
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), поводом  разматрања  Предлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  
целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  Партизанске  улице  и  Сентандрејског  пута), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLІX седници  од  10. маја  2019. године, доноси  

ЗАКЈІ)УЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  
(зіокалитет  на  углу  Партизанске  улице  и  Сентандрејског  пута) пре  излагања  на  јавни  
увид  са  30. седнице  од  24. јануара  2019. године  и  Извештај  о  обавзвеном  јавном  увиду  
у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  зоне  
реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  
углу  Партизанске  улице  и  Сентандрејског  пута) са  42. (јавне) седнице  Комисије  за  
планове, од  17. априла 2019. године . 

2. 3акњучак  са  Одлуком  и  извеіuтајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  
и  грађевинске  послове. 

РЕПУБЛиКА  СРБИЈЛ  
АУТОНОМНА  ІІОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 35-16/2019-1 
10. мај  2019. године  
НОВІ4 САД  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09 - исправка, 64110—УС, 24/11, 121/12, 42/1З—УС, 
50/13—УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скуппітина  Града  Новог  Сада  на  
XLIX седници  од  10. маја  2019. године, доноси  

одлукУ  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЗОНЕ  РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  У  НАСЛЕЂЕНИМ  

АМБИЈЕНТАЛНИМ  ЦЕЛИНАМА  
У  НоВОМ  САДУ  

( локалитст  на  углу  Партизанске  улице  и  Сснтандрејског  пута ) 

Члан  1. 

Овом  одлуком, а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  
регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  
(локалитет  на  углу  Партизанске  улице  и  Сентандрејског  пута ) (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  55/18) мења  се  и  допуњује  ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЗОНЕ  РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  У  НАСЛЕЂЕНИМ  АМБИЈЕНТАЛНИМ  
ЦЕЛИНАМА  У  НОВоМ  САДУ  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 52/1, 1 7/1 7 и  
9/1 8) (у  далем  тексту : План) у  делу  грађевинског  подручја  Плана, у  Катастарској  
општини  Нови  Сад  ј. 

За  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана  утврђена  је  
осовинска  тачка  број  979 на  пресеку  Сентандрејског  пута  и  Hартизанске  улице . Од  ове  
тачке  у  правцу  севера, граница  прати  осовину  Сентандрејског  пута  дужином  од  
1бО.0Ом, затим  скреће  ка  истоку  правцем  управним  на  поменуту  осовину  и  долази  до  
пресека  са  продуженим  правцем  западне  границе  парцеле  број  3343/7. дале, граница  
скреће  кајугу, прати  претходно  описан  правац  и  западну  границу  парцела  бр. 3343/7 и  
3343/6, затим  скреће  ка  истоку, прати  јужну  границу  парцеле  број  3343/6 и  њеним  
продуженим  правцем  долази  до  осовине  улице  која  је  Јіаралелна  Сентандрејском  путу. 
Од  ове  тачке  граница  скреће  кајугу, прати  осовину  поменуте  улице  до  осовинске  тачке  
број  2532 на  пресеку  са  осовином  Партизанске  улице, затим  скреће  ка  западу, прати  
осовину  Партизанске  улице  и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе . 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћено  је  1,09 ћа. 

Члан  2. 

У  Hлаиу  одењак  ,,7. НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  пододењак  ,,7.1. Урбанистичкс  uелинс  за  које  јс  основ  за  
рсализацију  план  генералнс  рсгулације  подтачка  ,,7.1.1. Локалитети  за  које  се  
мсњају  важећа  планска  решења , а  основ  за  реализацију  је  план  генералне  
perynauuje, или  делом  план  генералне  регулације  а  делоNі  план  детањне  
регулације  став  1. после  алинеје  прве  додаје  се  нова  алинеја  друга  која  гласи : 

І!  део  урбанистичке  цслине  2 (простор  па  углу  Сснтандрејског  пута  и  
Партизанскс  улице  - локалитет  број  20). 36ог  промснс  наNІене  простора  из  і iа iеие  
пословања  на  улазним  правцима  у  намену  општеградског  центра , као  и  због  



измене  услова  изградње  на  парцели  број  3343/3 КО  Нови  Сад  І  (промена  габарита  
планираног  објекта  и  индекса  заузетости  на  парцели), План  генералне  ретулације  
постаје  основ  за  реализацију  на  предметном  локалитету ; . 

