
128. strana – Broj 5 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 11. februar 2009.

118
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 VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Овом одлуком врше се измене и допуне ПЛАНА ДЕ-
ТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТ-
ПАДА У НОВОМ САДУ (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 12/2005) (у даљем тексту: План).  

Члан 2.

У Плану одељак ‘’1.0. УВОД’’,  пододељак ‘’1.1. Ос-
новни правци уређења и грађења, који одређују 
концепцију, површину и границу обухваћеног под-
ручја’’ став 1. речи: ‘’Генералном плану града Новог Са-
да до 2021. године (“Службени лист  Града Новог Сада”, 
број 24/2000, 18/2001 и 12/2003) замењују се речима: 
‘’Генералном плану града Новог Сада до 2021. године – 
пречишћен текст (“Службени лист  Града Новог Сада”, 
број 39/2006)’’.

Став 3. мења се и гласи:
‘’Границу простора чине: на северу пољопривредно 

земљиште КО Ченеј, на истоку, југу и западу заштитно 
зеленило  унутар грађевинског рејона. Укупна површи-
на обухваћена планом  износи 84,04 ha.’’

Став 10. мења се и гласи:
‘’ Унутар граница плана налази се ограђени простор 

депоније комуналног отпада,  приступни пут на који се 
прилази са државног пута II реда Р-120 Нови Сад – Бе-
чеј, простор намењен заштитном зеленилу у склопу 
којег је заштитни вегетациони појас, инфраструктурни 
коридор и каналска мрежа.’’

У пододељку ‘’1.2. Однос предметног подручја са 
простором у окружењу’’ став 1. мења се и гласи:

‘’Простор обухваћен планом, својом јужном и запад-
ном страном ослања се на заштитно зеленило све до 
државног пута II реда Р-120 Нови Сад - Бечеј, који се 
продужава у Темерински пут, који је истовремено 
северни улаз у град. Јужно од заштитног зеленила је 
аутопут Е – 75 уз који се налази простор намењен за 
пословање на улазним правцима. Источно од 
Темеринског пута, а јужно од аутопута Е - 75 у току је 
реализација изградње пословних објеката на улазним 
правцима у град. Западно од државног пута II реда Р-
120 Нови Сад - Бечеј је радна зона “Римски шанчеви”, 
делимично изграђена, заузима простор између аутопута 
Е - 75 на југу, заштитног зеленила на западу и 
железничке пруге Нови Сад - Бечеј на северу.’’

Одељак ‘’2.0. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА 
КОЈА ЈЕ ОБУХВАЋЕНА ПЛАНОМ’’ мења се и гласи:

‘’2.0. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА КОЈИ ЈЕ 
ОБУ ХВАЋЕН ПЛАНОМ

