
На основу члана 24. став 1. тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Предлога одлуке о
изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између Булевара Јаше Томића,
Гагаринове улице, Булевара краља Петра 1, Руменачке улице и Улице Париске комуне у Новом
Саду (локалитет уз атомско склониште), Скупштина Града Новог Садна ХХ1Х седници ОД

14. децембра 2017. г0дине, доноси

ЗАКЊУЧАК

1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о извршеној
стручној контроли Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова
између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра 1, Руменачке улице и
Улице Париске комуне у Новом Саду (локалитет уз атомско склониште) пре излагања на јавни
увид са 158. седнице одржане 14. јуна 2017. године и Извештај о обављеном јавном увиду у
Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између Булевара Јаше
Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра 1, Руменачке улице и Улице Париске комуне
у Новом Саду (локалитет уз атомско склониште) са 176. (јавне) седнице Комисије за планове
одржане 27. октобра 2017. године.

'

.
2. Закључак са одлуком и Извештајима доставити Градској управи за урбанизам и

грађевинске послове.

РЕПУБШ/1КА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУЏШ'Ј'ИНАГРАДА НОВОГ САДА п Од.?

Број: 35–381/2017-1 8; д, :,
14. децембар 2017. године 1. 223,
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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, %!13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута ГрадаНовог Сада— пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
ХХ1Х седници од 14. децембра2017. године, доноси

одлуку
о ИЗМЕНАМАи ДОПУНАМА

ПЛАНА двтаљнв РЕГУЛАЦИЈ'Е
БЛОКОВА измвву БУЛЕВАРА ЈАШЕ ТОМИ'ћА, ГАГАРИНОВЕ
улици, БУЛЕВАРА КРАљАПЕТРА 1, вук/вешт УЈпшви

УЈпшв ПАРИСКЕ комунвУновом САДУ
(локилитвт уз АТОМСКО с'клоништв)

члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне
регулације блокова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра
1, Руменачке улице и улице Париске комуне у Новом Саду (локалитет уз атомско склониште)
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 17117) мења се и допуњује ПЛАН ДЕТАЈБНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕ'ВУ БУЛЕВАРА ЈАШЕ ТОШћА, ГАГАРИНОВЕ
УШШЕ, БУЛЕВАРА КРАЊА ПЕТРА 1, РШНАЧКЕ УЛШЈЈЕ И УЈШЦЕ ПАРИСКЕ
КОМУНЕ У НОВОМ САДУ („Службени лист Града Новог Сада“, број 14104) (у даљем
тексту: План) у делу грађевинског подручја Плана у Катастарској општини Нови Сад 1,

унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе дела обухвата Плана који се мења утврђена је

северозападна преломна тачка парцеле број 4880/9. Од ове тачке у правцу истока граница
прати северну границу парцеле број 4880/9 и северну линију објекта на парцели број 4880/1 и

долази до западне границе парцеле број 4880/8. Даље, граница окреће ка југу, прати западну
границу парцеле број 4880/8 до пресека сајужном линијом објекта на парцели број 4880/1,
затим у правцу запада прати јужну линију објекта на парцели број 48801] до пресека са
источном границом парцеле број 4880/9. Од ове тачке граница скреће у правцу југа, прати
источну границу парцеле број 4880/9, у правцу запада прати јужну границу парцеле број
4880/9, у правцу севера прати западну границу парцеле број 4880/9 и долази до тачке којаје
утврђена за почетну тачку описа границе.

Одлуком о изменамаи допунамаПлана обухваћено је 89,70 т2 .

Члан 2.

У Плану одељак „3. УСЛОВИ И ПРАВИЛАУРЕ'ВЕЊА И ГРА'ћЕЊА“ пододељак
·
„ЗА. Намена центра“ став 6. се брише.

После става 5. додају се нови ст. 6. до 9. који гласе:
"Постојећи пословни објекат у улици Париске комуне, прихвата се са доградњом

површине око 30 тг, реализованом на делу парцеле број 48801] у оквиру заједничке
блоковске површине.



Спратност објекта је П+Пк, а намена је пословање у функцији терцијарних делатности
(трговина).