досадаіпње  алинеје  друга  и  трећа  постају  алинеје  трећа  и  четврта . 

У  одењку  ,,8. ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА  И  ГРАЂЕЊА  ПО  ЗОНАМА  И  
ЦЕЛИНАМА  пододењак  ,,8.i. Правила  и  услови  уређења  и  грађења  за  просторне  
целине  за  које  је  основ  за  реализацију  план  генералне  регулације , или  делом  план  
генералне  регулације  а  делом  план  детајне  регулације  подтачка  ,$.1.1. 
Специфични  услови  за  уређење  и  грађење  у  урбанистичким  целинама  подтачка  
,,8.1.1.1. део  урбанистичке  целине  2 после  дела  ,,Локалитет  број  12 додаје  се  део  
Локалитет  број  20 који  гласи: 

,, Локалитет  број  20 

За  локалитет  на  углу  Партизанске  улице  и  Сентандрејског  пута  (површине  1,09 
ha) планирају  се  намене  општеградског  центра  и  саобраћајних  површина! Планира  се  
директан  саобраћајни  приступ  локалитету  са  Сентандрејског  пута. 

У  јужном  делу  обухваћеног  простора, на  парцели  број  3343/3 КО  Нови  Сад  І, 
планира  се  вишепородични  стамбено-пословни  објекат . 

Максимална  спратност  планираног  објекта  у  јужном  дслу  простора, према  
Партизанској  улици  је  По+П+М+4, односно  Гјо+П+М+3 на  делу  објекта  према  
Шајкашкој  улици  на  северу, као  што  је  представњено  на  графичком  приказу  број -  2 
Урбанистичка  р&улациј  а . . - . 

Планираиа  заузетост  је  До  i О0% у  ЗQНИ  .тјриземња, а  до  80% на  вишим  етажама  са  
стамбеним  јединицама .

- 

Учешће  пословања  обавезно  је  у  приземној  етажи, а  могућеје  на  вишим  етажама  
уколико  се  тим  делатностима  не  загађује  )кИвогНа  средина  и  не  угрожава  основна  
стамбена  намена. - - - - - 

дозвоњена  је  већа  висина  призсмња, до  7 м. У  тој  висини  могуће  је  плаиирати  
пословни  приземни  део  висине  4 м  и  мезанин  пословне  намене  висине  3 тп  у  делу  
објекта  према  Сентандрејском  путу, а  у  делу  приземња  према  источној  граници  
обухвата  плана, дозвоњена  је  реализација  гаража  или  пословања  и  пословних  јединица  
изнад  њих. 

део  објекта  спратности  По+П+М+3, као  и  крајњи  јужни  •део  објекта  на  углу  
Партизанске  улице  и  Сентандрејског  пута, уместо  покривања  равним  или  плитким  
крововима, потребно  је  уредити  као  интензивно  или  полуинтензивно  озелењене  кровне  
вртове, као  што  је  представњено  на  графичком  приказу  број  2 Урбанистичка  
регулација . 

Рејјіавање  стационарног  саобраhаја  корисника  објекта  решити  nрименом  
Правилника  о  условима  и  нормативима  за  пројектовање  стамбених  зграда  и  станова  
(,,Службени  гласник  Рс !, бр. 58/12, 74/15 и  82/15) . 

Приступну  саобраћајницу  којом  се  обезбеђује  директан  колски  приступ  
вишепородичном  стамбено -пословном  објекту  са  Сентандреј  ског  пута, потребно  је  
привести  намени  уз  услов  да  се  у  највећој  могућој  мери  очува  постојећи  бињни  фdнд  на  
предметној  зеленој  површини , кроз  инкорпорирање  постојећих  дрвореда  у  
паркиралишни  простор! Постојеће  саднице  на  траси  будуће  приступне  саобраћајнице  и  
паркинг  простора  потребно  је  одговарајућом  гехником  пресадити  на  оближњу  зелену  
површину! Саднице  у  оквиру  пешачке  стазе  дуж  Сентандрејског  пута  реализовати  са  

2 



металним  репіеткама . За  прикњучење  планираног  објекта  на  електроенергетску  мрежу  
неопходно  је  изградити  прикњучни  воД  20 kV u трансформаторску  станицу  20/0.4 kV y 
оквиру  објекта, у  приземњу , а  према  уличНоМ  Делу  објекта. 

