
24. jun 2009. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 27 – Strana 729.    

480
На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на XIV седници 9. јуна 2009. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ДЕЛА ТРАНЏАМЕНТА У ПЕТРОВАРАДИНУ

1. УВОД

План детаљне регулације дела Транџамента у Пет-
роварадину (у даљем тексту: план) израђен је на осно-
ву Одлуке о изради плана детаљне регулације дела 
Транџамента у Петроварадину, коју је донела Скупшти-
на Града Новог Сада на XXXII седници од 8. октобра 
2007. године (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
39/2007). 

Плански основ за израду плана је Генерални план 
града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст 
(‘’Службени лист Града Новог Сада’’, број 39/2006) (у 
даљем тексту: Генерални план), који је утврдио смерни-
це и критеријуме за уређење просторних целина и зона.

Према Генералном плану, обухваћени простор на-
мењен је општим стамбеним зонама и општеградском 
центру .

Планом је обухвaћен простор између Каменичког пу-
та и железничке пруге Петроварадин – Беочин. На се-
вероистоку граница подручја је траса планиране при-
марне саобраћајнице, а на југозападу северни део 
Мишелучке петље.

Општеградски центри планирају се уз Каменички пут, 
а преостали део простора намењен је општим стамбе-
ним зонама. 

У југоистoчном делу простора налази се комплекс 
Телевизије Нови Сад, са разореним објектима које је 
неопходно уклонити, на коме се планира изградња и 
уређење комплекса мешовите намене.
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На простору, који се налази у граници  плана, евиден-
тиране су зоне бесправно изграђених  породичних стам-
бених објеката, као и слободни, неизграђени  простори. 
Усклађивањем постојећих са планираним саобраћајни-
цама, уз поштовање постојећих граница парцела, фор-
мирана је саобраћајна мрежа којом су дефи нисани 
грађевински блокови. 

Бруто површина грађевинског рејона обухваћеног 
планом износи 26,75 ha.

 

2.  OБУХВАТ ПЛАНА СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ 
 ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА  

Простор обухваћен планом налази се у КО Петрова-
радин унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је најзападнија тачка простора у осовинској 
тачки број 774. Из ове тачке граница се, у правцу севе-
роистока, поклапа са планираном осовином Каменичког 
пута до пресека са осовином планиране саобраћајнице, 
затим скреће у правцу југоистока пратећи је до пресека 
са осовином железничке пруге. Овде граница скреће 
осовином железничке пруге у правцу југозапада и пок-
лапа се са њом до пресека са осовином северне при-
кључне саобраћајнице на Мишелучкој петљи, у којој, 
осовином поменуте саобраћајнице, скреће на северо-
запад и долази до почетне тачке описа границе  грађе-
винског рејона.

Површина обухваћена планом је 26,76 ha.

3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОТЦЕЛИНЕ

У зависности од намене простора, услова за из-
градњу и начина коришћења, издвајају се следеће про-
сторне целине:

- општеградски центри,
- зона вишепородичног становања,
- зона породичног становања,
- комплекси мешовите намене,
- заштитно зеленило.

Ради лакше оријентације у простору и прецизнијег 
дефинисања услова за реализацију планираних сад-
ржаја, простор је додатно подељен на 13 потцелина (у 
даљем тексту: блокови) које представљају појединачне 
грађевинске блокове, или више њих, и чине компактну 
просторну целину. Блокови су означени на графичком 
приказу "План намене површина, саобраћаја, нивела-
ције и регулације" у размери 1:1000.

  

4. ПЛАН ПОДЕЛЕ НА ЈАВНО И ОСТАЛО 
 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Планом je јавно грађевинско земљиште разграниче-
но од осталог грађевинског земљишта. Од делова пос-
тојећих парцела образоваће се парцеле јавног грађе-
винског земљишта према графичком приказу "План  
поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са ус-
ловима за  формирање грађевинских парцела" у разме-
ри 1:1000. 

Јавно грађевинско земљиште:
- улице: целе парцеле у КО Петроварадин: бр. 

2588/2, 2588/6, 2658, 2662, 2843/2, 2844/1, 2845/5, 
2846/3 и делови парцеле у КО Петроварадин: бр. 2117, 
2118/1, 2118/2, 2119, 2120, 2573, 2576, 2577, 2579, 2580, 
2581/1, 2581/2, 2582, 2583, 2584, 2586/1, 2586/2, 2588, 
2588/3, 2588/4, 2588/5, 2588/8, 2589, 2590, 2657, 2659, 
2660, 2661, 2663, 2664, 2666, 2667, 2670, 2671, 2672, 
2673, 2674, 2676, 2677, 2678/1, 2678/2, 2680, 2681/2, 
2682, 2683, 2684/1, 2684/2, 2685, 2687/1, 2687/2, 2688, 
2689, 2690, 2692/1, 2692/3, 2701, 2833, 2834/2, 2835/1, 
2835/4, 2837, 2838/2, 2840/1, 2840/2, 2841/1, 2843/1, 
2844/2, 2845/3, 2847/1, 2847/2, 2847/4, 2848/1, 2848/2, 
2848/3, 2848/4, 2855/1, 2856/1, 2856/2, 3004, 4846, 
2121/1;

- трансформаторске станице: делови парцела у КО 
Петроварадин: бр. 2701,  2117;

- топлана: цела парцела у КО Петроварадин: број 
2692/1, и део парцеле у КО Петроварадин: број 2701.

Грађевинско земљиште које је намењено  општеград-
ском центру, становању, зеленилу и мешовитој намени 
је остало грађевинско земљиште.

У случају неусаглашености бројева наведених пар-
цела и бројева парцела на графичком приказу "План 
поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са ус-
ловима за формирање грађевинских парцела"  у разме-
ри 1:1000, важи  графички приказ.

На осталом грађевинском земљишту, граница која 
раздваја различите намене најчешће се поклапа са 
постојећом границом парцеле или је дата као планира-
на граница парцеле. 

Планиране регулационе линије утврђене су у односу 
на осовине саобраћајница или у односу на постојеће 
границе парцела. Осовине саобраћајница дефинисане 
су координатама осовинских тачака чији је списак дат 
на графичком приказу.  