Бруто површина објекта у основи износи 89,70 т2.
Габарит и спратност објектадатјеу графичком приказу бр. 3 "План намене површина,

саобраћаја, регулације и нивелације" у Р 1:500. “.
У одељку „5. ПЛАН ПОДЕЛЕ НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАТЈЕВИНСКО

ЗЕМЊИШТЕ СА ПАРЦЕЛАПИЈОМ“ после става 6. додаје се нови став 7. који гласи:

„Парцели број 4880/9, припојити део парцеле број 4880/1, према графичком приказу бр. 4

"План регулације површинајавне намене" у Р: 1:500.".
Досадашњи ст. 7. до 20. постају ст. 8. до 21.
У одељку „6. ПЛАН ЗЕЛЕШ ПОВРШИНА“ после става 4. додаје се нови став 5.

који гласи: „Препоручује се формирање зеленог зида на јужној фасади пословног објекта на

парцели бр. 4880/9 у улици Париске комуне“.
Досадашњи ст. 5. постаје ст. 6.
У одељку „7. РЕГУЛАЦИЈА МРЕЖЕ ШЈФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА“

пододељак “ 7.1. Хидротехника “ у делу “оддођење отпадних и атмосферских вода “ додаје
се нови став 6. који гласи: “Део канализационе мреже који се налази испод дограђених
објеката на делу парцеле број 4880/1 КО Нови Сад 1, који ће се припојити парцели објекта
број 4880/9, могуће је другачије оријентисати, како би предметна канализациона мрежа
остала у функцији и била доступна за евентуалне интервенције, без уклањања изграђених
објеката.“

Досадашњи ст. 6. постаје ст. 7.

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су. следећи графички прикази:
Размера

1. Извод из Плана генералне регулације новог градског центра
са окружењем у Новом Саду ......................................................................АЗ

2. Извод из Плана детаљне регулације блокова између Бул. Јаше Томића, Гагаринове ул.,
Бул. КраљаПетра 1, Руменачкеул. и улице Париске комуне у Новом Саду ..............АЗ

3. План намене површина, саобраћаја, регулације и нивепације ...............................Р ]: 500

4. План регулације површинајавне намене ................................................................. Р ]: 500

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између Булевара
Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра ], Руменачке улице и улице Париске
комуне у Новом Саду (локалитет уз атомско склониште) садржи текстуални део који се
објављује у „Службеном листу Града Новог Сада“, и графичке приказе иврађене у три
примерка које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.



По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада,
Градској управи за урбанизам 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 детаљне регулације блокова између Булевара

Јаше Томића, Гагариновеулице, Булевара краља Петра 1, Руменачке улице и улице Париске
комуне у Новом Саду (локалитет уз атомско склониште) доступна је на увид јавности у
згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет стране “дни/.
зКџрзггпалот/Бвафгз.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Новог.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35–381/2017-1
14. децембар 2017. године
НОВИСАД
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ИЗМЕНЕ И дОПУНЕ ППАНА дЕТАљНЕ РЕГУПАЦИЈЕ БЛОКОВАИЗМЕћУ
БУЛ. ЈАШЕ ТОМИћА, ГАГАРИНОВЕ УЛИЦЕ, БУЛ. КРАљА ПЕТРА | РУМЕНАЧКЕ
И УЛИЦЕ ПАРИСКЕКОМУНЕ У НОВОМ САдУ– лошитвт уз Атомско склоништеМтили–· ' ' тМтшти“МтПЛАН НАМЕНЕПОВРШИНА,САОБРА'ћАЈА, РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
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РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
ПО ПОСТОЈЕћОЈ ГРАНИЦИ ПАРЦЕЛЕ

–––––––– ППАНИРАНА РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

2 БРОЈ впошх

:: ии : · 1 „ ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА и допунл

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕГРАДАНОВОГСАЛА
ЗДРАВКО ЈЕЛУШИ'ћ

Јавно предузеће "УРБАНИЗАМ" Завод за урбанизам
Нови Сад. БулеварцараЛазара 31!!!

