
На основу члана 52. став 1. тачка 14. 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 Мали Београд – Велики рит П у Новом

Саду (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића), Скупштина Града Новог Сада на

ХХХУШ седници од 29. јуна 2018. 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 Мали Београд – Велики рит 11 у Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе

Милосављевића) пре излагања на јавни увид са 185. седнице одржане 18. јануара 2018.

године и Извештајем о обављеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама

Плана детаљне регулације Мали Београд – Велики рит 11 у Новом Саду (локалитет уз

Улицу Пеђе Милосављевића) са 197. (јавне) седнице Комисије за планове одржане
26. априла 2018. године.

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

грађевинске послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Председ к

Број: 35–769/2017–1
29. јун 2018. године
НОВИ САД Здр вко Јелушић



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 ХХХУШ седници од 29. јуна 2018. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПЛАНА ДЕТАЊНЕРЕГУЛАЦИЈЕ

МАЛИБЕОГРАД – ВЕЛИКИРИТ П У НОВОМ САДУ

(локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића)

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне

регулације Мали Београд - Велики рит П у Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе

Милосављевића) („Службени лист Града Новог Сада“, број
50/ 17) мења се и допуњује

ПЛАН ДЕТАЊНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛИ БЕОГРАД · ВЕШ/[КИ РИТ П У НОВОМ САДУ

(„Службени лист Града Новог Сада“, број
53/ 16) (у даљем тексту: План) у делу обухвата

Плана у Катастарској општини Нови СадШ.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћене су целе парцеле бр. 2687/1,

2687/2, 2687/3, 2687/4, 2687/5, 2687/6, укупне површине
од 3273 т2.

Члан 2.

У Плану одељак „3. ПРАВИЛА УРЕБЕЊА“ пододељак „3.2. Концепција уређења

простора“ став 5. после броја: „64,“ додаје се број: „82,“.

У делу „Становање са пословањем“ став 1. реченица друга, речи: „ у делу блока

број 83“ замењују се речима: „ у деловима
блокова бр. 82 и 83“ .

У делу „Пословање“ речи: „урбанистичком блоку“ замењују се речима: „делу

урбанистичког блока“.

У пододељку „3.3. Нумерички показатељи“ став 2. алинеја друга, број: „5,26 ћа“

замењује се бројем: „5,57 ћа“.

У алинеји трећој број: „4,09 ћа “ замењује се бројем: „3,77 ћа“.

У Табели 1, део „· становање са пословањем“ број:
„5,26“ замењује се бројем: „5,57

“, а број: „ 6,18“ замењује се бројем: „
6,54“.

У делу „Пословање“ број: „4,09“ замењује се бројем: „3,77“, а број: „4,81“,

замењује се бројем: „4,43“.

У одељку „4. ПРАВИЛА ГРАБЕЊА“ пододељак „4.1. Правила уређења и грађења

за реализацију планираних намена“ подтачка „4.1.2. Правила грађења за површине

осталих намена“ део „Становање са
пословањем“ у ставу 4. после реченице прве додаје се

реченица друга која гласи:



„У блоку број 82 грађевинска линија планира се тако да се уз улице БаконаАвакума и Димитрија Бугарског повлачи минимално 5,0 т од регулационе линије, а узУлицу Нову 36 грађевинска линија планира се на удаљености од 3,0 до 5,0 т одрегулационе линије.“

Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:

Размера
1. Извод из Плана генералне регулације простора за породично

становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем
у Новом Саду
План претежне намене земљишта ............................................................................... АЗ2. Извод из Плана детаљне регулације Мали Београд — Велики рит И
у Новом Саду
План намене земљишта, саобраћаја, нивелације и регулације .............................. АЗ3. План намене површина ..................................................................................... Р 1 : 1000.
Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Мали Београд–Великирит И у Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића) садржи текстуални деокоји се објављује у „Службеном листу Града Новог Сада“, и графичке приказе израђене утри 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 играђевинске послове.

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Мали Београд–Великирит И у Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића) доступна је на увидјавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернетстране шут/. зКирзбналоујзабЈЗ.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листуГрада Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД (7СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Пред/седми
Број: 35–769/2017-1

· 1/29. јун 2018. године ђ/К–„г/ЊХДј/НОВИ САД Здравко Јелуш'Ић

,
;К.,
;
,



.Фгот,то

„=>-(п

овог–.
„ццшхпкв

(њОЕшцхц::...ЊОЕОЕ

све.“

:;

!=.

52:

.о(=з.←._

„(џ–←Зп

топ—ш

96

302

000

шиошц

шаљи:

=.

..::.53

.,←:шш2д←:2:=

ш

.

..

ц
.

.

2:2шм

ш_>п_шш

о_←ч:о←34

ооп

35353:

Е!.

%;,хњцоцЊ„–шцп

„типаџшцчха

тзв–„1:50

(::—зато:

шхш25.

:(сс

ш←ц5_

„Енч:

:...

1:25“.

