
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 општестамбене зоне између улица Руменачке
и Париске комуне у Новом Саду, Скупштина Града Новог Сада на ХХ1Х седници од
14. децембра 2017. године, 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
општестамбене зоне између улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду пре његовог
излагања на јавни увид са 147. седнице одржане 16. марта 2017. године и Извештајем о
обављеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације
општестамбсне зоне између улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду 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/ЈКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЛ/ШАВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНАГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-619/2017–1
14. децембар 2017. године
НОВИ САД



кв.

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 72/09, 81/09 — исправка, 64/10 —УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 ~
УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог 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 ИЗМЕНАМАиДОПУНАМА

ПЛАНА ДЕТАЊНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ошптвстшвнв зонв измвву УЈШЦА

РУМЕНАШСЕишискв комунв
Уновом САДУ

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне
регулације општестамбене зоне између улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду
("Службени лист Града Новог Сада", број 54/16) мења се и допуњује ПЛАН ДЕТАљНТЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ОШТЕСТАШЕНЕ ЗОНЕ ИЗМЕ'БУ УЛИЦА РУМЕНАЧКЕ И
ПАРИСКЕ КОМУНЕ У НОВОМ САДУ ("Службени лист Града Новог Сада", број 36108)
(у даљем тексту: План) у делу грађевинског подручја Плана, у Катастарекој општини Нови
Сад 1, унутар описане границе. ·

За почетну тачку описа границе дела грађевинског подручја Плана који се мења,
утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 5109/2, 5112 и 5107/1. Од ове тачке у правцу
североистока, граница прати границу парцела бр. 5112 и 5107/1, затим скреће ка југоистоку,
прати границу парцела бр. 5110 и 5107/1 до тромеђе парцела бр. 5107/1, 5110 и 5108. Даље,
граница продуженим правцем границе парцела бр. 5107/1 и 5110 пресеца парцелу број 2108
и долази до границе парцела бр. 5108 и 5106, затим скреће ка југозападу, прати источну
границу парцела бр. 5108 и 5107/1 до тромеђе парцела бр. 5107/1, 5105/1 и 5107/2. Од ове
тачке граница скреће ка северозападу, прати границу парцеле број 5107/1 и долази до тачке
која је утврђена за почетну тачку описа границе.

Члан 2.

У Плану одељак "3. ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ" пододељак "3.2.

Јавно и остало грађевинско земљиште" став 2. алинеја трећа, после броја: "5091/1" везник
"и" замењује се зарезом, а после броја: "5121" додају се речи: “и 5107/1 ".

У пододељку "3.3. Мрежа инфраструктуре" подтачка "З.3.3. Енергетика" део
"Снабдевање електричном енергијом" став 2. реченица прва, речи: "једну дистрибутивну"
замењује се речима: "две дистрибутивне". ,

У одељку "4. УСЛОВИ ЗА РЕАЈП/ВАЦИЈ'У ПЛАНА" пододељак "4.1. Услови
грађења и уређења простора" подтачка "4.1.3. Специфични услови дефинисани за



просторне целине (урбане блокове)" део " Планирани вишепородични стамбени објекти"
став 3. реченица пета, реч: "степен" замењује се речју: "индекс".

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
"На делу парцеле број 5107/ 1, због облика парцеле, планиране изградње

трансформаторске станице и обавезне изградње подземне етаже за потребе паркирања испод
целе површине парцеле, максималан индекс заузетости парцеле износи 53%._Могућа су
одступања до 5% од дате зоне изградње на графичком приказу "План намене површина,
саобраћаја, нивелације и регулације" у Р 1:1000, у делу ширине од 14 гп, у случају када
растер стубова омогућава рационалнију организацију паркинг места у оквиру подземне
гараже. Капацитетједне етаже подземне гараже је око 30 ПМ. Минимална светла висина
гаража на површинама за кретање моторних возила је 2,2 т. Приступ подземној етажи
могуће је организовати преко рампе или аутолифта, у складу са важећим правилницима који
регулишу ову област. Највећи нагиб приступне рампе је 12% односно 15% ако је рампа
заштићена од залеђивања или наткривена. Паркирање је могуће организовати и на крову
подземне етаже, у дворишном делу парцеле. Број планираних паркинг места и планирани
број станова'морају бити усаглашени са свим законским решењима. Број стажа подземне
гараже зависиће од потребе да се у оквиру комплекса задовољи услов да за сваки стан буде
обезбеђено једно паркинг место. Нивелета дворишног делаје 20 ст изнад коте терена."

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Досадашњи став 5. брише се.
Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 5. и 6.

Члан 3.