5. МРЕЖА ИНФРАСТРУКТУРЕ

5.1. Мрежа саобраћајне инфраструктуре 

Подручје унутар грађевинског рејона  ограничено је:
- са северозапада Каменичким путем;
- са истока планираном саобраћајницом;
- са југоистока пругом Петроварадин- Беочин и
- са југозапада постојећом саобраћајницом која је 

део Мишелучке петље.
Подручје обухваћено планом повезано је са градс-

ком уличном мрежом Каменичким путем (Државни пут I 
реда Р-107) преко Моста слободе и Варадинског моста . 

Трасе планираних инфраструктурних коридора пре-
сецају подручје Транџамента, што је утицало на плани-
рање појединих улица. 

Планира се проширење регулације Каменичког пута 
у оквиру које ће се налазити коловоз са четири саоб-
раћајне траке са разделним острвом, бициклистичка 
стаза, зелене површине и тротоар. Уз источну границу 
подручја планира се саобраћајница која ће, надвожња-
ком преко пруге Петроварадин-Беочин, повезивати Ми-
шелук I и Мишелук II са Транџаментом, односно Каме-
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ничким путем, а њихово укрштање планира се кружном 
раскрсницом у нивоу.

Планиране сабирне саобраћајнице, ширине регула-
ције од 6 до 20 m, највећим делом се ослањају на пос-
тојеће атарске путеве.

Возила ЈГПП-а саобраћају Каменичким путем. Уну-
тар регулације саобраћајница планира се и изградња 
аутобуских ниша (према графичком приказу “План на-
мене површина, саобраћаја, нивелације и регулације” у 
размери 1:1000).

У оквиру регулација улица, у зони општеградских 
центара и вишепородичног становања, планира се из-
градња управних паркинга.

5.2.  Водна инфраструктура

Снабдевање водом
Снабдевање водом биће преко планиране водоводне 

мреже у склопу водоводног система Града Новог Сада.
Појединачне потребе за водом решавају се преко бу-

шених бунара на парцели корисника.
На Каменичком путу постоји примарни доводник во-

де за Сремску Каменицу, профила Ø 400 mm.
Планира се изградња секундарне водоводне мреже 

профила Ø 100 mm. Секундарна водоводна мрежа из-
градиће се у свим постoјећим и планираним улицама. 

Постојећи примарни доводник воде Ø 400 mm на Ка-
меничком путу изградиће се у регулацији планиране 
саобраћајнице.

Планирана мрежа ће својим капацитетом задовољи-
ти потребе за водом планираних садржаја.

Положај постојеће и планиране мреже дат је на гра-
фичком приказу ‘’План водне инфраструктуре’’ у разме-
ри 1:1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће пре-

ко планиране канализационе мреже сепаратног типа у 
склопу канализационог система Града Новог Сада.

Атмосферске воде се делом упијају у земљиште, а 
делом гравитационо сливају према нижим теренима.

У јужном делу овог простора постоји примарна кана-
лизациона мрежа профила Ø 400 mm, која одводи отпад-
не воде из Сремске Каменице према Петроварадину.

Отпадне воде ће се преко планиране канализационе 
мреже одвести до канализационог система у Петрова-
радину. Планира се мрежа профила Ø 250 и              Ø 
300 mm, која ће задовољити потребе за одвођењем от-
падних вода планираних садржаја.

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

Атмосферске воде ће се затвореном канализацио-
ном мрежом одвести до Петроварадина, односно Роко-
вог потока. Планирана секундарна канализација биће 
профила од Ø 250 до Ø 400 mm, док ће примарна мре-
жа бити профила од Ø 500 до       Ø 900 mm.

Планирана сепаратна канализациона мрежа омо-
гућиће несметано одвођење отпадних и атмосферских 
вода.

У циљу заштите постојећих инсталација атмосферс-
ке и фекалне канализације, на осталом грађевинском 
земљишту дефинише се заштитни појас који обухвата 
простор између постојећих инсталација и појас ширине 
један метар мерено од постојећих инсталација.

Положај постојеће и планиране мреже дат је на гра-
фичком приказу ‘’План водне инфраструктуре’’ у разме-
ри 1:1000.

 

5.3.  Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом биће из јединс-

твеног електроенергетског система. Основни објекат за 
снабдевање биће трансформаторска станица (ТС) 
110/20 kV ‘’Нови Сад 6-Мишелук’’. Од ове ТС до под-
ручја обухваћеног планом полазиће 20 kV водови на 
које ће се повезати дистрибутивне трансформаторске 
станице 20/0,4 kV. Дистрибутивне ТС ће преко дистри-
бутивне нисконапонске мреже снабдевати електричном 
енергијом све постојеће и планиране кориснике. 

У односу на планирану изградњу, потребно је изгра-
дити две дистрибутивнe ТС монтажно-бетонског типа у 
зонама планираног вишепородичног становања. ТС могу 
се градити и на другим парцелама намењеним вишепо-
родичном становању, у зависности од динамике из-
градње планираних објеката. Трансформаторске стани-
це  могу се градити и у оквиру планираних пословних и 
стамбено-пословних објеката, у приземљу објеката, као 
и на комплексу мешовите намене. За пролаз електрое-
нергетских каблова и прилаз трансформаторским стани-
цама потребно је обезбедити право службености прола-
за кроз пасаж, као и одговарајућу ширину и висину 
пасажа (3,5 x 4 m). Постојећи надземни мешовити (20 kV 
и 0,4 kV) вод потребно је демонтирати  и изградити га 
каблирањем у регулацији саобраћајница.

Све будуће трансформаторске станице повезаће се 
на планирану 20 kV мрежу, која ће се градити у профи-
лима улица како је планом одређено. Планирана 20 kV 
мрежа градиће се каблирањем, док се дистрибутивна 
мрежа може градити и надземно (у зони породичног 
становања) и каблирањем.

Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом 

из гасификационог и топлификационог система, и ко-
ришћењем локалних топлотних извора.

Из гасификационог система будући потрошачи снаб-
деваће се преко Главне мерно--регулационе станице 
(ГМРС) ‘’Мишелук’’ која се налази јужно од пута Нови 
Сад-Рума. Од ове ГМРС изграђен је гасовод средњег 
притиска до топлане која се налази у југоисточном делу 
овог подручја. На простору одређеном за топлану може 
се изградити мерно-регулациона станица (МРС) од које 
ће полазити дистрибутивна гасоводна мрежа до објеката 
породичног становања. До изградње МРС, снабдевање 
гасом биће са постојеће гасоводне мреже Петроваради-
на. Овакав вид снабдевања топлотном енергијом (гаси-
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фикациони) алтернативно се може користити и за објек-
те вишепородичног становања.

