
планира се постављање мобилне одбране. Кота мобилне 
одбране биће 81,60 m н.в. што је 1 m више од коте сталне 
одбране од стогодишње високе воде.

Мобилна одбрана се поставља у случају и према потреби 
одбране, односно, за одбрану од водостаја ређе појаве од 
стогодишње високе воде Дунава H1%=79,80 m н.в.

Карактеристични водостаји односе се на водомерну 
станицу „Нови Сад” на стационажи Дунава km 1255+80 и 
са котом „0” на 71,73 m н.в.

Земљани насип, представља прву одбрамбену линију 
Града Новог Сада и реализован је са котом одбране од 
око 80,60 m н.в., и ширином круне од 10 m.

Одбрана од хиљадугодишњих вода, на деоници са 
земљаним насипом, обављаће се или преко мобилне одб-
ране или преко сталне, издизањем постојеће коте насипа 
за 1 m, или изградњом зидића висине 0,8 m, на самој круни 
насипа. 

Паралелно са постојећим насипом „Пруга“ планира се 
изградња обилазнице око Петроварадина. С обзиром на 
то да ће она бити изграђена са северне стране у односу 
на постојећи насип и да ће бити изложена директном ути-
цају високих вода Дунава, ова деоница пута представљаће 
нову одбрамбену линију Петроварадина.

Планирано надвишење могуће је извести преко сталне 
или мобилне одбране, а у складу са посебним условима 
надлежног водног органа.

Простор северно од одбрамбеног насипа „Победа“ и 
Државног пута IБ-21 налази се у инундационом појасу реке 
Дунав и повремено ће бити плављен у зависности од водос-
таја Дунава.

Водни услови

Услови за лоцирање објеката у зони прве одбрамбене 
линије са брањене стране:

− у појасу ширине 10 m од ножице насипа (зида) мора 
се оставити слободан  пролаз за радно инспекциону 
стазу, за возила и механизацију службе одбране  од 
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поплаве и спровођење одбране од поплаве; у том  
појасу није дозвољена градња никаквих подземних 
и надземних објекта, нити постављање ограда, садња 
дрвећа и сл.;

− у заштитном појасу насипа (зида) на удаљености 10 
до 50 m од ножице насипа (зида), услови под којима 
се могу изводити објекти зависиће од елемената и 
стања одбрамбене линије. 

Смернице за изградњу:

− на делу од 10 до 30 m удаљеном од ножице насипа 
(односно 10 до 25 m удаљеном од бетонског зида) 
могу се предвидети приступи парцели, паркинг-прос-
тор и слични објекти нискоградње, али није доз-
вољена изградња никаквих надземних и подземних 
објеката, ограда, садња дрвећа и сл., као ни 
постављање цевовода, каблова и друге подземне 
инфраструктуре;

− на делу од 30 до 50 m удаљеном од ножице насипа 
(односно 25 до 50 m удаљеном од бетонског зида) 
могућа је изградња саобраћајних површина, као и 
адаптација, доградња и реконструкција објеката пли-
тко фундираних (дубина фундирања до максимално 
1 m од постојеће коте терена); није дозвољена 
изградња сутерена (подрума), нити копање бунара. 
У овом појасу се може предвидети постављање цево-
вода, каблова и друге подземне инфраструктуре 
(дубина рова за постављање инсталација до макси-
мално 1 m од постојеће коте терена);

− за лоцирање објеката у зони прве одбрамбене линије 
са небрањене стране, услов је да се у појасу ширине 
10 m од ножице насипа, мора се оставити слободан 
појас за радно-инспекциону стазу за пролаз возила 
и механизације службе за одбрану од поплаве и спро-
вођење одбране од поплаве; у  овом појасу није доз-
вољена изградња објеката (подземних и надземних), 
садња дрвећа и сл.;

− у инундационом појасу насипа на удаљености 10 до 
50 m од ножице насипа у којем постоји или је плани-
ран заштитну појас са шумом и заштитним зелени-
лом, није дозвољена изградња никаквих објеката.

За деонице државног пута планираним дуж простора 
постојећих насипа, уважити следеће:

− планираним радовима се не сме нарушити стабил-
ност и сигурност одбрамбене линије (слабљење тела 
насипа, оштећења и снижавање нивелете круне 
насипа), а потребно проширење насипа се мора 
извести према техничким условима за изградњу 
насипа; планирати проширивање насипа на потре-
бан габарит са небрањене стране, а нивелету будућег 
пута на коту од минимум 81,30 m н.м.;

− заштитни појас насипа на овим деоницама усвојити 
према горе наведеним критеријумима за постојеће 
одбрамбене насипе, али од габарита насипа након 
проширења.

У оквиру појаса планираних путева, уважити следеће:
− планирати пешачке и бициклисти стазе са небрањене 

стране насипа;

− постављање инсталација инфраструктуре планирати 
са брањене стране у што ужем појасу, до дубине од 
0,8 m;

− одвођење атмосферске воде предвидети попречним 
и подужним нагибом коловозне конструкције и риго-
лима; у случају концентрисаног изливања атмосфер-
ске воде, косину насипа осигурати од ерозије; мора 
се спречити скупљање и задржавање атмосферских 
вода уз ножице насипа прве одбрамбене линије;

− 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 потока и латералних канала, уважити следеће:

− дуж обала потока и канала мора се обезбедити стално 
проходна и стабилна радно-инспекциона стаза 
ширине минимум 5 m (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.;

− у случају да се планира постављање подземне инфра-
структуре у близини водних објеката, постављање 
инсталација планирати изван експро–пријационог 
појаса потока/канала односно изван заштитиног 
појаса ових водних објеката; подземна инфраструк-
тура мора бити укопана минимум 1 m испод нивоа 
терена и мора подносити оптерећења тешке грађе-
винске 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 инста-
лације шири од 5 m;

− саобраћајне површине планирати изван експроприја-
ционог појаса канала, односно изван заштитиног 
појаса овог водног објекта; уколико је потребна сао-
браћајна комуникација – повезивање, леве и десне 
обале канала, исту је могуће планирати уз изградњу 
пропуста-мостова;

− у поток/канал се могу упуштати атмосферске и друге 
комплетно пречи-шћене воде са површина обухваће-
них Планом, уз услов да се претходно изврши ана-
лиза да ли и под којим условима постојећи канал 
може да прими додатну количину атмосферских вода, 
а да не дође до преливања из корита по околном 
терену. 

Услови заштите вода наведени су у одељку 11. МЕРЕ 
И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНХ НЕПОГОДА, 
ПОЖАРА, ТЕХНИЧКИХ НЕЗГОДА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА.

Подземне воде

Меродавни нивои подземних вода у Петроварадину су:

- максималан ниво подземних вода од 77,00 до 81,00 m н.в.,
- минималан ниво подземних вода од 72,50 до 76,50 m н.в.

Правац пада водног огледала просечног нивоа подзем-
них вода је запад-исток са смером пада према истоку.
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Меродавни нивои подземних вода у Новом Сад су:
- максималан ниво подземних вода од око 76,50 m н.в.,
- минималан ниво подземних вода од око 67,50 m н.в.

Правац пада водног огледала просечног нивоа подзем-
них вода је северозапад- југоисток са смером пада према 
југоистоку.

Услови за изградњу водоводне мреже

Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, 
између две регулационе линије у уличном фронту, по могућ-
ности у зеленом појасу једнострано, или обострано, уко-
лико 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 1 m, 
а вертикално растојање водоводне мреже од других инста-
лација 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, пројек-
том предвидети одговарајућу заштиту инсталација водо-
вода.

Није дозвољено полагање водоводне мреже испод обје-
ката високоградње. Минимално одстојање од темеља 
објеката износи од 0,7 до 1 m, али тако да не угрожава 
стабилност објеката. 

Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2–1,5 m 
мерено од коте терена, а на месту 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 минимум 1 m од 
сваке стране.

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

Уколико се нова водоводна мрежа планира у оквиру 
зоне изворишта воде радови морају бити спроведени у 
складу са Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 
30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) и чл. 27, 28, 
29. и 30. Правилника о начину одређивања и одржавања 
зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања.

Водоводни прикључци

Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључ-
ком 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“ Нови Сад на основу претходно урађеног 
хидрауличког прорачуна унутрашњих инсталација за обје-
кат, а у складу са техничким нормативима и Одлуком  о 
условима и начину организовања послова у вршењу кому-

налних делатности испоруке воде и уклањања вода („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 8/11 – исправка, 
38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20) и Правилником о технич-
ким условима за прикључење на технички систем за водос-
набдевање и технички систем канализације („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 13/94).

Прикључење стамбених објеката врши се минималним 
пречником DN 25 mm. 

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом 
мора имати засебан прикључак. 

Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за 
породичне стамбене и пословне објекте, постављају се у 
засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван 
објекта, на парцели корисника, 0,5 m од регулационе линије.

За вишепородичне стамбене објекте, водомери за 
мерење потрошње воде постављају се у шахтовима лоци-
раним ван објекта, на парцели корисника, 0,5 m од регу-
лационе линије, и у просторијама за водомере лоцираним 
унутар самог објекта. Просторије за водомере морају бити 
лоциране уз регулациону линију, према уличној водоводној 
мрежи са које се даје прикључак.  

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.

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 Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Нови Сад.

Услови за изградњу канализационе мреже

Трасу мреже опште и фекалне канализације полагати 
у зони јавне површине између две регулационе линије у 
уличном фронту једнострано, или обострано, уколико је  
улични фронт  шири од 20 m. 

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

Трасе опште и фекалне канализације постављају се 
тако да се задовоље прописана одстојања у односу на 
друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање од других инстала-
ција и објеката инфраструктуре је 1 m, а вертикално 0,5 m.

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

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

Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 
1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова 
прикључења индивидуалних објеката), а на месту прикључка 
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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 до 200 
DN, а максимум 50 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“ Нови Сад, 
а у складу са типом објекта, техничким нормативима и 
Одлуком о условима и начину организовања послова у 
вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања 
вода и Правилником о техничким условима за прикључење 
на технички систем за водоснабдевање и технички систем 
канализације.

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

Прикључење стамбених објеката врши се минималним 
пречником DN 160 mm. 

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

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

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

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

Код решавања одвода употребљених вода поступити 
по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање 
отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 – др. одлука).

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 пречишћа-
вања испуштати у јавну канализациону мрежу, уз поштовање 
услова и сагласности надлежног јавног комуналног преду-
зећа. 

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 воде и роковима за њихово достизање, Прилог 
2, Глава III, Табела 1 („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 
48/12 и 1/16). 

Извођење прикључка канализације, као и његова рекон-
струкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Нови Сад.

7.3. План енергетске инфраструктуре

Снабдевање електричном енергијом

Ово подручје се снабдева електричном енергијом из 
јединственог електроенергетског система. Основни објекти 
за снабдевање овог простора електричном енергијом биће 
трансформаторскe станицe (у даљем тексту: ТС) 110/20 
kV „Нови Сад 6 – Мишелук“ и планирана ТС 110/20 kV „Пет-
роварадин“, коју је потребно изградити у источном делу 
подручја, на простору Садова. Због потпуног преласка на 
двостепени систем трансформације електричне енергије, 
реконструисаће се ТС 35/10(20) kV „Петроварадин“ и постати 
разводно постројење (у даљем тексту: РП) 20 kV. Из ТС 
110/20 kV и РП 20 kV полазиће 20 kV мрежа до ТС 20/0,4 
kV, а од ових ТС полазиће мрежа јавнoг осветљења и нис-
конапонска 0,4 kV мрежа до објеката, чиме ће се обезбе-
дити квалитетно и поуздано снабдевање електричном енер-
гијом свих потрошача на подручју. Такође ће се реконструи-
сати опрема у ТС 10/0,4 kV и постојећа 10 kV мрежа, и 
прилагодити за рад на 20/0,4 kV напонском нивоу.

Планирана 20 kV мрежа ће се градити подземно, а 0,4 
kV мрежа се може градити и подземно и надземно, у 
постојећим и планираним регулацијама улица. 

До планираних објеката потребно је изградити прикључке 
од постојеће или нове мреже, као и потребан број ТС. Осим 
планираних ТС које су приказане на графичком приказу 
број 6 „План енергетске инфраструктуре“ у размери 1: 5000, 
нове ТС се могу градити као слободностојећи објекти на 
парцелама свих намена, у складу са важећом законском и 
техничком регулативом. Нове ТС се могу градити и у оквиру 
објеката, у приземљу објекта. Свим ТС потребно је обез-
бедити колски прилаз ширине минимално 3 m (и висине 
минимално 3,5 m, у случају постојања пасажа) ради обез-
беђења интервенције у случају ремонта и хаварије. Такође 
је потребно обезбедити право службености пролаза каблова 
до ТС кроз пасаже и заједничке блоковске површине. На 
просторима планиране изградње потребно је изградити и 
инсталацију јавног осветљења. 

Све инсталације које се налазе у зони изградње плани-
раних објеката је потребно изместити уз прибављање 
услова од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак 
„Електродистрибуција Нови Сад“.

Далековод 35 kV који повезује ТС 110/35 kV „Нови Сад 
1 – Лединци“ са ТС 35/10 (20) kV „Петроварадин“, као и 
далеководи 20 kV и 35 kV који полазе из ТС „Петроварадин“ 
ка ТС 110/20 kV „Нови Сад 6“ и Сремским Карловцима 
задржаће своју трасу до потпуног преласка на двостепени 
систем трансформације електричне енергије (110/20 kV), 
када ће ТС „Петроварадин“ постати РП са кабловским 20 
kV изводима. Далеководи ће бити замењени 20 kV подзем-
ним водовима који ће бити изграђен у регулацији улица, 
према планираним попречним профилима улица. Након 
престанка рада, односно демонтаже далековода 35 kV, 
укинуће се и његова заштита. До тада услови заштите се 
морају поштовати, односно забрањена је изградња објеката 
за становање и боравак људи унутар заштитног енергетског 
коридора, осим уз услове „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, 
Огранак „Електродистрибуција Нови Сад“.
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За повезивање планиране ТС 110/20 kV „Петроварадин“ 
у електроенергетски систем планира се изградња нових 
далековода 110 kV. Oд Акционарског друштва „Елек-
тромрежа Србије“ нису добијени услови за изградњу ових 
далековода, док је у условима „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд, Огранак „Електродистрибуција Нови Сад“ плани-
рана изградња нове ТС 110/20 kV. Положај планираних 
далековода 110 kV је оријентациони, а тачан положај ће 
се одредити кроз израду Плана детаљне регулације.

У складу са чланом број 218. Закона о енергетици ("Служ-
бени гласник Републике Србије", број 145/14, 95/18-др . 
Закон и 40/21) заштитни појас далековода износи 25 m са 
обе стране далековода напонског нивоа 110 kV од крајњег 
фазног проводника.

Услови прикључења на електроенергетску мрежу
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу 

решити изградњом прикључка који се састоји од прикључ-
ног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мер-
ног места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно, од 
постојећег или планираног вода у улици, или директно из 
ТС. Прикључење надограђених делова објеката решити 
са постојећег прикључног вода или, у случају недостатка 
капацитета, изградњом новог вода у траси постојећег. 
Детаљније услове за прикључење и изградњу прикључног 
вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од „ЕПС Дистри-
буција“ д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Нови 
Сад“. 

Снабдевање топлотном енергијом
Снабдевање топлотном енергијом обухваћеног подручја 

се планира из гасификационог система и из топлификационе 
мреже Петроварадина.

Основни објекат за снабдевање из гасификационог сис-
тема биће мерно-регулационe станицe (МРС) Победа, 
Петроварадин I и Петроварадин II. Од ових МРС полази 
гасоводна мрежа ниског притиска која је димензионисана 
тако да уз сукцесивну доградњу, омогући квалитетно снаб-
девање гасом свих постојећих и планираних садржаја. У 
случају захтева за већим количинама топлотне енергије 
(код пословно-производних садржаја) могућа је изградња 
гасовода средњег притиска и сопствених мерно-регула-
ционих станица. Од свих МРС ће се градити нископритисна 
мрежа до објеката. Планира се измештање гасовода при-
тиска до 16 bar који се налази у пружном појасу кроз Рељко-
вићеву и Шеноину улицу.

Основни објекат за снабдевање из топлификационе 
мреже биће топлана (ТО) „Петроварадин“ која функционише 
као аутономан извор топлоте. Ова топлана преко врело-
водне мреже снабдева објекте вишепородичног становања 
у блоку VIII. Планира се реконструкција ТО „Петроварадин“ 
у оквиру које ће бити инсталирана два нова котла укупне 
снаге 12,5 МW (котао од 3,5 МW на биомасу и котао од 9 
МW на гас). То ће омогућити проширење мреже до плани-
раних објеката у зонама мешовитог становања, вишепо-
родичног становања и општеградског центра. Ове зоне 
имаће могућност прикључења и на топлификациону и на 
гасоводну мрежу, у зависности од техничких и економских 
услова. Са постојеће топлане изграђене за војне објекте у 
Подграђу могућност прикључења на топлификациону мрежу 
имаће планирани садржаји у овом делу Петроварадина. 
Ову топлану је потребно реконструисати и прилагодити за 
рад са енергентима који мање загађују животну средину 

(природни гас, биомаса). Објекти који се буду прикључивали 
на топлификациону мрежу повезаће се на постојећу или 
планирану мрежу изградњом прикључака од уличне мреже 
до топлотних подстаница у објектима. 

Услови прикључења на вреловодну мрежу

Прикључење објеката у топлификациони систем решити 
изградњом вреловодног прикључка од постојеће или пла-
ниране вреловодне мреже, или постављањем топлотне 
подстанице у посебној просторији у објекту, у подруму 
(сутерену) или приземљу објекта. У том случају до подста-
нице је потребно изградити вреловодни прикључак од 
постојеће или планиране вреловодне мреже. Детаљније 
услове за прикључење прибавити Јавног комуналног пре-
дузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Услови прикључења на гасоводну мрежу

Прикључење објеката у гасификациони систем решити 
изградњом гасног прикључка од постојеће  гасоводне мреже 
до  мерно-регулационог сета. У случају потреба за већим 
количинама топлотне енергије снабдевање решити прикљу-
чењем директно на гасовод средњег притиска и изградњом 
сопствене мерно-регулационе гасне станице. Детаљније 
услове за прикључење прибавити од надлежног дистрибу-
тера.

Обновљиви извори енергије

На обухваћеном подручју постоји могућност примене и 
употребе обновљивих извора енергије.
 

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 објеката свих намена, на фасадама одгова-
рајуће оријентације поред стакленика дозвољава се при-
мена осталих пасивних система – ваздушних колектора, 
Тромб-Мишеловог зида и сл.

Активни соларни системи
 Соларни системи за сопствене потребе и комерцијалну 

производњу могу се постављати под следећим условима:
− постојећи и планирани објекти – на кровним површи-

нама и фасадама објеката, где просторно-технички 
услови то дозвољавају; на планираним објектима 
фасадни елементи могу бити изграђени од блокова 
са интегрисаним соларним панелима; на објектима 
под заштитом, соларни системи се могу постављати 
само уз сагласност надлежног Завода за заштиту 
споменика културе;

− површине јавне намене – на стубовима јавне и деко-
ративне расвете и за потребе видео-надзора (у регу-
лацијама улица, на комуналним површинама, у оквиру 
дечјих игралишта и спортских терена), за осветљење 
рекламних паноа и билборда, за саобраћајне зна-
кове и сигнализацију, на елементима урбаног моби-
лијара (надстрешнице за клупе, аутобуска стајалишта 
и сл.); на стајаћој воденој површини (као плутајући 
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елементи) уз дозволу надлежног водопривредног 
предузећа; 

− површине осталих намена – на надстрешницама за 
паркинге у оквиру пословних и стамбених комплекса, 
тако да не пређе 50 % укупне паркинг-површине, док 
остали паркинг-простор треба да има природну 
заштиту високим зеленилом.

(Хидро) Геотермална енергија

Системи са топлотним пумпама који користе (хидро) 
геотермалну енергију могу се постављати у сврху загре-
вања и хлађења објеката. У случају ископа бунара (осим 
за физичка лица) потребно је прибавити сагласност надлеж-
ног органа.

Енергија биомасе и биогаса

Енергија биомасе може се искористити за снабдевање 
топлотном енергијом објеката коришћењем брикета, пелета 
и других производа од биомасе као енергената у локалним 
топлотним изворима. 

У оквиру комплекса пречистача отпадних вода доз-
вољава се изградња постројења за биогас. Услови за 
изградњу овог постројења биће дати приликом детаљније 
планске разраде овог простора. 

На просторима намењеним зеленим површинама могу 
се садити брзорастуће биљке са добрим енергетским карак-
теристикама.

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

7.4. Мере енергетске ефикасности

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, поло-
жају и повољној оријентацији објеката, као и о ути-
цају 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 употребља-
вати 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 могућ-
ност уградње аутоматског система за регулисање 
потрошње свих енергетских уређаја у објекту.

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

7.5. Електронске комуникације

Обухваћено подручје ће бити комплетно прикључено 
на системе електронских комуникација. 

Планира се осавремењавање система електронских 
комуникација у циљу пружања нових сервиса корисницима. 
Планира се и даље постављање мултисервисних плат-
форми и друге опреме у уличним кабинетима у склопу 
децентрализације мреже. Нови приступни чворови градиће 
се када постојећа инфраструктура не буде могла да задо-
вољи потребе корисника. Планира се најпре изградња ових 
чворова у подграђу и на самој Петроварадинској тврђави, 
као и у подручју између Улице патријарха Рајачића и пруге. 
Такође се планира изградња оптичке приступне мреже на 
тврђави. Улични кабинети се могу постављати на осталом 
земљишту, у објектима и на јавној површини, у регулацијама 
постојећих и планираних саобраћајница, на местима где 
постоје просторне и техничке могућности. У плану је и 
изградња оптичког кабла Петроварадин – Сремски Карло-
вци и Петроварадин – Сремска Каменица.

Планира се и изградња приводних каблова и Wi-Fi 
приступних тачака, као и постављање система за видео-над-
зор, у оквиру регулација површина јавне намене (на сту-
бовима јавне расвете, семафорима, рекламним паноима 
и сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима). 

Да би се обезбедило проширење мреже електронских 
комуникација потребно је у регулацијама улица и до нових 
објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће 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 једи-
ница, 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 телеви-
зијских програма и њихову дистрибуцију крајњим корисни-
цима. 

Планира се потпуна покривеност подручја сигналом 
мобилне телефоније свих надлежних оператера. На под-
ручју је могуће постављати системе мобилне телефоније 
и осталих електронских комуникација уз поштовање сле-
дећих услова:

- антенски системи и базне станице могу се постављати 
на кровне и горње фасадне површине објеката уз оба-
везну сагласност власника тих објеката, односно 
скупштине станара;

- антенски системи мобилне телефоније, као и осталих 
електронских комуникација, могу се постављати на 
антенске стубове на парцелама намењеним туристич-
ко-спортско-рекреативним садржајима и зеленилу уз 
обавезну сагласност власника; базне станице 
постављати у подножју стуба, уз изградњу оптичког 
проводног кабла до базне станице;
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- антенске системе постављати уз поштовање свих пра-
вилника и техничких препорука из ове области, као и 
препорука светске здравствене организације; 

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

- обавезно је извршити периодична мерења јачине елек-
тромагнетног 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 надлежне 
управе.

Услови прикључења на мрежу електронских 
комуникација

Прикључење објеката у телекомуникациони систем 
решити изградњом прикључка (подземне мреже оптичких 
или бакарних проводника) од постојеће или планиране 
уличне мреже до приступачног места на фасади објекта у 
коме ће бити смештен типски телекомуникациони орман. 
Детаљније услове за прикључење прибавити од надлеж-
ног оператера.

Прикључак на заједнички антенски систем извести према 
условима надлежног оператера.

Прикључак на кабловски дистрибутивни систем и зајед-
нички антенски систем извести према условима локалног 
дистрибутера.

8. МРЕЖА ЗЕЛЕНИЛА 

8.1. Петроварадинска тврђава

Генералним планом, простор Петроварадинске тврђаве 
намењен је централним градским функцијама у режиму 
заштите градитељског наслеђа са адекватним садржајима 
пејзажних, парковских, рекреативних и зелених заштитних 
површина. У линеарном повезивању система зелених повр-
шина десне обале Дунава, уз Каменички парк и Рибњак, 
зелени простор Петроварадинске тврђаве значајан је и 
истакнути парковски амбијент. Доњи платои, даље се 
повезују са Петроварадинскo-ковиљским ритом. Самим 
положајем и аутентичношћу горњи озелењени платои 
тврђаве представљају један од најлепших паркова Новог 
Сада. Са зеленим прстеном који окружује саму фортифи-
кацију, њене бедеме и прилазе, укупност парковских повр-
шина Петроварадинске тврђаве преузима елементе цен-
тралног градског парка.

Васерштат

Обухвата зелене просторе између структура одбране 
који окружује подграђе. Овај простор карактеришу разли-
чити степени уређења, од којих превладавају неуређене 
површине у којима се развио јединствени екосистем. У овој 
зони се планира уређење базирано на уређењу водених 
површина и одговарајуће вегетације (мочварних и флоат-
лних биљака). Хортикултурно уређење усклађено је са 
концептом општег уређења ове зоне, односно ограничењима 
елемената надземне и подземне структуре одбране.

Ботаничка башта

Локалитет Ботаничке баште планиран је уз североис-
точни део зидина Петроварадинске тврђаве, у обухвату 
просторног сегмента II. Граница комплекса ботаничке баште 
је дефинисана на графичком приказу број 7 „Урбанистичка 
регулација за просторне сегментe I и II“ (у размери 1:2500).

Ботаничка башта је један од најспецифичнијих зелених 
простора, а концепт просторно - функционалног решења 
подразумева више целина које су тематски и функционално 
издвојене, али треба да чине складну целину. У ботаничкој 
башти је планирана изградња објеката са пратећим садр-
жајима у складу са условима надлежне установе заштите 
споменика културе.

Правила уређење и грађења дефинисана су у одељку 
број 5 "Правила уређења и правила грађења за подручја 
која се реализују на основу плана генералне регулације", 
односно у пододељку број 5.1. "Просторна целина 1", Сег-
мент II.

Ботаничка башта се спроводи на основу овог плана, 
разрадом урбанистичким пројектом.

Паркови

Молинаријев парк је формирана целина северно и јужно 
од Прерадовићеве улице којом доминира одрасло разно-
родно листопадног дрвећа. Овај простор већ сада пред-
ставља дендро-збирку односно  арборетум  који допуњава 
садржаје Ботаничке баште.

Северни део Молинаријевог парка, има декоративни 
карактер и претежно партерне  садржаје зеленила. Као 
специфичност парка и за његово обележје, планира се 
обилно коришћење перена и вишегодишњих цветних 
биљака. Врло вредно старије дрвеће (копривићи и липе) 
на западном делу, потребно је допунити високом вегета-
цијом у ободним деловима парка. На делу ка Ватрогасном 
дому користити четинаре.

Други зелени простори 

Зелени простори саобраћајног сквера на прилазу Вара-
динском мосту потребно је обликовати једноставно уз обез-
беђивање прегледности  простора.

Трг Владике Николаја и простор испред улаза у Војну 
болницу потребно је јединствено партерно уредити и допу-
нити постојеће зеленило.

Уз саобраћајницу на Кеју скојеваца и уз друмско-желез-
нички мост планира се потез заштитног зеленила. Оба 
простора се додатно партерно уређују у складу са условима 
добре саобраћајне прегледности и условима надлежног 
водопривредног предузећа. Постојећи пошумљени простор 
између бедема тврђаве и породичног становања уз Улицу 
Дунавске дивизије задржава  се као зелени заштитни појас 
са густом садњом високог и средње високог дрвећа. 

Како би се учврстило тло и спречила ерозија, на потезу 
Транџамента планира се појас заштитног зеленила про-
ширењем појаса постојећег високог зеленила. Друге 
слободне површине у функцији зеленог заштитног појаса 
треба задржати, а вегетацију обликовати на начин да се 
максимално истакну вредности аутентичног фортифика-
цијског склопа. 

Простори некадашње касарне „Народни херој Јанко 
Чмелик“ и друге просторе које користи Војска Србије пред-
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стављају потенцијално квалитетне зелене просторе за 
лоцирање парка забаве, парка за децу, спортског парка, 
смештајних и других туристичких капацитета.

Друге слободне површине у функцији зеленог заштитног 
појаса треба задржати, а вегетацију обликовати на начин 
да се максимално истакну вредности аутентичног форти-
фикацијског склопа. 

Уређење приобаља
Уређење простора уз обалу Дунава се планира према 

условима надлежног водопривредног предузећа. Природ-
ност тла и ненаметљивост чини основни приступ, који  не 
ремети везу реке и камене стене са тврђавом на њеном  
највишем делу.

Потребно је сачувати делове обале испод подграђа 
тврђаве без већих интервенција, како се не би уништила 
постојећа аутохтона вегетација.

На делу високе обале Дунава где нема одбрамбеног 
насипа, задржава се шумски заштитни појас.

Вегетација на овом простору не сме да доминира. У 
складу са променом водостаја, на неколико места користити 
аутохтоне врсте (претежно врбе које подносе дуже плавне 
периоде).

8.2. Насеље Петроварадин са Садовима

Паркови

Остављени мањи слободни простори могу се форми-
рати у виду квартовских (суседских) паркова или малих 
атрактивних места за одмор (урбани џепови). Компози-
цијски, то су простори покривени групацијама листопадног 
дрвећа декоративних форми и четинара, као и цветајућег 
шибља, уз потребне елементе урбаног мобилијара архи-
тектуре (клупе, фонтане, скулптуре и сл.) и дечијим игра-
лиштима.

Важна компонента пејзажа су пољане, у њиховом ства-
рању важну улогу има травни покривач, који може да буде 
различит, од декоративног травњака до покошеног травњака 
где се може лежати и оног отпорног на гажење.

У појединим деловима паркова, предвиђеним за одмор 
и седење, треба да су заступљене и групације једного-
дишњег, вишегодишњег, луковичастог цвећа, перена, пуза-
вица и сл.  

Парковска површина поред топлане „Петроварадин“ 
спада у категорију мањих паркова – парк суседства. Кон-
ципиран је као пејзажно уређена зелена површина, са већом 
слободом кретања, коришћења простора и ван стаза и 
непосредног контакта посетилаца са природним елемен-
тима. 

Планиране саднице треба да буду аутохтоне сорте, а 
позиције биљака треба да буде комбинација жбунастих 
врста са дрвенастим врстама.

На целокупној парковској површини не планира се 
изградња објеката. Неопходни садржаји су парковски моби-
лијар, чесме, фонтане, одморишта, дечије игралиште, итд.

Мања парковска површина – зелени сквер, планира се 
уз Книнску улицу, у зони јужног Транџамента.  Поред стаза, 
планирана су места за одмор и опуштање са неопходним 
урбаним мобилијаром и површине са елементима (рекви-
зитима) за игру деце.

Вегетација, поред већег процента аутохоних врста, у 
неким деловима може бити искључиво декоративна, висока 
или партерна. 

Парковска површина уз железничку пругу

У зони јужно од спортског центра „Петроварадин“ пла-
нира се јавна парковска површина у циљу формирања 
заштитног зеленог појаса уз пругу и повезивања планира-
ног спортског центра са зонама блокова VIII и IX. 

Парковска површина треба да је издиференцирана према 
оптерећености и дисперзији посетилаца. Услед специфич-
ног облика овог простора, планира се формирање лонги-
тудиналне пешачке трансверзале, паралелне са правцем 
пруге, као и реализација трим стазе.

Заштитни појас према прузи, треба да буде довољно 
густ, да би се обезбедила заштита парка од неповољних 
утицаја железничког саобраћаја. На делу парка према ста-
новању, такође треба да је густ зелени појас због визуел-
ног раздвајања две намене. У овом делу може бити 
заступљена комбинација четинарске и листопадне вегета-
ције са цветајућим шибљем. 

Спортски парк у Садовима

У планираном спортском парку у Садовима, под зеле-
нилом треба да буде око 50 % површине, које прожима 
читав простор, одваја игралишта и формира издвојене 
целине, на којима се одвијају поједине рекреативне актив-
ности  (зона спортских игара и забаве, пољана за игру деце, 
шетне стазе…). Обавезно је формирање заштитног појаса 
ободом целог парка, ради стварања бољих услова за 
одвијање спортских активности и за изолацију од извора 
прашине, гасова, буке и заштите од ветра.