Грађевински рејон који је обухваћен планом налази 
се у КО Нови Сад III, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је тачка број 1 на источној граници парцеле 
број 3220, чије су координате У1= 409 181,35 и Х1= 19 
239,59. Даље граница прати југоисточну границу парце-
ле број 3220, у правцу североистока, до тачке број 2 на 
тромеђи парцела бр. 3220, 95/1 и 90, затим скреће у 
правцу југоистока, прати западну границу парцеле бр. 
90 и 109/3 до тачке број 3 на тромеђи парцела бр. 90, 
109/3 и 106/2. Од тачке број 3 граница скреће у правцу 
североистока, прати југоисточну границу парцеле број 
109/3, прелази канал Врбак, парцела број 3175, на-
ставља да прати југоисточну границу парцеле број 137 
до тачке број 4 на пресеку са границом КО Нови  Сад III 
и КО Ченеј на потесу Немановци. Од тачке број 1 до 
тачке број 4 граница се поклапа са границом грађевин-
ског рејона града Новог Сада. Од тачке број 4 граница 
скреће у правцу југозапада, управно на северну грани-
цу канала (парцела број 3175), долази до тачке број 5, 
скреће у правцу северозапада, прати северну границу 
парцеле број 3175 до тачке број 6 на пресеку са прав-
цем управним из тачке број 7. Од тачке број 6 граница 
претходним правцем долази до тачке број 7 чије су ко-
ординате У7= 410 398,56 и Х7= 19 804,29, наставља у 
правцу југа до тачке број 8 на граници парцела бр. 119/1 
и 145, чије су координате У8= 410 342,66 и   Х8= 19 
168,22. Даље граница скреће у правцу северозапада до 
тачке број 9 на тромеђи парцела бр. 119/1, 145 и 133, за-
тим скреће у правцу југозапада до тачке број 10 на тро-
међи парцела бр. 133, 156 и 3222/3. Од тачке број 10 
граница скреће у правцу југа прати источну границу 
парцеле број 3222/3 до тромеђе парцела бр. 3222/3, 
3222/4 и 156/1, скреће у правцу запада, прати северну 
границу парцела бр. 3222/5 и 114/6, затим пресеца пар-
целе бр. 113/3 и 113/5 (пратећи на растојању од 10 m 
трасу постојећег гасовода са северне стране) до источ-
не границе парцеле број 3176/1 (канал). Даље граница 
скреће у правцу севера, прати источну границу парцеле 
број 3176/1 до тромеђе парцела бр. 3176/1, 3177/3 и 
113/5, затим скреће у правцу запада пресеца парцелу 
број 3176/1 до тромеђе парцела бр. 3176/1, 104/1 и 
104/64. Од ове тачке граница скреће у правцу североза-
пада, пресеца парцелу број 104/1 обухватајући са јужне 
стране планирану главну мерно-регулациону станицу 
до североисточне преломне тачке на граници парцела 
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бр.104/1 и 103/2, затим пресеца парцеле бр. 104/1 и 102 
(локални пут) до преломне тачке парцеле број 102. 
Даље граница прати северну границу парцеле број 102 
до пресека са планираном регулационом линијом 
државног пута II реда Р-120 Нови Сад - Бечеј , затим у 
правцу севера прати планирану регулациону линију 
државног пута II реда Р-120 Нови Сад - Бечеј до пресе-
ка са правцем који спаја тачке описа бр. 12 и 13 ( тачка 
број 12  је на граници  КО Ченеј и КО Нови Сад III 
удаљена 69,0 m од тромеђе КО Ченеј, КО Нови Сад I и 
КО Нови Сад III). Од  ове тачке граница скреће у правцу 
истока и долази до тачке број 13 чије су координате У13= 
409 007,39 и  Х13= 19 142,98. Од тачке број 13 граница 
скреће у правцу североистока и долази до тачке која је 
утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског 
рејона.

Површина обухваћена планом је 84,04 ha.’’
У одељку ‘’3.0. РЕГУЛАЦИЈА ПОДРУЧЈА’’, подо-

дељак ‘’3.1. Намена површина обухваћеног просто-
ра’’ подтачка ‘’3.1.1. Депонија комуналног отпада’’ 
мења се и гласи:

‘’3.1.1. Депонија комуналног отпада
Депонија комуналног отпада је ограђена просторна 

целина унутар које се налазе простор за одлагање ко-
муналног отпада и простор намењен за постројења за 
неутрализацију, рециклажу и прераду отпада. 

Простор за одлагање комуналног отпада подељен је 
на девет сегмената од С1 –С9. 

На сегментима  С1, С3, С4 ,С5, и С6 вршиће се одла-
гање комуналног отпада до задате коте од 90m н.в., а 
након тога простор ће бити уређен, рекултивисан, пок-
ривањем инертним материјалом, односно засипањем 
земљом, а затим садњом вегетације. 

Сегменти С7, С8 и С9 су слободни простор који ће се 
пунити у наредном периоду и довести на ниво до 90 m 
н.в. као санитарна депонија према прописима и стан-
дардима Европске уније.  