[13.523

„извоз–„03

“штитити“–

Апсхаадвпџосхчв

23:

55;

:
.:иЕппхоЕ

230

20шот.

>
__

←3ц

зхзсшш

.

ага—бит

5:52

(т.–Ег.

„.:–„(:

Шчз–Ј/цсђшц

ш1д2←шч

(:(:с

шх>соц

:
шгшЕп:

==т

миш–„м:

мап:

ашшоджш

.Цпо

Ето–..

%

.

&.

Ешпзхшшп;

ши

Цошшт

:ЕФМЗШЧШЦР.

Фаш–Чаша:

Охшшч,

.

;ЗЗхАг—Шч.

О!Ш(п=чп

оса–.

–х|љ

(“("

џошоџ—

&(Еџ.

Ш2=←з=ђ0

!ЗТ–ЦШЏЦШ—њс

(:(—.::

ш:>:0Ц:

шхшЕп:

(.Счшхћшо

(::—два..

_
···_

ШчЗЦЕЗСШЊ

ш1д←(←шп

(:(:с

(3:15:

_
_.

...·
_

шцш:ц(с

5:51(њ._

чОЦШчО←ООЕ

ос

(325:

(то:–Јчцћшц

3.513:

(хохјацћшц

(:(цххчкс

(::шооо(__,шцшшз:

(ч.–ОСИ

дОХТЗЦЏ–АШ(ШЊ>

чеп—ш

(:::,„РО

5.0ц0←(_2п_оео:(ц←

М(СЕЦЕ

ЗХТЈчзшс

Око–нож

ООШОЦОХ

ШЕЗЗЊШОС

Ш11(Ш·ЧЊШ°(0

~+Е

оч

.

ШЛЗЊОЕООЕ

хС+←+С

од
.

ш24ш01кж←0

ОЕТЗЦОЦОС

А~+Су

хЕ...

←•С

од.

.

ЕШАт–(ШОЕООЕ

(о

Шп1(ш0т.(←0ШАХЧШОТЧРО

(ШЗЗЦШОС

Ш1Ш2(1

ТФЕС

АШСХШФЕФФООЕЗЕ

ФСФС

2455»

„>

←Ф←зс955

>Ц40

ЕОШО:

>
__

←5л←

ЗХЗЦШШ

•

ЗЊЊОШШ

5:45.

ШЧЗПЧЦђШп–

Ш_._п_.←.4←Ш.Џ.

(т.–(Е.:

Ш1>ЕОЦ

:
ШТШЕМЗ

·;

•.'||“Н~мНЧ·-“.Е'и“
.Пш'—

_Хч—иц

·

„„

,

и
Т_

!.

←•.,:

_}:–
„&=:



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: У–35-769/17
Дана: 18. 01.·2018. године
НОВИ САД

И 3 В Е Ш Т А Ј
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМАИ ДОПУНАМАПЛАНАДЕТАЊНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛИ БЕОГРАД – ВЕЛИКИ РИТ П У НОВОМ САДУ

(ЛОКАЛИТЕТ УЗ УЛИЦУПЕ'БЕ МИЛОСАВЊЕВИБА)
ПРЕ ИЗЛАГАЊАНА ЈАВНИ УВИД

Стручна контрола Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Мали
Београд – Велики рит 11 у Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића)
обављенаје на 185. седници Комисије за планове одржаној 18.01.2018.године, са почетком
у 09,00 часова, у згради Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад,
Булевар цара Лазара 3, у великој сали на трећем спрату .

185. седници присуствовали су: Зоран Бакмаз, председник Комисије, Васо Кресовић,
Зоран Вукадиновић и Радоња Дабетић.

Седници су присуствовали и представници ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад,
Градске управе за заштиту животне средине и Градске управе за грађевинско земљиШте и
инвестиције.

Након уводног образложења одговорног урбанисте из ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам
Нови Сад, као обрађивана плана, Комисијаје констатовала следеће :

1. Да је Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Мали Београд —

Велики рит И у Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића) усвојена на
ХХУП седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 19. октобра 2017. године
("Службени лист Града Новог Сада" број 50/17) са Решењем о неприступању изради
стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације
Мали Београд – Велики рит И у Новом Саду на животну средину.

2. Да је Концептуални оквир измена и допуна Плана детаљне регулације Мали Београд –
Велики рит 11 у Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића) био на раном
јавном увиду у периоду од 15.11.2017. године до 29.11.2017.године.



3. Да је текст за Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана Детаљне регулације Мали ·Београд — Велики рит 11 у Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића),припремљен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласникРепублике 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 и145/14). *

4. Да је Комисија за планове разматрала Нацрт одлуке о изменама и допунама Планадетаљне регулације Мали Београд – Велики рит П у Новом Саду (локалитет уз УлицуПеђе Милосављевића) на 184. седници одржаној 26.12.2017. године и дала позитивномишљење на исти.
·

Након усаглашавања са ставовима Градске управе за прописе, Нацрт одлуке о изменама идопунама Плана детаљне регулаЦИје Мали Београд —– Велики рит П у Новом Саду

Овај извештај је сасТавни део записника са 185. седнице Комисије за планове.