Тематски парк на Транџаменту

Тематски парк је назив за паркове, углавном на пери-
ферији већих градова, који својом архитектуром и разли-
читим атрактивним садржајима служе за забаву и разоноду 
најширој публици. 

Основни концепт уређења овог простора базира се на 
формирању што атрактивнијих простора за груписање 
различитих садржаја. Обзиром на конфигурацију терена, 
целокупну организацију простора треба планирати у орган-
ском стилу. 

Потребно је планирати садњу углавном аутохтоних 
врста, са увођењењем алохтоних врста само на атрактив-
ним местима где су неопходне из естетских разлога. Пре-
поручују се врсте са различитим фазама цветања. Биљке 
треба изабрати по времену њиховог цветања, висини и 
величини. 

Обавезно је формирање заштитног појаса ободом спорт-
ске зоне, ради стварања бољих услова за одвијање спорт-
ских активности, као и за изолацију игралишта од извора 
прашине, гасова, буке и заштите од ветра.

Улично и линеарно зеленило

Разнородност заступљених елемената зеленила, по 
стилу уређења, старости, разноликости врста, облика и 
намена, доприноси укупним амбијенталним одређењима, 
која треба и даље да карактеришу стари део Петровара-
дина.
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Улично зеленило је разнолико заступљено, у зависности 
од ширине попречног профила. Постојећи дрвореди треба 
да задрже своје правце, а планира се њихова допуна ква-
литативном дорадом и мерама неге. Обавезно је озлења-
вање дрворедом улица, посебно оних широких регулација: 
Прерадовићева, Рељковићева, Патријарха Рајачића, Вла-
дана Деснице, Владимира Гортана, Рада Кончара и део 
Улице Косте Нађа.

Посебно су драгоцени аутентични амбијенти „Фијакер 
алеје“ у широкој регулацији Прерадовићеве улице у део-
ници кроз Стари Мајур, Улице патријарха Рајачића и сквер 
у Улици Владимира Гортана. Сви ови простори се задржа-
вају, а посебно високо зеленило – фијакер алеје, као једно 
од просторних и урбаних обележја Петроварадина, уз нео-
пходну допуну копривићем (врста Celtis australis).

Концепција озелењавања слободних површина, било 
да су оне у саставу платоа, тргова, скверова и прилаза 
одређеном делу блока становања или пословном објекту, 
заснива се на композицијама декоративног листопадног и 
четинарског дрвећа и шибља, тако да они чине препо-
знатљиве амбијенте. 

Сва паркиралишта се планирају под крошњама високог 
листопадног дрвећа на растојању стабала 8–10 m, 
постављених у травну траку или у остављен простор иза 
сваког четвртог паркинг-места.

Посебно је важан потес Роковог потока, па га је потребно 
озеленити врстама које му микроклиматски и амбијентално 
одговарају, према условима надлежног водопривредног 
предузећа. Парцела Роковог потока, која садржи корито 
водотока, и травнате косине требало би уредити као јавну, 
репрезентативну површину.

 Да би се зелени рекреативни појас од севера могао 
продужити ка југу дуж потока, повезујући Петроварадин са 
Буковцем, Алибеговцем, Сунчаном долином и обронцима 
Фрушке горе, потребно је да се у заштитном појасу потока 
од 7 m формира јавно шеталиште са бициклистичком стазом 
и одмориштима уз декоративно ниско зеленило. 

Дуж фреквентних градских саобраћајница, формирати 
и одржавати густ зелени појас од врста отпорних на аеро-
загађење са израженом санитарном функцијом, средњег 
и високог ефекта редукције буке у комбинацији са жбуњем.

Зеленило у оквиру становања

Уређење старих објеката Петроварадина (атријумског 
и полуатријумског типа) заснива се на постојећим уређењима 
и начину коришћења уз специфичне и функционалне допуне 
уређења и озелењавања. 

Простори око планираних објеката вишепородичног 
становања (стамбено-пословних низова) треба да су опле-
мењени зеленилом. Декоративно листопадно и четинарско 
дрвеће и низови шибља у појединачним вртовима чиниће 
заједнички уређен зелени фонд, а као пратећи садржај 
уређења на овим површинама треба додати елементе 
партерне архитектуре (поплочани платои, стазе, фонтане 
и сл.). 

За озелењавање слободних простора вишепородичног 
становања на јединственој парцели, планира се високо 
дрвеће уз западне и јужне фасаде објеката, као и отворени 
травнати простори за игру деце и засенчени простори за 
одмор старијих. 

Зеленило у оквиру других намена

Порта цркве Узвишења Светог крижа у Старом Мајуру 
се планира као парковски уређена површина.

Комплекс Основне школе „Јован Дучић“ је делимично 
озелењен квалитетним дрвећем. Планира се додатно озе-
лењавање у виду заштитног појаса високог дрвећа и шибља. 
При озелењавању користити биљке без бодљи и врсте које 
не изазивају алергију. Исти принцип озелењавања треба 
спровести и за планиране дечије установе.

Површине око постојећих и планираних радних простора 
се планира за хортикултурно уређење у облику заштитног 
појаса. 

У делу радне зоне „Исток“ задржава се постојећа ква-
литетна вегетација, уз мере неге и редовно одржавање. 
Обавезна је поставка зеленог заштитног појаса ободом 
обрађиваног простора у односу на околне садржаје. При 
томе, планира се вегетација различите висине, брзорастуће 
дрвеће и шибље у комбинацији са дуговечним квалитетним 
и декоративним стаблима. Слободне површине око објеката 
треба употпунити декоративним листопадним и четинарс-
ким дрвећем, шибљем и цвећем. Ако не постоји могућност 
садње дрвећа, треба користити партерну вегетацију, покри-
ваче тла или декоративни травњак.

Слободне површине у оквиру парцела намењених за 
јавне службе потребно је озеленити, а где је могуће, пове-
зати са непосредно суседним зеленим просторима како би 
чинила јединствен уређен простор (објекат полицијске 
станице и Дом здравља).

Озелењавање планиране зоне рекреације (простор 
бивше циглане) планира се специфичним хортикултурним 
уређењем, прилагођеном датим условима терена и одго-
варајућим рекреативним садржајима. При озелењавању  
потребно је користити претежно аутохтону флору са коре-
новим системом који добро веже земљу.

Зелени заштитни појас уз пруге Београд – Нови Сад – 
Суботица формираће се од неколико редова високог 
листопадног дрвећа или комбиновано од дрвећа различите 
спратности који ће у слободном склопу чинити „пејсажни 
облик“ заштитног појаса. Овакав заштитни појас предста-
вљаће тампон зону према околним просторима.

Уз магистралне путне правце Државни пут IБ-21 и енер-
гетске коридоре ограничени су услови озелењавања, па 
се планира партерно озелењавање простора.

Свако од три гробља на Транџаменту је посебна целина, 
али су међусобно просторно повезани. Плнира се задржа-
вање постојећег, ортогоналног начина обликовања уз 
могућност допуне зеленог фонда.

Приликом повећања процента зелених површина, броја 
и разноврсности постојећих  категорија зеленила, учешће 
аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 50 
%, а примена четинарских врста максимум 20 % и треба 
их ограничити само на интензивно одржаване зелене повр-
шине.

Избегавати примену инвазивних врста током уређења 
зелених површина и подизања заштитног зеленила.

Приликом озелењавања стамбених блокова, локација 
и комплекса намењених производњи, пословању и услугама, 
планира се формирање више спратова зеленила са што 
већим процентом аутохтоних врста. Проценат зелених 
површина треба да буде у складу са урбанистичким пара-
метрима за предвиђене зоне.
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8.3. Петроварадинска ада
Петроварадинска ада се планира као зона заштитног 

зеленила чије уређење мора бити према посебним условима 
зоне санитарне заштите изворишта воде. 

Заштитно зеленило на Петроварадинској ади предста-
вља основно извориште свежег ваздуха за овај део града, 
из тог разлога што у непосредној близини нема сличних 
површина и стога што се таква зелена оаза налази на 
погодном положају. 

Пејзажно уређење простора се планира аутохтоним 
врстама (врба, топола, јасен) дрвећа од којих је сачињен 
и шумски потез уз Дунав. У делу према насипу, уређење 
треба да буду у складу са условима надлежног водоприв-
редног предузећа.

У оквиру ове целине налазе се зона изворишта „Петро-
варадинска ада“ (са шест БХД бунара и осам вертикалних 
бунара), а цео простор је у зони заштите изворишта. Пла-
нира се такође фабрика за прераду воде. Ободом компле-
кса планира се поставка зеленог заштитног појаса у виду 
зелене ограде. Њега треба да формирају аутохтоне врсте 
дрвећа од којих је сачињен и шумски потез уз Дунав. То су 
врсте које подносе висок ниво подземних вода и плављење 
терена (врба, топола, јасен). Садњу дрвећа треба извести 
у више редова од дрвећа и шибља различите спратности. 
Косину шкарпе треба покрити травњаком ливадског типа 
и редовно га одржавати. Слободне површине у оквиру 
постројења за прераду воде треба да су такође покривене 
травнатим покривачем.

У делу према насипу треба узети у обзир услове надлеж-
ног водопривредног предузећа.

9. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА 
 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

9.1.  Мере заштите заштићених природних 
  добара

Обухват Плана налази се у заштитној зони Националног 
парка „Фрушка гора“ дефинисаној Законом о националним 
парковима („Службени гласник РС“, бр. 84/15 и 95/18 – др. 
закон), као и у утврђеном еколошки значајном подручју 
еколошке мреже Републике Србије број 14 „Фрушка гора 
и Ковиљски рит“ (Уредба о еколошкој мрежи („Службени 
гласник РС“, број 102/10)), који обухвата подручје од међу-
народног значаја за биљке (IPA) под називом „Фрушка гора 
и Ковиљско-петроварадински рит“.

У обухвату Плана налази се станиште строго заштиће-
них животињских врста од националног значаја ознаке NSA 
23 назива „Галерија Хорнверк“, станиште слепих мишева 
(Регистар станишта заштићених и строго заштићених 
дивљих врста).

У зони утицаја Плана налази се међународни еколошки 
коридор Дунав, утврђен Уредбом о еколошкој мрежи и 
локални еколошки коридор – Роков поток, утврђен Прос-
торним планом Града Новог Сада.

На простору у обухвату Плана налази се стабло храста 
лужњака заштићено као споменик природе III категорије 
Одлуком о проглашењу споменика природе „Храст лужњак 
на Петроварадинској тврђави“ заштићеним подручјем 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 59/19). Стабло 
се налази на катастарској парцели број 1133/1 КО Петро-
варадин.

Споменик природе „Храст лужњак на Петроварадинској 
тврђави“

Мере заштите за ово природно добро подразумевају 
забрану:

- сече заштићеног стабла, ломљења грана, кидања 
лишћа, оштећења коре и предузимања свих радова 
који би за последицу имали нарушавање виталности 
стабла;

- извођења земљаних радова који би оштетили подземни 
део биљке;

- извођења грађевинских радова;
- превођења ваздушних, електро и телефонских водова 
кроз и преко заштићеног простора;

- уређења и садњу дендрофлоре, осим на основу плана 
управљања спомеником природе „Храст лужњак на 
Петроварадинској тврђави“, пројекта хортикултурног 
уређења у складу са циљевима заштите;

- предузимања свих радова који нису у складу са зашти-
том, а који би узроковали нарушавање пејзажне вред-
ности или довели до деградације у заштићеној зони;

- паљења ватре испод крошње и у близини стабла;
- паркирања превозних средстава испод крошње и 
њихово наслањање на стабло;

- укуцавања рекламних табли, металних делова и дру-
гих сличних непримерених радњи које нарушавају 
кондицију и декоративност стабла;

- бацања и депоновања смећа и свих врста отпадних 
материја и

- употребе материја које би угрозиле квалитет земљишта 
и подземних вода.

Ограничења у оквиру мера заштите за ово природно 
добро су следећа:

- употребу хемијских средстава свести на употребу у 
случајевима и на начин предвиђен законом; 

- обављање научно-истраживачких, образовних, инфор-
мативно-пропагандних и других активности усмерити 
на она која не угрожавају природне и створене вред-
ности и

- обављање радова и активности на простору заштиће-
ног подручја без прибављеног акта о условима и 
мерама заштите природе које издаје Покрајински завод 
за заштиту природе.

Природно добро очувати, унапредити и редовно одр-
жавати, на основу Плана управљања и годишњих програма 
заштите заштићеног природног добра, што подразумева 
спровођење биотехничких мера (мере неге и заштите 
стабла):

- редовно уклањање сувих грана, санитарна сеча и ден-
дрохирургија, уз обавезно премазивање реза фито-
балзамом или арбоколом;

- перманентно праћење здравственог стања стабла и 
предузимање мера заштите од ентомолошких и 
фитопатолошких оштећења;

- праћење обезбеђености земљишта минералним и 
органским материјама и регулисање њиховог опти-
малног садржаја додавањем органских и минералних 
материја у земљиште и/или фолијарним прихрањи-
вањем;
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- задржавање и одржавање постојеће травне површине, 
уклањање самониклог подраста и корова и

- ревитализација и уређење у складу са условима 
заштите природе и пројектно-техничком документа-
цијом. 

Мере заштите еколошких коридора

Мере заштите еколошких коридора подразумевају обез-
беђивање функционисања коридора приобаља и очувања 
природоликих карактеристика обале коридора у што већој 
мери. За пројекте уређења обала, за изградњу и рекон-
струкцију објеката и инфраструктуре, као и за уређење 
простора за туризам/рекреацију, неопходно је тражити 
услове Покрајинског завода за заштиту природе.

Због еколошког значаја планирају се простори еколош-
ког коридора као континуиран зелени простор уз обалу коју 
прекидају само саобраћајнице и објекти чија је намена 
непосредно везана за обалу. Пројекат oзелењавања треба 
да фаворизује аутохтоне дрвенасте врсте као и егзоте за 
које је потврђено да се добро адаптирају датим условима 
средине, а које не спадају у категорију инвазивних. 

Појас до 50 m од еколошког коридора 
У појасу до 50 m од еколошког коридора забрањује се:
 директно осветљавање коридора и примена техничких 

решења којима се формирају рефлектујуће површине усме-
рене према коридору,

- уситњавање парцела за потребе формирања грађе-
винског земљишта, изузев за инфраструктурне објекте.

Услови за изградњу 
Услов за изградњу вештачких површина (нпр. паркинга) 

је да се на парцели формира уређена зелена површина са 
функцијом одржавања континуитета зеленог појаса кори-
дора.

Изградња саобраћајница са тврдим застором за моторна 
возила условљена је применом техничких мера којима се 
обезбеђује безбедан прелаз за ситне дивље животиње и 
смањују утицаји осветљења, буке и загађења коридора.

Појас до 200 m од еколошког коридора 

У појасу до 200 m од еколошког коридора обавезно је 
применити мере заштите коридора од утицаја светлости, 
буке и загађења.

Услов за изградњу укопаних складишта је да се њихово 
дно налази изанад коте максималног нивоа подземне воде, 
уз примену грађевинско-техничких решења којим се обез-
беђује спречавање емисије загађујућих материја у околни 
простор.

Појас до 500 m од еколошког коридора
У појасу до 500 m од еколошког коридора забрањују се 

решења којима се нарушавају карактеристике хидролошког 
режима од којих зависи функционалност коридора и очу-
вања дивљих врста и њиховог станишта.

У планирању и уређењу корита и обале деонице Дунава 
и Роковог потока у обухвату Плана, који су еколошки кори-
дори, очувати природни изглед или изглед и облик обала 
и корита наведених водотока близак природном у што већој 
мери: 

- поплочавање и изградњу обала свести на најнеопход-
нији минимум (применити еколошка решења за заштиту 
обале), поплочане или изграђене деонице на сваких 
200–300 m (оптимално на 100 m) прекидати мањим 
зеленим површинама које су саставни део заштитног 
зеленила, поплочани или бетонирани делови обале 
не могу бити стрмији од 45°, а структура њихове повр-
шине треба да омогућује кретање животиња малих и 
средњих димензија; 

- обезбедити отвореност водотока по целој дужини 
(одстранити постојеће цевоводе); 

- приликом изградње или реконструкције мостова, пред-
видети посебне пролазе и прелазе за животиње испод 
наведених објеката; 

- избегавати директно осветљење обале и применити 
одговарајућа техничка решења у складу са еколошком 
функцијом локације (тип и усмереност светло-сних 
извора, минимално осветљење) у складу са потребама 
јавних површина.

Успостављањем континуитета зелених површина чија 
структура подржава функције еколошког коридора, очувати 
и унапредити вегетацију приобаља наведених еколошких 
коридора: 

- наменити простор деонице наведених еколошких кори-
дора за зеленило посебне намене са улогом очувања 
и заштите биолошке разноврсности; 

- очувати приобалну вегетацију на што већој дужини 
обале Дунава; у појасу заштитног зеленила коридора, 
обезбедити што већи проценат (најмање 50 %) аутохто-
них врста плавног подручја (тополе, врбе, панонски 
јасен, брест, храст лужњак итд.), а појас обогатити 
жбунастим врстама плавног подручја да би се створило 
вишеспратно зеленило са улогом еколошког коридора 
за врсте поплавних шума; 

- заштитни појас Роковог потока у ширини од 4 m (опти-
мално 8 m) треба да буде под травнатом вегетацијом, 
која се одржава редовним кошењем, не може бити 
засенчена дрворедом;

- на просторима, где не постоје услови за формирање 
напред описаног појаса заштитног зеленила (мостови, 
саобраћајнице и сл.), обалу водотокова визуелно 
одвојити од простора људских активности зеленилом 
висине 1–3 m; 

- током планирања заштитног зеленила објеката/бло-
кова, уз међне линије парцела које се граниче са обал-
ним појасом потока, обавезно формирати вишеспратно 
заштитно зеленило минималне ширине од 3 до 5 m  (у 
зависности од величине парцеле/блока; зеленило 
саставити од аутохтоних врста Фрушке горе.

Простор еколошких коридора и зона непосредног утицаја 
 ширине до 200 m

На простору еколошких коридора и зони непосредног 
утицаја ширине до 200 m забрањено је: 

- сађење инвазивних врста у простору еколошког кори-
дора и зоне непосредног утицаја; током уређења зеле-
них површина, одстранити присутне самоникле јединке 
инвазивних врста; 

- одлагање отпада и свих врста опасних материја, скла-
диштење опасних материја (резервоари горива и сл.) 
и нерегуларно одлагање отпада. 
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Водотоци са функцијом еколошких коридора и њихов 
обалски појас истовремено представљају станишта 
насељена заштићеним врстама које се налазе на списко-
вима Правилника о проглашењу и заштити строго заштиће-
них и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива 
(„Службени гласник РС“, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16) и 
доприносе очувању динамике популација и животних зајед-
ница заштићених врста на нивоу предела, с обзиром да 
бројност врста и јединки природних вредности показује 
сезонску варијабилност са највећим вредностима у перио-
дима миграције појединачних животињских група. Очување 
квалитета воде и проходности ових еколошких коридора, 
као и одржавање што већег дела обале у стању блиском 
природном неопходно је за дугорочни опстанак заштићених 
врста и биодиверзитета ширег региона.  

У складу са Законом о заштити природе („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16, 95/18 
– др. закон и 71/21), пронађена геолошка и палеонтолошка 
документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла 
представљати заштићену природну вредност налазач је 
дужан да пријави надлежном министарству у року од осам 
дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од 
уништења, оштећивања или крађе.

Заштита ретких, угрожених и заштићених биљних и 
животињских врста обезбедиће се успостављањем конти-
нуираног мониторинга и контролом популације ретких, 
угрожених и заштићених биљних и животињских врста, 
предузимањем одговарајућих мера за одржавање опти-
малних услова водног режима у истраживаним екосисте-
мима и спречавањем органског и неорганског загађивања 
станишта које подразумева отклањање негативних утицаја 
угрожавајућих фактора применом одговарајућих конкретних 
мера у зависности од типа и облика негативних дејстава.

На станишту строго заштићених животињских врста од 
националног значаја ознаке  NSA 23 забрањено је узнеми-
равање и хватање слепих мишева.

Забрањено је улажење у подземне галерије Петрова-
радинске тврђаве које су регистроване као станиште сле-
пих мишева.

Фауна подручја заштитиће се као интегрални део 
животне средине. Ова заштита подразумева очување и 
унапређивање аутохтоности подручја у погледу биљних 
заједница и хидролошких прилика, уз спречавање загађи-
вања станишта, праћење динамике популације фауне и 
неопходних услова за предузимање даљих конкретних 
мера заштите. Окружење Дунава и сама река је простор 
посебних природних вредности, у којима је неопходан кон-
тинуирани биолошко-еколошки мониторинг у циљу рацио-
налног коришћења, очувања и унапређења одрживог раз-
воја.

9.2. Заштита и унапређење животне средине

У складу са циљевима заштите животне средине и 
заштите непокретних културних добара, који обухватају 
очување културне баштине, заустављање и спречавање 
деградације и подизање квалитета животне средине, као 
и побољшање услова живота и рада у заштићеним објек-
тима у складу са савременим потребама, мерама заштите, 
обезбеђена је заштита животне средине и градитељског 
наслеђа која одговара његовој вредности и омогућује инте-
грисање квалитетне обнове у савременим условима и 
свакодневним животним потребама. 

Приликом предузимања било каквих радова на простору 
обухваћеном Планом, који се односе на санацију дотраја-
лих конструктивних делова објеката, интервенције ради 
замене дотрајалих или неодговарајућих инсталација и 
опреме, треба водити рачуна о обезбеђивању свих потреб-
них услова заштите како се не би угрозиле статичке карак-
теристике објеката.  Осим правила која су дефинисана 
Планом, неопходно је утврдити да изградња саобраћајница 
у тунелу у конструктивном смислу неће изазвати штетне 
последице на околне просторе и саме објекте у оквиру 
комплекса Тврђаве.

Због значаја градитељске и културне баштине на прос-
тору Плана, приликом предузимања било каквих интер-
венција мора се водити рачуна о постојећим стилским 
одликама и реперима. Радове на конзерваторској рестау-
рацији објеката треба изводити према условима надлежног 
завода за заштиту споменика културе, као и уз његову 
сагласност. Приступ заштити археолошких локалитета 
мора бити прилагођен реалним условима, али и специфич-
ностима у односу на свако заштићено и потенцијално 
заштићено налазиште.

Kоришћење природних вредности Дунава и спречавање 
штетних промена треба остварити одговарајућим режимима 
и условима коришћења тако да се побољша квалитет воде. 
Систематским праћењем квалитета воде Дунава омогућиће 
се потпун увид у стање квалитета воде и потреба за пре-
дузимањем мера у зависности од стања угрожености и 
врсте загађивања.

Заштита воде Дунава обезбедиће се контролом и огра-
ничавањем испуштања отпадних вода у канализацију без 
претходног пречишћавања и контролом квалитета отпадних 
вода.

Изградњом затвореног система за одвођење отпадних 
вода спречаваће се загађивање земљишта и подземља.

Сви облици туристичко-рекреативног коришћења овог 
простора ускладиће се са потенцијалним природним могућ-
ностима и капацитетима простора, односно регулисаће се 
утврђивањем планираног начина коришћења његових 
одређених делова уз контролу и рационалну експлоатацију.

Делатности које се могу обављати на парцелама поро-
дичног становања треба да задовоље еколошке и функ-
ционалне критеријуме, тако што ће се обезбедити задо-
вољавајућа удаљеност од суседне парцеле или намене, 
пречишћавање отпадних вода, складиштење сировина у 
складу са прописима и санитарно-хигијенским захтевима, 
безбедно одлагање отпадака као и спречавање свих видова 
загађивања тла, подземних вода и ваздуха.

На парцелама вишепородичног становања, на којима 
ће се реализовати делатности компатибилне са основном 
наменом, обезбедиће се решавање отпадних вода и скла-
диштење сировина према санитарно-хигијенским захтевима. 
Основни услови за изградњу стамбено-пословних објеката 
зависе од специфичности пословања, величине простора 
за обављање делатности, техничке опремљености и режима 
рада.

Делатности које се планирају, треба да задовоље кри-
теријуме који се односе на решавање отпадних вода, скла-
диштење сировина у складу са санитарно-хигијенским 
захтевима. На просторима намењеним за пословање 
потребно је да се код инвестиционих улагања и изградње 
нових објеката, сагледају утицаји на квалитет животне 
средине и да се врши избор најпогоднијих техничко-техно-
лошких решења и осигура спровођење предвиђених мера 
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односно да се обезбеди функционисање уређаја за заштиту 
средине. 

За све пројекте који буду реализовани у границама обух-
вата Плана утврђује се   обавеза предузимања мера заштите 
животне средине, а за пројекте који могу имати утицаја на 
животну средину, у складу са Законом о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 
135/04 и 88/10), Правилником о садржини студије о процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 
69/05) 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), утврђује се обавеза покретања 
поступка процене утицаја на животну средину.

Ради заштите квалитета воде, ваздуха, земљишта као 
и заштита од буке, решења планираних објеката и пратеће 
инфраструктуре на простору Плана усагласиће се са свим 
актуелним техничким прописима а нарочито са Законом о 
заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 
135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 43/11 – УС,  14/16, 76/18, 
95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон).

У наредном периоду потребно је обезбедити праћење 
квалитета ваздуха у складу са Законом о заштити ваздуха 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21 – др. закон), 
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета 
ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) 
и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих 
материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени 
гласник РС“, бр. 6/16 и 67/21).

Ради обезбеђивања задовољавајућег квалитета ваздуха, 
планира се примена неконвенционалних извора енергије 
у интегрисаном систему топлотних извора и мреже. 

Праћење нивоа буке потребно је обезбедити у складу 
са Законом о заштити од буке у животној средини („Служ-
бени гласник РС“, број 96/21), Уредбом о индикаторима 
буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке 
у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10) и 
Правилником о методологији за одређивање акустичких 
зона („Службени гласник РС“, број 72/10). Сви корисници 
на простору Плана своје активности морају прилагодити 
условима у којима интензитет буке неће прелазити највиши 
ниво буке од 55 db(A) ноћу и 65 db(A) дању, односно у 
згради максимум 30 db(A) ноћу и 35 db(A) дању.

Заштита од буке и аерозагађења за интензитете који 
прелазе максимално дозвољене границе обезбедиће се 
планираним системом саобраћаја и паркирања.

Планиране мере за свођење буке у нормативне границе 
обезбедиће се постојећим и планираним системом сао-
браћаја у оквиру којег ће се кориговати и реконструисати 
саобраћајна мрежа. Приликом реконструкционих захвата 
каналисаће се саобраћај према капацитету саобраћајница 
и регулисањем постојећег режима саобраћаја корекцијом 
појединих саобраћајних токова, стварањем пешачких зона 
и решавањем стационарног саобраћаја.

За постојеће и потенцијалне изворе електромагнетног 
зрачења, неопходна су одговарајућа мерења и утврђивање 
нивоа штетности по околину засноване на одговарајућим 
истраживањима, а према Правилнику о изворима нејо-
низујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, 
начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник 
РС“, број 104/09). 

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења 
потребно је обезбедити услове за ефикасну контролу извора 
јонизујућег зрачења у радним процесима и успоставити 
систематску контролу радиоактивне контаминације животне 
средине.

Потребно је обезбедити поступање са отпадним мате-
ријама у складу са Законом о управљању отпадом („Служ-
бени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), 
Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09 и 95/18 – др. закон), Правилником о 
начину складиштења, паковања и обележавања опасног 
отпада („Службени гласник РС“, бр. 92/10 и 77/21) и Пра-
вилником  о условима и начину сакупљања, транспорта, 
складиштења и третмана отпада који се користи као секун-
дарна сировина или за добијање енергије („Службени глас-
ник РС“, број 98/10).

Заштита вода, подземних вода и изворишта, дефинисана 
Законом о водама, подразумева: обавезу израде катастра 
загађивача вода, систематско испитивање квалитета воде 
која се користи за водоснабдевање, обавезу заштите изво-
ришта и објеката водоснабдевања, утврђивање зона 
заштите подручја изворишта, обавезу праћења квантита-
тивних параметара површинских вода, стања нивоа под-
земних вода, као и систематско испитивање квалитета 
површинских и подземних вода, обавезу заштите вода од 
загађивања мерама забране, ограничавања и спречавања 
уношења у воде опасних и штетних материја, прописивањем 
и предузимањем других мера за очување и побољшање 
квалитета вода.

На подручју Плана сваки објекат или група објеката 
треба да има сабирни пункт за смештање сабирних посуда 
– канти или контејнера који треба да задовоље захтеве 
хигијене, естетске захтеве и захтеве свих корисника јавних 
површина, као и површина са посебном наменом. Простори 
треба да су обележени, приступачни за возила јавне 
хигијене, са подлогом од тврдог материјала и могућношћу 
чишћења и прања. 

За сваки контејнер потребно је обезбедити 3 m² глатке 
носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са одвођењем 
атмосферских и оцедних вода, на растојању не већем од 
2 m   од прилазног пута специјалног возила за одвоз смећа. 
За типску канту, зависно од величине, потребно је обезбе-
дити до 0,5 m² једнако опремљене површине. Ови простори 
морају испуњавати све хигијенске услове у погледу редо-
вног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног 
приступа возилима и радницима комуналног предузећа 
задуженом за одношење смећа.

На активном гробљу у наредном периоду потребно је 
уредити простор и објекте у складу са функцијом. Потребно 
је уређење простора и објеката, (дефинисање просторних 
услова комуналног опремања, уређења стаза, гробних 
места, ограда и слично), дефинисање конзерваторских 
услова, означавање заштићених гробних обележја, него-
вање постојећег и подизање новог зеленила. Реконструк-
ција и ревитализација гробља има за циљ формирање 
уређених и функционалних простора. 

Осим намене сахрањивања, гробље има карактер аутен-
тичне амбијенталне вредности. Ревитализација и уређење 
гробаља треба да се заснива на наслеђеној стру-ктури, 
облику и величини гробних поља и осталих елемената.

Према техничким прописима посебну пажњу треба пос-
ветити станици за снабдевање горивом моторних возила, 
у оквиру које, зонама опасности због присуства резервоара 
за подземно складиштење и претакање запаљивих течно-
сти.
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На простору станице за снабдевање горивом, у складу 
са Правилником о техничким нормативима за безбедност 
од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пло-
вила, мањих привредних и спортских ваздухоплова („Служ-
бени гласник РС“, бр. 54/17, 34/19 и 92/21) и стандардом 
SRPS EN 60079-10-1, утврђене су зоне опасности (0, 1 и 
2). За комплекс станице за снабдевање горивом обавезна 
је израда процене утицаја 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.

Заштиту од пожара треба обезбедити у складу са Зако-
ном о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 
111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони) и Правилником о 
техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже 
за гашење пожара („Службени гласник РС“, број 3/18), што 
подразумева обезбеђење ватро-преградних површина, 
употребу незапаљивих материјала приликом градње обје-
ката, реализацију противпожарне хидрантске мреже и могућ-
ност приступа свим објектима.

Заштита животне средине, поред основних елемената 
заштите – система сакупљања и одвођења технолошких 
вода, система сакупљања и одвођења отпадних и атмос-
ферских вода, изолације отпадних материја од околног 
простора, усаглашавања нивоа вибрације и буке са про-
писаним вредностима, а у складу са чл. 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75. и 76. Закона о заштити животне средине, подразу-
мева и континуално праћење стања животне средине – 
мониторинг.

Ради сагледавања утицаја и промена које ће се испољити 
на простору Плана као последица разних активности на 
услове живота, потребно је пратити квантитативне и ква-
литативне показатеље стања средине. Мере заштите 
животне средине утврђене кроз примену законске регула-
тиве из области заштите животне средине, подразумевају 
и побољшање ефикасности контроле квалитета чинилаца 
животне средине и укључивање јавности у доношење одлука 
о питањима заштите животне средине. 

10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ 
  КУЛТУРНИХ ДОБАРА

10.1. Просторне културно-историјске целине

Горња и доња Петроварадинска тврђава са подграђем 
– културно добро од великог значаја.

У току је поступак доношења Одлуке о утврђивању гра-
ница културног добра и његове заштићене околине, као и 
израда предлога Одлуке о прекатегоризацији исте у кул-
турно добро од изузетног значаја.

Целина „Стари Мајур“ у Петроварадину је евидентирана 
као непокретност која ужива претходну заштиту, као и 
целина „Део Прерадовићеве улице“ (бр. од 70 до 88 и од 
71 до 99).