ИЗМЕНЕИ дОПУНЕПЛАНА дЕТАљНЕ РЕГУЛАЦИЈЕБЛОКОВАИЗМЕТЗУ
назив„итд Бул. ЈАШЕ томитш,гдгдриновв улице, БУЛ. КРАљА ПЕТРА |, румендчке

и УЛИЦЕ ПАРИСКЕКОМУНЕ У НОВОМ САдУ - пошитвтузАтомско склониште
одговорни ппАн НАМЕНЕ површина САОЕРАћАЈА
УРВАНИОТА ““ ВЛУКАДИНОВИ'ББут“ “"'“ш'р' ндзивт гвгупдцицв и ниввмцшв

'

Б-РАБЕНОВИЕшти НМИПАЦ сттмдг ттинлжив новогсддАОБРАБИВАЧ
ЊМЕРГАНЦ. прими. ИЗРАДЕ
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РЕПУБЛИКАСРБИЈА
А–УТОНОМНА ПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА

––ГРАДНОВИ САД
СКШПЦТРШАГРАДАНОВОГСАДА
КОМИСИЈАЗАПЛА'ЕЕОВЕ
Број: Ч–35–381/17 ·

Дана: 14. 06. 2017: године . ·

НОВИ САД

и 3 В ЕШ тА Ј
о изввшвнодг стгУчносгконтволи

НАцгтА ОДЛУКЕ оИЗВШНАМА и дОПУНАМА ПЛАНАДЕТАЊРЕЕ
РЕГ'УЛАЦИЈЕБЛОКОВА измвву БУЈШВАРА ЈАШЕ товшвА, ГА'Д '.ј ,; .

152

улици, БУЛЕВАРА КРАЊА пвтвА 1, РУМЕНАЧКЕулшхвиУ ·

д ·“;
комуввУновомСАДУ (ЛОКАЈштвт УЗАтомско склон · др

ПРЕ излАГАЊАНАЈАвниувид ··

Стручна контрола Нацрта одлуке о изменама и допунама Планадетаљне регулацшеблокова
између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра 1, Руменачкеулице
и Ушше Париске комуне у Новом Саду (локалитетуз атомско склониште), обављенаје на
158. седници Комисије за планове одржаној 14.06.2017.године са почетком у 09,00“'часова,·у
згради Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за згрбанивам, Булевар цара Лазара З ,Ту великој
салина трећем спрату . ш,! 'ћ &

Седници су присуствовали: Зоран Вакмаз, председник Комисије, Васо КресошЊ,„ђ%Вукадиновић и РадоњаДабетић. Седници нису присуствовали Милан КовечевиТЧ
Шћепановић, чланови Комисијеза планове. ":[;!;Ј',"_Т

Седници су присуствовалии представници ЈП "Урбанизам“ Завод за урбанизам'–НовиСаде,
Градске управе за грађевинскоземљиште и инвестиције, Градске управе за заштитуЗки'мпи
срединеиГрадске управе за инспекцијске послове (грађевинска испекцида). ·—

, Након уводног образложење одговорног урбаниста из ЈП "Урбанизам" Завод заурбанизам
Нови Сад, као обрађивана плана,Комисијајеконстатовала следеће:

1 Да је Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блоковЧ'измду
Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра 1, Руменачкетаг иди“е
Париске комуне уНовом Саду (покалитетуз атомско склониште), усвојена НаХ5

·гштћ·

Скупштине града Новог Сада одржаној 07. априла 2017. гоцине ("Слузткбени.з'1121ет:1'··'·рада

Новог Сада" број 17/17) са Решењем о неприступању изради стратешке процене1утицаја
одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између Булев153,Ј,;ацг'е
Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра 1, Руменачке улице и Улицепарном
комуне уНовом Саду на животну средину.

2. ДаЈе Концептуални оквир измена и допуна Плана детаљне регулације блокова:Између
Булевара Јаше Томића, Гагариновеулице, Булевара краља Петра 1, Румелачке улице и Улице

у периоду од 28.04.2017. годинедо 12.05.2017.године.



· складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РепубликеРите};

' 3. Даје текст: за Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулацшеблокова
између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краљаПетра 1, РуменаЧКе 'јЛИЦе

'и Улице Париске комуне у Новом Саду (локалитет уз атомско склониште)“,·пр'и емира у

72109 81/09–исправка, 64/10·УС, 24/11,121/12,42/13–УС, 50/13–УС,98/13·и·*)
145/14). ·

. '
4. Да је Комисија за планове разматрала Нацрт одлуке о изменама и допунам
детаљне регулације блокова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице,:Булевара
краља Петра 1, Руменачке улице и Улице Париске комуне у Новом Саду (локалитет уз
атомско склониште) на 158. седници одржаној 14 .06. 2017. године и дала позитивно
мишљење наИСТИ• ·

543! х– ' "' '

након усаглашавања са ставовима Градске управе за прописе, Нацрт одлуке счиам
допунама плана детаљне регулације блокова између Булевара Јаше Томића„јЕаБа
улице, Булевара краља Петра 1, Руменачке улице и Улице Париске комунеу··:Но
(локалитет уз атомско склониште), може се упутити у даљи поступак доношеи'адпагана у
стаду са чланом 50. Закона о планирању и изградњи. ·

Овај извештај је саставнидео записника са 158. седнице Комисије за планове.

!

Извештај доставити:

1. ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам НовиСад
2. градској управи за грађевинско земљиште и иивестишаје
З. Градској управи за урбанизамишађевиискепослове ·

· „ _„ .

4.ЧлануГрадскогвећазадуженомза урбанизам и заштиту животне средине ·*·'·'3ш“·'*'а'='=·

5←АРХИВИ
_

·. га т'. . т ..Њ'з'ч'г'ш !.: Р...!

СекретарК мисије

•“

НадаМишаћ,дипл.инж.арх.

В ..Д Начелника „ дела;–ц?!“
Предсе и'к Ије градскеУПРавеза урбанихзам и грађевииске,“9050“// · · · .

Х/ЖЧ/1,&/' ·. ".?, „;*–Е.. „1253.
'. / .

,ЗбрМЖпаЗ,%ПЈ–шж.геод. Дејан Михајловић
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, _. РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНАПОКРАЈИНА ВОЈТВОДРП–[А
ГРАДНОВИ САД , ,

_
СКУГШПШАГРАДА новог САДА

. КОБШСИЈАЗАПЛАНОВЕ
Број: Ч–35–381/17
Дана: 27. 10. 2017. године
НОВИ САД

и 3 В ЕШ тА Ј
о овивљпном ЈАВНОМ ивицу УНАЦРТ одлука о изменамаи

- ДОПУЕАМАпланадишљнигвгулацидв БЛОКОВАИзмиру
БУЛ'ЕВАРА ЈАШЕ ТОМИ'ћА, ГАГАРИНОВЕвише, БУЈШВАРА КРАЊА
ПЕТРАт, РУШНАЧКЕ улиции улици ПАРИСКЕкомуввУновом

ош (ЛОКАЈШТЕТ уз АТОМСКОсклоншцтв)
Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада, на 176. (јавној) седници која је одржана дана
27.10. 2017. године у згради Скупштине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, у
Плавој сали на 1 спрату, са почеткому 12,00 часова, разматрала је ЊВештај обрађиванаплана о

спроведеном јавном увшу у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације
блокова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља_Пе1ра 1, Руменачке
улице и улице Париске комунеуНовом Саду (локалитет уз атомско склониште). ·

176. седници "су присуствовали: Зоран Бакмаз, председник Комисије, Васо Кресовић, Зоран
Вукадиновић, РадосавШћепановићи Радоња Дабетић, чланови Комисије;

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између Булевара Јаше
Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра 1, Руменачке улице и улице Париске комуне у
Новом Саду (локалитет уз атомско склониште) усвојена је на ХУШ седници Скупштине Града
Новог Сада одржаној 07. априла 2017. године ("Службени лист ГрадаНовог Сада" број 17117) са
Решењем о неприступању ивради стратешепроцене утицаја одлуке о изменама и допунамаПлана
детаљне регулације биопова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља
Петра 1, Руменачке улице и улицеПариске комуне у Новом Саду наживотну средину.

Ншхрт одлуке 'о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између Булевара Јаше
Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра 1, Руменачке улице и улице Париске комуне у
Новом Саду (локалитет уз атомско склониште) израдило је Јавно предузеће "Урбанизам"Завод за
урбанизам Нови Сад.