Извештај доставити:

1. ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције3. Градској управи за урбанизам и грађевинске послове4.Члану Градског већа задуженом за урбанизам и заштиту животне средине5.Архиви }

Секретар К исије /Нада Милић, дипл.инжарх.

. ' з · 5СФЊЈЗШПМЗ : „ајд/од;
6150 “за“ 4,

>

Х
.Пред ик Комисије

и

/Зоран Бакмаз, дипл.инжгеод.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ,

;

ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНАГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: У–35-769/17
Дана: 26.04. 2018. године
НОВИ САД

·
' · И З В Е Ш Т А Ј
О ОБАВЊЕНОМЈАВНОМУВИДУ У НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И

ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЊНЕРЕГУЛАЦИЈЕМАЛИ БЕОГРАД –
ВЕЛИКИРИТ П У НОВОМ САДУ

(ЛОКАЛИТЕТУЗ УЛИЦУ ПЕТЈЕ МИЛОСАВЊЕВИћА) Њ

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада, на 197. (јавној) седници која је одржана дана
2604. 2018. године у згради Скупштине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, у
плавој сали на 1 спрату, са почетком у 10,00 часова, разматрала је Извештај обрађивана плана о

спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације
Мали Београд – Велики рит 11 у Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића).

197. седници су присуствовали: Зоран Бакмаз, председник Комисије, Васо Кресовић, Зоран

Вукадиновић и Радоња Дабетић , чланови Комисије.

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Мали Београд – Велики рит 11 у

Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића) усвојена је на ХХУП седници Скупштине

Града Новог Сада одржаној 19. октобра 2017. године ("Службени лист Града Новог Сада" број

50/17) са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана

детаљне регулацијеМали Београд– Велики рит 11 у Новом Саду на животну средину.

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Мали Београд ~ Велики рит 11 у

Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића), израдило је Јавно предузеће "Урбанизам"

Завод за урбанизамНови Сад.

Концептуални оквир измена и допуна Плана детаљне регулације Мали Београд — Велики рит И у
Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића), биоје на раномјавном увиду од 15. новембра

до 29. новембра 2017.године.
'

Стручну контролуНацрта одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Мали Београд
— Велики рит 11 у Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића), извршила је Комисија
за планове на 185. седници одржаној 18.01. 2018. године.

·

Нацрт одлуке је изложен на јавни увид у периоду од 06.03. до 04.04.2018. године (није је
оглашавање објављено у листу "Дневник" од 05. марта 2018. године). У току јавног увида

достављена је једна примедба на предложено урбанистичко решење, што је обрађивач плана

констатовао у Извештају о спроведеномјавном увиду.



Након спроведеногјавног увида, Комисија за планове је на 197. (јавн2018. године (чијеје одржавање објављено у листу "Дневник"Извештај обрађивана плана о спроведеном јавном увиду у НаПлана детаљне регулације Мали Београд — Велики рит И у НовМилосављевића).

ој) седници, одржаној 2604.
од 25.04. 2018. године), разматрала

Након изношења става обрађивана по приспело ј примедби, на јавној седници је омогућеноподносиоцуда додатно образложи своју примедбу, након чега је закључен јавни део седнице.
У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала да је у току јавног увида поднета једнапримедба (ЕПС дистрибуција, огранак ЕлектродистрибуцијаНови Сад)

ЕПС дистрибуције,огранак Електродистрибуција Нови Сад у примедби наводи да ниједобијен ЗЗХТСВ за издавање ПОСВбНИХ УСЛОВЗ 38 израду измена И допуна ПРСДМСТНОГ плана, теСХОДНО томе, ОНИ нису НИ издати.

Даље, наводе да на предметном локалитету, а везано за планирану намену, не постојиизграђена електродистрибутивна мрежа потребног капацитета за напајање будућих купацаелектричне енергије.

Имајући све у виду предлажу, да се у графичкомделу плана назначи локација за изградњунове трансформаторске станице (ТС). Локација нове трансформаторске станице, на углу улицаДимитрија Бугарског и Пеђе Милосављевића назначена је на скици достављеној у прилогупримедбе.

ИЈНЕИЕ ИДППУНЕ ППАМАДБ'МШЕ РЕГУМЦИЈЕ
ШПИ БЕОГУАД · ВЕЈМКИ )Ч–П' )! У НОВОМ САД)“и

„. др,—..: „нити.–(
„тим–п шти

·.Ши„...и.
ии—цп·–'1.·оцк·.·'←>Мидц~–ц».

„„ „.,–„мами
. „„ „„и иам—„„ „мм

м-т» *– *

· га.–.“ ићи "МАИИЈАН'“Јаки„ „м.–т-.... · · »... ·т...



Комисија за планове не прихвата примедбу, 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.

ПРЕДСЕ И ОМИСИЈЕ/ „ // “& У

, Зоран Бакмазугбплмнжтеод.
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