Зонe просторних целина, које су у различитом степену 
заштите, су приказане на графичком приказу број 3 „План 
претежне намене простора са поделом на просторне 
целине“, у размери 1:5000.

Општи услови
Режим заштите се ослања на мере потпуног очувања 

аутентичног историјског амбијента и оригиналних делова 
комплекса кроз све његове слојеве. 

Општи третман комплекса подразумева обезбеђење 
његових споменичких својстава изражених у континуитету 
специфичног садржаја утврђеног града у силуети, компо-
зицији, габариту, како у целини, тако и у детаљу, кроз 
поштовање наслеђене диспозиције, растера, мерила, 
кориштених материјала, као и начина и технике њихове 
примене.

Забрањује се извођење било којих радова који могу 
проузроковати даље нарушавања аутентичног склопа, 
постојећих грађевинских и природних структура, као и пре-
познатљивих визура комплекса, те могу угрозити опстанак 
– заштиту и очување свих елемената Тврђаве са подграђем 
– објеката, надземних (бастиона, равелина, бедема...) и 
подземних (подземне војне галерије, бунари) градитељских 
структура.

Приликом планирања треба обезбедити доступности 
културном добру и остварењу веза са окружењем.

Смерница за даљу планску разраду целокупног простора 
Петроварадинске тврђаве са заштићеном околином је оба-
веза израде студије којом ће се утврдити целовито сао-
браћајно решење комплекса Петроварадинске тврђаве и 
дефинисати режим одвијања колског, бициклистичког и 
пешачког саобраћаја, те омогућити да се колски саобраћај 
измести са простора тврђаве, и усмери на ободне сао-
браћајнице Каменички пут, Кеј скојеваца, Улицу Дунавске 
дивизије и улични систем Старог Мајура.

Посебну пажњу посветити развијању пешачких комуни-
кација и повезивање истих са простором унутар комплекса 
активирањем свих постојећих и некадашњих пешачких 
прилаза, као и остварење нових.

Појединачни услови

Ревитализација Тврђаве са подграђем као мултифунк-
ционалног простора градског центра – културног, образо-
вног и туристичког, и градске парковске и рекреационе 
површине са садржајима који одговарају таквом концепту, 
а у складу са захтевима заштите и презентације тврђаве 
као споменичке целине.

Очување, конзервација, рестаурација и редовно одр-
жавање подземних (подземне војне галерије, казамати, 
бунари) и надземних фортификацијских структура (бастиони, 
равелини, куртине, контрагарде, линете, капонири, капије, 
мостови, осматрачнице, шанчеви, грудобрани).

Реконструкција фортификацијских структура и објеката 
аутентичног просторног склопа, који су потпуно или дели-
мично уништени, могућа је када су, на основу свих спро-
ведених претходних истраживања, утврђени сви елементи 
неопходни за њихову доследно спроведену рестаурацију.

За објекте који се интегрално чувају захтева се очување 
хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба 
крова, свих конструктивних и декоративних елемената, 
оригиналних материјала, функционалних и стилских карак-
теристика и целокупног ликовног израза. Дозвољено је 
осавремењивање објеката у циљу ревита-лизације објеката.

Дислоцирање неадекватних садржаја и уклањање нак-
надно изграђених објеката који утичу на деградацију ком-
плекса у целини, као и сваког појединачног дела.
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Свођење саобраћаја на минимум (становници, кому-
нална и интервентна возила, снабдевање) на свим сегмен-
тима комплекса успостављањем одговарајућег режима.

Паркирање возила решити на локацијама у зони непо-
средног окружења Тврђаве са подграђем, као и непосредно 
уз границу зоне унутрашњости Тврђаве са подграђем.

Очување свих постојећих, активирање традиционалних 
и развијање нових пешачких комуникација и међусобно 
повезивање истих са простором непосредне околине ком-
плекса и даље са урбаним системом града.

Отворене просторе фортификацијског обрамбеног сис-
тема уредити као зелене површине, с могућношћу 
коришћења у рекреативне и спортске сврхе, осим за спор-
тове чије одвијање може угрозити заштиту културног добра 
и за које је неопходно обезбедити посебне услове у смислу 
амбијенту неодговарајуће обраде отворених површина и 
пратећих садржаја (свлачионице, купатила и сл.) ако их 
није могуће обезбедити у оквиру постојећих затворених 
простора. Простори шанчева морају бити у континуитету 
проходни.

Заштићена околина просторно културно-историјске 
целине

Како је процес прекатегоризације просторно култур-
но-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем, 
са културног добра од великог значаја на културно добро 
од изузетног значаја у току, могуће је дефинисати само 
опште смернице за простор непосредне околине.   

Непосредну околину просторне културно-историјске 
целине чине прстен зелених простора. Ова зона има еви-
дентан значај у очувању целовитости споменичког компле-
кса пре свега за укупну сагледивост (са копна и са Дунава) 
и очување његовог природног окружења. 

Уређење овог простора планирати у складу са основним 
захтевима заштите споменичког комплекса, као зеленог, 
парковског простора којим се не нарушавају препознатљиве 
визуре и карактеристична силуета утврђења.

Планским смерницама потребно је регулисати нову 
изградњу која може угрозити статичку стабилност објеката, 
као и подземне и надземне фортификацијске структуре 
споменичког комплекса. Потребно је планирати уклањање 
или измештање неадекватних садржаја и објеката који 
угрожавају интегритет културног добра и сагледивост ком-
плекса, са целокупног простора.

Део урбаног система Петроварадина – Стари Мајур
Очување затечене урбане матрице, парцелације, про-

фила улица, као и свих амбијенталних, обликовних и функ-
ционалних елемената који карактеришу овај простор.

Задржавање преовлађујућег типа стамбене намене 
(породично становање), уз могућност намене традицио-
налних заната.

Могуће је лоцирање садржаја јавне и намене пословања 
неопходне за функционисање простора.

За потребе лоцирања значајних јавних градских садржаја 
изузетно је могуће повећавање парцела спајањем, односно 
њихова препарцелација.

Забрана промене вертикалне регулације (спратности, 
коте кровних венаца и слемена) на заштићеним објектима, 
објектима под претходном заштитом и другим објектима 
од значаја за градитељско наслеђе. 

Могућа је реконструкција, као и замена постојећих обје-
ката који нису валоризовани као објекти од значаја за 
заштиту градитељског наслеђа. Нови објекти морају пошто-
вати постојећу просторну концепцију и мерило, задане 
постојеће регулационо- грађевинске линије, а габарити и 
волумени морају бити у складу са габаритима и висинама 
околних заштићених објеката и наслеђеним, дефинисаним 
профилом улице.

Урбани део Петроварадина, ван граница просторне 
културно-историјске целине и њене заштићене околине 
– Нови Мајур

Опште мере
Очување основних елемената наслеђене урбане 

матрице, регулације и парцелације, као и амбијенталних, 
обликовних и функционалних елемената који карактеришу 
простор и традиционалне правце старог језгра Новог Мајура 
(Мажуранићеве, Качићеве и Прерадовићеве улице, те улица 
Динка Шимуновића и Рачког).

Забрана промене вертикалне регулације, односно линије 
поткровних венаца и кота слемена кровова на објектима 
под претходном заштитом и објектима који су вредновани 
као објекти од посебног значаја за заштиту градитељског 
наслеђа добра која уживају претходну заштиту.

Могућа је реконструкција, као и замена постојећих обје-
ката који нису валоризовани као објекти од значаја за 
заштиту градитељског наслеђа. Нови објекти морају пошто-
вати постојећу просторну концепцију и мерило, задане 
постојеће регулационо-грађевинске линије, а габарити и 
волумени морају бити у складу са габаритима и висинама 
околних заштићених објеката и наслеђеним, дефинисаним 
профилом улице.

Мере заштите за зону активирања трасе некадашње 
пруге са тунелом и некадашњим мостом Фрање Јосифа

Опште мере
На петроварадинској страни – целокупан простор унутар 

граница културног добра.

Посебне мере
Сви објекти, подземне и надземне грађевинске структуре 

и припадајући елементи фортификацијског комплекса у 
просторном обухвату морају се максимално чувати, уз 
доследно поштовање трасе некадашње железничке пруге.

Кроз претходне анализе утврдити њихово затечено 
стање и у складу с тим, обаве-зно предвидети и спровести 
мере за њихову санацију и конзервацију;

Сви елементи подунавског бедема морају бити у целости 
сачувани. Конструкција моста, као и надвожњака изнад 
Каменичког пута до платоа испред портала тунела не сме 
нарушити и угрозити постојеће аутентичне фортификацијске 
структуре овог дела комплекса.

Рехабилитација и коришћења простора у склопу поду-
навског бедема, као и казамата у провијантском бастиону 
Светог Карла, могућа је и пожељна, у оквирима намена 
дефинисаних за целину комплекса тврђаве. За каракте-
ристичне просторе који су део јединственог система за 
водоснабдевање (водни казамати и водоводна станица) 
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препоручује се намена културно-образовног карактера у 
склопу које ће се презентовати овај аутентичан склоп.

Постојећи објекат тунела санирати уз максимално очу-
вање постојећих габарита. Радови на рехабилитацији 
тунела за потребе формирања пешачке и бициклистичке 
стазе подразумевају очување у највећој могућој мери аутен-
тичне конструкције и архитектонске композиције са карак-
теристичним детаљима и материјализацијом, уз могућност 
коришћења простора тунела у сврху презентације и интер-
претације самог склопа, као и комлекса тврђаве у целини.

Постојеће коте платоа и улазног портала тунела се 
задржавају.

Не планира се изградња никаквих уређаја за транспорт 
пешака на бастион Марије Терезије, односно горњу тврђаву 
по обронцима петроварадинске стене и бедемима тврђаве.

За повезивање тунела са просторима горње тврђаве 
кроз стенску масу, обавезно је извршити неопходна истра-
живања и анализе о могућим утицајима планираних захвата 
на културно добро, како у току изградње, тако и у току 
експлоатације, утврдити све потенцијалне факторе ризика 
и обезбедити мере за њихово отклањање, а којима ће се 
неспорно утврдити могућност и оправданост таквог захвата. 
Позиција могућег изласка на платоу Горње тврђаве 
одређена је положајем срушеног објекта Велике стражаре 
који би био у ту сврху био реконструисан, а на основу пода-
така добијених на темењу спроведених свеобухватних 
претходних истраживања (археолошких, историјских, архи-
тектонских).

Активирање некадашње железничке пруге као пешач-
ко-бициклистичке трасе не сме да омогући задржавање 
постојећег саобраћајног режима кроз целину Петровара-
динске тврђаве и даље одвијање друмског саобраћаја у 
подграђу.

Постојеће коте платоа и улазног портала тунела морају 
се задржати.

Повезивање пешачке стазе пешачко-бициклистичког 
моста са просторима дуж подунавског бедема могуће је у 
мери којом се обезбеђује очување преосталих сачуваних 
аутентичних елемената фортификације. Будућу пешачку 
стазу инкорпорирати унутар простора некадашњих земља-
них профила уз могућност реконструкције оригиналних 
грудобрана на појединим деоницама.

Могућност повезивања бициклистичке стазе са просто-
рима Приобалног бедема просторно је и функционално 
ограничена на сегмент јужно од трасе моста уз услове које 
у безбедносном смислу треба осигурати у контакту са про-
филом Каменичког пута.

Пројектовано решење свих елемената целокупне трасе 
у обликовном третману мора бити ненаметљиво, примерено 
специфичној локацији и примарно подређено очувању 
целовитости композиције и карактеристичне силуете, зна-
чају културног добра и његовог аутентичног амбијента са 
свим обележјима фортификацијске архитектуре.

При одабиру конструктивних решења, у првом реду 
моста са прилазима на новосадској страни, неопходно је 
водити рачуна о заштити и очувању визура на карактерис-
тичну силуету комплекса.

Постојеће преостале стубове моста могуће је санирати, 
реконструирати и ремоделовати.

Посебну пажњу обратити обликовању свих конструк-
тивних и других пратећих елемената, зеленила, расвете, 

као и елемената урбане опреме, односно укупног архи-
тектонског решења у циљу уклапања у специфичан амбијент 
Тврђаве са подграђем кроз адекватан избор материјала, 
обликовања и боја.

Простор на излазу из тунела са петроварадинске стране, 
као и повезивање бициклистичке и пешачке стазе са зате-
ченим и планираним трасама и садржајима мора бити 
брижљиво осмишљен како би се остварила компатибилност 
датог решења са ширим просторно-планским третманом 
овог дела простора тврђаве и њене заштићене околине.

Пре било каквих интервенција које подразумевају 
извођење земљаних радова обавезна су претходна 
заштитна археолошка истраживања:

- простор будуће трасе који није а приори обухваћен 
заштитним археолошким истраживањима има статус 
потенцијалног археолошког налазишта (новосадска 
страна због могућег налаза остатака хрватског села 
– Кроатен дорфа – уз корито Дунава); на том простору 
биће неопходан стални археолошки конзерваторски 
надзор и контрола свих земљаних радова;

- у случају да се пронађу остаци материјалне културе 
из старијих периода, на основу Закона о културним 
добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 – др. 
закони, 99/11 – др. закон, 6/20 – др. закон, 35/21 – др. 
закон и 129/21 – др. закон), биће прописане даље мере 
заштите простора.

Након валоризовања резултата заштитних археолошких 
истраживања оставља се могућност израде пројеката рес-
таурације, конзервације и презентације археолошких 
налаза.

10.2. Споменици културе

Према условима Завода за заштиту споменика културе 
Града Новог Сада, на простору у обухвату Плана евиден-
тирани су објекти који су класификовани као заштићени.

Споменици културе
1) Жупна црква и самостан Св. Јурја и жупни дом у Пет-

роварадину, Штросмајерова улица број 20 (Решење 
о заштити број 915 од 4. децембра 1954. године Завод 
за заштиту и научно проучавање споменика културе 
Аутономне Покрајине Војводине), катастарске пар-
целе бр. 985/1 и 985/2 КО Петроварадин.

2) Кућа са окућницом у Улици патријарха Рајачића број 
14 – споменик културе („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 5/93). Основни услов је чување габарита 
и просторног склопа главне уличне зграде, свих 
помоћних зграда уз њу и окућнице са партерном огра-
дом и свим архитектонским одликама и целине. 
Режим заштите непосредне околине подразумева 
очување постојећег режима изградње, односно одр-
жавање простора и објеката околине на затечени 
начин.

3) Кућа у Улици Владимира Гортана број 8 – споменик 
културе („Службени гласник РС, број 33/13). Основни 
услов је очување изворног изгледа архитектуре и 
ентеријера, хоризонталног, свих конструктивних и 
декоративних елемената, оригиналних материјала 
и функционалних карактеристика главног објекта. 
Остали услови заштите подразумевају очување 
изворног изгледа, свих конструктивних и декоратив-
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них елемената, оригиналних материјала оградног 
зида и улазне капије, као и дворишног улаза у лагум 
са капијом и лагума који води у подрум испод споме-
ника културе. Режим заштите подразумева забрану 
изградње нових објеката. За свако деловање на поје-
диначним објектима, комплексима и назначеним прос-
торним целинама обавезно је претходно утврђивање 
услова и мера техничке заштите надлежног завода.

4) Унутар Комплекса три гробаља на Транџаменту поје-
диначно су заштићени:
- на Старом војном гробљу гробна места и над-
гробни споменици: Мартина Дедовића, Сергеја 
Матвејевича Урвачева, и Гробница аустријских 
војника погинулих и умрлих током рата 1848/ 1849. 
године;

- на Старом католичком или Старомајурском гробљу 
гробна места и надгробни споменици: Јанике 
Балажа, Јосипа Зебетића, и Јосипа Ханела;

- на гробљу на Транџаменту Гробница стрељаних 
партизана у Вуковару.

Споменици културе у поступку проглашења за 
непокретно културно добро

1) Комплекс Римокатоличке црква Узвишења Св. Крижа 
у Улици Косте Нађа број  21. Основни услов је пот-
пуно очување историјског склопа и свих оригиналних 
делова комплекса, очување изворног изгледа архи-
тектуре и ентеријера, оригиналних материјала и функ-
ционалних карактеристика.

 Режим заштите подразумева забрану постављања 
далековода, ваздушних електро и ТТ водова преко 
заштићених парцела, а њихово вођење извршити 
подземним каналима, уз враћање терена у првобитно 
стање.

2) Kомплекс Римокатоличке црквe Св. Рока са Ново-
мајурским гробљем, крижним путем и калваријом у 
Прерадовићевој улици број 160. Основни услов је 
очување историјског склопа и свих оригиналних 
делова комплекса, очување изворног изгледа архи-
тектуре и ентеријера, свих конструктивних и декора-
тивних елемената, стилских карактеристика, ориги-
налних материјала и функционалних карактеристика. 
Остали услови подразумевају очување изворног поло-
жаја и изгледа станица крижног пута, заветног крста 
и целине калварије са голготом и капелом.

 Режим заштите подразумева забрану радова који 
могу да угрозе статичку стабилност свих заштићених 
објеката комплекса, забрану постављања далеко-
вода, ваздушних електро и ТТ водова преко заштиће-
них парцела; њихово вођење извршити подземним 
каналима, уз враћање терена у првобитно стање.

3) Комплекс гробаља на Транџаменту – појединачно 
заштићени надгробни споменици и гробна места.

Очување изворног изгледа, облика и декоративних еле-
мената, стилских карактеристика и оригиналних материјала.

Објекти под претходном заштитом
- Улица Арчибалда Рајса бр. 16 и 21;
- Улица Фрање Штефановића број 9 (Железничка ста-
ница Петроварадин),

- Павла Јуришића Штурма бр. 7, 15, 17, 19, 21 и 25;
- Улица Прерадовићева бр. 18, 30, 71, 80 и 81;
- Улица патријарха Рајачића: заветни крст.

Ако се у законском року не утврде као споменици кул-
туре, наведени објекти ће бити категорисани као објекти 
од посебног значаја за заштиту градитељског наслеђа. 

Објекти од посебног значаја за заштиту градитељс-
ког наслеђа

- Улица Арчибалда Рајса бр. 3 и 8;
- Улица Косте Нађа бр. 2, 3, 7, 9, 12, 18, 22 и 27;
- Улица Павла Јуришића Штурма објекти у оквиру ком-
плекса Војске Србије (парцеле бр. 235, 236 и 237), бр. 
11 и 13;

- Улица Динка Шимуновића бр. 4, 5 и 5а;
- Улица патријарха Рајачића бр. 8, 20, 24, 25 и 27;
- Улица Чајковског број 1; 
- Улица Владимира Гортана бр. 1, 3 и 6;
- Качићева улица бр. 18, 20 и 40;
- Мажуранићева улица бр. 34 и 62;
- Рељковићева улица број 20;
- Округићева: бр. 29–31, 37–39, 38–40;
- Прерадовићева улица бр. 2 (објекти бивше железничке 
станице), 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 12, 20, 26, 
70, 77, 79, 84, 86, 87, 88, 89, 120, 128, 130, 132, 136,  
148, 150, 152, 165 и скулптура Светог Рока испред 
броја 110;

- Крижанићева улица бр. 5 и 12;
- Улица Фрање Штефановића бр. 9 и 14:
- Улица Марка Орешковића број 5;
- Качићева улица бр. 26, 43 и 64;
- Мажуранићева улица бр. 40, 48 и 51;
- Улица Рачког бр.  22, 24, 30, 34 и 44.

Приликом детаљније планске разраде, потребно је пре-
испитати потребу задржавања и ниво заштите сваког објекта 
од посебног значаја за заштиту градитељског наслеђа, 
односно утврдити правила уређења и грађење за ове 
објекте.

10.3. Археолошки локалитети

1. Просторна културно-историјска целина Горња и доња 
Тврђава с подграђем,

2. Прерадовићева улица број 146,
3. Прерадовићева улица број 160,
4. Молинаријев парк,
5. Официрска плажа,
6. Рукавац Дунава (позајмиште песка код Официрске 

плаже),
7. Простор  некадашње гласије источно од доње тврђаве 

и Хорнверка,
8. Нови Мајур, уз трасу пруге Беочин–Петроварадин и 

Роковог потока,
9. Простор између трасе пруге, Роковог потока и Мостар-

ске улице,
10. Стари Мајур, угао улица Крижанићеве, Рељковићеве 

и Патријарха Рајачића.



16. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 41 – страна 2217.    

Опште мере

Пре израде пројектне документације за извођење радова 
на простору у оквиру просторне културно-историјске целине 
Горња и доња Тврђава са подграђем и на археолошким 
локалитетима  бр. 2–10 обавезно је од надлежног Завода 
за заштиту споменика културе Града Новог Сада исходо-
вати претпројектне услове и мере заштите за израду проје-
ката изградње нових објеката, реконструкцију старих, 
изградњу инфраструктурних коридора и извођење других 
грађевинских радова који подразумевају земљане радове. 
Овде се најпре морају обавити претходна заштитна архе-
олошка истраживања, на основу којих би биле утврђене 
даље мере заштите, а које морају бити саставни део 
пројектне документације.

За просторе ван обухвата до сада познатих археолош-
ких локалитета, приликом планирања земљаних радова 
већег обима на изградњи инфраструктуре, неопходно је 
инвеститорима изградње утврдити обавезу пријављивања 
надлежном заводу за заштиту споменика културе, како би 
се благовремено обезбедио археолошки надзор и контрола 
земљаних радова.

Код утврђивања нових траса саобраћајних (железница, 
заобилазница) и инфраструктурних коридора, потребно је 
утврдити обавезу детаљног рекогносцирања терена дуж 
трасе.

На целокупном простору обухвата Плана, инвеститор, 
односно извођач радова је обавезан да, ако се у току 
извођења земљаних и других радова наиђе на археолошко 
налазиште или археолошке предмете, одмах без одлагања 
обустави радове, оставе налазе у положају у којем су про-
нађени и обавести надлежни завод за заштиту споменика 
културе и да предузме све мере да се налаз не уништи и 
не оштети. 

11. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД 
  ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ПОЖАРА, 
  ТЕХНИЧКИХ НЕЗГОДА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Мере заштите од елементарних непогода
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садр-

жаја 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.). 

У просторним решењима намене површина водило се 
рачуна о планирању заштитних зелених појасева уз главне 
саобраћајне правце ради спречавања снежних наноса. 
Заштитни зелени појас уз реку и мрежа зелених површина, 
су природна заштита и од олујних ветрова. Благовремено 
чишћење саобраћајница и добро организоване службе у 
овој области треба да делују у циљу спречавања угроже-
ности  подручја. На простору Града у целини планирана је 
противградна одбрана.

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
Приликом пројектовања и реализацији нових објеката 

неопходно је применити Правилник за грађевинске кон-
струкције („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/19, 
52/20 и 122/20), ради обезбеђења заштите од максималног 
очекиваног удара 8° MCS скале.

Урбанистички фактори који су од утицаја на смањење 
повредљивости обухвата Плана у случају земљотреса су 
следећи: изграђеност земљишта, густина насељености, 
системи изградње, спратност објекта и мрежа неизграђених 
површина. Сви ови фактори су у границама дозвољених 
вредности којима се непосредно утиче на смањење 
повредљивости простора. 

Препоручује се да се за све веће објекте и комплексе 
уради сеизмичка микрорејонизација.

Заштита од поплава
Одбрана од поплава је дефинисана у пододељку 7.2. 

План водне инфраструктуре.

Заштита од пожара

Заштиту од пожара треба обезбедити погодним распо-
редом појединачних објеката и њиховом међусобном удаље-
ношћу, коришћењем незапаљивих материјала за њихову 
изградњу, одговарајућом противпожарном хидрантском 
мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем 
приступа свим објектима у случају потребе, у складу са 
Законом о заштити од пожара, 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 Пра-
вилником о техничким нормативима за инсталацију хидрант-
ске мреже за гашење пожара („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 3/18).

Унутар обухвата Плана планирани су зелени заштитни 
појасеви дуж саобраћајница, који, уз заштитне, ободне и 
парковске зелене површине и спортске терене, чине једин-
ствени систем заштите од ширења пожара на већи део 
подручја Плана.

За прилаз ватрогасних возила, за одвоз смећа и шута 
формиране су саобраћајнице најмање ширине од 3,5 m у 
једном смеру. Око стамбених и јавних објеката формирају 
се саобраћајнице са две супротне стране. 

При планирању и пројектовању објеката обавезна је 
примена Правилника о техничким нормативима за заштиту 
високих објеката од пожара („Службени гласник РС“, бр. 
80/15, 67/17 и 103/18).

На више места на Дунаву обезбеђени су прилази реци 
за снабдевање водом ватрогасних возила или ватрогасних 
пумпи, као и несметан приступ насипу и површинама за 
хидротехничке захвате.

Мере заштите од удара грома

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

Склањање људи, материјалних и културних добара

Склањање људи, материјалних и културних добара обух-
вата планирање и коришћење постојећих склоништа, дру-
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гих заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих 
комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и 
објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржа-
вање и коришћење за заштиту људи од природних и дру-
гих несрећа. 

Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге 
подземне просторије у стамбеним и другим зградама, при-
лагођене за склањање људи и материјалних добара, 
напуштени тунели и други природни објекти. 

Инвеститор је дужан да приликом изградње нових кому-
налних и других објеката у градовима прилагоди те објекте 
за склањање људи.

Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, 
над подрумским просторијама, гради се ојачана плоча која 
може да издржи урушавање објекта. 

Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и 
других подземних објеката за склањање становништва 
врши се у складу са прописима.

12. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
  ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА ИЗ ПЛАНСКОГ 
  ДОКУМЕНТА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА 
  ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ 
  ДОЗВОЛЕ

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и 
инфраструктурних услова за  реализацију планираних 
садржаја потребно је обезбедити приступ јавној саобраћај-
ној површини, која је изграђена или Планом предвиђена 
за изградњу.

С обзиром на намену планираних садржаја на овом 
простору, њихове капацитете, те потребе за комуналном 
инфраструктуром, као и карактеристике простора на којима 
се планирају, неопходан услов за реализацију ових садржаја 
је системско опремање комуналном инфраструктуром. Ово 
подразумева прикључење на изграђену или планирану 
водоводну, канализациону, електроенергетску и термое-
нергетску 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 обезбе-
дити снабдевање енергијом независно од комуналне инфра-
структуре уз поштовање свих еколошких стандарда.

Такође, потребе за технолошком водом могуће је решити 
преко бушених бунара из подземних водоносних слојева.

13. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ УТВРЂЕНА 
  ОБАВЕЗА ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ 
  ПРОЈЕКТА ИЛИ УРБАНИСТИЧКО- 
  АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 

Израда урбанистичког пројекта обавезна је за:

- локалитет пречистача отпадних вода,

- просторни сегмент  II Петроварадинска тврђава (лока-
литет Ботаничка башта) и

- просторни сегмент  III – општеградски центар на 
Транџаменту.

Спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса 
обавезно је за планирани тематски парк на Транџаменту 
(пре доношења плана детаљне регулације).

14. ПРИМЕНА ПЛАНА

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

За просторе за које је утврђена обавеза доношења прос-
торног плана подручја посебне намене (пододељак 3.1.), 
плана детаљне регулације (пододељак 3.3.), израда урба-
нистичког пројекта или спровођење урбанистичко-архи-
тектонског конкурса (одељак 13.) доношење овог плана 
омогућава издавање информације о локацији. 

Закони и подзаконски акти наведени у Плану су важећи 
прописи, а у случају њихових измена или доношења нових, 
примениће се важећи пропис за одређену област.

Саставни део Плана су следећи графички прикази:
Размера

 1. Извод из Генералног плана града Новог Сада 
 до 2021. године – пречишћен текст  .........................  А4
 2. Спровођење Плана  ........................................... 1:10000
 3. План претежне намене простора са поделом 
 на просторне целине  .......................................... 1:5000
 4. План површина јавне намене, саобраћаја и 
 нивелације  ........................................................... 1:5000
 5. План водне инфраструктуре ‚ ..............................1:5000
 6. План енергетске инфраструктуре и 
 електронских комуникација ..................................1:5000
 7. Урбанистичка регулација за просторне 
 сегментe I и II........................................................ 1:2500
 8. Урбанистичка регулација за просторни 
 сегмент III.............................................................. 1:2500
 9. План намене земљишта, регулације, 
 нивелације и саобраћаја за просторне 
 сегменте V–IX ....................................................... 1:2500
10. План регулације површина јавне намене са 
 инфраструктуром за просторне сегменте V–IX .... 1:2500
11. Урбанистичка регулација за просторне 
 сегмене од X до XIV ............................................. 1:1000
12. Урбанистичка регулација за просторни 
 сегмент XV .............................................................1:1000
13. Урбанистичка регулација за просторни 
 сегмент XVI ........................................................... 1:1000
14. Урбанистичка регулација за просторни 
 сегмент XVII .......................................................... 1:2500
15. Урбанистичка регулација за просторни 
 сегмент XVIII. .........................................................1:2500
  -   Карактеристични попречни профили 
 улица   .......................................................... 1:100/1:200.

План генералне регулације Петроварадина са Петро-
варадинском тврђавом садржи текстуални део који се 
објављује у „Службеном листу Града Новог Сада“, и гра-
фичке приказе израђене у три примерка које својим потпи-
сом оверава председник Скупштине Града Новог Сада. 
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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 генералне регулације Петроварадина са Петро-
варадинском тврђавом доступан је на увид јавности у згради 
Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, и 
путем интернета (www. skupstina.novisad.rs).

На делу подручја Петроварадина (Просторни сегмент 
А), на површинама јавне намене које се намењују изградњи 
пруге (Београд) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица 
– државна граница – (Kelebia), примењује се директно Прос-
торни план подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна 
граница (Kelebia) („Службени гласник РС“, бр. 32/17 и 
57/19). 

На делу подручја Петроварадина (Просторни сегмент 
Б) саобраћајна површина пруге Петроварадин–Беочин 
примењује се директно Просторни план подручја посебне 
намене „Фрушка гора“ („Службени лист АПВ“, број 8/19).

Овај план представља основ за реализацију просторних 
сегмената у просторним целинама: 

1. Просторна целина 1 (Петроварадинска тврђава са 
окружењем)
- просторни сегмент I (пешачко-бициклистички мост 
на траси бившег моста Франца Јозефа),

- просторни сегмент II (Ботаничка башта),
- просторни сегмент  III (општеградски центар на 
Транџаменту),

- просторни сегмент IV (Варадински мост),
    

2.  Просторна целина 1 и друге (планирани гасовод при-
тиска до 16 bar – измештање деоница магистралног 
гасовода МГ-02),

3.  Просторна целина 1 и друге (планирани колектор 
профила Ø 1600 mm),

4.  Просторна целина 2 (насеље Петроварадин)
- Просторни сегмент V (основна школа са окру-
жењем и пијаца),

- Просторни сегмент VI (блокови вишепородичног 
становања – Блок VIII),

- Просторни сегмент VII (блок вила),
- Просторни сегмент VIII (предшколска установа са 
окружењем),

- Просторни сегмент IX (парохијски дом),
- Просторни сегменти X до XIV (вишепородично 
становање - Петроварадин IX),

- Просторни сегмент XV (вишепородично становања 
- Петроварадин VIII),

- Просторни сегмент XVI (општеградски центар - 
Петроварадин југ) и 

- Просторни сегмент XVII (Садови – промена регу-
лационе линије).

5. Просторна целина 5 (Петроварадинска ада и део 
Дунава)
- Просторни сегмент XVIII (Петроварадинска ада).

 Услови достављени од Министарства одбране Репу-
блике Србије, који се односе на подручја специјалне намене 
у обухвату Плана, имплементирани су у Анексу Плана: 
„Урбанистичке мере заштите“, кроз текстуалне и графичке 
прилоге.

Планиране намене на комплексима специјалне намене, 
а који према условима Министарства одбране нису перс-
пективни, реaлизоваће се, по престанку употребе у функ-
цији војске, уз сагласност Министарства одбране Републике 
Србије.

Ступањем на снагу овог плана (просторни сегмент I) 
престају да важе у делу урбанистички планови за које је 
основ за реализацију овај план и то: План детаљне регу-
лације Петроварадинске тврђаве у Новом Саду („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 61/10) – у делу који се односи 
на уређење постојећег тунела са приступним саобраћај-
ницама,  и дела дунавског бедема, План детаљне регула-
ције моста на траси бившег моста Франц Јозефа у Новом 
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/10) – у 
делу уређења и намене простора у оквиру саобраћајног 
решења планираног моста, План детаљне регулације бло-
кова између улица Радничке, Стражиловске и Булевара 
цара Лазара у Новом Саду („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 15/07, 27/09 и 34/17) – у делу уређења и намене 
простора у оквиру саобраћајног решења планираног моста, 
План генералне регулације Лимана са Универзитетским 
центром у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 23/19, 28/21 – др. план и 58/21 – др. план) – у делу 
уређења и намене простора у оквиру саобраћајног решења 
планираног моста и План генералне регулације старог 
градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/11, 7/20 – др. 
план и 51/21 – др. план) – у делу уређења и намене прос-
тора у оквиру саобраћајног решења планираног моста. 