Приступна саобраћајница  са државног пута II реда 
Р-120 Нови Сад – Бечеј је веза са унутрашњим саоб-
раћајницама и сервисним путевима којима се стиже до 
одређеног простора на депонији. 

У северном делу комплекса депоније, на простору 
намењеном за изградњу објеката, у току 2002. године 
изграђена је фабрика за рециклажу и балирање отпада 
бруто површине 3375 m2. 

Површина простора за постројења и објекте 
депоније - рециклажни центар износи 9,16 ha.
Површина за планиране сегменте за 
одлагање отпада износи   7,96 ha.
Површина за сегменте за одлагање отпада 
код којих се врши пуњење до планиране 
коте 90,00 m н.в. износи 18,51 ha.
Површина за таложне базене и уређаје
за пречишћавање износи 1,5 ha.
Остале површине су унутрашње приступне саоб-

раћајнице са својим коридо–рима, каналом са заштит-
ним појасом (измештен Свињарев канал) и зеленило. 
Укупна површина простора унутар депоније комуналног 
отпада износи 52,41 ha. 

Планирана површина за изградњу објеката и по стро-
јења за рад санитарне депоније - рециклажног центра, 

лоцирана је у северном делу комплекса депоније, на 
земљишту на коме није било одлагања отпада, а чине је:

1.  улаз и портирница;
1а. површина за управну зграду са околним уређењем;
2. улазна и излазна вага;
3. хала за сепарацију и балирање отпада са мани-

пулативним простором;
3а. објекат за смештај радника;
4. површина за изградњу хала за лагеровање и пре-

раду сировине;
5. површина за рециклажно двориште са контејне-

рима;
6. површине за а) одлагање напуштених возила (пар-

кинг простор) б) плато са пресом за обраду на-
пуштених возила и одлагање;

7. површина за компостиште;
8. површине за а) радионице за возила, б) магацин 

резервних делова, ц) радионица, гаража и прао-
ница за специјална возила;

9. површина за радионице, магацински простор и 
перионицу за специјална депонијска возила;

10. простор за радионице за ремонт и лагеровање 
контејнера;

11. простор за енергетски блок (инсталације за ко-
ришћење гаса из биотрнова), плинска црпна ста-
ница, плинске турбине, горионик за сагоревање, 
котларница и др.; 

12. површина за антенско метеоролошка осматрања;
13. интерна станица за снабдевање горивом, паркинг 

и манипулативни простор;
14. санитарни чвор и двонаменско склониште;
15. привремени објекат за псе и мачке задржава се 

трајно у функцији депоније;
16. саобраћајнице и приступни путеви, зелене повр-

шине и остало.
Намена површина и објеката приказана је на графич-

ком приказу ‘’План намене површина’’ у Р 1: 2500”.
У подтачки ‘’3.1.2. Заштитно зеленило и ободне са-

обраћајнице’’ став 1. број: ‘’48,69’’ замењује се бројем: 
‘’39,31’’.

Став 2. брише се.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.       
У пододељку ‘’3.2. Општа правила за изградњу и 

начин коришћења простора’’ подтачка ‘’3.2.1. Сегмен-
ти за одлагање комуналног отпада’’ став 1. мења се и 
гласи:

‘’Према расположивим геодетским подлогама може 
се констатовати да тло на коме се налази постојеће 
сметлиште има коте терена које се крећу око 74,50 m 
н.в. Досадашњим депоновањем смећа достигнуте су 
коте које се крећу у границама од   81,50 m н.в. до 81,90 
m н.в., што значи да се дебљина формираног слоја де-
понованог отпада креће до 7,4 m.’’

Став 3. мења се и гласи:
‘’Планирана решења огледају се у нивелацији повр-

шина постојећег сметлишта по сегментима до нивоа 
депонованог смећа, са прекривањем инертним мате-
ријалом дебљине 20 cm.’’
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Став 5. мења се и гласи:
‘’На попуњеним сегментима  извршиће се рекултива-

ција прекривањем површина слојем хумусног материја-
ла дебљине 20 cm, као и претходно нанетим слојем 
инертног материјала. Овако испланиране површине 
биће спремљене  за коначно озелењавање.”