Члан  3. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  nрикази : 

Размерајформат  

Положај  локалитета  на  подручју  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  
у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  Партизанске  
улице  и  Сентандрејског  пута) АЗ  

2. Урбанистичка  регулација Р  1 500 

З. Начин  спровођења  Плана Р  1: 500 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допуиама  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  
у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  ( локалитет  на  углу  Партизанске  
улице  и  Сенталдрејског  пута ), садржи  текстуални  део  који  се  објавњује  у  ,,Службеном  
листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  три  примерка, које  својим  
потписом  оверава  Іlредседник  Скугиптине  Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  чува  сс  у  Скупштини  Града  Новог  
Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Јавном  предузећу  
,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  ј-Јови  Сад. 

документациона  основа  ове  одлуке  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плаиа  генералие  регулације  зоне  реконструкције  
у  наслеђеним  амбијенталним  цејіинама  у  Новом  Саду  ( локагхитетна  углу  Партизанске  
улице  и  Сентандрејског  пута  ), доступна  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупплине  Града  
Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  2, и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ.  

Члан  5. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-16/2019-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД  

., 





РЕУЕЈ]HКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈПА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  слд  
CKyIІInTu}IA ГРАДА  НОВОГ  СЛДА  
КОМиСИЈАЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: V-35-Гб/19 
дана: 24. 01. 2019. године  
НОВИСАД . 

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СГРУЧНОЈ  КОГ[ТРОЈШ  

НАЦРТА  ОДЈТУКЕ  О  ИЗМЕИАМА  и:дОпУНАМА  ІIЛАHАТЕHЕРАЈЈHЕ  РЕГУЛАЦЈЕ  
ЗОRЕ  РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  У  НАСЛЕЂЕИІМ  АМБИЈЕНТАЈТНЛМ  ЦЕЈШаАМА  У  

КQДОМ  САДУ  (ЛОКАЛИТЕТНА  УГЛУ  ЛАРТИЗАНСКЕ  УНЕ  И  • - 

•- сЕпТтСвотпУтл ) .. : • .
-. 

:
• 

ПРЕ  ИЗЈТАТАНАЈАВПЛУВцД : : 

Стручна  ковтрола  Нацрта  одлукео  изменама  и  долунам  Гілнане$лве  етулације  зоне  
реконструкције  у  наслеђеви  амбијенталким  делинама  у  Новом  Саду  (локалитс-г  на  углу  
Партизанске  улице  и  Сеіпанхрејског  пуга), обавл,ена  јс  на  30. седници  Комисије  за  вланове  
одржаној  24.0 i 2019. године, са  почетком  у  09,00 часова, у  згради  Јавнот  лредузећа  
,,Урбанизам  Завсд  за  урбализам  Нови  Сад. Будевар  цара  Лазара  3, у  великој  сали  на  трећем  
спрату. 

30. седкици  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, предсеіии  Комиснје, Зоран  Вукадиновић , 
замсиик  председника  Комисије, Нада  Милић, секретар  Комисије, Вао  Кресовић, Зорица  
Флорић  Чанадановић  и  Радосав  П11іепановиh, чланові  Комисије  зв  л.панове. 

Седпици  су  гірисуствовали  и  предс-гавници  ЛЈ  Урбаиизам  Завод  . за  урбадизам  Нови  Сад, 
Градске  улраве  за  урбанизам  и  трађевииске  послове, Градске  управе  за  .заштиту  животне  
средuuе, Градске  управе  за  грађевивско  зсмлиі:пте  и  ннвестиције  и  Завода  за  заплИту  
спомениха  културе  Града  Новот  Сада. • . . . 

