На основу члана 52. став 1. тачка 14. Статута Града Новог Сада гіречишћен текст
(,,Службени лист Града Новог Сада , број 43/08), гіоводом разматрања Предлога одлуке о
изменама и допунама Плана деталне регулације блокова око Масарикове улице у Новом
Саду (локалитет у Улици словачкој број б), Скупштина Града Новог Сада на XLVІі
седници од 20. фебруара 2019. године, доноси
-

ЗАКЈБУЧАК

1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о
извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана деталне
регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду (локалитет у Улици словачкој
број б) пре излагања на јавни увид са 4. седнице од 25, јула 2018. године, Извепјтај о
обавњеномјавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана деталне регулације
блокова око Масарикове улице у Новом Саду (локалитет у Улици словачкој број б) са 20.
јавне) седнице Комисије за планове, од 7. новембра 2018. године и Закњучак Комисије за
планове са 25. седнице одржане 17. децембра 2018. године.
2. Заклучак са одлуком и Извештајима доставити Градској управи за
урбанизам и грађевинске послове.

РЕПУБЛККА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈНА ВоЈВодИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-568/2018-1
20. фебруар 2019. године
НОВИСАД

На осноВу члана 35. став 7. 3акона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС ,
бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14,
145/14 и 83/1 8) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новот Сада пречишћен текст (,,службенн лист
Града Новог Сада , број 43/08), Скупппина Града Новог Сада на XLVII седници од 20. фебруара
20 19. године, доноси
-

-

-

-

-

-

оДлуку
о ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПЛАНА ДЕТАЈЂНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКОВА Око МАСАРИКОВЕ УЛИЦЕ У НоВоМ САДУ
(локалитст у Улици словачкој број б)

Члан 1.

Овом

одлуком,

а на основу

Одлуке

о

изради

измена и

допуна Плана

детане регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду (локалитет у Улици словачкој
број 6) (1 Службени лист Града Новог Сада , број 32/17) мења се и Допуњује ПЛАН ДЕТАЈБНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО МАСАРИКОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САдУ ( Службени лист
Града Новог Сада , бр. 2/08, 40/10 и 34/17) (у дал)ем тексту: План) за локалитет у Улици словачкој
број 6.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухваhене су целе парцеле бр. 9899/1, 9899/2 и
9899/3 у Катастарској општини Нови Сад І, површине од 508,33 м2.

Члан 2.

У Плану одењак 12.0. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ пододењак

2.1.

План поделе простора на јавно и остало грађевинско землиште став 3. алинеја прва, број:
9899/2, брише се.
У алинеји другој, после броја: 9897/1, додаје се број: 9899/2,.
У одењку 4.0. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА пододе.іак 4.2. Правила
уређења и правила грађења по блоковима1 подтачка 4.2.5. Правила уређења и правила
грађења у блоку број 19 део Постојећи пословни објекат после става 2. додаје се став 3. који
гласи:

11 Кроз пасаж објекта на парцели број 9899/1 утврђује се право службености пролаза на
правцу јавног приступа..

У делу Планирани вишепородични стамбено-пословни низови после става 8. додају
се нови ст. 9,10,11,12. и 13. који гласе:
У Улици словачкој број 6, услед реализације објекта спратности Су+П+2+Пк, планира се
гіромена регулације, тако да се део парцеле број 9899/2 припаја парцели вишепородичног
становања број 9899/1, на којој је изведен вишепородични стамбени објекат.
Реализоване стамбенејединице у сутерену објекта се задржавају.
Планирана регулациона линијаје коригована у складу са реализованим објектом на терену.
део парцеле број 9899/2 обавезно припојити парцели број 9899/1.
Кроз пасаж објекта на парцели број 9899/1 утврђује се право службености пролаза на
правцу јавног приступа..
досадагпњи ст. 9. до 11. постају ст. 14. до 16.

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера
1. Извод из Плана тенералне ретулације новот градског центра
са окружењем у Новом Саду

АЗ

2. Извод из Плана деталне ретулације блокова око Масарикове улице
у Новог Саду

АЗ

З. Плаи намене површина, саобраhаја, нивелације и регулације

1 : 500

4. План регулација површинајавне намене

1 : 500.

Одлука о изменама и допунама Плаuа деталне регулације блокова око Масарикове улице
Новом
у
Саду (локалитет у Улици словачкој број 6) садржи текстуални део који се објавлује у
Службеном листу Града Новог Сада , и графичке приказе израђене у три примерка које својим
потписом оверава председник Скуппітине Града Новот Сада.
Поједан примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада.Градској
управи за урбанизам и грађевинске послове и Јавном предузећу Урбаниза 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 деталне регулације блокова око Масарикове улице
у Новом Саду (локалитет у Улици словачкој број 6) доступна је на увид јавности у згради

2

4

Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењадина 2, и лутем интернет страдс
www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ.
Члан 4.
Ова одлука стула на снагу осмог даиа оД дана објавливања у Іlсјlужбеном лисгу
Града Новог Сад&.

РЕПУВЛІ{КА СРБИЈА
АУТОНОМнА поклзиuл возводиНл
ГРАД Нови САД
скгјштинл ГРАДА новог САДА
Број: 35-56g/201 g-i
20. фебруар 2019. године
ноВи САД
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ИЗМЕНЕ И ДОЛУNЕ плАНАДЕТ bНЕ РЕНЛАциЈЕ
БЛОКоВА око МАСАРИКОВ УПИЦЕ У ноВ°М САпУ

нсеи Са булевар цвра Павара зпiі

Јаано предузеће УРБАНизАМ завод за урбанизам
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РЕПУЛКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДиНА
ГРАД НОВИ САД
СКУШТИНА ГРАДА нОвог слдл
KOMUCІІJA зА ПЛАНОВЕ
Број: У-35-568/18
Дана: 25. 07. 201& године
ноВи САД

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРГПЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЈШ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ИДОПУНАМА ПЛАЛАДЕТАЈБНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА Око МАСАРКОВЕ УЈНТЦЕ У НОВОм САДУ
(ЛОКАЈПІТЕТ У улици СЛОВАЧКОЈ БРОЈ б)
flPE ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВНД

Стручна контрола Наідрта одлуке о изменама и долунама Плана деталне ретулације
блокова око Масарикове улице у Новом Саду (локалитет у Улици Словачкој број б),
обавленаје на 4. седници Комисије за планове одржаној 25.07.2018. године, са почетком
Завод за урбанизам Нови Сад,
у 09,00 часова, у згради Јавнот лредузећа
Булевар цара Лазара 3, у великој сали на трећем сгірату .
4. седници присуствовајти су: Радоња Дабетић, лредседник Комисије, Зоран Вукадиновић,
заменик председника Комисије, Нада Милић, секретар Комисије, зорица Флорић
Чаиадановић и Радосав Ш1јепановић, чланови Комисије за планове.
Седници су присуствовали и nредставници Jfl І?УрбалЈ.јзаІІ завод за урбанизам Нови Сад
и Градск управе за грађевинско землиште и инвестиције.
Након уводног образложења одговорног урбанисте ЈП і?УрбанизамІi Завод за урбанизам
Нови Сад, као обрађивача плана, Комисијаје констатовала следеће :
1. да је Одлука о изради, измена и допуна Плана детал,не регулације блокова око
Масарикове улице у Новом Саду (локалитет у Улици Словачкој број 6), усвојена на ХХјј
седници Скутіпзтине Града Новог Сада одржаној 30. јуна 2О17. године (ІІСлужбени лист
Града Новог садаІі број 32/20 7) са Решењем о неприступању израдн стратешке процене
угицаја одлуке о изменама и догіунама Плана детал.не ретулације блокова око Масарикове
улице у Новом Саду на животну средину.
2. Да је Концеггтуални оквир измена и допуна Плана детал,не регулације блокова око
Масарикове улице у Новqм Саду (локалитет у Улици Словачкој број. б , био на раном
јавном увиду у периоду од 3 .јула до 14. августа 20 17. године. У току раног јавног увида
доставленаје 1 (једна) примедба.
3. даје текст за Нацрт одлуке о изменама н допунама Плана детвлне ретулације блокова
око Масарикове улице у Новом Саду (локалитет у Улици Словачкој број 6) прилремлен у

складу са 3аконом о планирању и изградњи (ІСлужбени гласник Републике Србије , бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10 ус, 24/11, 121/12, 42113-УС, 50/13-УС, 98/ЈЗ-УС, 132/14 и
145/14).
-

.

4. На 4. седници, одржаној 25.јула 2018. године, Комисија за планове разматралаје Нацрт
одлуке о изменама и допунама Плана детањне регулације блокова око Масарико•ве улице у
Новом Саду (локалитет у Улици Словачкој број 6) и том приликом дала позитивно
миш.вење у3 услов да се изврше мање корекције.
Комисија за планове сматра да је потребно допунити текст Нацрта одлуке за део који се
односи на план поделе простора на јавно и остало грађевинско земл,ијдте у скЈІаду са
графичким приказом.
Након корекција н усаглаціавања са ставовима Градске управе за ітрописе, Нацрт одлуке о
изменама и допунама Плана детал,не регулације блокова око Масарикове улице у Новом
Саду (локалитет у Улици Словачкој број 6) може се улутити у да.јви поступак донопіења, у
складу са чланом 50. Закона о лланирању и изтрадњи изградњи (тіслужбени гласник
Републике Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
-

Овај извештај је саставни део записника са 4. седнице Комисије за планове.

Извештај доставити:
i. Јп Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевинско земл,иште и инвестиције
3. Градској уіірави за урбанизам и грађевинске послове
4.Члаву Градскот већа задуженом за урбанизам и запјтиту животне средине
5.Архиви

Нада Милић, дипл.инж.арх.

Председник Комисије

РЕГјУВЛШ(А СРБИЈА
АУТОНОМНА. ПОКРАЛ{НА војводинл
ГРАД нови слд
СКУГПЈЈТHНА ГРАДА ноВог САДА
комисил зА ГІЛАНОВЕ
Број: V-35-568/18
Дана: 07.11.2018. године
нОви САД

ИЗВЕШТАЈ
О ОБАВЈБЕНОМ ЈАВНОМ увиду уНАЦРТ ОДЈWКЕ О 3МЕНАМА И
ДОпУНАМА ЛЈІАНА ДЕТАЈБНЕ РЕГУЈјАЦИ.ЈЕ БЛОКОВАОКО
МАСАРјЖОВЕ Ујј иі ІЕ у ноВом САДУ (ЈХОКАЈшТЕт
УуЈјици СЛОВАЧ:КОЈБРОЈб)

Комисија за планове Скуглптнне Града Новог Сада, на 20. (јавној) седници која је одржана дана
07.11. 2018. годиие у згради Скулштине Града Новог Сада, Нови Сад Жарка 3рењанииа број 2, у
плавој сали на і спрату, са почетком у 9,00 часова, разматрала је извештај обрађивача пдана о
спроведеном јавном увнду у Нацрт одлуке о изменама и допуиама Г[лана детањне ретудацнје
блокова око Масарикове улице у Новом Саду (локалитет у Улици словачкој број б).
20. седвици присуствовали су: ?адоња дабетић, председник Комисије, 3оран Вукаднновић,
заменкк председника Комисије, Васо Кресовиh, члан Комисије и Нада Munuh, секретар Комисије
за плаиове.
Одлука о изради измена и доnуна Ллаиа детањне регулације блокова око Масарикове улице у
Новом Саду (локалнтет у Улици словачкој број б) усвојена је иа XXH седници Скулштине Града
Новог Сада одржаној 30. јуна 2017. годние ( Службени лист Града Новог Сада број 32/17) са
Решењем о неприступању изради стратешке nроцене угицаја одлуке о иземанам и допунама Ллана
детањне ретулацuје блокова око Масарикове улице у Новом Саду на животну средину.
Концептуални оквир измена и допуна Гілана детањне регулације блокова око Масарикове улице у
Новом Саду (локалитет у Улици словачкој број б) био је на раном јавном увиду у периоду од
З 1.07.20 17. године до 14.08.20 17.године.
Стручну контролу Надрта одлуке о изменама и долунама Гілана детањне регулације блокова око
Масарикове улнце у Новом Саду (локалитет у Улици словачкој број б), Комиснја за пданове
извршилаје на 4. седницн одржаиој 25.07.2018. тодине и том приликом дала позитивно мишлење
на нсти уз услова да се изврше мање корекције.
.

Нацрт одлуке о uзменама и допунама Ллана детањне регулацuје блокова око Масарuкове улице у
Новом Саду (локалитет у Удици словачкој број 6) је изложен најавнu увнд у периоду од 25.09. До
24.10.2018. године (чије је огланјавањс објавњено у лнсту дневник од 24. септембра 2018.
године). У току јавног увида доставњена је 1 (јдна) примедба на предложено урбанистнчко
решење, штоје обрађивач плана констатовао у Извештају о спроведеномјавном увuду.
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Након слроведеног јавног увида, Комисија за плаиове је на 20. (јавној) седници, одржаној 07. 1 1.
2018. године (чијеје одржавање објавлено у листу Диеввих оД 06.11. 2018. године) разматрала
Њвештај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама
Ллана деталне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду (локалитет у Улици
словачкој број 6).
Након нзношења става обрађивача по приспелој примедби, на јавној седиици је омогућено
подносиоцу да додатно образложи своје примедбе, након чегајс закгучен јавни део седнице.
У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала да је у току јавног увида поднета 1 (једна)
примедба, коју је доставно:
1. Никола Станковнћ из Новог Сада;
Примедба број 1:
Никола Станковнћ поднео је примедбу која се односи на текстуални део плана у коме је
наведено да је објекат нзграђен на делу парделе број 9899/2 површиие око 3м2, а да је
докумеитација РГЗ-а Службе за катастар непокретности Нови Сад број 952-02-255/2008 од
12.01.2009. године и 952-02-4954/2008 од 1&04.2009. годнне, наведено даје површина објекта
на овој парцели 2 м2. Такође, наведене су примедбе које се односе на нерегуларности у
поступку нсходовања потребне баннстичке документације у поступку изградње предметног
објекга, а на основу тренугно важећег плана.
Комисија за планове делимично прихвата прнмедбу а део примедбе сматра
неоснованим, уз образложење наведено у Извеіптају обрађивача о спроведеном јавном
увиду.

Сходно члалу 50. 3акона о планирању и изградњи, Извештај се доставла обрађивачу плана
на надлежно поступање.
Имајући у виду да је 06. новембра 2018. године ступио на снагу 3акон о нзенама и долунама
Закона о планирању и пзградњи (,,Службсни гласник РС број 83/2018) потребно је да
обрађивач плана Нацрт одлуке усклади са истнм.
Накои лоступања по овом Ilзвецітају, обрађивач плана ће плански документ доставипі
надлежном органу градске управе радн упућивања у процедуру доношења.
гјРЕДСЕиКкОмисиЈЕ

в.Д. Начелника

-

Градске упра за урбанизамј..ррађевинске пословс
адоња дабетић, дипл.инж.арх.
Дејан Михајловић

з

ЧЛАНОВИ KOMHCHJE:

1.Зорал Вухадииовић, дилл.инж.саобр.
2. Васо Кресовић, диnл.ииж.арх.
З. Нада Милић, дипл. инж.арх.-мастер

Комисија за планове Скуппітине Града Новог Саца, на 25. седкици одржаној 17.12.
2018. годиае, поводом нахнадног разматрања Нацрта одлуке о изменама и допунама
пјіаиа детазњне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду (локалитет у
Улицн словачкој број б), донелаје посебаи

ЗАКЈБУЧАК

І

На основу усменог указивања обрађивача ллаиа, ЛІ
3авод за
урб&јизам Нови Сад, на неусклађеност поврпіива под објектом у Нацрту одлуке и у
документацији Републичког геодстског завода, Службе за катастар непокретности
Нови Сад 2, Комисија за ллалове коригује став наведен у Hзвемтају о обавденом
јавном увиду у Нацрт одзіуке о изменама и допунама Hnana детадае регулације
блокова око Масарикове улице у Новом Саду (локаЈштет у Удици сдовачкој број б),
број У-35-568/1 8 од 07. 1 1.2018. године, за прнмедбу број 1, тако да оН сада гласи:
,,Комисија за плапове делимично прихвата прпмедбу а део примедбе сматра
неоснованим, уз образложење дато у извеіптају обрађивача о спроведеном
јавном уввду осим дела који сс односи на корекпију површина под габаритом
изграђеног објејпа у текстуалном делу Нацрта одлуке. Koіuncuja за плапове
сматра да је потребно графички дефииисати положај објеіпа без навођсња
површиnс под објсіnом а у скааду са докуіuеnтаідијом Републичког геодетског
завода, Служба за катастар иепокрсліости Нови Сад 2.

П

Овај 3аісњучахје саставнв део Њвештаја о обавл,еномјавном увиду у Нацрт одзіуке
о изменама и допувама плава ,цетаіњне регулацје блокова око Масарикове улице у
Новом Саду (локалитет у Улици словачкој број 6), број у-35-56g/18 од 07.11 .2018.

године.
3акњучак доставити:
-

-

-

Завод за урбакизам Нови Сад
Члаву Градског већа за урбанизам и занпиу животне средиие
Градској улрави за урбанизам н грађевииске послове
Градској удрави за грађевипско земњиште и иавесјиције

Јл

РЕГІУБЛHКА СРБиЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЛВА вОЈводинА
ГРАД НОВИ САД
СКУГпІГГиНА ГРАДА НОВОГ САДА
комисизл зА ЛЛАНОВЕ
Број : У-35-568/18

Дана: 17,12.2018. године
НОВИ САД

ЛРЕДСЕДНКК КОМСКјЕ
Радоња Дабетић, дипд.ииж.арх.