Став 6. мења се и гласи:
“На сегментима С1, С3 С4, С5, и С6 започета су 

пуњења до планиране коте максимално   90,00  m н.в., 
док су сегменти С7, С8 и С9 слободне површине у ис-
точном делу овог комплекса. Слободни сегменти пла-
нирани за даљи рад, градиће се као санитарна депо-
нија комуналног отпада према свим техничким 
прописима Европске уније. Сегменти С7, С8 и С9 ће се 
пунити у наредном периоду и довести на ниво 90,00 m н.в.’’

Став 11. брише се.
Досадашњи ст. 12. до 17. постају ст. 11. до 16.
У досадашњем ставу 18. који постаје став 17. трећа 

реченица мења се и гласи:
‘’Формирано је више сегмената чији ће  завршни слој 

бити на коти 90,00 m н.в.’’
У пододељку ‘’3.3. Услови за уређење и обликовање 

целокупног простора обухваћеног планом’’ став 2. 
мења се и гласи:

‘’Имајући све релевантне чињенице у виду, сегменти 
са завршним котама нивелационог решења су 90,0 m н.
в., представљају простор који ће бити саниран, односно 
рекултивисан прекривањем санираних површина слоје-
вима инертног и хумусног материјала и озелењавањем 
истих.’’

Став 4. мења се и гласи:
‘’Уколико то буду зелене површине, интегрисане са 

постојећим заштитним зеленилом, биће то простор који 
Нови Сад заслужује.’’

У одељку ‘’4.0. ПРОСТОР ЗА ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ’’, 
пододељак ‘’4.1. Јавне површине од општег интереса 
су:” мења се и гласи:

‘’4.1. Јавне површине од општег интереса
Јавне површине од општег интереса су:
- депонија комуналног отпада,
- саобраћајна површина,
- каналска мрежа,
- заштитно зеленило.
Депонија комуналног отпада заузима простор од 

52,41 ha. Унутар ове површине, односно ограде депо-
није налази се комплексан вишенаменски простор по-
тре бан за рад санитарне депоније комуналног отпада.

Саобраћајна површина је приступна саобраћајница 
са својом регулацијом, која спаја комплекс депоније са 
саобраћајном мрежом града и региона, преко државног 
пута II реда Р-120 Нови Сад-Бечеј. 

Каналска мрежа за одвођење атмосферских вода са 
својим регулацијама “Свињарев канал”, канал “Врбак” 
простиру се унутар комплекса депоније и унутар про-
стора плана. 

У склопу површине заштитног зеленила уз јужну и 
западну страну ограде депоније је заштитни вегетацио-
ни појас, те инфраструктурни коридори.’’

Одељак ‘’8.0. ПЛАН ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА’’ мења се и гласи:

‘’8.0. ПЛАН ПОДЕЛЕ НА ЈАВНО И ОСТАЛО 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СА УСЛОВИМА ЗА 
ФОРМИРАЊА  ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА

 Грађевински рејон који је обухваћен планом налази 
се у КО Нови Сад III.

Земљиште  обухваћено  планом је, углавном, јавно 
грађевинско земљиште. Од целих парцела и делова 
постојећих парцела, обједињавањем ће се образовати 
парцеле јавних површина. 

Депонија се састоји од две парцеле са ознаком А1 и 
А2. За парцелу А1 објединити целе парцеле бр. 91, 92, 
93, 94, 95/1, 95/2, 96/2, 110, 111, 112, 134, 3177/1, 136/1, 
120/1, 105, 106/2, 106/4, 109/2 и делове парцела бр. 
113/1, 114/4, 114/1, 3222/1, 119/3, 119/5. За парцелу А2 
објединити делове парцела бр. 113/1, 114/4, 116, 114/1, 
3222/1, 119/3 и 119/5. 