Снабдевање из топлификационог система је могуће 
из  постојеће топлане која је служила за снабдевање 
топлотном енергијом објекта Телевизије Нови Сад. Из 
ове топлане снабдеваће се објекти вишепородичног 
становања, пословни објекти и комплекс мешовите на-
мене. 

Објекти који не буду у могућности да се прикључе на 
гасификациони или топлификациони систем, снаб-
деваће се топлотном енергијом коришћењем локалних 
топлотних извора (лож-уље, дрво, мазут итд.) и алтер-
нативних извора енергије (енергија сунца, енергија био-
масе итд.).

Планирана термоенергетска и електроенергетска 
мрежа приказане су на графичком приказу ‘’План енер-
гетске инфраструктуре’’, у размери 1:1000.

5.4. Телекомуникације

Ово подручје биће комплетно прикључено на теле-
комуникациони систем града. Корисници са овог про-
стора биће прикључени на нову аутоматску телефонску 
централу, која ће се градити на овом подручју или на 
подручју Мишелука. Да би се то омогућило, потребно је 
до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз 
које ће пролазити будућа телефонска инсталација, од-
носно инсталација кабловског дистрибутивног система. 
У попречним профилима улица резервисани су неза-
висни коридори за инсталације телекомуникационог 
система.

6.  УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

6.1.  Правила грађења и  уређења простора

Постојећи објекти
На простору који се налази у обухвату плана евиден-

тиране су зоне, односно  блокови бесправно изграђених  
породичних стамбених објеката. Сви објекти се задржа-
вају изузев оних који су изграђени у регулацијама саоб-
раћајница. 

Постојећи објекти породичног становања, који се на-
лазе у оквиру других планираних намена, могу се задр-
жати, с тим да је могућа њихова замена или промена 
намене, али према условима дефинисаним планом за 
одговарајућу намену. 

Постојећи објекти који својим габаритом улазе у ре-
гулацију планиране улице до 1,0 m, а удаљени су од 
планираних коловоза на растојању минимално 1,5 m се 
задржавају.

 

Породично становање

На свакој парцели  планира се један стамбени обје-
кат, са највише четири стана у објекту.

Објекти се могу  градити као слободностојећи или 
двојни, на међусобној удаљености према одредбама 
Правилника о општим условима о парцелацији и из-
градњи и садржини, условима и поступку издавања акта 
о урбанистичким условима за објекте за које  одобрење 

за изградњу издаје  општинска, односно градска управа 
("Службени гласник РС", број 75/2003).

У зависности од површине парцеле, могу се градити 
гараже, помоћни објекти или пословни (који не угрожа-
вају становање).

Пословни објекти и гараже могу се градити као сло-
бодностојећи или у саставу стамбеног објекта. 

Грађевинска линија породичних објеката је на мини-
малној удаљености 3 m  од регулационе линије. Поло-
жај објекта прилагођава се конфигурацији терена и су-
седним изграђеним објектима.

Спратност стамбених објеката је максимално 
П+1+Пк, односно три корисне етаже, са максималном 
висином 9 m до слемена објеката.

Степен заузетости парцела је до 40 %.
Помоћни и други објекти на парцели су приземни.
Паркирање или гаражирање возила обезбеђује се на 

парцели, према нормативу да се за  један стан обезбе-
ди једно паркинг - место.

Постојећи објекти могу се доградити или надогради-
ти, уз поштовање степена заузетости и коефицијента  
изграђености дефинисаних планом.

Грађевинске парцеле могу се оградити пуном огра-
дом до висине 0,90 m или транспарентном оградом до 
висине 1,40 m.

Поред стандардног типа изградње стамбених обје-
ката на парцелама, на овом простору је могуће градити 
и стамбене комплексе. Под појмом ''стамбени комп-
лекс'' подразумева се изградња више стамбених обје-
ката (породичних или вишепородичних) на јединстве-
ном комплексу, тако да се формирају парцеле под 
објектима, а остатак парцеле је  у заједничком влас-
ништву свих власника станова на њој. Посебни услови 
за изградњу стамбених комплекса породичног стано-
вања дефинисани су у пододељку 11.2.

Вишепородично становање
Вишепородично становање планира се у средишњем 

делу простора обухваћеног планом, како је дефинисано 
на графичком приказу “План намене површина, саоб-
раћаја, нивелације и регулације” , у размери1:1000.

Објекти се могу градити као слободностојећи или 
двојни.

Планирана спратност је П+2+Пк, без назитка.
Максимални нагиб кровних равни је 30º.
Степен заузетости је до 40%. 
Растојање између грађевинске и регулационе линије 

је минимално 3 m.
Грађевинске парцеле се могу ограђивати транспа-

рентном или живом зеленом оградом висине до 1,40 m 
рачунајући од коте тротоара.

Паркирање се решава на парцели, на паркинзима 
или у гаражама. Препоручује се изградња гаража у под-
руму или приземљу објекта.

Поред стандардног типа изградње стамбених обје-
ката на парцелама, на овом простору могуће је градити 
и стамбене комплексе. Посебни услови за изградњу 
стамбених комплекса вишепородичног становања де-
финисани су у одељку 11.2.
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Општеградски центри
Линијски центар се планира дуж Каменичког пута. 

Планирано учешће пословних садржаја је од 30 до 
100%, уз услов да је пословање обавезан садржај при-
земља, а планирано учешће стамбених садржаја је 30 
до 70%.

Планирају се објекти спратности П+2 и повучен 
трећи спрат. Трећи спрат се повлачи за најмање 1,5 m 
од равни фасаде. Кос кров се поставља изнад основе 
трећег спрата, без назитка. Простор испод крова се мо-
же искључиво функционално повезати са четвртoм ета-
жом и не може се користити као засебна етажа.

Максимални нагиб кровних равни је 30º.
Степен заузетости је до 40%.
Објекти су слободностојећи или двојни. 
Растојање између грађевинске и регулационе линије 

је минимално 3 m.
Грађевинске парцеле се могу ограђивати транспа-

рентном или живом зеленом оградом висине до 1,40 m 
рачунајући од коте тротоара.