Ступањем на снагу овог плана (просторни сегмент IV) 
престаје да важе у делу урбанистички планови за које је 
основ за реализацију овај план и то: План детаљне регу-
лације простора између улица Прерадовићеве и Мажура-
нићеве у Петроварадину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 37/08) и Регулациони план блокова „Петрова-
радин IX“ („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 16/97 и 
17/03).

Ступањем на снагу овог плана (просторни сегмент VII) 
престају да важе у делу урбанистички планови за које је 
основ за реализацију овај план и то: План детаљне регу-
лације центра у Петроварадину („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 11/08 и 26/18) и План детаљне регулације 
простора између улица Прерадовићеве и Мажуранићеве 
у Петроварадину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
37/08).

Ступањем на снагу овог плана (просторни сегмент VIII) 
престаје да важи у делу за који је основ за реализацију овај 
план, План детаљне регулације стамбене зоне Петрова-
радин југ у Петроварадину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 71/16).

Ступањем на снагу овог плана (просторни сегмент IX) 
престаје да важи у делу за који је основ за реализацију овај 
план, План детаљне регулације северозападне зоне Садова 
у Петроварадину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
23/19).

Ступањем на снагу овог плана (просторни сегмент X и 
XI) престаје да важи у делу за који је основ за реализацију 
овај план, План детаљне регулације Петроварадин IX у 
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Петроварадину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
16/18).

Ступањем на снагу овог плана (просторни сегмент XII) 
престаје да важи у делу за који је основ за реализацију овај 
план, Детаљни урбанистички план „Официрске плаже“ у 
Петроварадину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
7/88 и 12/03).

Ступањем на снагу овог плана (просторни сегмент XIII) 
престају да важе у делу урбанистички планови за које је 
основ за реализацију овај план и то: План детаљне регу-
лације Петроварадинске тврђаве у Новом Саду („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 61/10) – у делу који се односи 
на ботаничку башту.

Ступањем на снагу овог плана (железнички мост и пла-
нирани колектор Ø1600) престају да важе у делу за који је 
основ за реализацију овај план, План генералне регулације 
зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама 
у Новом Саду  („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
52/11, 17/17, 9/18, 22/19, 50/19 и 28/21) и План 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, 9/20 и 24/21 – др. 
план).

План детаљне регулације Старог Мајура у Петровара-
дину („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/09), План 
детаљне регулације постројења за прераду воде на Пет-
роварадинској ади у Петроварадину („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 21/15), План детаљне регулације Пет-
роварадинске тврђаве у Новом Саду („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 61/10), План детаљне регулације моста 
на траси бившег моста Франц Јозефа у Новом Саду („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 61/10), План детаљне 
регулације спортског центра у Петроварадину („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 13/19), План детаљне регу-
лације центра у Петроварадину („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 11/08 и 26/18), План детаљне регулације 
гробља на Транџаменту („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 50/07), План детаљне регулације простора између 
улица Прерадовићеве и Мажуранићеве у Петроварадину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 37/08), План 
детаљне регулације Петроварадин IX у Петроварадину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 16/18), План 
детаљне регулације блокова дела стамбене зоне VIII у 
Петроварадину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
4/10), План детаљне регулације стамбене зоне Петрова-
радин југ у Петроварадину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 71/16), План детаљне регулације северозападне 
зоне Садова у Петроварадину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 23/19), План детаљне регулације спортског 
парка и југоисточне зоне у насељу Садови у Петроварадину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 55/18), План 
детаљне регулације простора између граница грађевинских 
рејона обухваћених урбанистичким плановима радне зоне 
„Исток“ и простора „Садови“ у Петроварадину („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 50/10), План детаљне регу-
лације радне зоне Исток у Петроварадину („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 9/20), План детаљне регулације 
Транџамента у Петроварадину („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 54/16), План детаљне регулације инфра-
структурног коридора државног пута IБ-21 на администра-
тивном подручју града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 26/17) у делу обухвата овог плана, План 
детаљне регулације дела инфраструктурног коридора 
државног пута IБ-21 од моста на Дунаву до петље „Каћ“ 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 38/18) у делу 
обухвата овог плана, План детаљне регулације реконструк-
ције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд 
– Нови Сад – Суботица – граница Мађарске деоница: Стара 
Пазова – Нови Сад на подручју Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 13/12), Детаљни урба-
нистички план „Официрске плаже“ у Петроварадину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 7/88 и 12/03), План гене-
ралне регулације зоне реконструкције у наслеђеним 
амбијенталним целинама у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/11, 17/17, 9/18, 22/19, 50/19 и 
28/21) и План 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, 9/20 и 24/24 – др. план) у делу обухвата овог плана, 
остају на снази и примењиваће се и даље у делу у којем 
нису у супротности са овим планом.

План ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-67/2011-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 
- др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 39. тачка 7. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници од 16. сеп-
тембра 2022.  године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ 

ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У 
НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ ДНЕВНИК)

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и 
допуна Плана генералне регулације новог градског центра 
са окружењем у Новом Саду (локалитет Дневник) („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, брoj 60/20), мења се и 
допуњује ПЛАН 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 43/19, 24/21 – др. план, 52/21 – др. 
план, 16/22 и 27/22 – др. план) (у даљем тексту: План) за 
локалитет Дневник, укупне површине 0,86 ha, у Катастар-
ској општини Нови Сад I.

За почетну тачку описа границе дела грађевинског под-
ручја Плана утврђена је тачка на пресеку осовине Булевара 
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ослобођења и продуженог правца северне границе парцеле 
број 10225/5. Од ове тачке у правцу истока, граница прати 
претходно описан правац и северну границу парцеле број 
10225/5 и њеним продуженим правцем пресеца парцелу 
број 10210/3 и долази до западне границе парцеле број 
10208/2, затим скреће ка југу, прати западну границу пар-
целе број 10208/2 и долази до тромеђе парцела бр. 10208/2, 
10210/4 и 10237/1. Даље, граница скреће ка истоку, прати 
северну границу парцеле број 10237/1, затим скреће ка 
југу, прати редом источну границу парцеле број 10237/1, 
планирану регулациону линију трансформаторске станице 
(постојећи објекат), источну границу парцела бр. 10237/1 
и 10237/2 до тромеђе парцела бр. 10237/1, 10241 и 10590 
(Гајева улица) прати источну границу парцеле број 10237/1. 
Од ове тачке продуженим правцем јужне границе парцеле 
број 20241 долази до осовине Гајеве улице, затим скреће 
ка југу, прати осовину Гајеве улице до пресека са проду-
женим правцем северне границе парцеле број 10242/2. 
Даље, граница скреће ка западу, прати претходно описан 
правац и јужну границу парцеле број 10237/1 до тромеђе 
парцела бр. 10237/1, 10237/3 и 10261 (Булевар ослобођења) 
и продуженим правцем границе парцела бр. 10237/1 и 
10237/3 долази до осовине Булевара ослобођења. Од ове 
тачке граница скреће ка северу, прати осовину Булевара 
ослобођења и долази до почетне тачке описа границе 
одлуке о изменама и допунама Плана.

Члан 2.

У Плану одељак „7.0. НАЧИН СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“ пододељак „7.1. Урбанистичке 
целине за које је основ за реализацију план генералне 
регулације“ подтачка „7.1.1. Измене важећих планова 
детаљне регулације за које је основ за реализацију 
план генералне регулације или делом план генералне 
регулације а делом план детаљне регулације“ став 1. 
алинеја девета мења се и гласи:

„- део урбанистичке целине 12 (део између осовине 
Булевара ослобођења и планираних и постојећих граница 
парцела, северно од комплекса „Дневник“) – измена број 
6а;“ .

После алинеје девете додаје се нова алинеја десета 
која гласи:

„- део урбанистичке целине 12 (комплекс „Дневник“) 
– измена број 6б. “.

Досадашње алинеје 10. до 24. постају алинеје 11. до 
25.

У одељку „8.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПО 
ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА“ пододељак „8.1. Правила и 
услови уређења и грађења за просторне целине за које 
је основ за реализацију план генералне регулације“ 
подтачка „8.1.3. Специфични услови за уређење и 
грађење у урбанистичким целинама“ подтачка „8.1.3.10. 
Део урбанистичке целине 12“  став 1. мења се и гласи:

„На графичком приказу број 4 „Начин спровођења плана 
генералне регулације“ у размери 1:5000 и на графичком 
приказу број 7 „План водне инфраструктуре“ у размери 
1:2500, означене су локације на којима се мења план гене-
ралне регулације и план детаљне регулације који је на 
снази, и за које је основ за реализацију овај план. Измене 
планова детаљне регулације који су на снази, а налазе се 
у оквиру урбанистичке целине 12, означене су бројевима: 
5, 5a, 6, 6а, 6б, 7, 11, 14, 24, 25 и 27. Максимална зона 
изградње и спратност објекта дефинисани су на графичком 

приказу број 6 „План саобраћаја, регулације и нивелације 
са режимима изградње“ у размери 1:2500, и на графичким 
приказима бр. 4.1 и 4.2 у размери 1:1000.“ . 

Део: „Пословни објекат и комплекс „Дневник““ замењује 
се делом: Пословно-стамбени комплекс „Дневник“, који 
гласи:

„Пословно-стамбени комплекс „Дневник“

Парцела комплекса „Дневник“ је у оквиру површина 
осталих намена.

Намене планираног комплекса је пословно-стамбена, 
тако да се пословању намењује 51 %, а становању 49 % 
укупних садржаја. Индекс изграђености је максимално 5, a 
индекс заузетости до 75 % у односу на парцелу комплекса.

Задржава се постојећа парцела у највећем делу, односно 
не планира се нова парцелација и препарцелација, oсим 
мањих корекција у северном делу комплекса у складу са 
графичким приказом. Улична грађевинска линија се поклапа 
са регулационом линијом. 

У оквиру комплекса планира се реконструкција и надо-
градња постојећег објекта и изградња нових објеката уну-
тар дефинисане максималне зоне изградње. Спратност 
објеката унутар комплекса је од 3По+П до 3По+П+Мез+12, 
у склaду са графичким приказом.

Пословни део планираног комплекса обухвата постојећу 
кулу Дневника са планираним зонама нове изградње. 
Постојећа кула Дневника, спратности По+П+10 се задржава, 
а може се надоградити до спратности По+П+12. Уз источни 
обод куле Дневника гради се пословни објекат спратности 
3По+П+Мез+12 који се функционално повезује са постојећом 
кулом и чине јединствену пословну кулу. Уз северни, 
западни и јужни обод постојеће куле планира се доградња 
приземних анекса, према графичком приказу број  2. 

На пословни део комплекса наслања се стамбени део 
спратности 3По+П+Мез+3–3По+П+Мез+12. Стамбени део 
комплекса је у западном делу уз пословну кулу Дневника 
највише спратности, а каскадно се спушта према Гајевој 
улици, према графичком приказу број 2 тако да спратност 
објекта у Гајевој улици буде 3По+П+Мез+3. У овој зони 
пословање је обавезно у приземљу и етажи мезанина.

Северно и јужно од стамбеног дела комплекса планирају 
се пословни садржаји у приземљу, а повучена етажа је 
могућа у зони стамбеног објекта у висини мезанина на 
максимално 1/3 површине.

Приликом изградње нових делова комплекса елементи 
заштите ископа не смеју прећи грађевинску линију подземне 
етаже. 

Између објеката се могу формирати слободне и озе-
лењене површине за пешачку, и комуникацију интервент-
них, возила снабдевања и друго. 

Висина пода приземља пословних садржаја је макси-
мално 20 cm изнад коте терена. 

Обликовање објеката је савременим архитектонским 
изразом. Кровови се формирају као равни или као кровови 
са малим нагибом, до 10 %. Могуће је формирање зелених 
кровних вртова. Планирају се препусти на фасади (еркери, 
балкони, улазне надстрешнице и остало) ширине до 1, 20 
m на свим површинама фасаде. 

Паркирање возила се решава у оквиру парцеле компле-
кса, односно у планираним подрумским етажама у зони 
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изградње нових објеката, по нормативу једно паркинг-ме-
сто на 70 m2 пословног простора, односно једно паркинг-ме-
сто по једној стамбеној јединици. Планирају се три подру-
мске етаже, а како би се задовољио број неопходних пар-
кинг и/или гаражних места, број етажа подрумске гараже 
није ограничен. Приступ гаражи се планира посредно са 
Булевара ослобођења (преко колско-пешачке саобраћај-
нице) и из Гајеве улице. 

У оквиру објекта или планиране гараже планирају се 
бициклане односно зоне за паркирање бицикла, и то по 
оквирном нормативу једно место за паркирање бицикла 
по стану за стамбени део, односно једно место за паркирање 
бицикла на 100 m2 бруто површине пословног простора, 
односно на 5 запослени или посетилаца. 

На слободном делу парцеле планирају се зелене повр-
шине, манипулативне површине, комуникације и друго.

Прикључне 20 kV и 0,4 kV водове до ТС „Гајева“ у 
будућем стамбено-пословном комплексу „Дневник“ је 
потребно изместити изван зоне изградње планираних обје-
ката, пре изградње комплекса. Каблови се могу водити и 
у кабловским каналима у сутерену објекта. Тачне трасе 
измештања ће се одредити приликом израде пројектно-тех-
ничке документације, према условима „ЕПС Дистрибуција“ 
д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Нови Сад“. 
Приступ постојећој ТС „Гајева“ је потребно обезбедити 
преко планиране саобраћајнице и планираног колског 
приступа у комплекс (наткривени пролаз на нивоу при-
земља) са Булевара ослобођења. Приступни пут за возило 

мора да има ширину минимално 3 m, а висина наткривеног 
пролаза мора бити минимално 3,8 m (светле мере).

Снабдевање електричном енергијом будућег комплекса 
ће се решити изградњом нове ТС у оквиру једног од обје-
ката или на слободним површинама у оквиру комплекса, 
према условима „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огра-
нак „Електродистрибуција Нови Сад“.

Планира се озелењавање парцеле комплекса у складу 
са општим архитектонским концептом. Озелењавање је 
могуће и у деловима северне и јужне ободне зоне, изнад 
подрумске гараже, у форми зеленог кровног врта. Препо-
ручује се формирање кровних вртова на свим површинама 
равних кровова где је то могуће.

Приликом уклањања објекта штампарије, спровести 
мере које ће према важећим прописима омогућити безбе-
дно уклањање могућег загађења које се акумулирало у 
периоду рада.

У оквиру овог комплекса налази се и парцела намењена 
трансформаторској станици. 

За реализацију пословно-стамбеног комплекса „Дневник“ 
обавезна је разрада урбанистичким пројектом.“ .

У подтачки „8.1.5. Нумерички показатељи за урба-
нистичке целине и делове урбанистичких целина за 
које је основ за реализацију план генералне регулације“ 
„Табела: Урбанистички показатељи по урбанистичким 
целинама“ део „УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 12 – део који 
се реализује на основу ПГР“ и део „УКУПНО“ мењају се 
и гласе:

„

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 12 – део који се реализује на основу ПГР (лок. 5, 6, 7 и 14) и део који се реализује на 
снову ПГР и ПДР (лок. 11 и 25)

Површина делова урбанистичке целине 12 1,06 ha

Површина под стамбеним објектима (бруто) 2.716 m2

Развијена површина стамбених објеката (бруто) 20.655 m2 

Број станова 281

Број становника 544

Површина под пословним објектима (бруто) 7.037 m2

Развијена површина пословних објеката (бруто) 24.210 m2 

Површина под објектима гараже (бруто) 104 m2 

Развијена површина објеката гараже (бруто) 104 m2

Укупна површина под објектима (бруто) 9.857 m2

Индекс заузетости 75 %

Укупна развијена површина објеката (бруто) 44.969 m2

Индекс изграђености  4,24

УКУПНО

Површина урбанистичких целина за које је основ ПГР (бруто) 53,84 ha 

Површина урбанистичких целина за које је основ ПГР (нето) 35,83 ha

Површина под стамбеним објектима  81.849 m2
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Развијена површина стамбених објеката 573.388  m2

Број станова 7.375

Број становника 20.627

Нето густина становања 563 ст/ha 

Бруто густина становања 380 ст/ha

Површина под пословним објектима 26.278 m2 

Развијена површина пословних објеката 99.908 m2 

Површина под објектом здравствене установе (бруто) 860 m2 

Развијена површина објекта здравствене установе (бруто) 1.155 m2

Површина под објектима предшколске установе (бруто) 4.725 m2 

Развијена површина објеката предшколске установе (бруто) 7.869 m2

Површина под објектом основне школе (бруто) 2.248 m2 

Развијена површина објекта основне школе (бруто) 4.839 m2

Површина под објектима гараже (бруто) 8.781 m2 

Развијена површина објеката гараже (бруто) 31.238 m2

Површина под објектом склоништа 2.157 m2

Развијена површина објекта склоништа 2.785 m2

Површина под објектом аутоматске телефонске централе 492 m2

Развијена површина објекта аутоматске телефонске централе 492 m2

Површина под објектима МУП-а (бруто) 3.931 m2 

Развијена површина објеката МУП-а (бруто) 10.108 m2

Површина под објектима специјалне намене (бруто) 1.093 m2

Развијена површина објеката специјалне намене (бруто) 5.465 m2

Укупна површина под објектима (бруто) 143.444 m2

Индекс заузетости (нето) 36,8 %

Индекс заузетости (бруто) 25,5 %

Укупна развијена површина објеката (бруто) 785.309 m2

Индекс изграђености (нето) 3,55

Индекс изграђености (бруто) 2,35

“ .

У пододељку „8.4. Правила уређења зелених и слобод-
них површина“ пре дела „Урбанистичке целине 1, 4, 5, 
8, 9 и 12“ додају се четири нова става која гласе:

„Прилком уређења зелених и слободних површина, избор 
биљних таксона треба да буде у складу са педолошким, 
климатским, хидролошким и другим условима локалитета. 
Комбиновати дрвеће и жбуње различитих висина (високо, 
средње високо и ниско) у циљу санирања негативних ути-
цаја на животну средину ради очувања и унапређења еко-
лошких функција локалитета. Дати предност коришћењу 
аутохтоних биљака, уз употребу мањег процента егзотич-
них и других адекватних алохтоних врста. Удео једне врсте 

ограничава се на 10% од укупног потенцијала (предност 
дати садњи већег броја биљних врста у односу на велике 
групе једне врсте дрвећа). 

Избегавати садњу инвазивних врста: дивљи дуван 
(Asclepia syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело 
дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), 
западни копривић (Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus 
angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus 
pennyzlvanica), трновац (Gleditchia triacantos), жива ограда 
(Lycium halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus 
inserta), каснa сремза (Prumus serotina), јапанска фалопа 
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(Reynouria syn. Fallopia japonica), багрем (Robinia 
pseudoacacia) и сибирски брест (Ulmus pumila).

Приликом спровођења земљаних радова, сачувати 
површински слој земљишта обогаћен слојем квалитетног 
хумуса, који треба користити као подлогу за садњу вегета-
ције након изградње.

Уколико се у току радова пронађе геолошка или пале-
онтолошка документа који би могла представљати 
заштићену приордну вредност, иста пријава Министарству 
заштите животне средине као и да предузме све мере 
заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка 
одгворног лица. “.

У делу „Улично зеленило“ после става 4. додаје се 
нови став 5. који гласи: 

„Постојећи дрворед платана у оквиру регулације Буле-
вара ослобођења обавезно се задржава и штити адекват-
ним техничко-технолошким мерама приликом извођења 
радова.“.

Досадашњи став 5. постаје став 6.
У делу „Зеленило у оквиру других намена“ после 

става 8. додају се два става која гласе: 
„На слободним деловима горње етаже подземне гараже 

пословно-стамбеног  комплекса „Дневник“ планира се фор-
мирање полуинтензивно озелењеног кровног врта. Препо-
ручује се формирање травњака у комбинацији са декора-
тивним ниским и средње високим жбуњем. Дебљина суп-
страта у пољима предвиђеним за садњу зеленила треба 
да буде минимум 30 cm, што зависи од врста биљака које 
ће се садити. Поред супстрата, у пољима треба предвидети 
и све неопходне слојеве за формирање кровних вртова. 
Дрвенасте саднице прсног пречника 14–16 cm (на висини 
од 1 m) са неинвазивним кореновим системом садити у 
бетонске касете димензија 1,5×1,5×1,2 m са перфорираним 
страницама (отвори пречника 150 mm). Простор треба 
опремити стазама, урбаним мобилијаром и јавном расве-
том. Поред наведених садржаја у оквиру кровног врта треба 
предвидети просторе за поставку дечијих игралишта, тере-
тане на отвореном или других садржаја за кориснике прос-
тора, а све у складу са потребама и просто-рним могућ-
ностима. Комплетан простор треба опремити адекватним 
урбаним мобилијаром. На свим зеленим деловима крова 
планира се поставка заливног система, који ће се напајати 
из резервоара за воду. Поставку резервоара треба пред-
видети у оквиру објекта јавне гараже или у непосредној 
близини исте. Запремина резервоара одредиће се у складу 
са величином површина под зеленилом и потреба про-
тивпожарних система. 

Поред зеленог кровног врта на подземној гаражи, оба-
везно је озелењавање свих кровних површина објекта осим 
оних на којима постоје технички елементи крова и/или 
инфраструктурни елементи и постројења. Кровне површине 
се озелењавају поставком полуинтензивног или екстензи-
вног зеленог кровног врта на свим равним крововима обје-
ката комплекса или њиховим деловима, уз примену истих 
параметара као и за формирање озелењеног кровног врта 
изнад подземне гараже.“.

 У одељку „9.0. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВИ 
УРЕЂЕЊА“ пододељак „9.1. План саобраћајне 
инфраструктуре“, део „Услови за грађење саобраћајних 
површина“ став 7. мења се и гласи: „Ширина коловоза 
колско-пешачког приступа са прикључком на Булевар 
ослобођења северно од комплекса „Дневник“ је 5 m. Кол-

ско-пешачки приступ се планира у нивоу постојећег трото-
ара и бициклистичке стазе, односно није планирана никаква 
денивелација у односу на постојеће пешачке и бициклис-
тичке стазе. На овај начин указаће се на приоритет кретања 
бициклиста и пешака.“ .

У пододељку „9.2. План водне инфраструктуре“, део 
"Снабдевање водом" после става 8. додаје се нови став 
9. који гласи:

“Планира се реконструкција свих азбест цементних 
цевовода, са евентуалном корекцијом пречника цеви а у 
складу са планираном густином становања и спратношћу 
објеката. Планиране објекте прикључити на изграђену 
(реконструисану) секундарну уличну водоводну мрежу.“.

У делу “Одвођење отпадних и атмосферских вода“, 
после става 12. додаје се нови став 13. који гласи:

„Планира се реконструкција свих азбест цементних 
цевовода, са евентуалном корекцијом пречника цеви а у 
складу са планираном густином становања и спратношћу 
објеката. Планиране објекте прикључити на изграђену 
(реконструисану) секундарну уличну канализациону мрежу.“.

У истом пододељку делови: „Услови за изградњу 
водоводне мреже“, „Водоводни прикључци“, „Услови 
за изградњу канализационе мреже“ и „Канализациони 
прикључци“, бришу се и додаје се део: „Услови за изградњу 
прикључака и инсталација на водну инфраструктуру“, 
који гласи:

„Услови за изградњу прикључака и инсталација на 
водну инфраструктуру

Услови за изградњу водоводне мреже

Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, 
између две регулационе линије у уличном фронту, по могућ-
ности у зеленом појасу једнострано, или обострано, уко-
лико 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 0,7–1 
m, а вертикално растојање водоводне мреже од других 
инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m. 

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

Уколико није могуће испоштовати тражене услове, пројек-
том предвидети одговарајућу заштиту инсталација водо-
вода.

Није дозвољено полагање водоводне мреже испод обје-
ката високоградње. Минимално одстојање од темеља 
објеката износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност 
објеката. 

Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2–1,5 m 
мерено од коте терена, а на месту 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 минимум 1 m од 
сваке стране.
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На траси новог дистрибутивног водовода предвидети 
одговарајући број хидраната у свему према важећим про-
писима. Предност дати уградњи надземних хидраната.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ 
Нови Сад обезбеђује у нормалним условима водоснабде-
вања количину воде од 5 l/s са притиском од 0,5 bara за 
потребе противпожарне заштите (хидрантска мрежа, сприн-
клерски систем, ...).

За потребе санитарне воде у нормалним условима 
водоснабдевања Јавно комунално предузеће „Водовод и 
канализација“ Нови Сад обезбеђује притисак на месту 
прикључења од 2,5 bara.

Водоводни прикључци

Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључ-
ком 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 величином и типом 
водомера одређује пројектант на основу претходно урађе-
ног хидрауличког прорачуна унутрашњих инсталација за 
објекат, а одобрава Јавно комунално предузеће „Водовод 
и канализација“ Нови Сад у складу са техничким нормати-
вима Одлуке о условима и начину организовања послова 
у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања 
вода („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 60/10, 8/11 
– исправка, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20) и Правилника 
о техничким условима за прикључење на технички систем 
за водоснабдевање и технички систем канализације („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 13/94). 

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом 
мора имати засебан прикључак.

За вишепородичне стамбене објекте, водомери за 
мерење потрошње воде постављају се у шахтовима лоци-
раним ван објекта, на парцели корисника, 0,5 m од регу-
лационе линије, и у просторијама за водомере лоцираним 
унутар самог објекта. Просторије за водомере морају бити 
лоциране уз регулациону линију, према уличној водоводној 
мрежи са које се даје прикључак.  

Потребан пречник и положај прикључка треба бити 
дефинисан пројектом унутрашњих инсталација објекта који 
се прикључује.

Извођење прикључка водовода, као и његова рекон-
струкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа 
„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 опште канализације 250 mm. 
Трасе опште канализације се постављају тако да се 

задовоље прописана одстојања у односу на друге инста-
лације и објекте инфраструктуре.

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

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

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

Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 
1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова 
прикључења индивидуалних објеката), а на месту 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 до 200 
DN, а максимално 50 m.

Канализација атмосферских вода са саобраћајних и 
манипулативних површина пре упуштања у атмосферску 
канализацију или канализацију општег типа Града Новог 
Сада мора проћи третман на сепаратору лаких нафтних 
деривата и песколову.

Директно одвођење атмосферских вода са уређених 
водонепропусних површина и са кровова објеката у јавну 
канализацију ограничава се на 30 l/s/ha, при прорачуну са 
количином која одговара двадесетоминутној киши поврат-
ног периода две године – усвојити 120 l/s/ha.

Све количине изнад наведених вредности морају се 
прихватити ретензијом и поступно упуштати у планирану 
атмосферску канализацију.

Ретензија за прихват атмосферских вода мора се пројек-
товати унутар парцеле корисника.

Прихват канализације отпадних вода планирати из сани-
тарних чворова и кухиња.

Отпадне воде морају задовољити услове дефинисане 
Одлуком о санитарно-техничким условима за испуштање 
отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 – др. одлука). 
Уколико исте не задовољавају наведене услове, морају 
имати одговарајући предтретман.

Канализациони прикључци

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

Пречник канализационог прикључка одређује пројектант, 
а одобрава Јавно комунално предузеће „Водовод и кана-
лизација“ Нови Сад, на основу претходно урађеног хидра-
уличког прорачуна у складу са типом објекта, техничким 
нормативима, Одлуком о условима и начину организовања 
послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде 
и уклањања вода и Правилником о техничким условима за 
прикључење на технички систем за водоснабдевање и 
технички систем канализације.

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

Прикључење колективних стамбених објеката и већих 
пословних објеката врши се минималним пречником DN 
200 mm.

Ревизионо окно лоцира се на парцели корисника, на 0,5 
m од регулационе линије. 
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Прикључење подрумских и сутеренских просторија, као 
и базена на канализациони систем дозвољава се само 
преко аутономног постројења, препумпавањем.

Код решавања одвода употребљених вода поступити 
по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање 
отпадних вода у јавну канализацију.

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 пречишћа-
вања испуштати у јавну канализациону мрежу, уз поштовање 
услова и сагласности надлежног јавног комуналног преду-
зећа. 

Извођење прикључка канализације, као и његова рекон-
струкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Нови Сад.“ .  

У пододељку „9.3. План енергетске инфраструктуре“ 
део „Снабдевање електричном енергијом“ став 3. после 
реченице треће додају се две нове реченице које гласе:

„Када је уградња ТС планирана у оквиру стамбене зграде, 
просторију за смештај ТС потребно је на одговарајући начин 
изоловати од буке и јонизујућих зрачења, у складу са про-
писима. Стамбене просторије стана не могу се граничити 
са просторијом у којој је смештена трансформаторска ста-
ница.“ .

Досадашње реченице четврта и пета постају реченице 
шеста и седма.

После става 3. додаје се став 4. који гласи:

„Све електроенергетске објекте и инсталације који се 
налазе у зони изградње планираних објеката или инфра-
структуре је потребно изместити, уз прибављање услова 
од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак „Електро-
дистрибуција Нови Сад.“ .

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички при-
кази:     

Размера
1.1.   Извод из Генералног плана града Новог 
  Сада до 2021. године – пречишћен текст..… ...... ...А4
1.2.   Извод из Плана генералне регулације новог 
  градског центра са окружењем у Новом Саду .... ...А3
2.     План намене површина, саобраћаја, 
  регулације и нивелације ......................................1:500
3.     План регулације површина јавне намене ..........1:500
4.     План инфраструктуре .........................................1:500.

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регу-
лације новог градског центра са окружењем у Новом Саду 
(локалитет Дневник) садржи текстуални део који се 
објављује у „Службеном листу Града Новог Сада“ и гра-
фичке приказе израђене у три примерка, које својим пот-
писом оверава председник Скупштине Града Новог Сада. 

По један примерак потписаног оригинала чува се у 
Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбани-
зам 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 регу-
лације новог градског центра са окружењем у Новом Саду 
(локалитет Дневник), доступна је на увид јавности у згради 
Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2 и 
путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs. 

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-299/2022-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД

Председница 
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 57. Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
68/15, 41/18, 44/18 – др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20) и члана 
39. тачка 37. Статута Града Новог Сада  („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од 16. септембра 2022. године, 
доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
 Члан 1.

 У Одлуци о јавном превозу путника на територији Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 
28/14, 69/14 и 74/16, „Службени гласник Републике Србије“, 
број 104/17 – одлука УС и „Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 61/19, 22/20, 24/21 и 
27/21-испр, 58/21 и 24/22) у члану 14. став 8. мења се и 
гласи:

„Одржавање и техничко оперативну подршку за функ-
ционисање електронских информационих дисплеја са 
порукама информационог сервиса Града и одржавање и 
имплементацију осталих неопходних елемената да би сис-
тем био у функцији, врши Градска управа на основу про-
грама који доноси Градско веће.“

После става 8. додаје се став 9. који гласи:
„Средства за одржавање и техничко оперативну подршку 

за функционисање електронских информационих дисплеја 
из става 8. овог члана обезбеђују се у буџету Града Новог 
Сада.“
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Досадашњи став 9. постаје став 10.
Досадашњи став 10. који постаје став 11. мења се и 

гласи:
„Стуб из става 1. овог члана, објекат за продају ауто-

буских карата, новина, цигарета и друго, „city light“ и елек-
тронске дисплеје без тона из става 7. овог члана, поставља 
и одржава Предузеће у складу са програмом пословања 
Предузећа, изузев одржавања и техничко оперативне 
подршке за функционисање електронских информационих 
дисплеја из става 8. овог члана.“

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 34-5393/2022-I
16. септембар 2022. године 
НОВИ САД 

Заменица председнице

Кристина Караић, с.р.

799
На основу члана 5. 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 XXIX 
седници од 16. септембра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ 
ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ГРАДСКОГ 

САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, 
КАО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 Члан 1.

У Одлуци о усклађивању Одлуке о организовању град-
ског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног преду-
зећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), члан 
8. мења се и гласи:

„Члан 8.