Саобраћајница која спаја државни пут II реда Р-120 
Нови Сад - Бечеј и депонију, састоји се од две парцеле 
са ознаком Б1 и Б2. За парцелу Б1 објединити делове 
парцела бр. 7/1 и 102, а за пар целу Б2 објединити 
делове парцела бр. 9, 3220 и 106/1. 

За саобраћајницу која води ка гасној МРС издвојити 
део парцеле број 104/1. 

За канал, парцела са ознаком В1, објединити делове 
парцела бр. 113/1, 114/4, 116, 114/1, 3222/1, 119/3 и 119/5. 
Jaвне површине су и делови парцела бр. 3176/1, 3177 и 
3175 (постојећи канали).

За заштитно зеленило образоваће се три парцеле са 
ознаком Г1, Г2, Г3. За парцелу Г1 објединити делове 
парцела бр. 104/1, 102 и 7/1. За парцелу Г2 објединити 
целе парцеле бр. 109/1, 96/3 и делове парцела бр. 9, 
3220 и 106/1. За парцелу број Г3 објединити целе пар-
целе бр. 114/5, 118/1, 118/2, 118/3, 117, 115, 123/1, 123/2, 
123/3, 124, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 132, 
3222/3 и делове парцела бр. 113/3 и 113/5.  

За гасну МРС издвојити део парцеле број 104/1 (пар-
цела са ознаком Г4). Парцела је дефинисана координа-
тама преломних тачака.

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 Р 1 : 
2500, важи графички приказ.

 Нове саобраћајнице и канал дефинисане су коорди-
натама осовинских тачака и растојањима регулационих 
линија од осовине. Списак координата осовинских тача-
ка дат је на графичком приказу “План поделе на јавно и 
остало грађевинско земљиште са условима за форми-
рање грађевинских парцела “ у Р  1 : 2500.’’

У пододељку ‘’8.1. План нивелације’’ став 1. трећа 
реченица, број: ‘’81,50 m’’ замењује се бројем: ‘’90,00 m’’. 

Одељак ‘’9.0. ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ НАМЕ-
НА И КАПАЦИТЕТИ ИЗГРАДЊЕ’’ мења се и гласи:

‘’9.0. ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА И КА-
ПАЦИТЕТИ ИЗГРАДЊЕ 
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Табела: Планиране површине

НАМЕНЕ ПОВРШИНА Површине у ha
Површина у границама плана 84,04

I Површина депоније комуналног отпада (унутар ограде) 52,41
II Заштитно зеленило 39,31
I Површине унутар ограде депоније комуналног отпада

Површина за постројења и објекте потребне за рад депоније - рециклажни центар 9,16

Површина за затворене рекултивисане сегменте 7,29

Површина за сегменте код којих се врши пуњење до планиране коте m н.в. 11,21

Површина за планиране сегменте 7,96

Површина за таложне базене и уређаји за постројења 1,50

Површина каналске мреже са заштитним појасом 3,32

Површина за слободне и зелене површине унутар ограде депоније 3,50

Остале саобраћајнице унутар 8,47

Укупно: 52,41

II Заштитно зеленило
Заштитни вегетациони појас 4,70

Каналска мрежа са заштитним појасом 3,92

Заштитно зеленило 30,69

Укупно: 39,31

Табела:  2Површине планиране за постројења и објекте потребне за рад депоније - рециклажни центар  

Број2 Планиране намене у склопу рециклажног центра Површине у ha
1.
1а.
2.

Улаз и портирница
Површина за управну зграду са околним уређењем
Улазна и излазна вага

0,638

3.

3а.