Паркирање се решава на парцели, на паркинзима 
или у гаражама.

Комплекси мешовите намене
Просторна целина у оквиру које се налази објекат 

Телевизије Нови Сад реконструише се у потпуности. 
Планиране садржаје могуће је реализовати на два на-
чина, у зависности од потреба будућих корисника. 

У обе варијанте максимална спратност планираних 
објеката је П+3 или апсолутна висина 18 m за блок број 
12, и П+2, или апсолутна висина 14 m за блок број 13. Ап-
солутна висина дефинише се због могућих различитих 
техничко-технолошких захтева конкретних програма. 

За ове комплексе обавезна је израда урбанистичког 
пројекта. Максимални степен заузетости је 50%. Архи-
тектонски израз би требало да одражава савремене то-
кове у промишљеном, хармоничном односу изграђеног 
и неизграђеног, односу пуно-празно и примени  мате-
ријала.

У оквиру ове целине првенствено се планирају пос-
ловни, административни, угоститељски и културни сад-
ржаји, а дозвољава се и учешће становања максимал-
но 30%.

Предлаже се да сва приземља објеката буду јавног 
карактера, повезана у складну целину пешачким кому-
никацијама.

Површина блокова бр. 12 и 13 дели се на више цели-
на (парцела). Простор где се налази разрушен објекат 
телевизије, односно парцелу број 2701 обавезно трети-
рати као јединствену целину. Минимална површина 
парцеле је 2.000 m². 

Због значаја локације, у циљу бољег сагледавања 
веза и односа планираних садржаја, обавезна је 
претходна израда урбанистичког пројекта за сваки 
блок. Израда урбанистичког пројекта за блок број 12 је 
могућа у тренутку када буду познати конкретни сад-
ржаји на бар 50% расположивог простора.

У случају да је за реализацију конкретне намене не-
опходна већа површина, даје се могућност да се блоко-
ви бр. 12 и 13 третирају као јединствене целине, с тим 
да могу бити функционално повезани. 

Због значаја и атрактивности локације, условљава 
се претходна израда урбанистичког пројекта (поједи-
начно по блоковима или за целину). Потребно је дефи-
нисати структуру и просторни склоп објеката унутар 
комплекса, али и партерно уређење како би се форми-
рали што квалитетнији микроамбијенти, унутрашњи тр-
гови, улице и пешачке везе са околином.

6.2. Посебна правила грађења која се примењују 
  у поступку прибављања накнадног одобрења 
  за бесправно изграђене објекте или изведене 
  друге грађевинске радове унутар грађевин-
  ског рејона 

Посебна правила грађења утврђена овим планом 
примењују се за легализацију бесправно изграђених 
стамбених, помоћних и других објеката, односно изве-
дених других грађевинских радова на постојећим објек-
тима, без грађевинске дозволе, у подручју обухвата 
плана, а који су: 

-  пријављени органу градске управе Града Новог 
Сада надлежном за издавање одобрења за из-
градњу објеката, 

-  пописани до 13. маја 2003. године по службеној 
дужности од стране Комисије за утврђивање обје-
ката изграђених без грађевинске, односно упот-
ребне дозволе, 

- пописани до 13. маја 2003. године по појединачној 
пријави власника објекта изграђеног без грађе-
винске дозволе, поднетој Комисији за утврђивање 
објеката изграђених без грађевинске, односно 
употребне дозволе. 

Овим посебним правилима утврђују се могућа одсту-
пања од правила грађења утврђених овим планом за 
нову изградњу или извођење других радова на пос-
тојећим објектима (реконструкција, доградња, надзиђи-
вање, промена намене, затварање тераса, лођа и сл.), 
која се односе на: 

-  план парцелације,
-  проценат изграђености парцеле,
-  планирану спратност објекта.
Када је објекат изграђен на парцели која, по свом об-

лику и површини, одступа од планиране, прихватиће се 
постојећа парцелација, тј. фактичко стање на терену, 
осим ако би се тиме угрозиле јавне градске функције 
(изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 
објеката јавне намене и сл.). 

Када изграђеност парцеле прелази планом доз-
вољени проценат, прихватиће се одступање до 50% у 
односу на планирани проценат изграђености парцеле, 
под условом да није угрожено функционисање плани-
раног капацитета инфраструктуре и других јавних град-
ских функција. 

Одступање од спратности објекта прихватиће се за 
једну етажу у односу на планирану спратност. 

Други мањи радови на постојећим објектима омо-
гућиће се у сваком случају уколико се по намени и ар-
хитектури могу уклопити у припадајући суседни про-
стор. 

Посебна правила се не могу применити на објекте 
изграђене у коридорима постојеће или планиране саоб-
раћајне и друге комуналне инфраструктуре, као и на 
површине планом намењене за друго јавно грађевинско 
земљиште. 
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7. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Планом уређења зелених површина обухваћене су 
јавне зелене површине и парцеле вишепородичног и 
породичног становања. На дефинисање концепта 
уређења и избор биљних врста битно утиче конфигура-
ција терена.

Зеленило породичног становања
Предбашта, декоративни кућни врт и евентуално 

мања биобашта са поврћем и цвећем, основни су еле-
менти за планирање садржаја и зеленила око породич-
них кућа на парцели. Организацију простора, врсте ве-
гетације, стилске карактеристике усагласити са 
архитектонским елементима обликовања кућа и начи-
ном коришћења.

За планиране ограде користити зимзелене живице и 
пузавице.

Зеленило вишепородичног становања
Садња високе вегетације планира се на потесима уз 

јужне и западне фасаде објеката.Уређење унутар бло-
ковског простора подразумева формирање мањих вр-
това који ће, заједно, чинити јединствену уређену зеле-
ну површину.Овај вид озелењавања заснива се на 
формирању травног партера са декоративном вегета-
цијом, местом за одмор и мањим садржајима за игру 
деце. Проценат зеленила у блоковима вишепородичног 
становања треба да износи минимум 40% високе и нис-
ке вегетације. 

Зеленило нестамбених намена
Хортикултурно уређење слободних површина у на-

мени општеградског центра треба да се заснива на пос-
тавци декоративне листопадне и четинарске вегетације 
како на слободним травним, тако и на поплочаним пов-
ршинама. Поставку зеленила ускладити са концептом 
уређења приземља и стилским карактеристикама архи-
тектуре објеката. Солитерно декоративно дрвеће и озе-
лењене цветне жардинијере биће укомпоноване са еле-

ментима партерне архитектуре (клупе, фонтане, 
скулптуре и сл.) на поплочаним платоима, трговима и 
пјацетама. 

Паркинг - просторе треба покрити широким крошња-
ма листопадног дрвећа, а простор за дрво оставити иза 
сваког четвртог паркинг - места.  

У комплексима мешовите намене биће заступљена 
декоративна вегетација са одговарајућим партерним 
уређењем и урбаним мобилијаром. На површинама где 
није могућа садња дрвећа, планира се поставка озе-
лењених и цветних жардинијера. 

Формиране видиковце и природна узвишења такође 
треба употпунити елементима партерне архитектуре. 
Обрадити их партерном вегетацијом на правцима визура.

Линеарно зеленило
Линеарно зеленило улица утврђује се према ширини 

попречног профила саобраћајница. Планира се сле-
дећа вегетациона структура: дрвореди листопадних 
садница, низови шибља и травне траке. У зависности 
од ширине саобраћајнице, формираће се једноструки 
или двоструки дрвореди. Важно је ускладити поставку 
дрвореда са колским прилазима објектима. Уређење 
уличног простора оплемениће се поставком жардиније-
ра, озелењавањем подзида и мањих скверова и разним 
видовима вертикалног озелењавања. 

Заштитно зеленило
Заштитно зеленило планира се у функцији заштите 

земљишта на најстрмијим теренима. На овим теренима 
планира се висока и средње висока вегетација. Висока 
вегетација биће заступљена на око 50% површине, и 
треба је формирати од отпорних врста лишћара и чети-
нара. Потребно је водити рачуна о обезбеђивању пре-
гледности кретања саобраћаја.

Заштитно зеленило уз пругу, због конфигурације и 
нестабилности терена, треба да има снажан коренов 
систем. Осим функције заштите од ерозије, овако фор-
мирани зелени појас има и улогу тампон - зоне у односу 
на околне намене.

8. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Табела: Нумерички показатељи

Укупна бруто површина грађевинског рејона обухваћеног планом 26,75 ha
Нето површина грађевинског рејона 24,68 ha
Општеградски центри 22203.84 m2

Комплекс мешовите намене 55451,00 m2

Заштитно зеленило 16484,86 m2

Становање:
            вишепородично 
            породично

15431,73 m2

75331,46 m2

Број становника 2450
Нето густина 100 ст/ha
Бруто густина 92 ст/ha
У оквиру побројаних садржаја јавне површине заузимају 
следеће површине:
            саобраћајнице 
            топлана 
            трансформаторске станице

77552,31 m2

4776,63 m2

268,17 m2
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9.  ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ОСТАЛО 
 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Породично становање
На графичком приказу ''План поделе на јавно и оста-

ло грађевинско земљиште са условима за формирање 
грађевинских парцела'' у размери 1 : 1000 дефинисани 
су услови за формирање парцела. 

Постојећа парцелација се поштује где је то могуће и 
послужила је као основ за утврђивање услова за обра-
зовање грађевинских парцела.

Грађевинске парцеле формираће се  препарцела-
цијом постојећих  катастарских парцела.

Све делове постојећих парцела и делове парцела 
које по издвајању јавних површина, својим обликом и 
димензијама, не могу бити самосталне грађевинске 
парцеле припојити некој од суседних парцела, у складу 
са условима датим  планом.

Минимална ширина уличног фронта је 12 m, а опти-
мална 15 m.

Минимална  површина парцеле је 300 m2. 
За парцеле које не испуњавају минималне услове 

обавезно је припајање суседним.
Препоручује се да у поступку парцелације и препар-

целације грађевинског земљишта површина парцеле не 
буде мања од 450 m2, а ширина уличног фронта не 
мања од 15 m.

Степен заузетости је до 40%.
Од ових правила изузимају се парцеле које због кон-

фигурације терена или других објективних околности 
прелазе површину од 600 m2:

- ако је површина  парцеле већа од 600 m2, степен 
заузетости је до 30%,

- ако је површина парцеле већа од 1.000 m2, макси-
мална површина габарита свих објеката на пар-
цели је 350 m²,

- остатак парцеле може се користити за разне врс-
те засада, који ће оплеменити непосредну околи-
ну и пејзаж у целини. 

Приликом формирања грађевинских парцела, на ос-
нову дефинисаних правила, дозвољава се одступање 
од минималне површине парцеле до 10%.

Вишепородично становање и општеградски центар
Минимална ширина уличног фронта је 15 m, а опти-

мална 20 m.
Минимална површина парцеле је 600 m².
Степен заузетости је до 40%.
За парцеле преко 1.000 m² максимална површина га-

барита свих објеката на парцели је 500 m².
За парцеле чија је површина преко 1.500 m² препору-

чује се парцелација на парцеле до оптималне површи-
не од 600 до 1.000 m².

Приликом формирања грађевинских парцела, на ос-
нову дефинисаних правила, дозвољава се одступање 
од минималне површине парцеле до 10%. 
 

Комплекс мешовите намене
Простор намењен комплексима мешовите намене 

могуће је уређивати, у зависности од потреба конкрет-

ног корисника, као јединствену целину или као више за-
себних целина, при чему њихова површина не може би-
ти мања од 2.000 m².

Максималан степен заузетости је 50%.
У случају да се комплекс дели на више парцела, оне 

се не могу ограђивати.
Парцела број 2701 не може се делити.
У делу комплекса где се налази постојећа трафоста-

ница неопходно је утврдити право службености прола-
за за потребе коришћења трафостанице. Део земљиш-
та који ће се одредити за приступ дефинисаће се у току 
реализације комплекса, и то тако да ангажује најмању 
неопходну површину и да не омета коришћење комп-
лекса.

Приликом формирања грађевинских парцела, на ос-
нову дефинисаних правила, дозвољава се одступање 
од минималне површине парцеле до 10%.

10. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

Коте терена крећу се од 130,80 до 141 m н.в. Најнижи 
терен је на северозападном делу простора уз Каменич-
ки пут и расте према јужном делу, успоном око 1,3%. 
Планом нивелације условљени су минимални земљани 
радови. Након детаљнијих снимања  терена, при про-
јектовању саобраћајница могућа су одређена одсту-
пања, тако да нивелациони план представља само ос-
нову за пројектовање. Остало земљиште уредити након 
реализације саобраћајница.

11.  УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНИРАНИХ 
  НАМЕНА

11.1.  Разрада простора урбанистичким 
   пројектом

Комплекс мешовите намене - могућа је реализа-
ција простора у фазама, уз неопходно претходно сагле-
давање целине урбанистичким пројектом, према усло-
вима дефинисаним планом и захтевима корисника.

Затворени стамбени комплекси – услов за реали-
зацију је израда урбанистичког пројекта комплекса на 
основу плана и конкретних захтева инвеститора.

11. 2. Посебни услови за формирање 
   стамбених комплекса

На подручјима породичног и вишепородичног стано-
вања, у оквиру осталог грађевинског земљишта, могуће 
је формирати комплексе породичног или вишепородич-
ног становања, под одређеним условима.

Породично становање:
- минимално је четири објекта (три за једноструки 

низ), 
- минимални фронт за двоструки низ је 50 m (за 

једноструки 30 m),
- минимална површина је 1.600 m2 (1.200 m2),
- степен заузетости је до 40%,
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- спратност је П до П+1, 
- сваки објекат може имати један стан,
- увећавањем броја јединица, површина се увећава 

пропорционално, фронт и заузетост се задржа-
вају.

Вишепородично становање:
- минимално је три објекта,
- минимални фронт је 60 m, 
- минимална површина је 2.400 m2,
- степен заузетости је 30%,
- спратност је П+2,
- максимално је шест станова у објекту (око 100 m2 

бруто по стану),
- увећавањем броја јединица, површина се увећава 

пропорционално, фронт и заузетост се задржа-
вају.

Комплекси се могу ограђивати, према важећем пра-
вилнику који утврђује опште услове за парцелацију и 
изградњу, и могу имати контролисан улаз.

За реализацију ових комплекса неопходна је разра-
да урбанистичким пројектом. При изради урбанистичког 
пројекта, осим дефинисаних услова за реализацију, не-
опходно је посебну пажњу посветити уређењу слобод-
них површина и њиховом озелењавању. Препоручује се 
да половина слободног простора буде озелењена. 

11.3.  Услови за несметано кретање лица 
   са посебним потребама

Приликом израде урбанистичких услова за изградњу 
, нарочито објеката јавних служби, стамбених објеката 
и саобраћајница, примењује се Правилник о условима 
за планирање и пројектовање објеката у вези са несме-
таним кретањем деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 18/97).

11.4.  Услови за грађење саобраћајних површина

Геометријски елементи саобраћајних површина де-
финисани су попречним профилима улица, који су 
саставни део плана. 

 Прикључење објеката на уличну саобраћајну мрежу 
планира се једним колским прилазом по једној ка-
тастарској парцели. Колски прилази морају бити мини-
малне ширине 3 m.

Тротоаре и паркинге градити од монтажних бетонс-
ких елемената или плоча, који могу бити и у боји, што је 
у функцији вођења, раздвајања и обележавања разли-
читих намена саобраћајних површина. Ово, поред об-
ликовног и визуелног ефекта, има и практичну сврху 
при изградњи и реконструкцији комуналних водова (ин-
сталација). 

Саобраћајне површине, на којима се не налазе коло-
вози, тротоари и паркинзи, обавезно озеленити.

Ширина коловоза у уличној мрежи насеља износи од 
5 до 6 m, а у једносмерним улицама 3,5 m. Ширина би-
циклистичке стазе износи 2 m. Радиjуси кривина на рас-

крсницама путева преко којих се одвија саобраћај не 
могу бити мањи од  6 m, а на местима где то услови 
дозвољавају, препоручује се 8 m. На раскрсницама пре-
ко којих саобраћају аутобуси, препоручују се радиjуси 
од 12 m, а минимално 8 m.

Највећи уздужни нагиб саобраћајнице износи 12%, а 
најмања ширина тротоара 1,6 m. Ширина паркинг - про-
стора за управно паркирање износи 2,30 m, а дужина 
од 4,60 до 5 m. У оквиру паркиралишта потребно је ре-
зервисати простор за дрвореде по моделу да се на че-
тири паркинг - места планира по једно дрво.

На графичком приказу "План намене површина саоб-
раћаја, нивелације и регулације" у размери 1:1000 при-
казани су сви технички елементи који дефинишу саоб-
раћајне објекте у простору, а самим тим и услови и 
начини за прикључење нових објеката на постојећу и 
планирану мрежу саобраћајница.

11.5.  Услови за прикључење на комуналну 
   инфраструктуру

11.5.1.  Прикључење на  водоводну 
    и канализациону мрежу 

Услови за прикључења на водоводну мрежу
Услови за прикључење на водоводну мрежу су сле-

дећи:
- прикључење објеката на уличну водоводну мрежу 

планира се једним прикључком;
- уколико је објекат са више заједничких улаза, од-

носно засебних технолошких целина, може имати 
независне прикључке водовода; 

- за мање објекте, у којима није могуће обезбедити 
адекватну просторију, може се поставити водо-
мер у одговарајући шахт;

- водомерни шахт извести на удаљености највише 
0,5 m од регулационе линије.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност ЈКП ''Водовод и канализација'' Нови 
Сад.

Услови за прикључење на канализациону мрежу
Услови за прикључење на канализациону мрежу су 

следећи: 
- прикључење објеката на уличну канализацију 

планира се једним прикључком;
- прикључни канализациони шахт предвидети на 

парцели корисника, на удаљености највише 0,5 m 
од регулационе линије;

- канализациони прикључак извести са гравитацио-
ним прикључењем;

- прикључење  сутеренских и подрумских просто-
рија је могуће ако се обезбеди аутономни систем 
за препумпавање;

- септичку јаму поставити минимум 3 m од границе 
парцеле.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови 
Сад.
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11.5.2. Услови за прикључење на 
   електроенергетску мрежу

Oбјекти породичнoг становања
Снабдевање електричном енергијом објеката поро-

дичнoг становања решити прикључењем на постојећу 
или планирану електроенергетску мрежу. Прикључак 
извести преко кабловске прикључне кутије. Положај 
прикључног ормара прилагодити условима Електродис-
трибуције “Нови Сад”, тако да буде на фасади објекта, 
или, у специјалним случајевима, на другим местима.

Пословни и стамбено-пословни објекти
Прикључење пословних и стамбено-пословних обје-

ката или комплекса извести на постојећу или планирану 
електроенергетску мрежу сопственом трансформатор-
ском станицом, или директно на дистрибутивну елект-
роенергетску мрежу, у зависности од потреба. Прикљу-
чак извести у складу са електроенергетским условима 
Електродистрибуције “Нови Сад”.

Oбјекти вишепородичнoг становања
Прикључење објеката вишепородичнoг становања 

на електроенергетску мрежу решити повезивањем на 
постојећу или планирану дистрибутивну трансформа-
торску станицу. Прикључак извести кабловским ниско-
напонским водом преко кабловске прикључне кутије, у 
складу са електроенергетским условима Електродист-
рибуције “Нови Сад”.

11.5.3.  Услови за прикључење на гасоводну 
    мрежу

Снабдевање објеката топлотном енергијом решити 
прикључењем на постојећу или планирану дистрибу-
тивну гасоводну мрежу. Прикључак и положај мерно-
регулационог сета пројектовати и градити према усло-
вима ДП “Нови Сад-Гас”.

11.5.4.  Услови за прикључење на топловодну 
    мрежу

Да би се објекти прикључили на топловодну мрежу, 
потребно је на погодном месту у подруму (сутерену) 
или приземљу објекта изградити топлотну подстаницу. 
Такође је потребно омогућити изградњу вреловодног 
прикључка од планираног вреловода до подстанице, 
све у складу са условима ЈКП “Новосадска топлана”.

11.5.5.  Услови за прикључење на 
    телекомуникациону мрежу

Прикључак на телекомуникациону мрежу извести 
преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на 
фасади објекта. Прикључак на кабловски дистрибутивни 
систем извести према условима локалног дистрибутера.

12. МЕРЕ И УСЛОВИ ОЧУВАЊА ПРИРОДНИХ 
  И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На простору обухваћеном планом нема заштићених  
природних добара. 

Надлежне институције не поседују  податке о пос-
тојању старијих остатака материјалне културе. Међу-
тим, таква ситуација не искључује могућности пос-
тојања потенцијалног археолошког налазишта на овом 
простору. Извођач радова је обавезан да, ако у току 
грађевинских и других радова наиђе на археолошко на-
лазиште или предмете, у свему поступи према чл. 109. 
и 110. Закона о културним добрима ("Службени гласник 
Републике Србије", број 71/94).

13. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И 
 УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Специфичност обале Дунава1, очување дендрофло-
ре и осталих врста флоре, као и унапређивање флор-
них и осталих пејзажних вредности овог простора, 
обезбеђено је планираном наменом површина.

Ради очувања еколошких карактеристика, приликом 
озелењавања простора неопходно је примењивати ог-
раничење коришћења инвазивних врста. Приликом озе-
лењавања простора, посебно траса саобраћајница, ра-
ди смањења утицаја аерозагађења од саобраћаја и 
побољшања екоклиме зелених површина, на граничним 
линијама треба подизати заштитне појасеве од више 
редова дрвенастих и жбунастих врста.

Неопходно је имати у виду обавезу извођача радова 
да је, уколико се у току радова наиђе на природно доб-
ро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-
петрографског порекла (за које се претпоставља да 
има својство природног споменика), дужан да о томе 
обавести Завод за заштиту природе Србије и да пре-
дузме све мере како се природно добро не би оштетило 
до доласка овлашћеног лица.

Ради обезбеђивања задовољавајућег квалитета ваз-
духа, планира се примена неконвенционалних извора 
енергије у интегрисаном систему топлотних извора и 
мреже. 

Изградњом затвореног система за одвођење отпад-
них вода спречаваће се загађивање земљишта и под-
земља.

При изградњи објеката и планиране инфраструктуре 
посебну пажњу треба посветити заштити простора око 
објеката. 

Због утврђеног степена сеизмичности, не препору-
чује се фундирање објеката у више нивоа, а повољно је 
градити објекте ниже спратности и са еластичним конс-
труктивним системима. Препоручује се изградња згра-
да скелетног, крупно-панелног и монтажног типа и обје-
ката симетричних у односу на осовину. Дубина укопа вања 
комуналне подземне мреже треба да буде већа од уоби-
чајене, а саме цеви треба да буду еластичне.

Посебна пажња посветиће се изградњи саобраћај-
ница и паркинг-простора и њиховом озелењавању. 

У погледу побољшања хигијенских услова и заштите 
животне средине за објекте вишепородичног стано-
вања и намене нестамбеног садржаја, разрадом планс-
ког документа, на основу густине становања, броја пра-
жњења посуда и запремине сабирних посуда, потребно 
је обезбедити просторе за контејнере за комунални от-
пад.

1   Подручје обухваћено планом  налази се у непосредној близини 
   еколошког коридора – реке Дунав и представља станиште 
   природних реткости.
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Прилазни путеви до места за држање посуда за чу-
вање и сакупљање отпада треба да буду двосмерни за 
саобраћај специјалних возила за одвоз отпада, макси-
малног оптерећења до 10 t, ширине до 2,5 m  и дужине 
до 12 m. За сваки контејнер потребно је обезбедити 3 
m2 глатке носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са 
одвођењем атмосферских и оцедних вода, на рас-
тојању не већем од 2 m од прилазног пута специјалног 
возила за одвоз смећа. За типску канту, зависно од ве-
личине, потребно је обезбедити до 0,5 m2 једнако оп-
ремљене површине. Ови простори морају испуњавати 
све хигијенске услове у погледу чишћења, одржавања, 
дезинфекције и неометаног приступа возилима и рад-
ницима комуналног предузећа задуженог за одношење 
смећа.

14. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕН-
  ТАРНИХ НЕПОГОДА И ТЕХНИЧКИХ НЕЗГОДА 
  И УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ
  СТАНОВНИШТВА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА

Заштита од потреса
Приликом пројектовања нових објеката неопходно је 

применити Правилник о техничким нормативима за из-
градњу објеката високоградње у сеизмичким подручји-
ма (“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 
и 52/90) ради обезбеђења заштите од максималног оче-
киваног удара 8° MCS.

 Заштита од поплава
Простор обухваћен планом није директно угрожен 

од поплава површинским и подземним водама, па се 

примењују опште мере заштите планирањем одгова-
рајуће канализационе мреже.