Основни капитал Јавног предузећа регистрован у Регис-
тру привредних субјеката је:

- Уписани новчани капитал 100,00 РСД
- Уплаћени новчани капитал 100,00 РСД, на дан 

22.02.2013. године
- Уписани неновчани капитал 722.234.013,70 РСД
- Унет неновчани капитал 722.234.013,70 РСД, на дан 

20.6.2022. године.
Основни капитал из става 1. овог члана износи 

722.234.113,70 РСД.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-5492/2022-I
16. септембар 2022. године 
НОВИ САД 

Заменица председнице
Кристина Караић, с.р.

800
На основу члана 39. тачка 36. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада, на XXIX седници од 16. септембра 2022. 
године, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 
ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ 
ПРИВРЕДЕ  ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму одржавања објеката путне прив-
реде за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 58/21 и 25/22) у члану 2. став 2. износ: „1.354.947.891,31 
динара“ замењује се износом: „2.154.947.891,31 динара“.

Члан 2.

Програм одржавања објеката путне привреде за 2022. 
годину, који је саставни део ове одлуке, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Позиција НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ Износ у динарима

1 Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних 
манифестација под покровитељством Града Новог Сада 4.000.000,00

2 Одржавање путева у зимским условима 259.364.105,66
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3 Одржавање путева – коловоза и коловозне конструкције, елемената пута, објеката 
који су саставни део пута, привремене сигнализације и опреме, пратећих садржаја 
пута за потребе корисника и осталих саобраћајних површина 1.576.883.785,65

4 Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме 105.000.000,00

5 Одржавање светлосне и семафорске сигнализације 90.000.000,00

6 Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина 50.000.000,00

7 Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави 1.500.000,00

8 Одржавање осталих некатегорисаних путева 4.000.000,00

9 Одржавање мостова 8.000.000,00

10 Одржавање вегетације и прегледности на прелазима пута преко железничке пруге 8.200.000,00

11 Одржавање путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима 10.000.000,00

12 Одржавање хоризонталне сигнализације  применом дебелослојне пластике и 
апликативних материјала 11.000.000,00

13 Одржавање заштитних ограда 5.000.000,00

14 Одржавање и унапређење саобраћајне сигнализације 7.000.000,00

15 Одржавање и унапређење саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја 15.000.000,00

УКУПНО ПОЗИЦИЈЕ 1-15: 2.154.947.891,31

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 351-2/2022-423-2-I
16. септембар 2022. године 
НОВИ САД

Заменица председнице
Кристина Караић, с.р.

801
На основу члана 39. тачка 33. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. 
године,  доноси

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКE О ПРОГРАМУ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ 

ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.

У Oдлуци о Програму инвестиционих активности Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад 
и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. 
годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 57/21, 16/22 
и 25/22), члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 
1.071.854.607,64 динара, и то за:

− КAПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе актив-
ности) у износу од 955.854.607,64 динара, и

− ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗА-
ЦИЈЕ у износу од 116.000.000,00 динара.“.

Члан 2.

У Програму инвестиционих активности Јавног комунал-
ног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег 
одржавања водовода и канализације за 2022. годину, који 
је саставни део ове одлуке, табела: „ИНВЕСТИЦИОНЕ  
АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“ мења се и 
гласи:“ 
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„ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

Позиција Назив програмске позиције Планирана вредност 
за 2022. годину

Група радова I В О Д О В О Д 623.344.480,45

2. ИЗВОРИШТА 85.000.000,00

 Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту ''Ратно острво'', 
утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала 85.000.000,00

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ 
МРЕЖЕ 538.344.480,45

Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској 
Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице „Чардак“ у 
Сремској Каменици) са набавком и уградњом материјала

10.000.000,00

 Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне 
мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици 1.400.000,00

 
Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута 
Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља 
Института за ратарство и повртарство)

1.600.000,00

 
Извођење радова на повезивању насеља Бегеч
са водоводним системом Новог Сада (III–фаза), 
са набавком и уградњом материјала

60.000.000,00

 
Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) 
у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког 
краја у Новом Саду

5.000.000,00

 Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у 
Новом Саду, са набавком и уградњом материјала 13.000.000,00

 
Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку 
улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у 
Новом Саду 
(II–фаза), са набавком и уградњом материјала    

60.000.000,00

 
Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке 
- II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације 
обавеза 

225.000.000,00

 
Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу 
водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак 
реализације обавеза 

2.500.000,00

 
Извођење радова на повезивању насеља Бегеч
са водоводним системом Новог Сада (II–фаза), 
са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених 
обавеза

42.500.000,00

 
Израда  пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици 
Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу 
Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза 

6.000.000,00

 
Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у  делу 
насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом 
материјала - наставак реализације уговорених обавеза 

3.000.000,00

 

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку 
улица Десанке Максимовић,  Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка, Маршала 
Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са 
набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених 
обавеза 

5.000.000,00
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Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку 
улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у 
Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације 
уговорених обавеза 

7.000.000,00

 
Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за 
снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови 
Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала - наставак 
реализације обавеза

96.344.480,45

Група радова II К А Н А Л И З А Ц И Ј А 332.510.127,19

12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 4.000.000,00

 
Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице 
атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована 
Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза 

4.000.000,00

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ 
МРЕЖЕ 328.510.127,19

 
Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу 
канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног 
тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I)

8.000.000,00

 
Израда пројектне документације за изградњу  канализације у делу 
индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, 
Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и 
Јадранска)

6.500.000,00

 
Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације 
насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког 
одреда

7.000.000,00

 Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици 
Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала  15.000.000,00

 Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког 
одреда, са набавком и уградњом материјала 90.000.000,00

 
Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције 
колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара 
Михајла Пупина у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза 

4.000.000,00

 
Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у 
Улици Мише Димитријевића у Новом Саду - наставак реализације 
уговорених обавеза 

1.500.000,00

 
Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на 
Булевару краља Петра I у Новом Саду - наставак реализације уговорених 
обавеза 

2.500.000,00

 

Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони 
надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду (I фаза - 
Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони 
надвожњака у Кисачкој улици у Новом Саду), са набавком и уградњом 
материјала - наставак реализације обавеза

15.000.000,00

 
Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са 
везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком 
и уградњом материјала  - наставак реализације обавеза 

105.257.002,79

 
Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење 
отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - 
Зрењанин, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације 
обавеза

73.753.124,40

 УКУПНО ( I + II ): 955.854.607,64
 Напомена: финансијске вредности позиција Програма инвестиционих активности  су изражене без ПДВ-а.
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Табела: „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ мења се и гласи:
„

РЕКАПИТУЛАЦИЈА Планирана вредност
за 2022. годину

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 955.854.607,64
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 116.000.000,00
УКУПНО: 1.071.854.607,64

 „

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2022-327-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице
Кристина Караић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 31. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на XXIX седници од 16. септембра 2022. 
године, доноси

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКE О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА 

ИЗГРАДЊИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.

У Oдлуци о Прoгрaму инвестиционих активности на 
изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 
2022. години („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 57/21 
и 25/22), члан 3. мења се и гласи:

„Члaн 3.

За реализацију Прoгрaмa планирана су средства у буџeту 
Грaдa Нoвoг Сaдa зa 2022. гoдину у изнoсу oд 229.342.467,00 
динара.“.

Члан 2.

Прoгрaм инвестиционих активности на изградњи реги-
оналног центра за управљање отпадом у 2022. години, који 
је саставни део ове одлуке, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ  РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА 
ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У 2022. ГОДИНИ

- у динарима -

Број 
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА ВРЕДНОСТ

1.
Израда техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине 
Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у 
циљу успостављања регионалног система управљања отпадом-Наставак 
реализације започетих активности

24.208.000,00

2. 
Исходовање сагласности, мишљења и др. у сврху израде техничке документације за 
управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, 
Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног 
система управљања отпадом

2.270.447,00

3.

Израда техничке документације за изградњу трансфер станице у Региону за 
управљање комуналним отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки 
Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања 
регионалног система управљања отпадом, на територији општина Бачка Паланка и 
Врбас, са техничком контролом-Наставак реализације започетих активности

8.000.000,00

4. Израда техничке документације за изградњу постројења за рециклажу грађевинског 
отпада са техничком контролом - Наставак реализације започетих активности 2.798.000,00

5. Изградња рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду -Наставак реализације 
започетих активности 192.066.020,00

УКУПНО: 229.342.467,00
 „
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Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2022-337-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД

Заменица председнице
Кристина Караић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 51. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са Споразомом о заједничком инвестирању и реализацији  
инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања 
127 број 016-19/2021 од 24. децембра 2021. године и број 
021-7/2021-2289-II од 24. децембра 2021. године, Скупштина 
Града Новог Сада на XXIX седници од 16. септембра 2022. 
године, доноси

ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПРОЈЕКТА НА УРЕЂЕЊУ АЛМАШКОГ 

КРАЈА У НОВОМ САДУ
Члан 1.

Овом одлуком уређује се начин реализације инвести-
ционог пројекта на уређењу Алмашког краја у Новом Саду 
(у даљем тексту: Пројекат), ради очувања културног исто-
ријског идентитета амбијента Алмашког краја, као просторно 
културно-историјске целине, а у складу са Споразомом о 
заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих 
пројеката и пројеката текућег одржавања (у даљем тексту: 
Споразум).

Члан 2.

Активности на реализацији Пројекта спроводиће се у 
оквиру просторно културно-историјске целине Алмашког 
краја у Новом Саду, која је утврђена Одлуком о утврђивању 
Алмашког краја у Новом Саду за просторно културно-ис-
торијску целину („Службени гласник Републике Србије“, 
број 47/19), а у складу са Планом генералне регулације 
Алмашког краја у Новом саду („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 51/21).

Поред простора из става 1. овог члана, активности на 
реализацији Пројекта спроводиће се и на просторима из 
обухвата следећих урбанистичких планова:

- План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 59/21) – део 
обухвата Плана: Улица Ђорђа Рајковића, Улица Марка 
Миљанова од Ђорђа Рајковића до Косовске улице, 
граница Косовска улица од Даничићеве до Улице Павла 
Стаматовића, изузев Косовске улице;

- План детаљне регулације блока између Темеринске, 
Кисачке и Доситејеве улице у Новом Саду („Службени 

лист Града Новог Сада“, број 54/21) – део обухвата 
Плана: Темеринска улица, само у обухвату тротоара, 
уз Просторно културно-историјску целину Алмашки 
крај;

- План детаљне регулације блокова између улица 
Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и 
блокова западно од Косовске улице у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 13/21) – део 
обухвата Плана: простор западно од Косовске улице;

- План генералне регулације старог градског центра и 
подручја Малог Лимана у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 45/11, 7/20 – др. план, 51/21 
– др. план и 59/21) – део обухвата Плана: Улица Ђорђа 
Рајковића, Улица Марка Миљанова од Ђорђа Рајковића 
до Косовске улице, граница Косовска улица од Дани-
чићеве до Улице Павла Стаматовића, изузев Косовске 
улице;

- План детаљне регулације зоне заштићеног старог 
језгра у Новом Саду („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 17/11 и 26/17) – део обухвата Плана: од 
Темеринске улице до улице Златне греде (целом шири-
ном Пашићеве улице и Трга Марије Трандафил до 
регулационих линија објеката са обе стране).

Члан 3.

Пројекат ће се реализовати у две фазе:
− I фаза реализације – у току 2022. године
− II фаза реализације започеће најкасније до краја 

2024. године.

Члан 4.

Средства за реализацију Пројекта обезбеђују се у буџету 
Града Новог Сада и буџету Аутономне покрајине Војво-
дине, у складу са Споразумом.

Члан 5.

Послове инвеститора у име и за рачун Града Новог Сада 
обављаће Завод за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада.

Члан 6.

Програми реализације активности на уређењу Алмаш-
ког краја у Новом Саду утврдиће се посебним актом Град-
ског већа Града Новог Сада.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-3/2022-245-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице
Кристина Караић, с.р.
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На основу члана 4. Одлуке о подизању и одржавању 

споменика на територији Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и 51/11) и Решења 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања број: 644-00-7/7/2022-11 од 28. јула 2022. године, 
Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници од 16. сеп-
тембра године, доноси

О Д Л У К У
О ПОСТАВЉАЊУ У НОВОМ САДУ, 

СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА НОВОСАДСКИМ 
ЈЕВРЕЈИМА – УЧЕСНИЦИМА У 

НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОМ ПОКРЕТУ, 
ПОГИНУЛИМ У АНТИФАШИСТИЧКОЈ 

БОРБИ 1941-1945. ГОДИНЕ
Члан 1.

У знак сећања на храбре суграђане, новосадске Јевреје, 
учеснике у Народноослободилачком покрету, погинуле у 
антифашистичкој борби 1941-1945. године, поставља се 

спомен-обележје у Новом Саду, (у даљем тексту: Спо-
мен-обележје).

Члан 2.

Спомен-обележје у облику вертикалне гранитне блок-
плоче на постољу поставиће се на зеленој површини у 
дворишту Синагоге, са западне (десне) стране Синагоге 
према згради Јеврејске општине Нови Сад, у Јеврејској 
улици.

Члан 3.

У горњем централном делу на обе стране блок-плоче 
биће уклесан симбол Давидове звезде, испод кога ће на 
српском језику и ћириличким писмом, енглеском и хебрејс-
ком језику у новом реду, бити уклесан текст: 

„ЈЕВРЕЈИ НОВОГ САДА ПОГИНУЛИ У ОТПОРУ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА 1941-1945.“

Испод текста из става 1. овог члана на блок-плочи окре-
нутој према Синагоги, на српском језику и ћириличким 
писмом, у две колоне биће уклесана имена:

„АБРАХАМ М. СТЕВАН     ГАЛ Ђ. ЕДИТА
 БЕМ Д. ЛИВИЈА – ЛИЛИ     ГРИН Л. РУДОЛФ
 БЕРГЕР М. ТИБОР     ГРИН МАКСИМ 
 БЕРГЕР – КОМЛОШ Ђ. ВЕРА    ХАЈДУ М. МАРТИН
 БЕРКОВИЋ Д. НИКОЛА     ХАЈДУ М. ТЕОДОР
 БЛАМ Л. ЕРВИН     ХАЛПЕР Ф. ЈОСИП
 БЛАМ Л. ОТО      ХАНДЕЛ Ђ. ЂЕРЂ – ЂОРЂЕ
 БЛАУ С. АЛЕКСАНДАР     ХАНДЛЕР М. БОРИШКА
 БРАЈНЕР Ј. ЈОСИП     ХЕРМАН Л. ЛАДИСЛАВ
 БРАЈНЕР Л. ЛЕОПОЛД     ХЕСЕР Л. ЂЕРЂ – ЂОРЂЕ
 БРАНДАЈЗ Ј. КАРЛО     ХУСАР Л. инж НИКОЛА
 БРЕЗДИЧКА АЛЕКСАНДАР (Бечеј)   ХУСАР Л. ЛАДИСЛАВ
ДРЕКСЛЕР А. МАРГИТА     ИСАКОВИЋ ЈИЦХАК – ИСАК
ФАРАГО Д. АНА     ЈАКАБ МАЋАШ – МАТИЈА
ФАРАГО Д. др ЂОРЂЕ     КАДЕЛБУРГ И. ГЕРТА
ФИРСТ др АЛЕКСАНДАР (Врбас)                КАРДОШ Ш. ФЕРЕНЦ – ФРАЊА
ФИШЛ Х. МАРКО     КАТИЋ Х. МИРКО
ФИШЛ Х. др ТИБОР     КЕЛНЕР К. ЕМИЛ
ФРЕНК Х. ШАНДОР     КЛАЈН О. КЛАРА
ФРИДЛЕНДЕР Р. ЛАДИСЛАВ    КОМ Ђ. МИЛАН
ФРИДМАН ЛАДИСЛАВ     КОМЛОШ Ђ. ЕДИТА“
ФУКС Ф. ЈЕРКА

Испод текста из става 1. овог члана на блок-плочи окренутој према згради Јеврејске општине Нови Сад, на српском 
језику и ћириличким писмом, у две колоне биће уклесана имена:

„КОН М. ЦВИ                  ЗОНЕНБЕРГ ДЕНЕШ – ДИОНИСИЈЕ
 ЛАСЛО Ј. ИМРЕ     ШЕНБЕРГЕР ИМРЕ – МИРКО
 ЛЕДЕРЕР М. АНДРИЈА              ШЕНБЕРГЕР Х. ГЕЗА
 ЛЕВИНГЕР Л. ПАВЛЕ                 ШЕНК ДРАГУТИН
 ЛЕВИНГЕР Л. СТЕВАН                 ШЕР – МИНДЕРОВИЋ КАТАРИНА
 ЛЕВИНГЕР Л. ТЕОДОР                 ШЕР ОСКАР (Србобран)
 ЛЕВИНГЕР М. ЕДИТА                 ШЛЕЗИНГЕР М. ЕРНЕСТ
 МАНДЕЛ Л. ЂЕРЂ – ЂОРЂЕ                ШТАЈН М. ФИЛИП
 МАНХАЈМ М. АЛЕКСАНДАР                ШТАЈН М. КАРОЉ – КАРЛО
 МАРБЕРГЕР ЕРВИН – МОРИС                ШТАЈН Л. ЛИПОТ
 МИКЕШ А. ЂОРЂЕ                 ШТАЈН инж ТИБОР
МОРГЕНШТЕРН ЕМИЛ                 ШТАЈНЕР ДУЦИКА (Рума)
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У доњем централном делу на обе стране блок-плоче на 
српском језику и ћириличким писмом, биће уклесан текст:

„ДОНАТОР: КАМЕНОРЕЗАЧКА РАДЊА ПЕТРОВИЋ, 
РУМЕНКА 2020. ГОД.“

Члан 4.

За постављање Спомен-обележја нису потребна сред-
ства из буџета Града Новог Сада.

Члан 5.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор који образује 
Скупштина Града Новог Сада у складу са чланом 8. Одлуке 
о подизању и одржавању споменика на територији Града 
Новог Сада.

Члан 6.

Ову одлуку објавити  у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-110/2022-I   
16. септембар 2022. године 
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

805
На основу члана 13. Одлуке о одређивању органа 

надлежног за одлучивање о располагању покретним ства-
рима у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 14/17 и 48/18), Скупштина Града 
Новог Сада на XXIX седници од 16. септембра 2022. године, 
доноси

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ ГРАДА 

НОВОГ САДА НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА 
НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ, МИНИСТАРСТВО 

ОДБРАНЕ, РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НОВИ САД, 

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НОВИ 
САД, БЕЗ НАКНАДЕ

I.

Преноси се право јавне својине Града Новог Сада на 
Републику Србију, Министарство одбране, Регионални 
центар Министарства одбране Нови Сад, Центар Минис-
тарства одбране Нови Сад, без накнаде, на следећим 
покретним стварима:

Ред
бр. НАЗИВ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ИНВЕНТАРНИ 

БРОЈ ЈКП

1. Рачунар Fujitsu Gold 26737

2. Рачунар Fujitsu Gold 26738

3. Рачунар Fujitsu Gold 26758

4. Рачунар Fujitsu Esprimo 
K5010124 All in one 32760

5. Рачунар Fujitsu Esprimo 
K5010124 All in one 32774

6. Рачунар Fujitsu Esprimo 
K5010124 All in one 32761

7. Монитор Fujitsu 24" 26608

8. Монитор Fujitsu 24" 26614

9. Монитор Fujitsu 24" 26615

10. Laptop рачунар Fujitsu Lifebook 
E5511 32927

11. Ласерски црно бели штампач 
Kyocera P 3155 DN 33982

12. Ласерски црно бели штампач 
Kyocera  3055 DN 26900

13. Hard disk Toshiba 500GB 1 комад

14. USB kabal 5 комада

Право јавне својине Града Новог Сада на покретним 
стварима из става 1. ове тачке преноси се на Републику 
Србију Министарство одбране, Регионални центар Минис-
тарства одбране Нови Сад, Центар Министарства одбране 
Нови Сад, у циљу обезбеђивања материјалних и технич-
ких услова за несметан рад Центра Министарства одбране 
Нови Сад.

 МОРГЕНШТЕРН ФЕРЕНЦ – ФРАЊО                           ШТАЈНЕР А. ХУГО
 МОРГЕНШТЕРН Ј. МИКША                                       ШТАСНЕР ПИШТА – ЈОСИП (Рума)
 НАФУСИ С. АНДРИЈА                 ШТАЈНФЕЛД Е. КАТА
 НАФУСИ С. ЂОРЂЕ                               ШТАЈНИЦ Ј. ЈАНОШ – ЈОВАН
 НАЈБЕРГЕР ЛАДИСЛАВ (Каћ)               ШВАРЦ Д. МИРА
 ПАП Х. ПАВЛЕ                  ТИМАР А. ЗОЛТАН – СТЕВАН
 РАЈХ Б. ЈЕЛИЦА – ЛИЛИ               ВАГМАН ХАНС – ЈОВАН
 РАКОШИ – ШЕР ЗОРА                 ВАЈДМАН Б. ЖОРЖЕТА
 РОЗЕНЦВАЈГ АЛФРЕД                 ВЕНБЕРГЕР БЕЛА – МИРКО
 РОЗЕНЦВАЈГ ВИКТОР                 ВЕРБЕР ГУСТАВ
 РОЗЕНФЕЛД ИМРЕ                 ВЕРМЕШ Е. ТИБОР
 СИРТЕШ ЛАЈОШ                 ВОЛ Н. АНА“
 ЗЕЛИНГЕР ИЛЗА
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II.

На основу ове одлуке закључиће се уговор између Града 
Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог Сада 
или лице које он овласти и Републике Србије, Министарства 
одбране, Регионални центар Министарства одбране Нови 
Сад, Центра Министарства одбране Нови Сад, који заступа 
овлашћено лице, којим ће се ближе уредити међусобни 
односи уговорних страна.

III.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 031-1/2022-206-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД

Заменица председнице
Кристина Караић, с,р,

806
На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађи-

вању Одлуке о организовању кoмуналне 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 члана 39. тачка 30. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници од 16. сеп-
тембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД 
ЗА 2022. ГОДИНУ

I.  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и кана-
лизација“ Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 
Нови Сад донео на 47. седници од 26. августа 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-237-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице
Кристина Караић, с.р.

807
На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађи-

вању Одлуке о организовању комуналне радне организације 
за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног пре-
дузећа  („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 
51/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на XXIX седници од 16. септембра 2022. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ 
НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I.  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Про-
грама пословања Jавног комуналног предузећа „Пут“ Нови 
Сад за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 142. седници 
одржаној 9. септембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 34-5961/2022-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице
Кристина Караић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 79. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), уз саглас-
ност Покрајинског секретаријата за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-
015-1/2022-03-07 од 6. септембра 2022.  године, Скупштина 
Града Новог Сада на XXIX седници од 16. септембра 2022. 
године, доноси                                   

                      
Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У ВЕТЕРНИКУ 
I

Улици у Ветернику, која нема назив, предложена као 
улица број 2 у Елаборату уличног система за насељено 
место Ветерник Републичког геодетског завода, која почиње 
од Улице новосадски пут, између кп 2178/1 и кп 1821, иде 
делом кп 1819, кп 1820, кп 2150/1, кп 3335 и завршава се 
код Улице патријарха Викентија, кп 4273, све у КО Ветерник, 
даје се назив: Улица Ханелоре Ламхе.

II

О спровођењу овог решења стараће се Републички 
геодетски завод и Градска управа за комуналне послове.
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III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 020-111/2022-I
16. септембар 2022.
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 79. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), уз саглас-
ност Покрајинског секретаријата за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-
015-1/2022-03-07 од 6. септембра 2022. године, Скупштина 
Града Новог Сада на XXIX седници од 16. септембра 2022. 
године, доноси                                   

                      
Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ 
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ 

I

Улици у Сремској Каменици, која нема назив, која почиње 
од Улице фрушкогорски пут, иде делом кп 2088,  кп 2074/1 
и кп 2074/2 и дуж кп 2074/6 и кп 2083/9, све у КО Сремска 
Каменица, даје се назив: Улица пчеларска.

II

О спровођењу овог решења стараће се Републички 
геодетски завод и Градска управа за комуналне послове.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 020-112/2022-I
16. септембар 2022.
НОВИ САД  

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

810
На основу члана 39. тачка 79. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), уз саглас-
ност Покрајинског секретаријата за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-
015-1/2022-03-07 од 6. септембра 2022. године, Скупштина 
Града Новог Сада на XXIX седници од 16. септембра 2022. 
године, доноси                                   

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ 

У ПЕТРОВАРАДИНУ 
I

Улици у Петроварадину, која нема назив, предложена 
као улица број 79 у Елаборату уличног система за насељено 
место Петроварадин Републичког геодетског завода, која 
почиње између кп 5205/4 и кп 5290, иде целом дужином кп 
5218 и завршава се између кп 5214/3 и кп 5317, све у КО 
Петроварадин, даје се назив: Улица ружин гај.

II

О спровођењу овог решења стараће се Републички 
геодетски завод и Градска управа за комуналне послове.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА   
Број: 020-113/2022-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

811
На основу члана 9. Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19, 
9/21, 9/21 – др. одлука и 27/22), по захтеву Савета Месне 
заједнице „Сајлово“, о давању непокретности у јавној 
својини на коришћење, Скупштина Града Новог Сада на 
XXIX седници од 16. септембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА НОВОГ САДА МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

„САЈЛОВО“
I.

ДАЈУ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретности у јавној 
својини Града Новог Сада, Месној заједници „Сајлово“ и 
то: 

- пословни простор за који није утврђена делатност број 
5, корисне површине 122 m2, и

- пословни простор за који није утврђена делатност број 
6, корисне површине 23 m2, 

оба на првом спрату зграде јединице локалне самоу-
праве број 2, која се налази у Новом Саду, у улици Доње 
Земље, саграђена на катастарској парцели број 9118/7 КО 
Нови Сад IV, уписана у Лист непокретности 974 КО Нови 
Сад IV.
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II.

На основу овог решења закључује се уговор између 
Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог 
Сада, или лице које он овласти и Месне заједнице „Сајлово“, 
коју заступа овлашћено лице, којим ће се регулисати међу-
собна права и обавезе.

III.

Уговор из тачке II. овог решења је основ за упис права 
коришћења Месне заједнице „Сајлово“, на непокретностима 
описаној у тачки I. овог решења у јавне књиге о непокрет-
ностима и правима на њима у складу са законом којим се 
уређује упис права на непокретностима.

IV.

Корисник непокретности из тачке I. овог решења дужан 
је да непокретности које му се овим решењем дају на 
коришћење користи за потребе обављања делатности за 
коју је Месна заједница „Сајлово“ и основана.            

V.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-94/2022-I
16. септембар 2022. године 
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

812
На основу члана 26. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о 

јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 
105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) 
и члана 11. Одлуке о прибављању, располагању и упра-
вљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19, 9/21, 
9/21 – др. одлука, 27/22 и 32/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од 16. септембра 2022. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА НОВОГ САДА АУТОНОМНОЈ 

ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ 
БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ, БЕЗ 

НАКНАДЕ

I.

ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретност у јавној својини 
Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводине за пот-
ребе Балетске школе у Новом Саду, без накнаде, и то:

- пословни простор осталог образовања – Балетска 
школа у делу сутерена, делу приземља и делу првог и 
другог спрата, посебан део број 2, корисне површине од 
2399 m2, а који се налази у згради у функцији осталог обра-
зовања број 1, у Новом Саду, Булевар цара Лазара број 
67, саграђеној на парцели број 3926/25 КО Нови Сад II, 
уписана у Лист непокретности број 1 КО Нови Сад II.

II.

На основу овог решења закључиће се уговор између 
Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог 
Сада, или лице које он овласти, са једне стране и Аутономне 
покрајине Војводине и Балетске школе у Новом Саду, које 
заступају лица овлашћена за заступање, са друге стране, 
а којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

III.

Балетска школа у Новом Саду, непокретност из тачке 
I. овог решења, која се овим решењем даје на коришћење, 
дужна је да је користи за обављање своје делатности.

IV.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-177/2021-I
16. септембар 2022. године 
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

813
На основу члана 26. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о 

јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 
105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) 
и члана 11. Одлуке о прибављању, располагању и упра-
вљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19, 9/21, 
9/21 – др. одлука, 27/22 и 32/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од 16. септембра 2022. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА НОВОГ САДА АУТОНОМНОЈ 

ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ 
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ИСИДОР БАЈИЋ“ 

НОВИ САД, БЕЗ НАКНАДЕ
I.

ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретност у јавној својини 
Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводине за пот-
ребе Музичке школе „Исидор Бајић“ Нови Сад, без накнаде, 
и то:
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- пословни простор осталог образовања – Музичка школа 
у делу сутерена, делу приземља и делу првог и другог 
спрата и цео трећи спрат, посебан део број 1, корисне 
површине од 7920 m2, а који се налази у згради у функцији 
осталог образовања број 1, у Новом Саду, Булевар цара 
Лазара број 67, саграђеној на парцели број 3926/25 КО 
Нови Сад II, уписана у Лист непокретности број 1 КО Нови 
Сад II.

II.

На основу овог решења закључиће се уговор између 
Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог 
Сада, или лице које он овласти, са једне стране и Аутономне 
покрајине Војводине и Музичке школе „Исидор Бајић“ Нови 
Сад, које заступају лица овлашћена за заступање, са друге 
стране, а којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

III.

Музичка школа „Исидор Бајић“ Нови Сад, непокретност 
из тачке I. овог решења, која се овим решењем даје на 
коришћење, дужна је да је користи за обављање своје 
делатности.

IV.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-178/2021-I
16. септембар 2022. године 
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

814
На основу члана 26. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о 

јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 
105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) 
и члана 11. Одлуке о прибављању, располагању и упра-
вљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19, 9/21, 
9/21 – др. одлука, 27/22 и 32/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од 16. септембра 2022. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА НОВОГ САДА АУТОНОМНОЈ 

ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ 
ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

БЕЗ НАКНАДЕ
I.

ДАЈУ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретности у јавној 
својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводине 
за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, без нак-
наде, и то:

- објекат здравства број 1, површине у габариту 771 m2, 
у Новом Саду, у улици Вршачка број 28, и помоћна 
зграда број 2, површине у габариту 112 m2 , у Новом 
Саду, у улици Вршачка, све саграђено на катастарској 
парцели број 2146/1 КО Нови Сад II и уписано у Лист 
непокретности број 5434 КО Нови Сад II, и

- пословни простор за који није утврђена делатност број 
3, корисне површине 19 m2 , и пословни простор за 
који није утврђена делатност број 4, корисне површине 
29 m2 , оба у приземљу зграде јединице локалне само-
управе број 2, у Новом Саду, у улици Доње Земље, 
све саграђено на катастарској парцели број 9118/7 КО 
Нови Сад IV, уписана у Лист непокретности 974 КО 
Нови Сад IV.

II.

На основу овог решења закључиће се уговор између 
Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог 
Сада, или лице које он овласти, са једне стране и Аутономне 
покрајине Војводине и Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 
које заступају лица овлашћена за заступање, са друге 
стране, а којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

III.

Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, непокретности из 
тачке I. овог решења, која се овим решењем дају на 
коришћење, дужан је да је користи за обављање своје 
делатности.

IV.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 020-104/2021-I
16. септембар 2022. године 
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

815
На основу члана 4., 4б и 5. Одлуке о прибављању, рас-

полагању и управљању непокретностима у јавној својини 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
31/19, 61/19, 9/21, 9/21 – др. одлука, 27/22 и 32/22), по 
захтеву инвеститора „GRA-VET INVEST“ doo Novi Sad, за 
размену непокретности непосредном погодбом, Скупштина 
Града Новог Сада на XXIX седници од 16. септембра 2022. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ИЗМЕЂУ 
ГРАДА НОВОГ САДА И ИНВЕСТИТОРА 

„GRA-VET INVEST“ DOO NOVI SAD
I.

Отуђују се непокретности из јавне својине Града Новог 
Сада и то:
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- пословна зграда за коју није утврђена делатност број 
1, површине у габариту 217 m2; пословни простор за 
који није утврђена делатност – пословни простор у 
подруму и делу приземља број 1, корисне површине 
145 m2  који се налази у пословној згради за коју није 
утврђена делатност број 1; пословни простор за који 
није утврђена делатност – пословни простор у делу 
приземља број 2, корисне површине 51 m2, који се 
налази у пословној згради за коју није утврђена делат-
ност број 1; све у јавној својини Града Новог Сада у 
целости и удео од 916/1144 градског грађевинског 
земљишта у јавној својини Града Новог Сада, које је 
укупне површине од 491 m2, све саграђено на катас-
тарској парцели број 1195/1 КО Нови Сад II, уписано 
у Лист непокретности број 10692 КО Нови Сад II, у 
Новом Саду, улица Ласла Гала број 24.