Површина за халу за сепарацију и балирање отпада и
манипулативни простор
Објекат за смештај радника 0,635

4. Површина за изградњу хала за лагеровање и прераду сировине 1,293
5. Површина за рециклажно двориште са контејнерима 0,335
6. Површине за: а) одлагање напуштених возила (паркинг простор) плато са пресом 

за обраду напуштених возила и одлагање 0,765

7. Површина за компостиште 0,728
8. Површине за: а) радионице за возила, б) магацин резервних делова, ц) радионица, 

гаража и праонице за специјална возила 1,196
9. Површина за перионицу за специјална депонијска возила 0,356
10. Површине за радионице за ремонт и лагеровање контејнера 0,374
11. Површине за енергетски блок (инсталације за коришћење гаса из биотрнова), 

плинска црпна станица, плинске турбине, горионик за сагоревање, котларница и др. 0,328
12. Површина за антенско метеоролошка осматрања 0,075
13. Интерна станица за снабдевање горивом, паркинг и манипулативни простор 0,534
14. Санитарни чвор и двонаменско склониште 0,005
15. Привремени објекат за псе и мачке задржава се трајно у функцији депоније 0,008
16. Саобраћајнице и приступни путеви, зеленило и остало 1,890

Укупно: 9,16 

2 Ознака броја планираних намена приказана је на графичком приказу “План немене површина” у Р 1: 2500 
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Табела: Капацитети сегмената за одлагање комуналног отпада

ПОСТОЈЕЋИ СЕГМЕНТИ КОД КОЈИХ СЕ И ДАЉЕ ВРШИ ПУЊЕЊЕ

Број
сегмента

Површина
сегмента

m2

Кота 
постојећег
терена 

просечна
m н.в.

Кота на коју 
се поље пуни

m н.в.

Дебљина слоја 
депонованог 

отпада
m 

Завршена
пуњења 
сегмената

Наставља
се пуњење 
сегмента

Планира се 
пуњење 
сегмената

Кубатура
отпада

m3

С1 25570 74,50 90,00 15,5 - Наставља 
се

- 396335

С2 4328 74,50 79,00 4,5 завршено - 19476

С3 42593 74,50 90,00 15,5 - наставља 
се

- 660191

С4 38560 75,50 90,00 14,5 - наставља 
се

- 559120

С5 35155 74,50 90,00 15,5 - наставља 
се

- 544902

С6 38441 74,50 90,00 15,5 - наставља 
се

- 595835

Укупно: 185117 2775859

ПЛАНИРАНИ СЕГМЕНТИ

С7 23816 74,16
75,30

90,00 просечно
15,27

- - планира се 363670

С8 30483 74,16
75,30

90,00 просечно
15,27

- - планира се 465475

С9 25385 74,16
75,30

90,00 просечно
15,27

- - планира се 387628

Укупно: 79684 1216773

Укупно: 264801 Укупна кубатура за пуњење отпадом: 3992632

На основу броја планираних становника за Град Но-
ви Сад и насеља, прорачунаће се број година за одла-
гање комуналног отпада, што ће у будућности зависити 
од примењених технологија.’’

У одељку ‘’13. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИ-
ВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА’’ став 1. 
мења се и гласи:

‘’Обухваћено подручје (84,04 ha) намењено је за јав-
не површине и за јавне објекте од општег значаја:

- за депонију комуналног отпада  52,41 ha,
- за  заштитно зеленило   39,31ha,
  * заштитни вегетациони појас     4,70 ha,
  * каналска мрежа са заштитним појасем 32,60 ha.’’

Члан 3.

У тексту Плана речи: ‘’сегмент S’’ замењује се 
речима: ‘’сегмент С’’ у одговарајућем падежу и речи: 
‘’регионални пут Р-120 Нови Сад-Бечеј’’ замењују се 
речима: ‘’државни пут II реда Р-120 Нови Сад-Бечеј’’ у 
одговарајућем падежу.

Члан 4.