Заштита од пожара
Ради заштите од пожара, нови објекти морају бити 

изграђени према одговарајућим техничким противпо-
жарним прописима, стандардима и нормативима. 

Заштита од ратних разарања
Мере заштите становништва од ратних разарања 

подразумевају планирање склоништа на следећи на-
чин:

- за планиране пословне објекте обавезно је изгра-
дити склоништа за 1/5 броја запослених у највећој 
смени; уколико је капацитет до 25 особа, градити 
склоништа допунске заштите, отпорности 50–100 kPa, 
а за капацитет преко 25 особа, склоништа основ-
не заштите, отпорности 100 – 200 kPa,

- за вишепородично становање, за објекте са до 20 
станова, изградити склоништа допунске заштите, 
отпорности 50 – 100 kPa, а за објекте са преко 20 
станова изградити склоништа основне заштите, 
отпорности 100 – 200 kPa,

- у објектима породичног становања планирају се 
склоништа допунске заштите, отпорности 30 kPa, 
за најмање три лица.

Пожељно је да се склоништа користе двонаменски, 
најбоље као гараже или складишни простор. 

15. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Табела:  Потребна средства за приоритетне радове на уређивању саобраћајница и изградњи комуналне инфраструктуре

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин. 

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    95.499.000
1.1. Коловоз 2-СТВ m2 11.750 4.860 57.105.000
1.2. Тротоари са ивичњацима m2 6.000 2.835 17.010.000
1.3. Паркинзи m2 6.600 3.240 21.384.000
2. ХИДРОТЕХНИКА    41.856.750

2.1. Канализациони вод Ø 900 mm  m 175 32.400 5.670.000
2.2. Канализациони вод Ø 700 mm  m 170 20.250 3.442.500
2.3. Канализациони вод Ø 600 mm  m 90 20.250 1.822.500
2.4. Канализациони вод Ø 500 mm  m 115 16.200 1.863.000
2.5. Канализациони вод Ø 400 mm  m 655 12.150 7.958.250
2.6. Канализациони вод Ø 300 mm  m 500 10.125 5.062.500
2.7. Канализациони вод Ø 250 mm  m 1.800 8.910 16.038.000
3. ЕНЕРГЕТИКА    5.100.000

3.1. Трафостаница 20/0,4 kV / kV kom. 1 3.500.000 3.500.000
3.2. Електроенергeтска мрежа 20 кV m 200 8.000 1.600.000
4. УКУПНО    142.455.750

Процена средстава урађена по ценама на дан 23. 04. 2007. године.
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Финансирање планираних радова на уређивању јав-
ног грађевинског земљишта обезбедиће се из следећих 
извора:

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнине за грађевинско земљиште,
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
- других извора у складу са Законом.

16.  ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношењем овог плана омогућено је издавање изво-
да из плана који садржи правила уређења и правила 
грађења, осим за просторе за које је утврђена обавеза 
израде урбанистичких пројеката.

Саставни део плана су следећи графички прикази:
                                     Размера

1.  Извод из Генералног плана града Новог 
  Сада до 2021. године  ........................................А-4

2.  Катастарска подлога са границом грађе-
  винског рејона обухваћеног планом  .......... 1:1000

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

4.  План поделе на јавно и остало грађе-
  винско земљиште са условима за 
  формирање грађевинских парцела .............1:1000

5.  План водне инфраструктуре ........................1:1000
6.  План енергетике ............................................1:1000
7.  Попречни профили улица  .............................1:100.

План детаљне регулације дела Транџамента у Пет-
роварадину израђен је у четири примерка у аналогном 
и у пет примерака у дигиталном облику, који ће се, пос-
ле потписивања и овере, чувати у Скупштини Града Но-
вог Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене 
послове, министарству надлежном за послове урбаниз-
ма и у Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбани-
зам Нови Сад. 

План 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: 35-883/2007-I
9. јун  2009. године 
НОВИ САД        Председник

Александар Јовановић, с.р.

Градско веће

481
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здрав-

ственој заштити (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 107/2005) и члана 52. тачка 24. Статута Града Но-
вог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, број 43/2008) на предлог Градоначелника 
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 
64. седници одржаној 17. јуна 2009. године, доноси

П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА 
ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ 

САД ЗА 2009. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се инвестиционе актив-
ности Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад (у 
даљем тексту: Завод) за 2009. годину.

2. За реализацију овог програма планирана су сред-
ства у буџету Града Новог Сада за 2009. годину, у укуп-
ном износу од 20.800.000,00 динара, за трансфере ос-
талим нивоима власти - капиталне трансфере.

3. Средства из тачке 2. овог програма, распоређују 
се за набавку:

1) медицинске опреме и апарата, у износу од 
7.740.000,00 динара, и то:

-  бифазичног дефибрилатора са монитором, два 
апарата,

-  ЕКГ апарата троканалног, два апарата,
-  респиратора, осам апарата,
-  тренажера са симулацијом ритма, један комад,
-  боце за кисеоник са регулатором 10 литара, пет 

комада;
2) возила, у износу од 13.060.000,00 динара, и то:
-  санитетског возила за ургентну екипу, два возила,
-  санитетског возила за превоз пацијената (сани-

тетски транспорт), једно возило,
-  скутера (мопеда), два комада;
4. За реализацију активности из тачке 3. овог програ-

ма, Завод може преузимати обавезе у складу са дина-
миком утврђеном планом извршења буџета Града Но-
вог Сада, а највише до износа средстава планираних 
овим програмом.

5. Захтев за пренос средстава из тачке 2. овог про-
грама, уз приложену документацију, Завод доставља 
Градској управи за здравство, а пренос средстава на 
рачун Завода врши се на основу захтева за пренос који 
припрема Градска управа за здравство, у складу са 
прописима.

6. Завод се обавезује да ће активности из тач. 3. 
овог програма, бити изведене у складу са законом и 
стандардима и нормативима који важе за ову врсту оп-
реме и возила.

7. Надзор над спровођењем овог програма обављаће 
Градска управа за здравство. 

8. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада 
годишњи извештај о реализацији овог програма, са ис-
казаним физичким и финансисјким показатељима о из-
вршеним активнсотима и утрошку средстава

9. Овај програм објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-35/2009- II
17. јун 2009. године
НОВИ САД   Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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