II.

Прибавља се непокретност у јавну својину Града Новог 
Сада и то:

- пословни простор – локал ознаке број L01 према Идеј-
ном решењу, број Е-164/22 из марта 2022. године које 
је израдио GORAN GRUJIĆ PR, BIRO ZA PROJEKTO-
VANJE I INŽENJERING GRU projekt NOVI SAD овере-
ним печатом инжењерске коморе Србије Горан З. 
Грујић, укупне нето површине 295,05 m2, од чега се 
део нето површине од 66,67 m2  налази у подруму, 
део нето површине од 149,05 m2  на приземљу и део 
нето површине од 79,33 m2 I спрату, који ће бити 
изграђен у будућем стамбено пословном објекту 
(По+П+4+Пк-Дуп), у Новом Саду, Ласла Гала број 24, 
на катастарској парцели број 1195/1 КО Нови Сад II, 
уз доплату тржишне вредности у висини од 159.628,61 
еура у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан исплате од стране инвес-
титора у Граду Новом Саду на име 916/1144 дела 
земљишта уз зграду и други објекат најкасније од 8 
дана од дана закључења уговора о размени.

III.

На основу овог решења закључује се уговор између 
Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог 
Сада или лице које он овласти и инвеститора „GRA-VET 
INVEST“ doo Novi Sad, Улица Ћирпанова број 25, Нови Сад, 
МБ: 21154008, ПИБ: 109278508 којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе уговорних страна.

IV.

Ово решење није основ за упис права својине на пре-
дметним непокретностима.

V.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-133/2021-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

816
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, 6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници од 16. сеп-
тембра 2022. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ 
„ЛАЗА КОСТИЋ“, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Гим-
назије „Лаза Костић“, Нови Сад, због истека периода на 
који су именовани, са 17. октобром 2022. године:

представници јединице локалне самоуправе:

ТАЊА РАЂЕНОВИЋ

ДРАГАН КОСОВАЦ

ТИНА МРЂА

представници запослених:

ИВАНА УТОРНИК

СВЈЕТЛАНА ПИЛИЋ ТОМИЋ

ЛИДИЈА ОГЊАНОВИЋ

представници родитеља:

БРАНКИЦА ЗЈАЛИЋ

МИЛОШ ПРПА

ВЛАДИМИР ЛЕКОВИЋ

II

За чланове Школског  одбора Гимназије „Лаза Костић“, 
Нови Сад, од 18. октобра 2022. године, на период од четири 
године, именују се:

представници јединице локалне самоуправе:

ТАЊА РАЂЕНОВИЋ

ДРАГАН КОСОВАЦ

ТИНА МРЂА

представници запослених:

ЛИДИЈА ОГЊАНОВИЋ

ИВАНА УТОРНИК

СВЈЕТЛАНА ПИЛИЋ ТОМИЋ

представници родитеља:

МИЛОШ ПРПА

ОЛГА ШИЈАН

ТАЊА САВИЋ
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III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2022-98-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

817
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, 6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници од 16. сеп-
тембра 2022. године доноси

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

„ВУК КАРАЏИЋ“, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Вук Караџић“, Нови Сад, због истека 
периода на који су именовани, са 28. септембром 2022. 
године:

представници јединице локалне самоуправе:
ИВАНКА АНДРИЋ
ТАТЈАНА ДРИД
СОЊА ДОТЛИЋ

представници запослених:
МИРЈАНА ДУРКАЛИЋ
ДРАГАНА ЂУРИЦА
СНЕЖАНА ЈАНЧИЋ

представници родитеља:
ДУБРАВКА РАКИЋ
БОЈАНА РАКИЋ МИТИЋ
САЊА ПРОДАНОВ

II

За чланове Школског  одбора Основне школе „Вук 
Караџић“, Нови Сад, од 29. септембра 2022. године, на 
период од четири године, именују се:

представници јединице локалне самоуправе:
МАЈА ТОЉАГА
АЛЕКСАНДРА СТРИКА
СОЊА ДОТЛИЋ

представници запослених:
ЗДЕНКА РАЈКОВИЋ
МАРЈАНА ЈУРИШЕВИЋ 
АНГЕЛА ГУША

представници родитеља:
ДУБРАВКА РАКИЋ
БОЈАНА РАКИЋ МИТИЋ
САЊА ПРОДАНОВ

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-99-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

818
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, 6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници од 16. сеп-
тембра 2022. године доноси

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

„ИВО ЛОЛА РИБАР“, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Иво Лола Рибар“, Нови Сад, због истека 
периода на који су именовани, са 17. октобром 2022. године:

представници јединице локалне самоуправе:
ЉИЉАНА ПАВЛОВИЋ
ЈОВАН ВОЈИНОВИЋ
ВУКАШИН МИЛОВИЋ

представници запослених:
ОЛИВЕРА ЧИПЛИЋ
ИВАНА ШОЛАР
ЖЕЉКО ЦЕХМАЈСТЕР

представници родитеља:
БИЉАНА ЧЕГАР
ВАЊА МОМЧИЛОВИЋ
ЕМИЛИЈА ВОДНИК
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II

За чланове Школског  одбора Основне школе „Иво Лола 
Рибар“, Нови Сад, од 18. октобра 2022. године, на период 
од четири године, именују се:

представници јединице локалне самоуправе:
ЈОВАН ВОЈИНОВИЋ
ВУКАШИН МИЛОВИЋ
МИЛОШ СУЧЕВИЋ

представници запослених:
ОЛИВЕРА ЧИПЛИЋ
ЖЕЉКО ЦЕХМАЈСТЕР
ВЕСНА БОСИН

представници родитеља:
БИЉАНА ЧЕГАР
ВАЊА МОМЧИЛОВИЋ
ЕМИЛИЈА ВОДНИК

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-100-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

819
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, 6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници од 16. сеп-
тембра 2022. године доноси

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

„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад, због 
истека периода на који су именовани, са 17. октобром 2022. 
године:

представници јединице локалне самоуправе:
СЛАВИЦА МАНОЈЛОВИЋ
МИРЈАНА ЧОРДАШ
НЕВЕН МАЛЕШЕВИЋ

представници запослених:
ЈЕЛЕНА ОБРЕНОВ
РУЖА МИЛИВОЈЕВИЋ
ВЕСНА МИЉКОВИЋ ДРАГОЈЕВИЋ

представници родитеља:
ДАНИЦА ГВОЗДЕНОВИЋ
ОЛГИЦА РОСИЋ
БРАНИСЛАВ РАДОМИРОВИЋ

II

За чланове Школског  одбора Основне школе „Светозар 
Марковић Тоза“, Нови Сад, од 18. октобра 2022. године, 
на период од четири године, именују се:

представници јединице локалне самоуправе:
НЕВЕН МАЛЕШЕВИЋ
СТЕФАН ДИКИЋ
МАРТА ЋУЛУМ

представници запослених:
ТАТЈАНА ПИВНИЧКИ НИКОЛИН
ТАТЈАНА МАРКОВИЋ
МИЛАН ДОБАНОВАЧКИ

представници родитеља:
НАТАША ЈОВИЋ
БРАНИСЛАВ РАДОМИРОВИЋ
ДАНИЦА ГВОЗДЕНОВИЋ

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-101-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

820
На основу члана 116. ст. 5. и 6, члана 117. став 3. тачка 

5, ст. 4. и 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 45. Статута 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници 
од 16. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН 
ПЕТРОВИЋ“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА, 

НОВИ САД
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I

ГОРАН СТЕПАНОВИЋ се разрешава дужности члана 
Школског одбора Школе за основно и средње образовање 
„Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад, представ-
ника родитеља, пре истека мандата. 

II

ДАНИЈЕЛА РАДАНОВИЋ се именује за члана Школског 
одбора Школе за основно и средње образовање „Милан 
Петровић“ са домом ученика, Нови Сад, представника 
родитеља.

III

Изборни период новоименованог члана Школског одбора 
Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ 
са домом ученика, Нови Сад из тачке II овог решења траје 
до истека мандата Школског одбора Школе за основно и 
средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, 
Нови Сад.

IV

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 
116. став 5. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) којим је прописано да чланове 
школских одбора основних и средњих школа именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе и у 
члану 39. тачка 45. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано да 
Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, именује 
и разрешава чланове школског одбора основних и средњих 
школа. Такође, чланом 117. став 3. тачка 5. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања је прописано да 
ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, 
пре истека мандата, поједине чланове органа управљања 
у случају да савет родитеља покрене иницијативу за раз-
решење члана органа управљања именованог на његов 
предлог, а чланом 117. став 4. наведеног закона је пропи-
сано да испуњеност услова из става 3. тач. 1–3. и 5. члана 
117. Закона о основама система образовања и васпитања 
утврђује просветни инспектор о чему обавештава надлежни 
орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 116. став 6. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања је прописано да чланове органа упра-
вљања из реда родитеља предлаже савет родитеља тајним 
изјашњавањем. Чланом 117. став 5. наведеног закона је 
прописано да изборни период новоименованог појединог 
члана органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања.

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
58. седници од 13. септембра 2022. године, на основу ини-
цијативе овлашћеног предлагача, Савета родитеља Школе 
за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са 
домом ученика, Нови Сад за разрешење Горана Степано-
вића дужности члана Школског одбора Школе, из реда 
родитеља, дописа Просветне испекције Градске управе за 

образовање Града Новог Сада, број: IX-614-1/22-101 од 
26. јула 2022. године, којим је Скупштина Града Новог Сада 
обавештена да су испуњени услови за разрешење Горана 
Степановића дужности члана Школског одбора Школе и 
спроведеног поступка тајног изјашњавања, којим је Савет 
родитеља Школе предложио Данијелу Радановић за члана 
Школског одбора Школе, из реда родитеља, утврдила Пред-
лог решења о разрешењу и именовању члана Школског 
одбора Школе за основно и средње образовање „Милан 
Петровић“ са домом ученика, Нови Сад.

У складу са горе наведеним решењем, донето је Решење 
као у диспозитиву.

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: 022-1/2022-102-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

821
На основу члана 41. ст. 2, 3. и 4. и члана 42. ст. 1, 2, 5. 

и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 
50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА  ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ 
САДА, НОВИ САД

I
У Управном одбору Завода за заштиту споменика културе 

Града Новог Сада, Нови Сад разрешавају се дужности

председника
МИРОСЛАВ ИЛИЋ

члана
НИКОЛИНА ВУКША
МИРОСЛАВ КОЛАРОВ
ТОША АЛЕКСАНДРОВ
ВЛАДИМИР БАЈИЋ
ЉИЉАНА ПОЛЗОВИЋ из реда запослених
ГОРДАНА РИС из реда запослених 
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II

У Управни одбор Завода за заштиту споменика културе 
Града Новог Сада, Нови Сад именују се на период од четири 
године

за члана и председника
МИРОСЛАВ ИЛИЋ, по другом именовању

за члана
ВЛАДИМИР БАЈИЋ, по другом именовању
МИЛА МАРКОВИЋ, по првом именовању
ЉИЉАНА ПОЛЗОВИЋ из реда запослених, по другом 

 именовању
ГОРДАНА РИС из реда запослених, по другом имено-

 вању

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 
41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове управног одбора установе културе 
именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака 
и познавалаца културне делатности и у члану 39. тачка 50. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града 
Новог Сада, у складу са законом, именује и разрешава 
управни и надзорни одбор установе културе чији је оснивач 
Град Нови Сад. 

Чланом 41. став 4. Закона о култури прописано је да 
председника управног одбора именује оснивач из реда 
чланова управног одбора.

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 41. став 2. Закона тако што је, између осталог, про-
писано да управни одбор установе има пет чланова, а 
чланом 2. Закона о изменама Закона о култури („Службени 
гласник РС“, број 78/21) у члану 42. став 5. Закона измењен  
је проценат у погледу састава управног одбора, тако што 
је прописано да састав управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 

Такође, чланом 42. ст. 1, 2 и  6. Закона о култури је 
прописано, поред осталог, да ако је оснивач установе кул-
туре јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова управног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, да најмање један од чланова 
управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 
носилаца основне, тј. програмске делатности, као и да се 
чланови управног одбора установе културе именују на 
период од четири године и да могу бити именовани највише 
два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 

овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Управног 
одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада, Нови Сад, односно усклађивања са Законом о култури 
и Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад, имајући у виду да је ова установа културе ускладила 
свој статут са наведеном одлуком, на предлог репрезен-
тативног синдиката Завода за заштиту споменика културе 
Града Новог Сада, Нови Сад и претходно обављених кон-
султација утврдила Предлог решења о разрешењу и име-
новању председника и чланова Управног одбора Завода 
за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови 
Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-103-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

822
На основу члана 45. ст. 3. - 5. и члана 46. ст. 1, 4. и 5. 

Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 50. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од 16. септембра 2022. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ 
САДА, НОВИ САД

I

У Надзорном одбору Завода за заштиту споменика кул-
туре Града Новог Сада, Нови Сад разрешавају се дужности
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председника
МИЛАН ПИВАРСКИ

члана
СЛАВИЦА КОМАД
АЛЕКСАНДРА ЗЕКОВИЋ из реда запослених

 II

У Надзорни одбор Завода за заштиту споменика културе 
Града Новог Сада, Нови Сад  именују се на период од 
четири године

за члана и председника
МИЛАН ПИВАРСКИ, по другом именовању

за члана
СЛАВИЦА КОМАД, по другом именовању
АЛЕКСАНДРА ЗЕКОВИЋ из реда запослених, по другом 

 именовању

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 
45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове надзорног одбора именује и разре-
шава оснивач и у члану 39. тачка 50. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим 
је прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са 
законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. 

Чланом 45. став 5. Закона о култури прописано је да 
председника надзорног одбора именује оснивач из реда 
чланова надзорног одбора.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 45. став 3. Закона тако што је прописано да надзорни 
одбор има три члана, а чланом 3. Закона о изменама Закона 
о култури („Службени гласник РС“, број 78/21) у члану 46. 
став 4. Закона измењен  је проценат у погледу састава 
надзорног одбора, тако што је прописано да састав над-
зорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 
40% представника мање заступљеног пола. 

Такође, чланом 46. ст. 1. и 5. Закона о култури је про-
писано, поред осталог, да ако је оснивач установе културе 
јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова надзорног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, као и да се чланови надзорног 
одбора установе културе именују на период од четири 
године и да могу бити именовани највише два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 

одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Надзор-
ног одбора Завода за заштиту споменика културе Града 
Новог Сада, Нови Сад, односно усклађивања са Законом 
о култури и Одлуком о установама културе чији је оснивач 
Град Нови Сад, имајући у виду да је ова установа културе 
ускладила свој статут са наведеном одлуком, на предлог 
репрезентативног синдиката Завода за заштиту споменика 
културе Града Новог Сада, Нови Сад и претходно обавље-
них консултација утврдила Предлог решења о разрешењу 
и именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, 
Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-104-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

823
На основу члана 41. ст. 2, 3. и 4. и члана 42. ст. 1, 2, 5. 

и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 
50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА  МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА, 

ПЕТРОВАРАДИН
I

У Управном одбору Музеја Града Новог Сада, Петро-
варадин разрешавају се дужности



16. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 41 – страна 2245.    

председника
МИЛИЦА ПАВЛИЋ

члана
САША ШОБОТ
СНЕЖАНА МИШКИЋ
ЛАСЛО СЕНТМАРТОНИ
СТЕВАН ПУЗИЋ
ГОРДАНА БУЛОВИЋ из реда запослених
ФЕЂА КИСЕЛИЧКИ из реда запослених 

II

У Управни одбор Музеја Града Новог Сада, Петровара-
дин именују се на период од четири године

за члана и председника
ОЉА МЕДАН, по првом именовању

за члана
САША ШОБОТ, по другом именовању
ЛАСЛО СЕНТМАРТОНИ, по другом именовању
ГОРДАНА БУЛОВИЋ из реда запослених, по другом 

 именовању
ФЕЂА КИСЕЛИЧКИ из реда запослених, по другом име-

 новању.

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 
41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове управног одбора установе културе 
именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака 
и познавалаца културне делатности и у члану 39. тачка 50. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града 
Новог Сада, у складу са законом, именује и разрешава 
управни и надзорни одбор установе културе чији је оснивач 
Град Нови Сад. 

Чланом 41. став 4. Закона о култури прописано је да 
председника управног одбора именује оснивач из реда 
чланова управног одбора.

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 41. став 2. Закона тако што је, између осталог, про-
писано да управни одбор установе има пет чланова, а 
чланом 2. Закона о изменама Закона о култури („Службени 
гласник РС“, број 78/21) у члану 42. став 5. Закона измењен  
је проценат у погледу састава управног одбора, тако што 
је прописано да састав управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 

Такође, чланом 42. ст. 1, 2 и  6. Закона о култури је 
прописано, поред осталог, да ако је оснивач установе кул-
туре јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова управног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-

нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, да најмање један од чланова 
управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 
носилаца основне, тј. програмске делатности, као и да се 
чланови управног одбора установе културе именују на 
период од четири године и да могу бити именовани највише 
два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Управног 
одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин, односно 
усклађивања са Законом о култури и Одлуком о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад, имајући у виду да 
је ова установа културе ускладила свој статут са наведеном 
одлуком, на предлог већине запослених Музеја Града Новог 
Сада, Петроварадин и претходно обављених консултација 
утврдила Предлог решења о разрешењу и именовању 
председника и чланова Управног одбора Музеја Града 
Новог Сада, Петроварадин.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-105-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

824
На основу члана 45. ст. 3. - 5. и члана 46. ст. 1, 4. и 5. 

Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 50. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА, 

ПЕТРОВАРАДИН
I

У Надзорном одбору Музеја Града Новог Сада, Петро-
варадин разрешавају се дужности

председника
САРА САВИЋ

члана
СУЗАНА КОВАЧЕВИЋ
ЈЕЛЕНА БАЊАЦ из реда запослених

 II

У Надзорни одбор Музеја Града Новог Сада, Петрова-
радин именују се на период од четири године

за члана и председника
САРА САВИЋ, по другом именовању

за члана
СУЗАНА КОВАЧЕВИЋ, по другом именовању
САВО ГВОЗДЕНОВИЋ из реда запослених, по првом 

 именовању

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 
45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове надзорног одбора именује и разре-
шава оснивач и у члану 39. тачка 50. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим 
је прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са 
законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. 

Чланом 45. став 5. Закона о култури прописано је да 
председника надзорног одбора именује оснивач из реда 
чланова надзорног одбора.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 45. став 3. Закона тако што је прописано да надзорни 
одбор има три члана, а чланом 3. Закона о изменама Закона 
о култури („Службени гласник РС“, број 78/21) у члану 46. 
став 4. Закона измењен  је проценат у погледу састава 
надзорног одбора, тако што је прописано да састав над-
зорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 
40% представника мање заступљеног пола. 

Такође, чланом 46. ст. 1. и 5. Закона о култури је про-
писано, поред осталог, да ако је оснивач установе културе 
јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова надзорног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, као и да се чланови надзорног 

одбора установе културе именују на период од четири 
године и да могу бити именовани највише два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Надзор-
ног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин, 
односно усклађивања са Законом о култури и Одлуком о 
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, имајући 
у виду да је ова установа културе ускладила свој статут са 
наведеном одлуком, на предлог већине запослених Музеја 
Града Новог Сада, Петроварадин и претходно обављених 
консултација утврдила Предлог решења о разрешењу и 
именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Музеја Града Новог Сада, Петроварадин.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-106-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

825
На основу члана 41. ст. 2, 3. и 4. и члана 42. ст. 1, 2, 5. 

и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 
50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА 

НОВОГ САДА, НОВИ САД
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I

У Управном одбору Историјског архива Града Новог 
Сада, Нови Сад разрешавају се дужности

председника
ЗОРИЦА ТОПИЋ

члана
МИЛОШ ЋАЛИЋ
ГОРАН РАКИТА
МИЛА МАРКОВИЋ
ЧЕДОМИР ГУЖВИЦА
НАТАША МАЛОБАБИЋ ВУКИЋ из реда запослених
ЕВА ЈОКИЋ из реда запослених

 II

У Управни одбор Историјског архива Града Новог Сада, 
Нови Сад именују се на период од четири године

за члана и председника
ЗОРИЦА ТОПИЋ, по другом именовању

за члана
МИЛОШ ЋАЛИЋ, по другом именовању
ЧЕДОМИР ГУЖВИЦА, по другом именовању
НАТАША МАЛОБАБИЋ ВУКИЋ из реда запослених, по 

 другом именовању
МАРИЈА ЂУРИЧАНИН из реда запослених, по првом 

 именовању

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 
41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове управног одбора установе културе 
именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака 
и познавалаца културне делатности и у члану 39. тачка 50. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града 
Новог Сада, у складу са законом, именује и разрешава 
управни и надзорни одбор установе културе чији је оснивач 
Град Нови Сад. 

Чланом 41. став 4. Закона о култури прописано је да 
председника управног одбора именује оснивач из реда 
чланова управног одбора.

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 41. став 2. Закона тако што је, између осталог, про-
писано да управни одбор установе има пет чланова, а 
чланом 2. Закона о изменама Закона о култури („Службени 
гласник РС“, број 78/21) у члану 42. став 5. Закона измењен  
је проценат у погледу састава управног одбора, тако што 
је прописано да састав управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 

Такође, чланом 42. ст. 1, 2 и  6. Закона о култури је 
прописано, поред осталог, да ако је оснивач установе кул-

туре јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова управног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, да најмање један од чланова 
управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 
носилаца основне, тј. програмске делатности, као и да се 
чланови управног одбора установе културе именују на 
период од четири године и да могу бити именовани највише 
два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Управног 
одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад, 
односно усклађивања са Законом о култури и Одлуком о 
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, имајући 
у виду да је ова установа културе ускладила свој статут са 
наведеном одлуком, на предлог већине запослених Исто-
ријског архива Града Новог Сада, Нови Сад и претходно 
обављених консултација утврдила Предлог решења о раз-
решењу и именовању председника и чланова Управног 
одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-107-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

826
На основу члана 45. ст. 3. - 5. и члана 46. ст. 1, 4. и 5. 

Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 50. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА 

НОВОГ САДА, НОВИ САД
I

У Надзорном одбору Историјског архива Града Новог 
Сада, Нови Сад разрешавају се дужности

председника
САЊА ВУЈИНОВИЋ

члана
БОЖАНА СТАНЧИЋ
БРАНКА ШАРИЋ из реда запослених

 II

У Надзорни одбор Историјског архива Града Новог Сада, 
Нови Сад  именују се на период од четири године

за члана и председника
САЊА ВУЈИНОВИЋ, по другом именовању

за члана
ГОРАН РАКИТА, по првом именовању
ЈАСМИНА ЋАЋИЋ из реда запослених, по првом име-

 новању

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 
45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове надзорног одбора именује и разре-
шава оснивач и у члану 39. тачка 50. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим 
је прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са 
законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. 

Чланом 45. став 5. Закона о култури прописано је да 
председника надзорног одбора именује оснивач из реда 
чланова надзорног одбора.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 45. став 3. Закона тако што је прописано да надзорни 
одбор има три члана, а чланом 3. Закона о изменама Закона 
о култури („Службени гласник РС“, број 78/21) у члану 46. 
став 4. Закона измењен  је проценат у погледу састава 
надзорног одбора, тако што је прописано да састав над-
зорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 
40% представника мање заступљеног пола. 

Такође, чланом 46. ст. 1. и 5. Закона о култури је про-
писано, поред осталог, да ако је оснивач установе културе 
јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова надзорног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, као и да се чланови надзорног 
одбора установе културе именују на период од четири 
године и да могу бити именовани највише два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Надзор-
ног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови 
Сад, односно усклађивања са Законом о култури и Одлуком 
о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, 
имајући у виду да је ова установа културе ускладила свој 
статут са наведеном одлуком, на предлог већине запосле-
них Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад и 
претходно обављених консултација утврдила Предлог 
решења о разрешењу и именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Историјског архива Града Новог Сада, 
Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-108-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

827
На основу члана 41. ст. 2, 3. и 4. и члана 42. ст. 1, 2, 5. 

и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 
50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ 

САДА, НОВИ САД



16. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 41 – страна 2249.    

I

У Управном одбору Културног центра Новог Сада, Нови 
Сад разрешавају се дужности

председника
НЕМАЊА ГЕРИЋ

члана
ЕДИТ КОЧАР-ЂАЛАИ
АНА ПАНТИЋ
ЈЕЛЕНА БИЖИЋ
АЛЕКСАНДРА ШОБОТ
ВАСА ТИМОТИЈЕВИЋ из реда запослених
МИЉАНА КОЗАРОВ из реда запослених 

II

У Управни одбор Културног центра Новог Сада, Нови 
Сад именују се на период од четири године

за члана и председника
НЕМАЊА ГЕРИЋ, по другом именовању

за члана
АНА ПАНТИЋ, по другом именовању
ЕДИТ КОЧАР-ЂАЛАИ, по другом именовању
ВАСА ТИМОТИЈЕВИЋ из реда запослених, по другом 

 именовању
МИЉАНА КОЗАРОВ из реда запослених, по другом 

 именовању

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 
41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове управног одбора установе културе 
именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака 
и познавалаца културне делатности и у члану 39. тачка 50. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града 
Новог Сада, у складу са законом, именује и разрешава 
управни и надзорни одбор установе културе чији је оснивач 
Град Нови Сад. 

Чланом 41. став 4. Закона о култури прописано је да 
председника управног одбора именује оснивач из реда 
чланова управног одбора.

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 41. став 2. Закона тако што је, између осталог, про-
писано да управни одбор установе има пет чланова, а 
чланом 2. Закона о изменама Закона о култури („Службени 
гласник РС“, број 78/21) у члану 42. став 5. Закона измењен  
је проценат у погледу састава управног одбора, тако што 
је прописано да састав управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 

Такође, чланом 42. ст. 1, 2 и  6. Закона о култури је 
прописано, поред осталог, да ако је оснивач установе кул-
туре јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 

чланова управног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, да најмање један од чланова 
управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 
носилаца основне, тј. програмске делатности, као и да се 
чланови управног одбора установе културе именују на 
период од четири године и да могу бити именовани највише 
два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Управног 
одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад, односно 
усклађивања са Законом о култури и Одлуком о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад, имајући у виду да 
је ова установа културе ускладила свој статут са наведеном 
одлуком, на предлог репрезентативног синдиката Култур-
ног центра Новог Сада, Нови Сад и претходно обављених 
консултација утврдила Предлог решења о разрешењу и 
именовању председника и чланова Управног одбора Кул-
турног центра Новог Сада, Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-109-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

828
На основу члана 45. ст. 3. - 5. и члана 46. ст. 1, 4. и 5. 

Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 50. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ 

САДА, НОВИ САД
I

У Надзорном одбору Културног центра Новог Сада, Нови 
Сад разрешавају се дужности

председника
САНДРА СТОЈКОВ

члана
ЈОВАНА НОВОСЕЛАЦ
НЕВЕНА ШОЛАК из реда запослених

II

У Надзорни одбор Културног центра Новог Сада, Нови 
Сад именују се на период од четири године

за члана и председника
САНДРА СТОЈКОВ, по другом именовању

за члана
БОЈАН ВИШЊИЋ, по првом именовању
НЕВЕНА ШОЛАК из реда запослених, по другом име-

 новању

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 
45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове надзорног одбора именује и разре-
шава оснивач и у члану 39. тачка 50. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим 
је прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са 
законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. 

Чланом 45. став 5. Закона о култури прописано је да 
председника надзорног одбора именује оснивач из реда 
чланова надзорног одбора.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 45. став 3. Закона тако што је прописано да надзорни 
одбор има три члана, а чланом 3. Закона о изменама Закона 
о култури („Службени гласник РС“, број 78/21) у члану 46. 
став 4. Закона измењен  је проценат у погледу састава 
надзорног одбора, тако што је прописано да састав над-
зорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 
40% представника мање заступљеног пола. 

Такође, чланом 46. ст. 1. и 5. Закона о култури је про-
писано, поред осталог, да ако је оснивач установе културе 
јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова надзорног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, као и да се чланови надзорног 

одбора установе културе именују на период од четири 
године и да могу бити именовани највише два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Надзор-
ног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад, односно 
усклађивања са Законом о култури и Одлуком о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад, имајући у виду да 
је ова установа културе ускладила свој статут са наведеном 
одлуком, на предлог репрезентативног синдиката Култур-
ног центра Новог Сада, Нови Сад и претходно обављених 
консултација утврдила Предлог решења о разрешењу и 
именовању председника и чланова Надзорног одбора Кул-
турног центра Новог Сада, Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-110-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

829
На основу члана 41. ст. 2, 3. и 4. и члана 42. ст. 1, 2, 5. 

и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 
50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

У НОВОМ САДУ, НОВИ САД



16. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 41 – страна 2251.    

I

У Управном одбору Градске библиотеке у Новом Саду, 
Нови Сад, разрешавају се дужности

председника:
НЕНАД ШАПОЊА  

члана:
ЗОРА ПУРИЋ  
МАРИЈА БЈЕЛИЦА  
САНДРА ЖЕПИНИЋ 
МИЛИЈАНА БАБИЋ 
ЉИЉАНА МАШИРЕВИЋ, из реда запослених 
БИЉАНА КИЧЕМА, из реда запослених 

II

У Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, 
Нови Сад именују се на период од четири године

за члана и председника
ТОДОР БРЗАК, по првом именовању

за члана
ЗОРА ПУРИЋ, по другом именовању
АЛЕКСАНДАР МАРИЧИЋ, по првом именовању
ЉИЉАНА МАШИРЕВИЋ, из реда запослених, по другом 

 именовању
САЊА АРБУТИНА, из реда запослених, по првом име-

 новању

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 
41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове управног одбора установе културе 
именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака 
и познавалаца културне делатности и у члану 39. тачка 50. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града 
Новог Сада, у складу са законом, именује и разрешава 
управни и надзорни одбор установе културе чији је оснивач 
Град Нови Сад. 

Чланом 41. став 4. Закона о култури прописано је да 
председника управног одбора именује оснивач из реда 
чланова управног одбора.

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 41. став 2. Закона тако што је, између осталог, про-
писано да управни одбор установе има пет чланова, а 
чланом 2. Закона о изменама Закона о култури („Службени 
гласник РС“, број 78/21) у члану 42. став 5. Закона измењен  
је проценат у погледу састава управног одбора, тако што 
је прописано да састав управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 

Такође, чланом 42. ст. 1, 2 и  6. Закона о култури је 
прописано, поред осталог, да ако је оснивач установе кул-
туре јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 

чланова управног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, да најмање један од чланова 
управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 
носилаца основне, тј. програмске делатности, као и да се 
чланови управног одбора установе културе именују на 
период од четири године и да могу бити именовани највише 
два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Управног 
Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад, односно 
усклађивања са Законом о култури и Одлуком о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад, имајући у виду да 
је ова установа културе ускладила свој статут са наведеном 
одлуком, на основу предлога репрезентативних синдиката 
Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад и претходно 
обављених консултација утврдила Предлог решења о раз-
решењу и именовању председника и чланова Управног 
одбора Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-111-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

830
На основу члана 45. ст. 3. - 5. и члана 46. ст. 1, 4. и 5. 

Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 50. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

У НОВОМ САДУ, НОВИ САД
I

У Надзорном одбору Градске библиотеке у Новом Саду, 
Нови Сад разрешавају се дужности

председника
ТОДОР БРЗАК

члана
АЛЕКСАНДАР МАРИЧИЋ
ДАНИЈЕЛА ДОБРЕТИЋ, из реда запослених

 II

У Надзорни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, 
Нови Сад, именују се на период од четири године

за члана и председника
НЕНАД ШАПОЊА, по првом именовању

за члана
МАРИЈА БЈЕЛИЦА, по првом именовању
ДАНИЈЕЛА ДОБРЕТИЋ, из реда запослених, по другом 

 именовању

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 
45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове надзорног одбора именује и разре-
шава оснивач и у члану 39. тачка 50. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим 
је прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са 
законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. 

Чланом 45. став 5. Закона о култури прописано је да 
председника надзорног одбора именује оснивач из реда 
чланова надзорног одбора.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 45. став 3. Закона тако што је прописано да надзорни 
одбор има три члана, а чланом 3. Закона о изменама Закона 
о култури („Службени гласник РС“, број 78/21) у члану 46. 
став 4. Закона измењен  је проценат у погледу састава 
надзорног одбора, тако што је прописано да састав над-
зорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 
40% представника мање заступљеног пола. 

Такође, чланом 46. ст. 1. и 5. Закона о култури је про-
писано, поред осталог, да ако је оснивач установе културе 
јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова надзорног одбора именује се из реда запослених 

у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, као и да се чланови надзорног 
одбора установе културе именују на период од четири 
године и да могу бити именовани највише два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Надзор-
ног одбора Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад, 
односно усклађивања са Законом о култури и Одлуком о 
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, имајући 
у виду да је ова установа културе ускладила свој статут са 
наведеном одлуком, на основу предлога репрезентативних 
синдиката Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад и 
претходно обављених консултација утврдила Предлог 
решења о разрешењу и именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Градске библиотеке у Новом Саду, Нови 
Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-112-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

831
На основу члана 41. ст. 2, 3. и 4. и члана 42. ст. 1, 2, 5. 

и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 
50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ 
ОДБОРА  „ПОЗОРИШТА МЛАДИХ", 

НОВИ САД
I

У Управном одбору „Позоришта младих", Нови Сад раз-
решавају се дужности

председника
ЖАНА ПЕЈАНОВИЋ

члана
БОЈАН ЖИВАНИЋ
ТАМАРА ВУКИЋЕВИЋ
ЖЕЉКО БАБИЋ
ИЛИЈА ЈОВИЋ
САША СТОЈКОВИЋ из реда запослених
ОЛГА ЖИВАНОВ из реда запослених 

II

У Управни одбор „Позоришта младих“, Нови Сад именују 
се на период од четири године

за члана и председника
ЖАНА ПЕЈАНОВИЋ, по другом именовању

за члана
ЖЕЉКО БАБИЋ, по другом именовању
ТАМАРА ВУКИЋЕВИЋ, по другом именовању           
САША СТОЈКОВИЋ, из реда запослених, по другом 

 именовању
ОЛГА ЖИВАНОВ, из реда запослених, по другом име-

 новању

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 
41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је про-
писано да чланове управног одбора установе културе име-
нује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака и 
познавалаца културне делатности и у члану 39. тачка 50. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града 
Новог Сада, у складу са законом, именује и разрешава 
управни и надзорни одбор установе културе чији је осни-
вач Град Нови Сад. 

Чланом 41. став 4. Закона о култури прописано је да 
председника управног одбора именује оснивач из реда 
чланова управног одбора.

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 41. став 2. Закона тако што је, између осталог, про-
писано да управни одбор установе има пет чланова, а 

чланом 2. Закона о изменама Закона о култури („Службени 
гласник РС“, број 78/21) у члану 42. став 5. Закона измењен  
је проценат у погледу састава управног одбора, тако што 
је прописано да састав управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 

Такође, чланом 42. ст. 1, 2 и  6. Закона о култури је 
прописано, поред осталог, да ако је оснивач установе кул-
туре јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова управног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, да најмање један од чланова 
управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 
носилаца основне, тј. програмске делатности, као и да се 
чланови управног одбора установе културе именују на 
период од четири године и да могу бити именовани највише 
два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Управног 
одбора „Позоришта младих“, Нови Сад, односно усклађи-
вања са Законом о култури и Одлуком о установама културе 
чији је оснивач Град Нови Сад, имајући у виду да је ова 
установа културе ускладила свој статут са наведеном одлу-
ком, на предлог репрезентативног синдиката „Позоришта 
младих“, Нови Сад и претходно обављених консултација 
утврдила Предлог решења о разрешењу и именовању 
председника и чланова Управног одбора „Позоришта мла-
дих“, Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-113-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.
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832
На основу члана 45. ст. 3. - 5. и члана 46. ст. 1, 4. и 5. 

Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 50. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА „ПОЗОРИШТА МЛАДИХ“, 

НОВИ САД
I

У Надзорном одбору „Позоришта младих“, Нови Сад 
разрешавају се дужности

председника
ОГЊЕН ТУБИЋ

члана
ЛУЦИА ПЕНА
ЕМИЛ КУРЦИНАК из реда запослених

 II

У Надзорни одбор „Позоришта младих“, Нови Сад име-
нују се на период од четири године

за члана и председника
ОГЊЕН ТУБИЋ, по другом именовању

за члана
ЛУЦИА ПЕНА, по другом именовању
СНЕЖАНА ВЕЛИМИРОВИЋ из реда запослених, по 

 првом именовању

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 
45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је про-
писано да чланове надзорног одбора именује и разрешава 
оснивач и у члану 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је 
прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са 
законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. 

Чланом 45. став 5. Закона о култури прописано је да 
председника надзорног одбора именује оснивач из реда 
чланова надзорног одбора.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 

члан 45. став 3. Закона тако што је прописано да надзорни 
одбор има три члана, а чланом 3. Закона о изменама Закона 
о култури („Службени гласник РС“, број 78/21) у члану 46. 
став 4. Закона измењен  је проценат у погледу састава 
надзорног одбора, тако што је прописано да састав над-
зорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 
40% представника мање заступљеног пола. 

Такође, чланом 46. ст. 1. и 5. Закона о култури је про-
писано, поред осталог, да ако је оснивач установе културе 
јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина чла-
нова надзорног одбора именује се из реда запослених у 
установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, као и да се чланови надзорног 
одбора установе културе именују на период од четири 
године и да могу бити именовани највише два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Надзор-
ног одбора „Позоришта младих", Нови Сад, односно 
усклађивања са Законом о култури и Одлуком о устано-
вама културе чији је оснивач Град Нови Сад, имајући у 
виду да је ова установа културе ускладила свој статут са 
наведеном одлуком, на предлог репрезентативног синди-
ката „Позоришта младих", Нови Сад и претходно обавље-
них консултација утврдила Предлог решења о разрешењу 
и именовању председника и чланова Надзорног одбора 
„Позоришта младих", Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-114-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.
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На основу члана 41. ст. 2, 3. и 4. и члана 42. ст. 1, 2, 5. 

и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 
50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ 
ОДБОРА СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА, 

НОВИ САД
I

У Управном одбору Стеријиног позорја, Нови Сад раз-
решавају се дужности

председника
ТИЈАНА ДЕЛИЋ

члана
НЕМАЊА НЕШИЋ
РАДЕНКО МАРИЋ
ИКОНИЈА РАДЕВИЋ ВУЈОВИЋ
МИЛАН КАЋАНСКИ из реда запослених

 II
У Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад именују 

се на период од четири године

за члана и председника
МИЛАН СТЕПАНОВ, по првом именовању

за члана
ИКОНИЈА РАДЕВИЋ ВУЈОВИЋ, по другом именовању
ЖЕЉКО КАРАН, по првом именовању
НИНА МАРКОВИНОВИЋ из реда запослених, по првом 

 именовању
ДЕСАНКА КОВАЧЕВИЋ из реда запослених, по првом 

 именовању

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 
41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове управног одбора установе културе 
именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака 
и познавалаца културне делатности и у члану 39. тачка 50. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града 
Новог Сада, у складу са законом, именује и разрешава 
управни и надзорни одбор установе културе чији је оснивач 
Град Нови Сад. 

Чланом 41. став 4. Закона о култури прописано је да 
председника управног одбора именује оснивач из реда 
чланова управног одбора.

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 41. став 2. Закона тако што је, између осталог, про-
писано да управни одбор установе има пет чланова, а 
чланом 2. Закона о изменама Закона о култури („Службени 
гласник РС“, број 78/21) у члану 42. став 5. Закона измењен  
је проценат у погледу састава управног одбора, тако што 
је прописано да састав управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 

Такође, чланом 42. ст. 1, 2 и  6. Закона о култури је 
прописано, поред осталог, да ако је оснивач установе кул-
туре јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова управног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, да најмање један од чланова 
управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 
носилаца основне, тј. програмске делатности, као и да се 
чланови управног одбора установе културе именују на 
период од четири године и да могу бити именовани највише 
два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Управног 
одбора Стеријиног позорја, Нови Сад, односно усклађивања 
са Законом о култури и Одлуком о установама културе чији 
је оснивач Град Нови Сад, имајући у виду да је ова установа 
културе ускладила свој статут са наведеном одлуком, на 
предлог већине запослених Стеријиног позорја, Нови Сад 
и претходно обављених консултација утврдила Предлог 
решења о разрешењу и именовању председника и чланова 
Управног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-115-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.
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На основу члана 45. ст. 3. - 5. и члана 46. ст. 1, 4. и 5. 

Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 50. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА, 

НОВИ САД

I

У Надзорном одбору Стеријиног позорја, Нови Сад раз-
решавају се дужности

председника

МИЛАН СТЕПАНОВ

члана

САНДРА АНТИЋ
ГОРАН ИБРАЈТЕР из реда запослених

 II

У Надзорни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад именују 
се на период од четири године

за члана и председника

ТИЈАНА ДЕЛИЋ, по првом именовању

за члана

РАДЕНКО МАРИЋ, по првом именовању
ТОМИСЛАВ БАШТИЋ из реда запослених по првом

  именовању

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 
45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је про-
писано да чланове надзорног одбора именује и разрешава 
оснивач и у члану 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је 
прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са 
законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. 

Чланом 45. став 5. Закона о култури прописано је да 
председника надзорног одбора именује оснивач из реда 
чланова надзорног одбора.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 45. став 3. Закона тако што је прописано да надзорни 
одбор има три члана, а чланом 3. Закона о изменама Закона 
о култури („Службени гласник РС“, број 78/21) у члану 46. 
став 4. Закона измењен  је проценат у погледу састава 
надзорног одбора, тако што је прописано да састав над-
зорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 
40% представника мање заступљеног пола. 

Такође, чланом 46. ст. 1. и 5. Закона о култури је про-
писано, поред осталог, да ако је оснивач установе културе 
јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина чла-
нова надзорног одбора именује се из реда запослених у 
установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, као и да се чланови надзорног 
одбора установе културе именују на период од четири 
године и да могу бити именовани највише два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Надзор-
ног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад, односно усклађи-
вања са Законом о култури и Одлуком о установама кул-
туре чији је оснивач Град Нови Сад, имајући у виду да је 
ова установа културе ускладила свој статут са наведеном 
одлуком, на предлог већине запослених Стеријиног позорја, 
Нови Сад и претходно обављених консултација утврдила 
Предлог решења о разрешењу и именовању председника 
и чланова Надзорног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-116-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.
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На основу члана 41. ст. 2, 3. и 4. и члана 42. ст. 1, 2, 5. 

и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 
50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ИЗРАДУ 

ТАПИСЕРИЈА „АТЕЉЕ 61“, ПЕТРОВАРАДИН
I

У Управном одбору Установе за израду таписерија 
„Атеље 61“, Петроварадин разрешавају се дужности

председника
ТАМАРА ЈОЛЏИЋ

члана
ВАЊА ЕТИНСКИ
МИРЈАНА ДОБАНОВАЧКИ, из реда запослених

 II

У Управни одбор Установе за израду таписерија „Атеље 
61“, Петроварадин именују се на период од четири године

за члана и председника
ДУШКО МАТИЋ, по првом именовању

за члана
ВАЊА ЕТИНСКИ, по другом именовању
МИЛОРАД ПАВЛОВИЋ, по првом именовању
ТЕОДОРА ЈАНКОВИЋ, из реда запослених, по првом 

 именовању
МИЛИЦА КОВАЧ, из реда запослених, по првом имено-

 вању

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 
41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове управног одбора установе културе 
именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака 
и познавалаца културне делатности и у члану 39. тачка 50. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града 
Новог Сада, у складу са законом, именује и разрешава 
управни и надзорни одбор установе културе чији је оснивач 
Град Нови Сад. 

Чланом 41. став 4. Закона о култури прописано је да 
председника управног одбора именује оснивач из реда 
чланова управног одбора.

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 41. став 2. Закона тако што је, између осталог, про-
писано да управни одбор установе има пет чланова, а 
чланом 2. Закона о изменама Закона о култури („Службени 
гласник РС“, број 78/21) у члану 42. став 5. Закона измењен  
је проценат у погледу састава управног одбора, тако што 
је прописано да састав управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 

Такође, чланом 42. ст. 1, 2 и  6. Закона о култури је 
прописано, поред осталог, да ако је оснивач установе кул-
туре јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова управног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, да најмање један од чланова 
управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 
носилаца основне, тј. програмске делатности, као и да се 
чланови управног одбора установе културе именују на 
период од четири године и да могу бити именовани највише 
два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Управног 
одбора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петро-
варадин, односно усклађивања са Законом о култури и 
Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад, имајући у виду да је ова установа културе ускладила 
свој статут са наведеном одлуком, на предлог већине запос-
лених у Установи за израду таписерија „Атеље 61“, Петро-
варадин и претходно обављених консултација утврдила 
Предлог решења о разрешењу и именовању председника 
и чланова Управног одбора Установе за израду таписерија 
„Атеље 61“, Петроварадин.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-117-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.
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На основу члана 45. ст. 3. - 5. и члана 46. ст. 1, 4. и 5. 

Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 50. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ИЗРАДУ 

ТАПИСЕРИЈА „АТЕЉЕ 61“, ПЕТРОВАРАДИН
I

У Надзорном одбору Установе за израду таписерија 
„Атеље 61“, Петроварадин разрешавају се дужности

председника
ДУШКО МАТИЋ

члана
НИКОЛА БУГАРСКИ
МИЛИЦА КОВАЧ,  из реда запослених

 II

У Надзорни одбор Установе за израду таписерија „Атеље 
61“, Петроварадин именују се на период од четири године

за члана и председника
ТАМАРА ЈОЛЏИЋ, по првом именовању

за члана
НИКОЛА БУГАРСКИ, по другом именовању
ЖЕЉКА ПОПАДИЋ, из реда запослених, по првом име-

 новању

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 
45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је про-
писано да чланове надзорног одбора именује и разрешава 
оснивач и у члану 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је 
прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са 
законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. 

Чланом 45. став 5. Закона о култури прописано је да 
председника надзорног одбора именује оснивач из реда 
чланова надзорног одбора.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 

члан 45. став 3. Закона тако што је прописано да надзорни 
одбор има три члана, а чланом 3. Закона о изменама Закона 
о култури („Службени гласник РС“, број 78/21) у члану 46. 
став 4. Закона измењен  је проценат у погледу састава 
надзорног одбора, тако што је прописано да састав над-
зорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 
40% представника мање заступљеног пола. 

Такође, чланом 46. ст. 1. и 5. Закона о култури је про-
писано, поред осталог, да ако је оснивач установе културе 
јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина чла-
нова надзорног одбора именује се из реда запослених у 
установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, као и да се чланови надзорног 
одбора установе културе именују на период од четири 
године и да могу бити именовани највише два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Надзор-
ног одбора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, 
Петроварадин, односно усклађивања са Законом о култури 
и Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад, имајући у виду да је ова установа културе ускладила 
свој статут са наведеном одлуком, на предлог већине запос-
лених у Установи за израду таписерија „Атеље 61“, Петро-
варадин и претходно обављених консултација утврдила 
Предлог решења о разрешењу и именовању председника 
и чланова Надзорног одбора Установе за израду таписе-
рија „Атеље 61“, Петроварадин.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-118-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.
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На основу члана 41. ст. 2, 3. и 4. и члана 42. ст. 1, 2, 5. 

и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 
50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И 
ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

„МЛАДОСТ“, ФУТОГ
I

У Управном одбору Установе за културу и образовање 
Културни центар „Младост“, Футог разрешавају се дужности

председника
БОШКО ЛОНИЋ

члана
ИВАНА КАРАПАНЏА
АЛЕКСАНДРА ДОБРИН из реда запослених 

II

У Управни одбор Установе за културу и образовање 
Културни центар „Младост“, Футог именују се на период од 
четири године

за члана и председника
МАРИЈА КОВАЧЕВИЋ, по првом именовању

за члана
ИВАНА КАРАПАНЏА, по другом именовању
БИЉАНА МОМИРОВИЋ, по првом именовању
РАДОВАН ЋУЛИБРК, из реда запослених, по првом 

 именовању
СТЕВАН СТОЈИЋ, из реда запослених, по првом име-

 новању

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 

41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове управног одбора установе културе 
именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака 
и познавалаца културне делатности и у члану 39. тачка 50. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града 
Новог Сада, у складу са законом, именује и разрешава 
управни и надзорни одбор установе културе чији је оснивач 
Град Нови Сад. 

Чланом 41. став 4. Закона о култури прописано је да 
председника управног одбора именује оснивач из реда 
чланова управног одбора.

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 41. став 2. Закона тако што је, између осталог, про-
писано да управни одбор установе има пет чланова, а 
чланом 2. Закона о изменама Закона о култури („Службени 
гласник РС“, број 78/21) у члану 42. став 5. Закона измењен  
је проценат у погледу састава управног одбора, тако што 
је прописано да састав управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 

Такође, чланом 42. ст. 1, 2 и  6. Закона о култури је 
прописано, поред осталог, да ако је оснивач установе кул-
туре јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова управног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, да најмање један од чланова 
управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 
носилаца основне, тј. програмске делатности, као и да се 
чланови управног одбора установе културе именују на 
период од четири године и да могу бити именовани највише 
два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Управног 
одбора Установе за културу и образовање Културни центар 
„Младост“, Футог, односно усклађивања са Законом о кул-
тури и Одлуком о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад, имајући у виду да је ова установа културе ускла-
дила свој статут са наведеном одлуком, на предлог репре-
зентативног синдиката Установе за културу и образовање 
Културни центар „Младост“, Футог и претходно обављених 
консултација утврдила Предлог решења о разрешењу и 
именовању председника и чланова Управног одбора Уста-
нове за културу и образовање Културни центар „Младост“, 
Футог.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-119-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.



страна 2260. – Броj 41 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 16. септембар 2022.

838
На основу члана 45. ст. 3. - 5. и члана 46. ст. 1, 4. и 5. 

Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 50. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И 
ОБРАЗОВАЊЕ  КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

„МЛАДОСТ“, ФУТОГ

I

У Надзорном одбору Установе за културу и образовање 
Културни центар „Младост“, Футог разрешавају се дужности

председника
МАРИЈА КОВАЧЕВИЋ

члана
СЛОБОДАНКА ЈЕЛИЧИЋ
НАТАША КНЕЖЕВИЋ из реда запослених

 II

У Надзорни одбору Установе за културу и образовање 
Културни центар „Младост“, Футог именују се на период од 
четири године

за члана и председника
БОШКО ЛОНИЋ, по првом именовању

за члана
СЛОБОДАНКА ЈЕЛИЧИЋ, по другом именовању
НАТАША КНЕЖЕВИЋ, из реда запослених, по другом 

 именовању

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 
45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове надзорног одбора именује и разре-
шава оснивач и у члану 39. тачка 50. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим 
је прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са 
законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. 

Чланом 45. став 5. Закона о култури прописано је да 
председника надзорног одбора именује оснивач из реда 
чланова надзорног одбора.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 45. став 3. Закона тако што је прописано да надзорни 
одбор има три члана, а чланом 3. Закона о изменама Закона 
о култури („Службени гласник РС“, број 78/21) у члану 46. 
став 4. Закона измењен  је проценат у погледу састава 
надзорног одбора, тако што је прописано да састав над-
зорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 
40% представника мање заступљеног пола. 

Такође, чланом 46. ст. 1. и 5. Закона о култури је про-
писано, поред осталог, да ако је оснивач установе културе 
јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова надзорног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, као и да се чланови надзорног 
одбора установе културе именују на период од четири 
године и да могу бити именовани највише два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Надзор-
ног одбора Установе за културу и образовање Културни 
центар „Младост“, Футог, односно усклађивања са Законом 
о култури и Одлуком о установама културе чији је оснивач 
Град Нови Сад, имајући у виду да је ова установа културе 
ускладила свој статут са наведеном одлуком, на предлог 
репрезентативног синдиката Установе за културу и обра-
зовање Културни центар „Младост“, Футог и претходно 
обављених консултација утврдила Предлог решења о раз-
решењу и именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Установе за културу и образовање Културни центар 
„Младост“, Футог.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-120-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.
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На основу члана 41. ст. 2, 3. и 4. и члана 42. ст. 1, 2, 5. 

и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 
50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И 
ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

„КИСАЧ“, КИСАЧ
I

У Управном одбору Установе за културу и образовање 
Културни центар „Кисач“, Кисач разрешавају се дужности

председника
БРАНКО ПРЕДОЈЕВИЋ

члана
МИРОСЛАВ БРНА
АЛЕНА ПАЛИК, из реда запослених 

II

У Управни одбор Установе за културу и образовање 
Културни центар „Кисач“, Кисач именују се на период од 
четири године

за члана и председника
БРАНКО ПРЕДОЈЕВИЋ, по другом именовању

за члана
МИЛИНКА ХРЋАН, по првом именовању
БЛАЖЕНКА ВОЗАР, по првом именовању 
ВЛАДИМИР МЕДВЕЂ, из реда запослених, по првом 

 именовању
ПАВЕЛ КОЛАР, из реда запослених, по првом именовању

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 
41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове управног одбора установе културе 
именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака 
и познавалаца културне делатности и у члану 39. тачка 50. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града 
Новог Сада, у складу са законом, именује и разрешава 
управни и надзорни одбор установе културе чији је оснивач 
Град Нови Сад. 

Чланом 41. став 4. Закона о култури прописано је да 
председника управног одбора именује оснивач из реда 
чланова управног одбора.

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 41. став 2. Закона тако што је, између осталог, про-
писано да управни одбор установе има пет чланова, а 
чланом 2. Закона о изменама Закона о култури („Службени 
гласник РС“, број 78/21) у члану 42. став 5. Закона измењен  
је проценат у погледу састава управног одбора, тако што 
је прописано да састав управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 

Такође, чланом 42. ст. 1, 2 и  6. Закона о култури је 
прописано, поред осталог, да ако је оснивач установе кул-
туре јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова управног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, да најмање један од чланова 
управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 
носилаца основне, тј. програмске делатности, као и да се 
чланови управног одбора установе културе именују на 
период од четири године и да могу бити именовани највише 
два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Управног 
одбора Установе за културу и образовање Културни центар 
„Кисач“, Кисач, односно усклађивања са Законом о култури 
и Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад, имајући у виду да је ова установа културе ускладила 
свој статут са наведеном одлуком, на предлог већине запос-
лених Установе за културу и образовање Културни центар 
„Кисач“, Кисач и претходно обављених консултација утвр-
дила Предлог решења о разрешењу и именовању пред-
седника и чланова Управног одбора Установе за културу 
и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-121-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.
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На основу члана 45. ст. 3. - 5. и члана 46. ст. 1, 4. и 5. 

Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 50. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И 
ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

„КИСАЧ“, КИСАЧ

I

У Надзорном одбору Установе за културу и образовање 
Културни центар „Кисач“, Кисач разрешавају се дужности

председника
СТЕВАН СТАНКОВ

члана
ДРАГАН РАДИЋ
ВЛАДИМИР МЕДВЕЂ из реда запослених

 II

У Надзорни одбор Установе за културу и образовање 
Културни центар „Кисач“, Кисач именују се на период од 
четири године

за члана и председника
СТЕВАН СТАНКОВ, по другом именовању

за члана
МИРОСЛАВ БРНА, по првом именовању
АЛЕНА ПАЛИК, из реда запослених, по првом имено-

 вању.

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 
45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове надзорног одбора именује и разре-
шава оснивач и у члану 39. тачка 50. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим 
је прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са 
законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. 

Чланом 45. став 5. Закона о култури прописано је да 
председника надзорног одбора именује оснивач из реда 
чланова надзорног одбора.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 45. став 3. Закона тако што је прописано да надзорни 
одбор има три члана, а чланом 3. Закона о изменама Закона 
о култури („Службени гласник РС“, број 78/21) у члану 46. 
став 4. Закона измењен  је проценат у погледу састава 
надзорног одбора, тако што је прописано да састав над-
зорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 
40% представника мање заступљеног пола. 

Такође, чланом 46. ст. 1. и 5. Закона о култури је про-
писано, поред осталог, да ако је оснивач установе културе 
јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова надзорног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, као и да се чланови надзорног 
одбора установе културе именују на период од четири 
године и да могу бити именовани највише два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Надзор-
ног одбора Установе за културу и образовање Културни 
центар „Кисач“, Кисач, односно усклађивања са Законом 
о култури и Одлуком о установама културе чији је оснивач 
Град Нови Сад, имајући у виду да је ова установа културе 
ускладила свој статут са наведеном одлуком, на предлог 
већине запослених Установе за културу и образовање 
Културни центар „Кисач“, Кисач и претходно обављених 
консултација утврдила Предлог решења о разрешењу и 
именовању председника и чланова Надзорног одбора Уста-
нове за културу и образовање Културни центар „Кисач“, 
Кисач.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-122-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.
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На основу члана 41. ст. 2, 3. и 4. и члана 42. ст. 1, 2, 5. 

и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 
50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НОВИ САД

I

У Управном одбору Новосадског дечијег културног цен-
тра, Нови Сад разрешавају се дужности

председника
ВАЊА ЉУБЉАНАЦ

члана:
МАЈА СТОЈАНОВИЋ

 II

У Управни одбор Новосадског дечијег културног центра, 
Нови Сад, именују се на период од четири године

за члана и председника
ВАЊА ЉУБЉАНАЦ, по другом именовању

за члана
МАЈА СТОЈАНОВИЋ, по другом именовању
САНДРА АНТИЋ, по првом именовању
НЕМАЊА НЕШИЋ, по првом именовању
СЛОБОДАНКА УГРЕНОВИЋ, из реда запослених, по 

 првом именовању

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 
41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове управног одбора установе културе 
именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака 
и познавалаца културне делатности и у члану 39. тачка 50. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града 
Новог Сада, у складу са законом, именује и разрешава 
управни и надзорни одбор установе културе чији је оснивач 
Град Нови Сад. 

Чланом 41. став 4. Закона о култури прописано је да 
председника управног одбора именује оснивач из реда 
чланова управног одбора.

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 41. став 2. Закона тако што је, између осталог, про-
писано да управни одбор установе има пет чланова, а 
чланом 2. Закона о изменама Закона о култури („Службени 
гласник РС“, број 78/21) у члану 42. став 5. Закона измењен  
је проценат у погледу састава управног одбора, тако што 
је прописано да састав управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 

Такође, чланом 42. ст. 1, 2 и  6. Закона о култури је 
прописано, поред осталог, да ако је оснивач установе кул-
туре јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова управног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, да најмање један од чланова 
управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 
носилаца основне, тј. програмске делатности, као и да се 
чланови управног одбора установе културе именују на 
период од четири године и да могу бити именовани највише 
два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Управног 
одбора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад, 
односно усклађивања са Законом о култури и Одлуком о 
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, имајући 
у виду да је ова установа културе ускладила свој статут са 
наведеном одлуком, на предлог већине запослених у Ново-
садском дечијем културном центру, Нови Сад и претходно 
обављених консултација утврдила Предлог решења о раз-
решењу и именовању председника и чланова Управног 
одбора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-123-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.
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На основу члана 45. ст. 3. - 5. и члана 46. ст. 1, 4. и 5. 

Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 50. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НОВИ САД

I

У Надзорном одбору Новосадског дечијег културног 
центра, Нови Сад разрешавају се дужности

председника
БОСИЉКА ДЕЛИЋ

члана
ВОЈИСЛАВ НЕСТОРОВИЋ

II

У Надзорни одбор Новосадског дечијег културног центра, 
Нови Сад, именују се на период од четири године

за члана и председника
БОСИЉКА ДЕЛИЋ, по другом именовању

за члана
ВОЈИСЛАВ НЕСТОРОВИЋ, по другом именовању
ТАМАРА ЦВЕТКОВИЋ, из реда запослених, по првом 

 именовању

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 
45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове надзорног одбора именује и разре-
шава оснивач и у члану 39. тачка 50. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим 
је прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са 
законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. 

Чланом 45. став 5. Закона о култури прописано је да 
председника надзорног одбора именује оснивач из реда 
чланова надзорног одбора.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 45. став 3. Закона тако што је прописано да надзорни 
одбор има три члана, а чланом 3. Закона о изменама Закона 
о култури („Службени гласник РС“, број 78/21) у члану 46. 
став 4. Закона измењен  је проценат у погледу састава 

надзорног одбора, тако што је прописано да састав над-
зорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 
40% представника мање заступљеног пола. 

Такође, чланом 46. ст. 1. и 5. Закона о култури је про-
писано, поред осталог, да ако је оснивач установе културе 
јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова надзорног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, као и да се чланови надзорног 
одбора установе културе именују на период од четири 
године и да могу бити именовани највише два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, у складу са 
цитираним одредбама, ради именовање чланова Надзор-
ног одбора Новосадског дечијег културног центра, Нови 
Сад, односно усклађивања са Законом о култури и Одлуком 
о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, 
имајући у виду да је ова установа културе ускладила свој 
статут са наведеном одлуком, на предлог већине запосле-
них у Новосадском дечијем културном центру, Нови Сад и 
претходно обављених консултација утврдила Предлог 
решења о разрешењу и именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Новосадског дечијег културног центра, 
Нови Сад.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-124-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

843
На основу члана 113. став 4, члана 123. став 4. тачка 1. 

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 XXIX седници од 16. септембра 2022. 
године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКАРСКЕ 
УСТАНОВЕ НОВИ САД
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I

ЉИЉАНА ЋУЛИБРК се разрешава дужности председ-
ника Надзорног одбора Апотекарске установе 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: 022-1/2022-125-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

844
На основу члана 113. став 4, члана 122. ст. 3. и 5. и 

члана 123. став 2. Закона о здравственој заштити („Служ-
бени 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 XXIX седници 
од 16. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКAРСКЕ 

УСТАНОВЕ НОВИ САД
I

У Надзорни одбор Апотекарске установе Нови Сад име-
нују се на период од четири године по првом именовању:

за председника
СВЕТЛАНА СЕЛАКОВИЋ

за члана
СЛОБОДАН АНТОНИЋ

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 
113. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник РС“, број 25/19), којим је прописано, поред осталог, 
да председника и чланове надзорног одбора 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 прописано да Скупштина Града 
Новог Сада, поред осталог, врши оснивачка права, именује 
и разрешава надзорне одборе установа које обављају 
здравствену делатност, у складу са законом. Такође, чла-
ном  123. став 2. наведеног закона је прописано, поред 

осталог, да за члана надзорног одбора може бити имено-
вано лице које

1) је доктор медицине, доктор денталне медицине, магис-
тар фармације, односно магистар фармације-медицински 
биохемичар или има високо образовање из области прав-
них, економских, односно организационих наука, на ака-
демским мастер студијама, у складу са законом којим се 
уређује високо образовање и најмање пет година радног 
искуства на пословима у области здравства, права, еконо-
мије, односно организационих наука;

2) није осуђивано, односно против којег се не води 
истрага, односно против којег није подигнута оптужница за 
кривично дело утврђено законом којим се уређује органи-
зација и надлежност државних органа у сузбијању орга-
низованог 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 против здравља људи, односно којем није правнос-
нажном судском одлуком изречена мера безбедности у 
складу са Кривичним закоником, и то: обавезно пси-
хијатријско лечење и чување у здравственој установи, 
обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно 
лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, 
односно забрана вршења позива, делатности и дужности 
због које не може обављати дужност члана управног, 
односно надзорног одбора;

3) није члан органа политичке странке;
4) испуњава и друге услове предвиђене статутом здрав-

ствене установе.
Чланом 122. став 3. Закона о здравственој заштити је 

прописано да се надзорни одбор здравствене установе 
именује на период од четири године, a ставом 5. наведеног 
члана је прописано да лице може бити члан надзорног 
одбора највише у два мандата.