Након  уводиот  образложења  одтоворног  урбанисте  uз  ЛI Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, хао  обрађнвача  плава, Комисијаје  констатовала  следеће ; 

1. Да  је  Одлука  о  нзради  измена  и  допуна  flлана  тенералис  рстулације  зоне  реконструкције  у  
наслеђеним  амбнјеитаіним  целинама  у  Новом  Саду  (локалнтет  на  утлу  Партизанске  улице  и  
Сентандрејског  пуга), усвојена  на  XLІV седници  Скулшти.ве  Г$да  Новот  Сада  одржавој  14. 
децембра  2018. тодине  (•tСзју-жбеuu лист  Трада  Новог  Сада  број  55/2018) са  Репіењем  о  
неприс-гупању  израдн  стратсіпке  . процене  угидаја  одлуке  о  нзменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђенкм  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  
на  животну  средиву. 

2. У  складу  са  чланом  516 Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републихе  
Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/І 3-УС, 98/1З-УС, 
132/14, 145/14 и  83/18) примењује  се  скраћени  поступак  измена  и  допуна  планског  документа  
који  подразумева  да  се  не  спроводи  -поступак  ранотјавног  увида, као  и  да  се  спроводи  поступак  
јавног  увида  у  трајању  од  најмање  15 дана. 



Комисије  

\ хајлови?і  ња  Дабетић, дипл.инк.арх. 

- 0 У - 

. В.д. Начелвика - • Г..° и  грађевинске  послове  Председннк  Комисије  

3. Надрт  одлуке  о  измснама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  
наслеђеним  амбијсвталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  Партизанске  улицс  и  
Сенталдрејског  пуга) израдило  је  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

4. да  је  текст  за  Нацрт  одлукс  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  зонс  
реконструкције  у  наслеђевим  амбијевталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  
Пајпизаиске  улицс  и  Севтандрсјског  пуга) припремзі.ен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  
изтрадњи  ( Службени  гласник  Републикс  Србије , бр. 72/09, 8 l/094 справка, 64/10 УС, 24/1  1, 
121/12, 42113-УС, 50/1З-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и  83/18). • : . : 

5. На  30. седниди, одржаној  24. јануара  2019. године, Комисија  за  плановс  разматралаје  Нацрт  
одлуке  о  изменама  и  дотіунама  гlлана  геиералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  
амбијенталиим  цејхивама  уИовом  Саду  (локалиfеf н  углу.Њртизанскеулице  и  Севтавдрејског  
луга) и  том  лриликбм  дала  позwгивио  мишлењС  на  встw уз  успв  да -се  коригујуграфички  
прикази  тако  да  е  тачно  назначи  планирапа  спратност  што  уклучује  и  мезанин . У  тексту  
Нацрта  одлуке  потребно  је  кориговати  цланираиу  намену  објеkга  тако  да  сс  планира  изградња  
стамбено  пословног  објекта. . . : 

Након  корекција  и  усаглалгавања  са. ставбвима  Градске  увраве - за  лропісе, Нацрт  одЈгісе  о  - 

изменама  и  допунама  Гјдана  генсралне  регулацuје  зонс  реконструиције  у  наслеђеннм  
амбијенталним  целинама. у  Новом  Саду(локалитет  на  углу  Паргизанске  улицеi Сеитаідрејског  
пута) може  се  удутити  у  дањи  постутіаи  донопіења  плана, у  скв ta чланом  50 З kона  о  
планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србнје  бр  72/09, gЈ/О9- авка, 
64/1О -УС,24/11, 121/iz42/13-Ус, 5о/3у 9g/ -, - 

- Hзвештај  доставити: 

1 ЈГГ  ІТУрбаиuзаМ  Завод  за  уnбаиизам  Нби  Сад  
2 Градекој  управи  за  грађевинско  земЛіППТе  и  инвестиције  
З  Градској  управи  за  урбавизам  и  граевииске  посове  
4.Члаиу  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштитуживотне  средііне  
5.Архиви  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 



РЕПУВЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  пОКРАЈиНА  ВОЈВОдиНА  
ГРАД  НОВИ  САД  • 