Саставни део ове Одлуке су следећи графички прикази:

Размера
1. Изводиз Плана генералне регулације новог градског центра

са окружењем у Новом Саду ........... ........................................................ .АЗ
2. Извод из Планадетаљнерегулације општестамбене зоне између улица Руменачке

и Париске комуне у Новом Саду............................................ ............АЗ
3. План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације .......................... 1: 1000
4. План регулације површина јавне намене са планом парцелације и енергетском

инфраструктуром ..........................................................................1 1000.

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације општестамбене зоне између
улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду садржи текстуални део који се објављује у
"Службеном листу Града Новог Сада", и графичке приказе израђене 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 допунамаПлана детаљне регулације општестамбене зоне између
улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду, доступна је на увид јавности у згради
Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет стране
шмзКџрзћпалох/Ззаохз.

Члан 4.“

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: 35–619/2017–1
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАЈИНА ВОЈВОШЛНА ": ; •

_

ГРАД НОВИ САД . ·: , ·

СКУПШТИНАГРАДАНОВОГ САДА
КОМИСИЈАЗАПЛАНОВЕ
Број: “ЗЗ—619!16
Дана: 16. 03. 2017. године

·

НОВИ САД

и 3 3 Еш тА Ј
о извршнимСТРУЧНОЈконтроли

НАЦРТАОДЛУКЕ о ИЗМЕНАМАиДОПУНАМАПЛАНАДЕТАЊЕЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ОШПТЕСТАМБЕНЕ зони ИЗМЕБУ УЛИЦАетничкии
лигискв комуна Уновом САДУПРЕЊЕговогИЗЛАГАЊАНА ЈАвни

'

увид

·. „• .·м .

Стручна контрола Нацрта одлуке о ивменама и допунама Плана детаљне регулације
општестамбене зоне између улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду обављенаје
на 147. седници Комисије за планове одржаној 16. 03. 2017. године, са почетком у„09,00
часова, у згради .ТП „Урбанизам“, Булевар цара Лазара брз, у великој сали натрећем
спрату.

Седници су присуствовали Зоран Бат'шаз председник Комисије, Васо Кресовић: Радосав
Шћепановић, Радоња Дабетић и Милан Ковачевић, чланови Комисијеза';"радове.
Седници није присуствовао Зоран Вукадиновић, члан Комисије запланове "::!!!
Седници су присуствовгши представници ЈП "Урбаннзам" Завод за урбанизам Нови Сад,
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције и Градске управе за заштиту
животне средине.

Након уводног образложење одговорног урбаниста из ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам
Нови Сад, као обрађивана плана, Комисија је констатовала следеће : 3 '

1. Даје Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације општеетамбенезоне
између улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду усвојена на У'Т седници:
скупштине Града Новог Сада одржаној 02. септембра 2016. године ("Службенилист
Града Новог Сада" број 54/2016). Саставни део Одлукеје Решење о неприступањуизради
стратешке процене утицаја Одлуке о ивменама и допунама Плана детаљне регулације
општестамбене зоне између улица РуМеначке и Париске комуне у Новом Саду на знанотну
средину, број ~11–35–139/16 од 2903 .2016. године .

2. Концептуални оквир измена и допуна плана био је изложен на рани јавни увид у
периоду од 03. до 17. октобра 2016. године након чега је Комисија за планове на1131.
седници одржаној 26. 10. 2016. године донела Извештај о обављеном раном јавном увиду
у Концептуални оквир измена и допуна Плана детаљне регулације општестамбене зоне
између улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду. ' ·“"· '·"·'

•

: '·~,9:'5н..:·.·'·



// 3. Да је текст за Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације
· општестамбеие зоне између улица Руменачке и Париске коМуне уНоврм .Саду

припремљен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени_,гласник
Републике Србије", бр. 72/09, 81/09–исправка,64/10-УС,24/11,121/12,42/1_З·'–:У
УС, 98/13-УС, 132/14и 145/14). .

4.Даје Комисија за плановеразматрала наведеш: Нацрт одлуке на 147. седници одр>каНОЈ

16. 03. 2017 године, на којој јеКомисија закључила да прихвата НаЦрт одлуке о наменама
и допунама Плана детаљне регулације општестамбене зоне између улица Руменачке и
Париске комуне у Новом Саду, уз потребну корекцију
У текстуалном и графичком делу Нацрта одлуке потребно је дефинисати колски приступ
·парцели као и планираној трансформаторској станици обезбеђивањем права службености
пролаза кроз пасажпланираногобјекта. ““"Т •• 'х'

': (“}—).!“

5. Након корекција и усаглашавања са ставовима Градске управе за прописе;
одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације општестамбене зоне–изеђу

улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду може се упутити у даљи:п'рступак
доношења плана, у складу са чланом 50. Закона о планирању иизградњи.:
Овај Извештај је саставнидео Записника са 147. седнице Комисије за планове Скупштина
ГрадаНовог Сада.