Концептуални оквир измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између Булевара Јаше
Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра 1, Руменачке улице и улице Париске комуне у
Новом Саду (локалитет уз атомско склониште), био је на раном јавном увиду од 28. адрила до 12.
маја 2017.године.

/
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Стручну контролу Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова
између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра !, Руменачке улице и улице
Париске комуне у Новом Саду (локалитет уз атомско склониште), извршнаје Комисија за планове на

·
158. седници одржаној 14. 06. 2017. године.

Нацрт одлуке је изложен на јавни увид у периоду од 02. до 31. августа 2017. године (чије је
оглашавање објављено у Јшсту "Дневник" од 01. августа 2017. године). У току јавног увида
достављена је једна примедба на предложено урбанистичке решење, што је обрађивач плана

' констатовао у Извештају о спроведеном јавном увиду.
'

Након спроведеног јавног увида, Комисија за планове је на 176. (јавној) сетити, одржаној 27.10.
2017. године (није је одржавање објављено у листу "Дневник" од 26.10. 2017. године), разматрала
Извештај обрађивана плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама
Плана детаљне регулације блокова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара
Краља Петра 1, гуменачке улице и улице Париске комуне у Новом' Саду' (локалитет уз атомско
склониште).

Након изношења става обрађивана по приспелој примедби, на јавној седници је омогућено
подносиоцу да додатно образложи своју примедбу, након чегаје зањученјавни део седнице.

У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала даје у току јавног увида поднета примедба,
коју је поднео Рајко Драгалић.

· · 1. Примедба
Рајко Драганић, Нови Сад

. Рајко Драгалић (Нови Сад, Улица Калмана Панта 1) власник СТР „МАРКЕТ ТИНА
:: ПЈТУС" изНовог Сада, подноси примедбу на текстуаЈшиплана. Примедба се односи на:

- члан 2. Став 5. „бруто површинаобјекта износи 89,70 тз“, где недостаје реч „у основи",
– одељак „6. ПЛАН ЗЕШЗНИХПОВРШИНА", на реченицу: „Формирати зелени зид на
јужној фасади пословног објекта на парцели бр. 4880/9 у ушли париске комуне". У
примедби се сугерише да уместо обавезе формирања зеленогзида на јужној фасади, ова
реченица будепрепорука.
– одељак „7. РЕГУЛАЦИЈАШЕЗКЕ ИНФРАСТРШСТУРЈ-ШСИСТЕМА“ пододељак
„7.1. Хидротехника“. Где се у плану додаје став 6 који гласи: „Планира се измештање
крака постојеће канализационе мреже са делапарцеле број 4880/1 КО Нови Сад 1, који ће
се припојити парцели објекта број 4880/9. Нову канализациону мрежу израдити у оквиру
заједничке блоковске површине са оријентацијом на постојећу мрежу. "Услов за озакоњење
објекта је измештање канализационе мреже."
Подносилац примедбе напомиње да је ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад издала
информацију у којој се наводи да је крак мреже–који се налази иза броја 52 у Улици
Париске комуне, слепи крак ·.и служи за одвођење атмосферских вода. У информацији
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такође стоји, да откупом земљишта и Изградњомњено укидање не би негативно'утицало
на одвођење атмосферскшс водасапрешетНоглокалитета.

Комнсија-прихвата ову примедбу.

Сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи,ИзвеШтај се доставља обрађиваЧу плана
на надлежно поступање.Наконпоступања по овомИзвештају, обрађивач плана ће плански
документ доставити надлежном органу градске управе ради упућивања у процету
доношења.

ПРЕДС МИСИЈЕ
само' и}?%;59;а;·. ←„// 7 Градек !“&“ 91“)

· евинскепослове/ -/
Зоран Бакмаз, .инжтеод.

ЧЛАНОВИКОМИСИЈЕ:

1.Васо Крееовић, дипл.инжарх. %
2. РадоњаДабешћдипллнжарх.

З. РадосавШћепановић, дипл.инж.арх.
/_
У Х '

4. Зоран Вукадиновић, датог. инж. саоб.