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
59. седници од 15. септембра 2022. године, констатовала 
да Светлана Селаковић, дипломирани правник, и Слободан 
Антонић, дипломирани економиста, испуњавају прописане 
услове за именовање у Надзорни одбор Апотекарске уста-
нове Нови Сад и на основу претходно обављених консул-
тација утврдила Предлог решења о именовању председника 
и члана Надзорног одбора Апотекарске установе Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

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: 022-1/2022-126-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.
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845
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, 6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници од  16. сеп-
тембра 2022. године доноси

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

„ЂУРА ДАНИЧИЋ“, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Ђура Даничић“, Нови Сад, због истека 
периода на који су именовани, са 28. септембром 2022. 
године:

представници јединице локалне самоуправе:
ЉИЉАНА ЂУКИЋ
ЈЕЛЕНА ИЈЕВЉЕВ
РАДМИЛА МИЉАНОВИЋ

представници запослених:
МИЛАНА УРОШЕВИЋ
ДРАГАН КАРАПАНЏИН
БИЉАНА ШАНТАЛАБ

представници родитеља:
САЊА МУНИЖАБА ЈАИЋ
НЕНАД ТЕОФАНОВ
МИЛОШ НИКАЧЕВ

II

За чланове Школског  одбора Основне школе „Ђура 
Даничић“, Нови Сад, од 29. септембра 2022. године, на 
период од четири године, именују се:

представници јединице локалне самоуправе:
ГОРАН БОЈОВИЋ
СУНЧИЦА АЛЕКСИЋ
ЂОРЂО ПЕРИЋ

представници запослених:
ДРАГАН КАРАПАНЏИН
МИЛОШ САТАРИЋ
МИЛОШ БОГДАНОВИЋ

представници родитеља:
САЊА МУНИЖАБА ЈАИЋ
ТИЈАНА СТОЈАНОВИЋ
ДРАГАН САВИЋ

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-127-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

846
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, 6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници од  16. сеп-
тембра 2022. године доноси

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

„ИСИДОР БАЈИЋ“, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора  
Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови Сад, због истека 
периода на који су именовани, са 28. септембром 2022. 
године:

представници јединице локалне самоуправе:
Доц. др ГОРАН ИВАНЧЕВИЋ
ВЕСНА МАКСИМОВИЋ
ДЕЈАН КОСИЋ

представници запослених:
ЂУРО ПЕТЕ
СЕНКА НЕДЕЉКОВИЋ
ЗОРИЦА ЈЕЛИЋ

представници родитеља:
ЖЕЉКО АНДРИЋ
СНЕЖАНА БОГДАНОВИЋ
МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ

II

За чланове Школског  одбора Музичке школе „Исидор 
Бајић“, Нови Сад, од 29. септембра 2022. године, на период 
од четири године, именују се:

представници јединице локалне самоуправе:
НИКОЛА ГРБИЋ
ДЕЈАН КОСИЋ
ВЕСНА МАКСИМОВИЋ

представници запослених:
СЕНКА НЕДЕЉКОВИЋ
ЂУРО ПЕТЕ
ЗОРИЦА ЈЕЛИЋ
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представници родитеља:
ТИЈАНА ГРГИЋ
МАЈА ПИШТАЛОВИЋ
БОШКО БУТА

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-128-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

847
На основу члана 116. ст. 3, 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, 6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници од  16. сеп-
тембра 2022. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ОДРАСЛИХ 

„СВЕТИ САВА“, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Школе 
за основно образовање и васпитање одраслих „Свети Сава“, 
Нови Сад, због истека периода на који су именовани, са 
28. септембром 2022. године:

представници јединице локалне самоуправе:
БОЈАН ЖИВАНИЋ
БОРИСЛАВ НИКОЛИЋ
ДРАГАН КАПЛАРСКИ

представници запослених:
ВИЈОЛЕТА ЛОЦ
ДЕЈАН БИБИЋ
НАТАЛИ СВИЛОКОС
ЈЕЛЕНА БОГДАНОВИЋ

II

За чланове Школског одбора Школе за основно обра-
зовање и васпитање одраслих „Свети Сава“, Нови Сад, од 
29. септембра 2022. године, на период од четири године, 
именују се:

представници јединице локалне самоуправе:
БОЈАН ЖИВАНИЋ
АЛЕКСАНДАР МАЛЕШЕВИЋ
ДРАГАН КАПЛАРСКИ

представници запослених:
ВИЈОЛЕТА ЛОЦ
ДЕЈАН БИБИЋ
НАТАЛИ СВИЛОКОС
ДУШАН КУЉАНЧИЋ

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-129-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

848
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, 10/19, 6/20 и 
129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на XXIX седници од  16. септембра 2022. 
године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 
„МИХАЈЛО ПУПИН“, НОВИ САД

I

СЛАВИЦА СТОЈАНОВИЋ се разрешава дужности члана 
Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, 
Нови Сад, представника запослених, 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: 022-1/2022-130-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.
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849
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 
45. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XXIX 
седници од 16. септембра 2022. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“, НОВИ САД

I

НЕНИ МРЂЕНОВИЋ престаје дужност члана Школског 
одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад, 
представника родитеља, због наступања смрти.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-131-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

850
На основу члана 117. став 3. тачка 1) и члана 117. став 

4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници од 16. сеп-
тембра 2022. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОЖЕФ АТИЛА“, 

НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Јожеф Атила“, Нови Сад, пре истека ман-
дата:

представници јединице локалне самоуправе
ДРАГАНА КОРИЦА
МОНИКА ЦВЕРЊЕК
ДАНИЕЛ ДИМИТРИЈЕВИЋ

представници запослених
НИКОЛА МИХАЈЛОВИЋ

НАТАША ШАРКОВИЋ
АНА ПЕТРОВИЧ

представници родитеља
ЈЕЛЕНА КОВАЧЕВИЋ ВОРГУЧИН
МАРИЈА ТАДИЋ
др ЛИДИА ТУРО

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 30. маја 2022. године, Просветна инспекција Град-
ске управе за образовање Града Новог Сада доставила је 
Комисији за кадровска, административна и мандатно-иму-
нитетна питања Скупштине Града Новог Сада обавештење 
број: IX-614-1/22-74 од 26. маја 2022. године, поводом 
захтева за достављање обавештења о испуњености услова 
за разрешење Димитријевић Даниела и Корица Драгане 
дужности члана Школског одбора Основне школе „Јожеф 
Атила“, Нови Сад у складу са чланом 117. став 3. тачка 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања, а у 
вези са обавештењем Ане Петрович, председника Школ-
ског одбора да су Димитријевић Даниел и Корица Драгана 
одсуствовали са пет узастопних седница Школског одбора 
и да своју спреченост да присуствују седницама нису наја-
вили нити оправдали.

Наведеним обавештењем је истакнуто да је Просветна 
инспекција дана 23. маја 2022. године извршила ванредни 
инспекцијски надзор у предметној школи о чему је сачињен 
Записник број IX-614-1/22-74 од 26. маја 2022. године, којим 
је на основу чињеничног стања утврђено да до дана инспек-
цијског надзора, односно закључно са 30. седницом Школ-
ског одбора наведени чланови Школског одбора имају три 
узастопна неоправдана одсуства, односно два узастопна 
неоправдана одсуства до дана подношења дописа пред-
седника Школског одбора Скупштини Града Новог Сада. 
Имајући у виду да је чланом 14. став 3. Пословника о раду 
Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“ у Новом 
Саду, број 320-1/19 од 18.марта 2019. године прописано 
да уколико члан Школског одбора несавесно ради и нео-
правдано одсуствује више од три пута узастопно или пет 
пута у току једне школске године, да је председник  у оба-
вези да о томе обавести овлашћеног предлагача тог члана 
школског одбора, Просветна инспекција је истакла да пред-
седник Школског одбора, Ана Петрович није поступала у 
складу са наведеном одредбом Пословника.

У складу са чланом 121. став 5. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, којим је прописано да за 
обављање послова из своје надлежности орган управљања 
одговара органу који га именује и оснивачу, а у вези са 
чланом 117. став 3. тачка 1. наведеног закона, наведеним 
обавештењем Просветна инспекција је обавестила 
Скупштину Града Новог Сада, Комисију за кадровска, адми-
нистративна и мандатно-имунитетна питања и о следећем:

- да је Школски одбор Основне школе „Јожеф Атила“, 
Нови Сад донео Одлуку о расписивању конкурса за 
избор директора установе на мандатни период од 
четири године, која није у складу са законом, а што је 
утврђено Записником о ванредном инспекцијском над-
зору, број: IX-614-1/22-39 од 18. марта 2022. године,  
и
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- да је Школски одбор Основне школе „Јожеф Атила“, 
Нови Сад прекршио процедуре прописане Пословни-
ком о раду Школског одбора Основне школе „Јожеф 
Атила“, Нови Сад на седницама одржаним од почетка 
школске 2021/2022. године, укључујући и четири сед-
нице које су у вези са поновљеним конкурсним поступ-
ком за избор директора установе на мандатни период 
од четири године, а што је утврђено Записником о 
ванредном инспекцијском надзору, број: IX-614-1/22-74 
од 26. маја 2022. године.

У прилог наведеног достављени су горе наведени запис-
ници о ванредном инспекцијском надзору.

У вези са наведеним, Комисија за кадровска, админси-
тративна и мандатно имунитетна питања Скупштине Града 
Новог Сада утврдила је следеће чињенично стање:

- да је Решењем о разрешењу и именовању чланова 
Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“, Нови 
Сад, број: 022-1/2019-33-I од 25.03.2019. године и број: 
022-1/2020-305-I од 18.12.2020. године, Скупштина 
Града Новог Сада именовала чланове Школског одбора 
Школе на период од четири године.

- да је Записником о ванредном инспекцијском надзору, 
Просветне инспекције Градске управе за образовање, 
број: IX-614-1/22-39 од 18. марта 2022. године, на 
основу утврђеног чињеничног стања, констатовано да 
поступак конкурса за избор директора Основне школе 
„Јожеф Атила“ у Новом Саду није спроведен у складу 
са Законом, имајући у виду да је да је Школски одбор 
Основне школе „Јожеф Атила“, Нови Сад донео Одлуку 
о расписивању конкурса за избор директора установе 
на мандатни период од четири године, која није у складу 
са Законом о основама система образовања и васпи-
тања.

- да је Записником о ванредном инспекцијском надзору 
Просветне инспекције Градске управе за образовање, 
број: IX-614-1/22-74 од 26. маја 2022. године конста-
товано да је Школски одбор Основне школе „Јожеф 
Атила“ у Новом Саду прекршио процедуре прописане 
Пословником о раду Школског одбора Основне школе 
„Јожеф Атила“ у Новом Саду на седницама одржаним 
од почетка школске 2021/22. године, укључујући и 
четири седнице које су у вези са поновљеним конкур-
сним поступком за избор директора установе на ман-
датни период од 4 године. С обзиром на правне после-
дице одлука донетих на истим седницама Школског 
одбора на којима се није радило по прописаним про-
цедурама, констатује се и да поновљени конкурсни 
поступак за избор директора установе на мандатни 
период од 4 године није спроведен у складу са пропи-
сима.

 У вези са наведеним констатацијама, Просветана 
инспекција Градске управе за образовање је обавестила 
Скупштину Града Новог Сада и доставила наведени Запис-
ник о ванредном инспекцијском надзору, као и што је дос-
тавила наведени записник Школи, Покрајинском секрета-
ријату за образовање, прописе, управу и националне 
мањине-националне заједнице.

Наведену констатацију, Просветна инспекција Градске 
управе за образовање је донела на основу утвређеног 
чињеничног стања и то:

- да је Школски одбор од почетка текуће школске 2021/22. 
године па до дана инспекцијског надзора одржао 30 
седница Школског одбора, почев од 15.09.2021. године 
када је одржана седница нумерисана редним бројем 
1 и закључно са седницом која је започета дана 20.05. 

а закључена 21.05.2022. године која је нумерисана 
редним бројем 30, што је у супротности са одредбом 
члана 37. став 1. Пословника о раду Школског 
одбора, број: 320-1/19 од 18.03.2019. године, у којој 
се наводи да записник обавезно садржи између 
осталог редни број седнице, рачунајући од почетка 
мандатног периода.

- да се у наведеним записницима са седница Школског 
одбора од седнице нумерисане редним бројем 1. до 
21. налази да су сви одсутни чланови оправдано 
одсутни, од седнице нумерисане редним бројем 22. 
до 27. уз одсутне чланове се не налази  констатација 
да ли су исти одсуство најавили и оправдали, што је 
у супротности са одредбом члана 37. став 1. 
Пословника о раду Школског одбора, број: 320-1/19 
од 18.03.2019. године, у којој се наводи да записник 
обавезно садржи између осталог имена присутних 
и одсутних чланова, уз констатацију да ли је одсу-
ство најављено и оправдано, и седнице нумерисане 
редним бројем 28., 29. и 30. налази се да Димитријевић 
Даниел и Корица Драгана – нису јавили нити оправдали 
своје одсуство као и Моника Цверњек на 30. седници 
Школског одбора, те из наведеног разлога и конста-
товано да чланови Школског одбора Димитријевић 
Даниел и Корица Драгана имају 3 узастопна неоправ-
дана одсуства до дана инспекцијског надзора, односно 
закључно са 30. седницом Школског одбора Основне 
школе „Јожеф Атила“ у Новом Саду.

- да се председник Школског одбора Ана Петрович, 
обратила се Скупштини Града Новог Сада, Комисији 
за кадровска, административна и мандатно-имунитетна 
питања дописом, број: 564/22 од 10.05.2022. године, 
којим обавештава именовани орган да су чланови 
Школског одбора предложени од стране локалне само-
управе, Даниел Димитријевић и Драгана Корица одсу-
ствовали са пет узастопних седница Школског одбора 
Основне школе „Јожеф Атила“ у Новом Саду, а да при 
том своју спреченост да присуствују седницама нису 
најавили нити оправдали, што је супротно члану 14. 
став 3. Пословника о раду Школског одбора, број: 
320-1/19 од 18.03.2019. године, којим је прописано 
да уколико члан Школског одбора несавесно ради 
или неоправдано одсуствује више од три пута уза-
стопно или пет пута у току једне школске године, 
председник је у обавези да о томе обавести 
овлашћеног предлагача тог члана Школског одбора 
и да председник Школског одбора, Ана Петрович 
није поступила у складу са наведеном одредбом 
Пословника о раду Школског одбора Основне 
школе „Јожеф Атила“ у Новом Саду.

- да је на основу сазива за  горе наведене седнице 
Школског одбора, констатовано да је 9 од 30 седница 
сазвано најкасније 3 дана пре дана одређеног за одр-
жавање седнице Школског одбора, а 21 седница саз-
вана  у року мањем од 3 дана ( од чега: 5 седница – 2 
дана пре одржавања, 15 седница – 1 дан пре одржа-
вања и 1 седница – на сам дан одржавања седнице), 
што је у супротности са одредбом члана 10. став 
1. Пословника о раду Школског одбора, број: 320-
1/19 од 18.03.2019. године, којим је прописано да 
се сазив и материјал потребан за седницу дос-
тављају најкасније 3 дана пре дана одређеног за 
одржавање седнице.

- да је чланом 10. став 3. наведеног Пословника о раду 
Школског одбора прописано да се изузетно, уколико 
то захтева природа питања које се ставља на дневни 
ред, седница може заказати по хитном поступку, теле-
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фонским путем, најкасније један дан пре дана одређе-
ног за одржавање седнице, а да ниједна од наведених 
седница није заказана телефонским путем, а у сази-
вима за седнице и записницима са истих нема навода 
о изузетном заказивању седница по хитном поступку, 
као и да је последењу седницу док је био на снази 
Пословник о раду Школског одбора, број: 320-1/19 од 
18.03.2019. године, сазвала председник Школског 
одбора – Ана Петрович дана 04.05.2022. године, на 
дан одржавања исте 04.05.2022. године у просторијама 
школе, са две тачке Дневног реда: 1) Разматрање 
предлога измене и усвајање Пословника о раду Школ-
ског одбора Школе и 2) Разно, што је у супротности 
са наведеним пословником. Како је новоизабрани 
председник Школског одбора Ана Петрович изабрана 
на 24. седници и од тада четири од шест седница 
Школског одбора сазвала супротно Пословнику о раду 
Школског одбора.

- да је поводом захтева просветног инспектора траженог 
у инспекцијском надзору, Ана Петрович од просветног 
инспектора тражила да се написмено поставе питања 
која је било потребно разјаснити.

- да је на 30. седници Школског одбора, увидом у запис-
ник број: 634/22 од 21.05.2022. године, Председник 
Школског одбора Ана Петрович предложила допуну 
дневног реда под тачком 3) Усвајање записника са 30. 
седнице Школског одбора, што је у супротности са  
одредбом члана 15. став 1. Пословника о раду 
Школског одбора, број: 562/22 од 10.05.2022. године, 
којом је утврђено да у оквиру дневног реда, као 
прва тачка разматра се и усваја записник са прет-
ходне седнице, укључујући и електронску седницу, 
а да је увидом у сазив за исту седницу, број: 632/22 
од 19.05.2022. године, констатовано је да је исти без 
печата и потписа председника Школског одбора Ане 
Петрович, који потпис и отисак печата је Ана Петрович 
учинила у присуству просветног инспектора и вратила 
исправљен документ просветном инспектору.

- да су у спровођењу поништења и понављања конкур-
сног поступак за избор директора Школе, учињене 
неправилности под  тачкама дневног реда на 23., 24., 
25. и 30. седници Школског одбора ОШ „Јожеф Атила“ 
у Новом Саду  на којима је донета Одлука о поништа-
вању конкурса за директора Школе - на 23. седници 
од 24. марта 2022. године, која је објављена Бесплат-
ној публикацји о запошљавању „Послови“, број 981 од 
6. априла 2022. године, Одлука о расписивању конкурса 
за директора Школе- на 24. седници од 30. марта 2022. 
године, која је објављена  у Бесплатној публикацји о 
запошљавању „Послови“, број 982 од 13. априла 2022. 
године и на 25. седници од  7. априла 2022. године  
када је разматран текста конкурса за избор директора 
Школе. Наиме, на 24. седници, прекршене су одредбе  
члана 15. став 1. и 2. и члану 16. став 3. и 4. Послов-
ника о раду Школског одбора, број: 320-1/19 од 
18.03.2019. године, утврђене су исте одредбе 
пословника које гласе: „Сваки члан има право да 
затражи измене или допуне предложеног дневног 
реда, уз одговарајуће образложење и Школски 
одбор одлучује посебно о сваком предлогу за 
измену или допуну дневног реда.“, имајући у виду 
да је изостављено одговарајуће образложење за 
допуну предложеног дневног реда, да Школски 
одбор није одлучивао посебно о сваком предлогу 
за допуну дневног реда, а сходно томе да Школски 
одбор није поступао у складу са наведеном одред-
бом пословника о раду Школског одбора. Такође 

је утврђено и да је за 25. седницу Школског одбора 
која је одржана 07.04.2022. године упућен позив чла-
новима Школског одбора, а да у складу са чланом 
119. став 3. и 4. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 
и 129/2021), којим је прописано да седницама школ-
ског одбора присуствују и учествују у њиховом 
раду два представника ученичког парламента и 
представник синдиката у установи, без права одлу-
чивања, у извршеном изводу се не налази дос-
тављање позива председнику  синдиката Школе 
– Благоју Парошки и представницима ученичког 
парламента – Владимиру Шућур и Лари Дангубић.

Чланом 116. став 5. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) прописано је да 
чланове школских одбора основних и средњих школа име-
нује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе 
а чланом 39. тачка 45. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 11/19), прописано је да 
Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, именује 
и разрешава чланове школског одбора основних и средњих 
школа.

Чланом 117. став 3. тачка 1) Закона о основама обра-
зовања и васпитања прописано је да ће скупштина јединице 
локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поје-
дине чланове, укључујући и председника или орган упра-
вљања установе, на лични захтев члана, као и у случају 
да орган управљања доноси незаконите одлуке или не 
доноси одлуке које је на основу закона и статута дужан да 
доноси. Чланом 117. став 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања је прописано да испуњеност 
услова из члана 117. став 3. тач. 1)-3) и 5) наведеног закона 
утврђује просветни инспектор о чему обавештава надлежни 
орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 70. Пословника Скупштине Града Новог 
Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 23/20) прописано је, између осталог, да Комисија за 
кадровска, админситративна и мандатно-имунитетна 
питања Скупштине Града Новог Сада предлаже избор, 
именовање и постављење, односно разрешење лица које 
бира, именује или поставља Скупштина Града Новог Сада.

У складу са чињеничним стањем утвређеним од стране 
Просветне инспекције Градске управе за образовање Запис-
ником о ванредном инспекцијском надзору, Просветне 
инспекције Градске управе за образовање, број: IX-614-
1/22-39 од 18. марта 2022. године и Записником о ванред-
ном инспекцијском надзору Просветне инспекције Градске 
управе за образовање, број: IX-614-1/22-74 од 26. маја 
2022. године, утврђено је да Школски одбор Основне школе 
„Јожеф Атила“, Нови Сад  није спровео поступак конкурса 
за избор директора Основне школе „Јожеф Атила“ у Новом 
Саду Законом о основама система образовања и васпитања  
и да је прекршио процедуре прописане Пословником о раду 
Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“ у Новом 
Саду на седницама одржаним од почетка школске 2021/22. 
године, укључујући и седнице у вези са поновљеним кон-
курсним поступком за избор директора установе, те да  с 
обзиром на правне последице одлука донетих на истим 
седницама Школског одбора на којима се није радило по 
прописаним процедурама, ни поновљени конкурсни посту-
пак за избор директора установе на мандатни период од 
4 године није спроведен у складу са прописима.

Сходно напред наведеном, на основу увида у списе 
Просветне инспекције Градске управе за образовање, а у 
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вези са чланом 117. став 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања, којим је пропосано да испуњеност 
услова из члана 117. став 3. тач. 1)-3) и 5) наведеног закона 
утврђује просветни инспектор о чему обавештава надлежни 
орган јединице локалне самоуправе, Комисија за кадровска, 
административна и мандатно-имунитетна питања је утвр-
дила да су испуњени услови да Скупштина Града Новог 
Сад разреши, пре истека мандата, орган управљања, 
односно Школски одбор Основне школе „Јожеф Атила“, 
Нови Сад, те је на 59. седници од 15. септембра 2022. 
године утврдила Предлог решења о разрешењу Школског 
одбора Основне школе „Јожеф Атила“, Нови Сад.

Имајући у виду изложено, Скупштина Града Новог Сада 
одлучила је као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном средству: Ово решење је коначно и 
против истог се може покренути управни спор. Тужба се 
подноси Управном суду у року од 30 дана од дана пријема 
решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-132-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД 

Заменица председнице 
Кристина Караић, с.р.

Градско веће

851
 На основу члана 99. став 5. 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) и члана 3. став 2. Одлуке о 
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/15, 
8/16, 74/16, 38/18, 45/18 и 31/19), Градско веће Града Новог 
Сада, на 165. седници од  16. септембра 2022. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ДОПУНАМА  РЕШЕЊА О  ПРОГРАМУ  
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА  2022. ГОДИНУ

I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта 
за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
2/22, 8/22, 9/22-испр.,13/22, 21/22, 36/22 и 38/22) у  Програму 
отуђења грађевинског земљишта за 2022. годину, који чини 
саставни део Решења у Табели: „ I. Програм отуђења грађе-
винских парцела у својини Града Новог Сада ”, после тачке 
63. додају се тач.  од 64. до 70. које гласе:

„

64. Телеп – Булевар 
Патријарха Павла 1736/2 Нови Сад II 7.664 Комплекс општеградског 

центра

По+П до По+П+8 (10% од 
планиране површине под 
објектима може бити 
спратности до По+П+12)

65. Футог – ул. Соње 
Маринковић 1990/10 Футог 1.799

Радна зона намењена 
секундарним и терцијарним 
делатностима

П, ВП, П+1 спратност 
административних 
објеката је до П+2

66. Футог – ул. Соње 
Маринковић 1990/11 Футог 1.801

Радна зона намењена 
секундарним и терцијарним 
делатностима

П, ВП, П+1 спратност 
административних 
објеката је до П+2

67. Футог – ул. Соње 
Маринковић 1990/12 Футог 1.799

Радна зона намењена 
секундарним и терцијарним 
делатностима

П, ВП, П+1 спратност 
административних 
објеката је до П+2

68. Футог – ул. Соње 
Маринковић 1990/13 Футог 1.801

Радна зона намењена 
секундарним и терцијарним 
делатностима

П, ВП, П+1 спратност 
административних 
објеката је до П+2

69.
Футог – угао ул. Соње 
Маринковић и ул. 
Моше Пијаде

10455 Футог 2.212 Верски објекат са пратећим 
објектима До П+1

70. Каћ – ул. Стефана 
Немање 428/53 Каћ 835 Породично становање П до По+П+1, Су+П+Пк 

или П+1+Пк
 „
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II. У Табели: „ II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада “ , после тачке 37. додаје се 
тачка 38. која гласи:
„

38. Телеп – Булевар патријарха Павла 5442/1 Нови Сад II 881 Општеградски и линијски центри

 „
III. У Табели: „III. Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу 

објекта и формирање грађевинске парцеле“ , после тачке 22. додаје се тачка 23. која гласи:

„

23. Буковац – ул. 
22. августа бр. 92 1314/5 Буковац 345 Породично становање Изграђен је породични стамбени 

објекат спратности П+1+Пк+Г

„

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 351-1/2022-550-II
16. септембар 2022. године
НОВИ САД

   Градоначелник
             Милош Вучевић, с.р.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:

— ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЕТРОВАРАДИНА СА ПЕТРОВАРАДИНСКОМ 
ТВРЂАВОМ

— ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ 
ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ ДНЕВНИК)
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

796 План генералне регулације Петровара-
 дина са Петроварадинском тврђавом 2165

797 Одлука о изменама и допунама Плана 
 генералне регулације новог градског 
 центра са окружењем у Новом Саду 
 (локалитет Дневник) 2220

798 Одлука о изменама и допуни Одлуке о 
 јавном превозу путника на територији 
 Града Новог Сада 2226

799 Одлука о измени Одлуке о усклађива-
 њу Одлуке о организовању градског сао-
 браћајног предузећа „Нови Сад“, као јав-
 ног предузећа 2227

800 Oдлукa о изменама Одлуке о Програму 
 одржавања објеката путне привреде за 
 2022. годину 2227

801 Одлука о изменама Одлуке о Програму 
 инвестиционих активности Јавног кому-
 налног предузећа „Водовод и канализа-
 ција“ Нови Сад и текућег одржавања 
 водовода и канализације за 2022. годину 2228

802 Одлука о изменама Одлуке о Програму 
 инвестиционих активности на изградњи 
 регионалног центра за управљање отпа-
 дом у 2022. години 2231

803 Oдлукa о реализацији инвестиционог 
 пројекта на уређењу Алмашког краја у 
 Новом Саду 2232

804 Одлука о постављању у Новом Саду, 
 спомен-обележја новосадским Јеврејима 
 – учесницима у Народноослободилачком 
 покрету, погинулим у антифашистичкој 
 борби 1941-1945. године 2233

805 Одлука о преносу права својине Града 
 Новог Сада на покретним стварима на 
 Републику Србију, Министарство одбра-
 не, Регионални центар Министарства 
 одбране Нови Сад, Центар Министар-
 ства одбране Нови Сад, без накнаде 2234

806 Решење о давању сагласности на Одлу-
 ку о изменама Програма пословања 
 Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
 канализација“ Нови Сад за 2022. годину 2235

807 Решење о давању сагласности на Одлу-
 ку о изменама Програма пословања Јав-
 ног комуналног предузећа „Пут“ Нови 
 Сад за 2022. годину 2235

808 Решење о давању назива улици у Ветер-
 нику (Улица Ханелоре Ламхе) 2235

809 Решење о давању назива улици у Срем-
 ској Каменици (Улица пчеларска)  2236

810 Решење о давању назива улици у Петро-
 варадину (Улица ружин гај)  2236

811 Решење о давању на коришћење непо-
 кретности у јавној својини Града Новог 
 Сада, Месној заједници „Сајлово“ 2236

812 Решење о давању на коришћење непо-
 кретности у јавној својини Града Новог 
 Сада Аутономној покрајини Војводине 
 за потребе Балетске школе у Новом 
 Саду, без накнаде 2237

813 Решење о давању на коришћење непо-
 кретности у јавној својини Града Новог 
 Сада Аутономној покрајини Војводине 
 за потребе Музичке школе „Исидор Бајић“ 
 Нови Сад, без накнаде 2237

814 Решење о давању на коришћење непо-
 кретности у јавној својини Града Новог 
 Сада Аутономној покрајини Војводине 
 за потребе Дома здравља „Нови Сад“ 
 Нови Сад, без накнаде 2238

815 Решење о размени непокретности непо-
 средном погодбом између Града Новог 
 Сада и инвеститора „GRA-VET INVEST“ 
 doo Novi Sad 2238

816 Решење о разрешењу и именовању чла-
 нова Школског одбора Гимназије „Лаза 
 Костић“, Нови Сад 2239

817 Решење о разрешењу и именовању чла-
 нова Школског одбора Основне школе 
 „Вук Караџић“, Нови Сад 2240
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818 Решење о разрешењу и именовању чла-
 нова Школског одбора Основне школе 
 „Иво Лола Рибар“, Нови Сад 2240

819 Решење о разрешењу и именовању чла-
 нова Школског одбора Основне школе 
 „Светозар Марковић - Тоза“, Нови Сад 2241

820 Решење о разрешењу и именовању чла-
 на Школског одбора Школе за основно и 
 средње образовање „Милан Петровић“ 
 са домом ученика, Нови Сад 2241

821 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Управног одбора Заво-
 да за заштиту споменика културе Града 
 Новог Сада 2242

822 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Надзорног одбора За-
 вода за заштиту споменика културе Гра-
 да Новог Сада 2243

823 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Управног одбора Му-
 зеја Града Новог Сада, Петроварадин 2244

824 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Надзорног одбора Му-
 зеја Града Новог Сада, Петроварадин 2245

825 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Управног одбора Исто-
 ријског архива Града Новог Сада, Нови 
 Сад 2246

826 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Надзорног одбора 
 Историјског архива Града Новог Сада, 
 Нови Сад 2247

827 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Управног одбора Кул-
 турног центра Новог Сада, Нови Сад 2248

828 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Надзорног одбора 
 Културног центра Новог Сада, Нови Сад 2249

829 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Управног одбора Град-
 ске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад 2250

830 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Надзорног одбора 
 Градске библиотеке у Новом Саду, Нови 
 Сад 2251

831 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Управног одбора По-
 зоришта младих, Нови Сад 2252

832 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Надзорног одбора 
 Позоришта младих, Нови Сад 2254

833 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Управног одбора Сте-
 ријиног позорја, Нови Сад 2255

834 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Надзорног одбора 
 Стеријиног позорја, Нови Сад 2256

835 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Управног одбора Уста-
 нове за израду таписерија „Атеље 61“, 
 Петроварадин 2257

836 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Надзорног одбора Ус-
 танове за израду таписерија „Атеље 61“, 
 Петроварадин 2258

837 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Управног одбора Уста-
 нове за културу и образовање Културни 
 центар „Младост“, Футог 2259

838 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Надзорног одбора Ус-
 танове за културу и образовање Културни 
 центар „Младост“, Футог 2260

839 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Управног одбора Уста-
 нове за културу и образовање Културни 
 центар „Кисач“, Кисач 2261

840 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Надзорног одбора Ус-
 танове за културу и образовање Културни 
 центар „Кисач“, Кисач 2262

841 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Управног одбора Но-
 восадског дечијег културног центра, Нови 
 Сад 2263

842 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Надзорног одбора Но-
 восадског дечијег културног центра, Нови 
 Сад 2264
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Александар Ткалец.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За „Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700
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843 Решење о разрешењу председника Над-
 зорног одбора Апотекарске установе 
 Нови Сад 2264

844 Решење о именовању председника и чла-
 на Надзорног одбора Апотекарске устано-
 ве Нови Сад 2265

845 Решење о разрешењу и именовању чла-
 нова Школског одбора Основне школе 
 „Ђура Даничић“, Нови Сад 2266

846 Решење о разрешењу и именовању чла-
 нова Школског одбора Музичке школе 
 „Исидор Бајић“, Нови Сад 2266

847 Решење о разрешењу и именовању чла-
 нова Школског одбора Школе за основно 
 образовање и васпитање одраслих „Свети 
 Сава“ Нови Сад 2267

848 Решење о разрешењу члана Школског 
 одбора Електротехничке школе „Михајло 
 Пупин“, Нови Сад 2267

849 Решење о престанку дужности члана 
 Школског одбора Електротехничке 
 школе „Михајло Пупин“, Нови Сад 2268

850 Решење о разрешењу Школског одбора 
 Основне школе „Јожеф Атила“, Нови Сад 2268

Градско веће

851 Решење о допунама  Решења о Програ-
 му отуђења грађевинског земљишта за 
 2022. годину 2271