Извештајдоставити:

1. ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад „
2. Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције,

_

· ;,
3 Градској управи за урбанизам и грађевинске послове

·

4. Члану Градског већа задуженом за урбанизам и залтиту животне средине '· *“!'°··"Г'“
5. Архиви · ' '

Секрети
Амисије (,%%

Нада'Милић, дипл.инж.арх.

. В.Д. Начелника . "* Еј!“. „. _д
Пре едник Комисије Градске управе за урбанизам и

грађевинске послове

,. ( ·.х .. (· . ·..9,
ЗоранБакмазт .инж.

геодезије Дејан Михајловић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАЈИНА ВОЈВОДШ–ЈА
ГРАД НОВИ САД
СКУШЦТШ–ЈЗА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈАЗАПЛАНОВЕ
Број: У–35–619/16
Дана: 27.10. 2017. године
НОВИ САД

И З В ЕШ Т А Ј
0 ОБАВЊЕНОМЈАВНОМ УВИДУУ НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И

ДОПУНАМА ПЛАНА ДЈВТАЊНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТЕСТАМБЕНЕЗОНЕ
ИЗМСЕСБУУЛИЦА РУВШЕНАЧКЕ ИПАРИСКЕКОМУЕЕ УНОВОМСАДУ

Комисија за планове Скупштине ГрадаНовог Сада, на 176. (јавној) седници која је одржанадана
27.10. 2017. године у згради Скупштине Града Новог Сада, Нови Сад,ЖаркаЗрењанина број 2, у
плавој "сали на 1 спрату, са почетком у 12,00 часова, разматрала је Извештај обрађивачаплана о
спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације
општестамбене зоне између улицаРуменачке и Париске комуне уНовом Саду .

176. седници су присуствовали: Зоран ·Вадоцаз, председник Комисије, Васо Кресовић, Зоран
Вукадиновић, Радосав Шћепановићи Радоња Дабетић , чланови Комисије.

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације општестамбене зоне између упада
Руменачке и Париске комуне у Новом Саду усвојена је на У} седници Скупштине Града Новог Сада
одржаној 02. септембра 2016. године ("Службени листГрада Новог Сада" број 54/16) са Решењем
о неприступању изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана детаљне
регулације општеогамбене зоне између улица Руменачке и Парнске комуне у Новом Саду на животну
средину.

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације општеотамбене зоне Између улица
Руменачке и Париске комуне у Новом Саду Израдило је Јавно предузеће "Урбанизам" Завод за
урбанизамНови Сад.

Концептуалви оквир измена и допуна Плана детаљне регулације општестамбене зове између улица
Руменачке и Париске комуне у Новом Саду, био је на раном јавном увиду од 03. до 17.10.2016.године.

Стручну контролу Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације
општестамбене зоне између улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду, извршила је Комисија за
плановена 147. седници одржаној 16.03. 2017. године.
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Нацрт одлуке је изложен на јавни увид у периоду од 02. до 31. августа 2017. године (није је
оглашавање објављено у листу "Дневник" од 01. августа 2017. године). У току јавног увида
постављена је једна примедба на предложено урбанистичке решење, што је обрађивач плана
констатовао уИзвештају о спроведеном јавном увиду.

Након спроведеног јавног увида, Комисија за планове је на 176. (јавној) седници, одржаној 27.10.
2017. године (није је одржавање објављено у листу "Дневник" од 26.10. 2017. године), разматрала
швештај обрађивана плана о спроведеном јавном увалу у Нацрт одлуке о изменама и допунама
Плана детаљне регулације општестамбене зоне између улица Руменачке и Ларнаке комуне у Новом Саду.

Након изношења става обрађивана по приспепој примедби, на јавној седници је омогућено
поштосиоцуда додатно образложи своју примедбу, након чегаје закључен јавнидео седнице.

У затвореном делу седнице, Комисијаје констатовала даје у токујавног увида поднета примедба
МирославаМарјановића.

1. Примедба
МирославМарјановић , Нови Сад
Примедба се односи на преиспитивање усклађености коефицијента изграђености са новим
индексомзаузетости и дозвољеном спратношћу на парцели.

Комисија за планове сматра да примедба није основана уз образложење које је дато у
Извештају обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.

Сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи, Извештај се доставља обрађивачу плана
На надлежно поступање. Након поступања по овом Извештају, обрађивач плана ће плански
документ доставити надлежном органу градске управе ради упућивања у процедуру
доношења.

Зоран Бакмаз, дипл.инж.геод.
/

·.·Дејан–Михајловић
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чинови кош/шила:

1. Васо Кресовић, дипл.ишк.арх. Њ'А
2. РадоњаДабешћ, дипл.ињк.арх.

·
'

3. Радосав Шћепановић, дипл.инж.арх.ММ
4. Зоран Вукадиновић, дипп инж. саоб“%%