Саставни део ове одлуке су следећи графички при-
кази: 

Размера
1. Извод из Генералног плана града Новог 

  Сада до 2021. године са означеним 
  предметним простором .....................................А4

2. Катастарска подлога са границом грађе-
  винског рејона обухваћеног планом ...........1:2500

3.1.   План намене површина  ..............................1:2500

3.2.  План саобраћаја, нивелације и 
  регулације .....................................................1:2500

4. План поделе на јавно и остало грађе-
  винско земљиште са условима за фор-
  мирање грађевинских парцела ...................1:2500

5.  План  водне инфраструктуре ........................1:2500

6.  План енергетске инфраструктуре .................1:2500 

7. План зеленила ..................................................1:2500.
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Одлука о изменама и допунама Плана детаљне ре-
гулације депоније комуналног отпада у Новом Саду из-
рађена је у четири примерка у аналогном и у пет приме-
рака у дигиталном облику, који ће се, после 
потписивања и овере, чувати у Скупштини Града Новог 
Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене посло-
ве, министарству надлежном за послове урбанизма и у 
Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Но-
ви Сад.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
План детаљне регулације инфраструктурног коридора 
ауто-пута Е-75 на административном подручју Града 
Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
9/2006) у делу за који се ова одлука доноси. 

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-1014/2007-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

Градско веће

119
На основу члана 33. Одлуке о буџету Града Новог 

Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 51/2008), 
Градско веће Града Новог Сада на предлог Градоначел-
ника Града Новог Сада на 40. седници одржаној 11. 
фебруара 2009. године, доноси

П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА 

ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ 
ПРИВРЕДЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД 

НОВИ САД

Члан 1.

Овим правилником регулише се начин и поступак ос-
тваривања права непрофитних организација на доделу 
средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију 
програма манифестација из области привреде од зна-
чаја за Град Нови Сад (у даљем тексту: Организатор 
манифестације) и одређују манифестације у области 
привреде које су од значаја за Град Нови Сад (у даљем 
тексту: манифестације).

Члан 2.

Наменска средства (у даљем тексту: дотације) обез-
беђују се Организатору манифестације за реализацију 

програма манифестација које се одржавају током годи-
не у области привреде.

Изузетно, дотације се могу доделити у складу са 
овим правилником и организацијама које нису органи-
затори манифестација за учешће на манифестацијама 
на покрајинском и републичком нивоу.

У случају из става 2. овог члана дотације одобрава 
Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Гра-
доначелник).

Члан 3.

Манифестације у области привреде од значаја за 
Град Нови Сад (у даљем тексту: Град) су:

-  Међународни фестивал иновација, знања и ства-
ралаштва “ТЕСЛА ФЕСТ”,

-  Такмичење металских радника Града,
-  такмичења којима се доприноси развоју пронала-

заштва и иноваторства,
-  манифестације у организацији Коморе младих у 

едукацији младих предузетника и привредника,
-  манифестације које организују покрети и органи-

зације потрошача Града,
-  манифестације у пољопривреди,
-  манифестације у туризму, и
-  друге манифестације у привреди које одобри или 

чије покровитељство у име Града прихвати Градо-
начелник.

Члан 4.

Организатор манифестације може да оствари право 
на дотацију на основу програма манифестације који се 
доставља Градској управи за привреду, (у даљем тек-
сту: Градска управа), најкасније 15 дана пре одржавања 
манифестације.

Члан 5.

Програм манифестације обавезно садржи:
-  назив и седиште Организатора манифестације,
-  кратак опис активности на реализацији програма 

манифестације,
-  место, време и начин реализације програма ма-

нифестације,
-  податке о потребним финансијским и другим 

средствима за реализацију програма,
-  финансијски план,
-  изворе средстава за финансирање програма ма-

нифестације, са износом планираних сопствених 
и других средстава и средстава из буџета Града,

-  одговарајућу документацију и друге податке од 
значаја за реализацију програма манифестације.

Члан 6.

Градоначелник одобрава програм Организатора ма-
нифестација из члана 3. овог правилника и утврђује из-
нос дотације намењен за његову реализацију.

Ако се за исту манифестацију пријави више органи-
затора, програм манифестације ће се вредновати у 
Градској управи, применом следећих критеријума:




