На основу члана 52. став 1. тачка 14. Статута Града Новог Сада пречишћен текст
(,,Сдужбени лист Града Новог Сада , број 43/08), поводом разматрања Предлога одлуке о
изменама и долунама Плана деталне регулације Булевар 111 у Новом Саду (локалитет у
Улици Хиландарској број З), Скупштина Града Новог Сада на XLVIІ 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 Пдана деталне
регулације Булевар іIІ y Новом Саду (локалитет у Улици Хиландарској број З) пре
излагања на јавни увид са 7. седнице од 10. августа 20 1 8. године и Извештај о обавленом
јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и доnунама Плана деталне регулације Булевар 111
у Новом Саду (локалитет у Улици Хиландарској број 3) са 20. (јавне) седнице Комисије за
планове од 7. новембра 2018. године.
2. Заклучак са одлуком и Извештајима доставити Градској управи за
урбанизам и грађевинске послове.

РБПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
грлд нови СЛД
СКУШНТНА ГРАДА НОВОГ САдА
Број: 35-582/2018-1
20. фебруар 2019. године
НОВИСАД

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, 145/14 и 83/18) и члана 24. тачка 6. Стађта Града Новог Сада пречипіћен текст
(,,Службени лист Града Новог Сада , број 43/08), Скупиітина Града Новог Сада на XLVІI седници
0д 20. фебруара 2оl9. године, доноси
-

-

-

-

-

-

одлуку
о ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПЛАНА ДЕТАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БУЛЕВАР јјј У НОВОМ САДУ
(локалитет у Улици Хиландарској број З)

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плава детал,не регулације
Булевар 111 у Новом Саду (локалитет у Улици Хиландарској број 3) (,,Службени лист Града Новог
Сада , број 16/18) мења се и допуњује ПЛАН ДЕТАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТІБУЛЕВАР ІН У
НОВОМ САдУ (,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 6/06, 48/09, 21/15, 9/16 и 61/17) (у дањем
тексту: План), у делу обухвата плана у Катастарској општини Нови Сад I, унутар описане границе.
3а nочетну тачку описа границс дела обухвата Плана који се мења утврђена је тачка на
граници парцела бр. 7072 и 10478 (Улица Хиландарска). Од ове тачке граница редом прати: у
правцу запада јужну границу парцеле број 7072, у nравцујуга западну границу парцеле број 7073,
у правцу истокајужну границу парцеле број 7073 и долази до тромеђе парцела бр. 7073, 7076/1 и
10478 (Улица Хиландарска). дајње, граница скреће ка северу, nрати границу парцела бр. 7073 и
10478 (Улица Хиландарска) до преломне тачке на граници парцела бр. 7073 и 10478 (Улица
Хиландарска), затим пресеца парцеду број 10478 (Улица Хиландарска) и долази до почетне тачке
onuca границе.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је 9 14 м2.

Члан 2.

У Плану одењак ,,3.О. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ пододезњак ,,3.2.
Подела простора на грађевинскс целине преіа намени, функцији и начину изградње став 8.
после реченице пете додаје се реченица која гласи:

Изузетак представзња објекат у Улици Хиландарској број 3 где се на уличном делу планира
објекат сnратности Су+П+3+Пк, док је планирава спратност дворишног крила Су+П+3, а
nаркирање се планира на парцели и у оквиру подземне етаже.
У одезњку ,,4.О. НУМЕНТЧКИ ПОКА3АТЕЈhИ ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА И
КАГІАЦИТЕТИ ИЗГРАДЊЕ део: ,,ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НУМЕРИЧКіLХ ПОКАЗАТЕЈћА
ПО БЛОКОВИМА Табела бр. 2 мења се и гласи:
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,,ТАБЕЛАРНИ пРикА3 НУМЕРИЧКИХ

Табеда бр. 7 мења се и

гласи:
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У одеЈЕ.ку ,,5.О. услоВи ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЈјАНА пододеак 5.2. Правила за
уређење и изградњу објеката у блоковима nодтачка ,,5.2.2. Правила за уређење и изградњу
,,

објеката у блоку

део ,,Hланирани виіиепородични стамбено- пословни низовн став 2.

мења се и гласи:
,,У источном делу блока, у Хиландарској улици бр. 5, 7 и 9 планира се замена породичних
вишепородичним објектима у низу, спратности Су+П+2+Пк (у уличном делу). У Хиландарској
улици број 3 у уличном делу планира се замена породичног, вишепородичним објектом спратности
Су+П+З+Пк. Ширина објекта је 14 тп, са дозвојеним препустима према дворишном и уличном
делу. Планирана дворишна крила на објектима у Хиландарској улици бр. 7 и 9 су спратности
Су+П+2+Гјк, док се у Хиландарској улици број 3 планира дворишно крило спратности Су+П+3 са
плитким косим кровом. На делу парцеле број 7073, К.О. Нови Сад ј потребно је изградити
трансформаторску станицу (ТС) уколико се простор приведе намени пре изградње планиране ТС
у Улици Хилаидарска бр. 5. ј
У ставу 4. реченица друга, после речи: парцеле, додају се речи: tодносно 100% парцеле
у Хиландарској улици број 31
После реченице друге додају се две реченице које гласе:
Број подземних етажа се не ограничава. Ерој планираних паркинг места и ллаиирани број
станова морају бити усаглашени уз услов да за сваки стан буде обезбеђено минимумједно паркинг
или гаражно место.
досадашња реченица трећа постаје реченица nета.

Чланз.

Саставни део ове одлуке су слсдећи графичкн прикази:

Размера
1.1. Извод uз Плана генералне регулације новог градског центра у Новом Саду
претежне намене nростора са поделом на просторне целине
АЗ

-

План

1.2. Извод из Плана детане регулације ,,Булевар јјГ у Новом Саду Нлан саобраћаја са
нивелационим и регулационим решењем и са nравилама уреења и изградње објеката... АЗ
-

2. Hлан намена nовршина

1: 500

3.Пгіан саобраћаја са нивелационим и регулационим решењем

1: 500

4. План nоделе на јавно и остало грађевинско земњиште са условима за формирање
грађевинске парцеле
1: 500.

5

Члан 4.
Одлука о измснама и допунама Плана детајњне регулације Булевар 111 у Новом Саду
(локалитст у Улици Хиландарској број З), садржи текстуални део који се објавзњује у ,,Службеном
листу Града Новог Сада , и графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом
оверава председник Скупштине Града Новог Сада.
Поједан примсрак потписаног оригинала чува се у Скупштиии Града Новог Сада, Градској
Завод за урбанизам
управи за урбанизам и грађсвинске послове и Јавном предузеhу
Нови Сад.
Документациона основа ове одлуке чува се у Градској управи за урбанизам и грађсвинске
послове,
Одлука о изменама и доnунама Плана детајњне реrулације Булевар 111 у Новом Саду
(локалитет у Улици Хилаuдарској број З) доступна је на увид јавности у згради Скупштине Града
Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет странс www. ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ.

Члап 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавзњивања у ,,Службеном листу Града
Новог.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА HOKPAJHHA ВОЈВОДИНА
грАд нОВИ сд
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-582/2018-1
20. фебруар 2019. годнне
НОВИ САД
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РЕПУЕЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ЛЛАНОВЕ
Број: V-35-582/1 8
Дана: 1О.08.201Х! годинс
нОВи САД

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЈШ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ИДОГІУИАМА ГІЛАHАДЕТА.ЈБНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ,,БУЛЕВАР Ш У нОвОм САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ ХИЛАНДАРСКОЈ БРОЈ З)
ПРЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВиД

Стручна контрола Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана деталне регулације
,,Булевар ТјТ у Новом Саду (локалитет у Улици Хиландарској број З) обавњена је на 7.
седници Комисије за ііланове одржаној 10.08.201 8.године, са ііочетком у 9,00 часова, у
згради Јавног ііредузећа ,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара
З, у великој сали на трећем спрату
7. седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Васо Кресовић,
Радосав Шћепановић и Антонио Сандики.
Седници су присуствовали и представници ЈП ІіурбанизамІi 3авод за урбанизам Нови Сад,
Градске управе за заштиту животне срединс и Градске управе за грађевинско земинјте и
инвестиције.
Након уводног образложења одговорног урбанисте из ЛІ ІІурбанизамІ 3авод за урбанизам
Нови Сад, као обрађивача плана, Комисијаје констатовала следеће :
1.Даје Одлука о изради измена н допуна Плана деталне регулације ,$улевар ІII y Новом
Саду (локалитет у •Улици Хиландарској број З) усвојена на XxxІ v седници Скупштине
Града Новог Сада одржаној 1З. априла 201 8. године ( Службени лист Града Новог Сада
број 16/1Х) са Решењем о неприступању изради стратешке nроцене утицаја одлукс о
изменама и допунама Плана деталне регулације ,,Булевар HI y Новом Саду на животну
средину.
2. да је Концептуални оквир измена и долуна Пла!- а деталне регулације Булевар ГІТ у
Новом Саду (локалитет у Улици Хиландарској број З) био на раном јавном увиду у
периоду од 14.05.201 8. године до 28.05.201 8.године.

З. даје текстза Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана деталне ретулацнје ,,Булевар
і H y Новом Саду (локалитет у Улици Хиландарској број З), припремњен у складу са
Законом о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије , бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/ ІО ус, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/1З-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
-

4. да је Комисија за планове разматрала Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана
деталне регулације ,,Булевар 1ТІ у Новом Саду (локалитет у Улици Хиландарској број З)
на 7. седници одржаној 10.08.2018. године и дала позитивно мишњење на исТи, уз
сугестију да се при планирању трафо станице, под планираним условима на датој парцели,
не условњава њена позиција.
Наісон !сорекција И усаглашавања са ставовнма Градске управе за прописе, Нацрт одлуке о
изменама и допунама Плана деталне регулације Булевар і IІ y Новом Саду (локалитет у
Улнци Хнландарској број З), МОЖС СС ПТИТИ у дали поступак доношења одлуј(е, у
складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи.

Овај извеuјтајје саставнн део залисника са 7. седнице Комі-ісије за планове.
Извеuітај доставити:
l. Јп Урбанизам Завод за урбаннзам Нови Сад
2. Градсісој управи за грађевинско земњиuјте и имвестицј-јје
З. Градској управи за урбанизам и грађевинске лослове
4.Члану Градског већа задуженом за урбанизам и заштиту животне средине
5 .Apxі-і ѕu

Секретар Комисије
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Нада Милі-іћ, дипл. инж. арх.

Д. І-јачелника
Председник Комисије

низам и грађевинске послове
,f
?ј
!1 тз-.

1dјоња дабетић, дт-јпл.инж.арх.
,

1

-

хајловић

РЕГГУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈHНА ВОЈВОДHНА
ГРАДНОВИ САД
СКУГпЈЈТИНА ГРАДА НоВог САДА
КОМСИЈЛ ЗА ПЛАНОВЕ
Број: Ч-З5-582/18
дана: 07.11.20І 8. тодине
нОВи САД

ИЗВЕШТАЈ
о ОБАВЈБЕНОМ ЈАВНОМ УВидУ УНАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И
ДОHУНАМА ПЛАНА ДЕТАЈБНЕ РЕГУЈјАЦИЈЕ ,,БУЛЕВАР Ш У ноВом
САДУ (ЛОКАЈШТЕТ У УЛицИ ХиЛАВДАРСКОЈ БРОЈ 3)

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада, на 20. (јавној) седници која је одржаиа дана
07.11. 2018. године у згради Скупштине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка 3рењанина број 2, у
ллавој сали на ј сгхрату, са почетком у 9,00 часова, разматрала је Извештај обрађивача плана о
спроведеном јавном увиду у Напрт одлуке о изменама и допунама Плана детањне регулацвје
,,Вулевар Ш у Новом Саду (локалитет у Улици Хиландарској број З).
20. седници присусгвовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије. 3оран Вукадиновић,
заменик председника Комисије, Васо Кресовић, члан Комисије и Нада Мипић, секретар Комисије
за tіланове.
Одлука о изради измена и допуна Плана детањне регулације ,,Булевар јјј у Новом Саду
(локалитет у Улици Хиландарској број 3) усвојена је на ХХХјУ седници Скупіптине Града Новог
Сада одржаној 13. anpuna 2018. године ( Службени лист Града Новог Сада број 16/18) са
Решењем о неприступању изради стратешкс процене утицаја одлуке о иземанам и допунама Плана
детајне ретулације ,,Булевар 11ј у Новом Саду на животну средину.
Концелтуални оквир измена и допуна ГІлана дстањне регулације ,,Булевар Пј у Новом Саду
(локалитет у Улици Хиландарској број З) био је на раном јавном увиду у периоду од 14.05.2018.
тодине до 28.05.2018.године.
Стручну контролу Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана детањне регулације ,,Булевар јјІ
у Новом Саду (локалитет у Улици Хиландарској број 3), Комисија за планове извршила је на 7.
седннди одржаној 10.08.2018. године и том приликом дала позитнвно мишл,ење на исти.
Нацрт одлуке о изменама и допунама плана детањне регулације ,,Булевар ПІ у Новом Саду
(локалитет у Улици Хиландарској број 3) је изложен на јавни увид у периоду од 25.09. до
24.10.2018. године (чијс је оглаптавање објавњено у листу диевннк од 24. септембра 2018.
године). У току јавног увида достаањена је 1 (једна) примедба на предложено урбанистичко
решење, штоје обрађивач плана констатовао у Извештају о спроведеномјавном увиду.
Након сгхроведеног јавног увида, Комисија за ттланове је на 20. (јавној) седницu, одржаној 07. 1 1.
2018. године (чнјејс одржавање објавл,ено у листу дневник од 06.11. 2018. године) разматрала
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Извсілтај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама
Плана детане регулације ,,Булевар Іјј у Новом Саду (локалитет у Улици Хиландарској број 3).
Након изношења става обрађивача по приспелој примедби, на јавној седници је омогућено
подносиоцу да додатно образложи своје примедбе, након чегајс закњученјавни део ссднице.
У затвореном делу седницс, Комисија је консгатовала да је у току јавног увида поднста. 1 (једна)
примедба, којује доставио:
1. Карин инвест дОО;
Примедба број 1:
Примедбу је доставила компанија ,,Карин инвест доо, а односи се на дсо текста Нацрта
одЈЈуке о изенама и допунама Плана детане регулаЦије ,,Булсвар јН у Новом Саду (локалитст
у Улици Хиландарској број З) у ком сс препусти на објектима дозвоЈЂавају само према
дворишној страни.
ДаЈЂе наводе да је фактичко стање на терену такво, да су на новоизграђеним објетима у
ој(олини изведени препуштени делови фасада и ка уличним деловима. У прилогу примедбе
доставили су и фотографије са терена, а предлажу да реченица која је гласила: ,,Ширина
објекта је 14 пі, са дозволеним препустом према дворишном делу сада гласи: ,,Ширина
објектаје 14 м, са дозвоеним препустом према дворишном и уличном делу.
Комисија за планове прихвата примедбу.

Сходно члану 50. Закона о планирању и јІЗГРаДЊИ, Извештај сс доставл,а обрађивачу плана
на надлежно поступање.
Имајући у В11ду да је 06. новембра 2018. године ступно на снату Закон о изенама н долунама
3акона о планирању и изградњи (,,Службени гласниіс РС број 83/2018) потребно је да
обрађивач плана Нацрт одлуке усклади са истим.
Након поступања по овом Извештају, обрађивач плана ће плански до1суМент доставити
надлежном органу градске управе ради упућивања у процедуру доношења.
ГГРЕДСЕ Ј ИК КОМИСИЈЕ

В.д. Начелника
Градске управе за рбанизам и,тађевинске послове

Радои.а дабетиh, дипл.инж.арх.
дејан Михајловић

ІІІІ
______________
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ЧЛАНОВИ КОМHСИЗЕ:

1.3оран Вукадиновић, дипл.инж.саобр.
2. Васо Кресовић, дипл.ннж.арх.
3.Нада Милић, дипл. инж.арх.-мастер