СКУГПТHНА  ГРА)Ј/. Новог  САДА  
KOMuCHJA зл  flnAHOBE 
Број: У-35-16119 
Дана: 17. 04. 2019. године  
НОВИСАД  

И3ВЕјЛТАЈ  
О  ОБАВЈВЕНОМ  ЈАВНОМ  увиду  у  ИАЦРТ  ОДЛУКЕО  ШМЕНЈМА  и  

ДОПУИАМА  ПЈЈАНА  ГЕНЕРАЈніЕ  РЕГУЈјАЦиГЕ  ЗОКЕ  
РЕКОНСТРУЕДИЈЕ  У  НАСЛЕЂЕВМ  АМБИЈЕНТАЛВЛМ  ЦЕЛHНАМА  
у  ноВом  САДУ  (ЛОКАЛЛТЕТ  НА  УГЛУ  HАРТИЗАНСКЕ  УЛИЦЕ  И  

• СЕНТАНДРЕЈСКОГ  HУТА) 

Комисија  за  планове  Скулштиіе  Града  Новог  Сада, на  41. (јавној) седници  која  је  одржн  дана  
10.04.2019. тодкве  у  зтради  Скупштuне  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  3рењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  І  спрату  и  на  42. (јавној) седници  којаје  одржана  даііа  17.04.2019. године  у  згради  
Скугпптине  Града  Новог  Сада, Нови  Сац, Жарка  Зрењаннна  број  2, у  плавој  сали  на  ј  спрату, са  
гіочетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обрађивача  плана  о  спј 0веденом  јавном  увиду  у  
Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулап.ије  зонс  реконструкције  у  
наслеђеним  амбијенталиим  целинама  уНоом  Саду  (локалитет  н  ytny Иа$изанске  улнце  и  
Сентандрјског  пуга). 

4 1. седі-гиди  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председіик  Комисије, Васо  Кресовиiі  иРадосав  
јnћепановић, чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  тілаuове. 
42. седиици  Присуствовали  су: Радоња  дабстић, председник  Комисије, 3оран  Вукадиновић , 
заменик  гіредседника  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  Шћпановић , члановиКомисије  и  Нда  
Милић, секретар  Комисије  за  лланове  

.Одлука  о  изради  измена  и  доnуна  плана  генералне  регулациј.е  зоне  реконструкнијеу  наслеђеним  
амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  Партизанске  улице  и  Сентапдрејског  
пута  усвојена  је  на  XLIV седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  14. децембра  2018. 
тодине  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  55/18) са  Реіпењем  о  неприступању  изради  
стратешке  процене  утицаја  одлуке  изменама  и  доnунама  Плана  тенералне  ретулације  зоне  
реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

У  складу  са  чланом  516 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,службени  тласник  Републике  Србије  
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - уС, 93/13 - УС, 132/14, 
145/14 и  83/18) примењује  .се  скраhени  поступак  измена  и  допуна  планског  документа, који  
подразумева  да  се  не  спроводи  поступак  раног  јавног  увида, као  и  да  се  спроводи  поступак  јавног  
увида  у  трајању  од  најмање  15 дана, 
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Стручну  контролу  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  зоне  
реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталиим  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  
Партизанске  улице  и  Сентаидрејског  пуга), Комисија  за  планове  изврпіила  је  на  30. седницн  
одржаној  24.01 .2019. године  и  том  лриликом  дала  позіпивно  мишЛев,е  на  исти. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плала  генералне  ретулације  зоне  реконсlруі(ЦВјс  у  
наслеђеним  амбијенмлним  цеЛама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  утлу  Партизанске  улице  • и  
Сентандрејскот  пута) је  нзложен  на  јавпи  увид  у  перо. у  од  11.03. до  25.03.2019. гоцине  (чије  је  
отлаптавање  објавлено  у  листу  длевник  од  1 1. марта  2019. године). У  току  јавног  увида  
доставлено  је  3 (три) прнмедбе  на  предложено  урбаниспчто  решење, што  је  обрађивач  плана  
констатовао  у  Нзвтнтају  о  спроведеном  јавном  увиду.

. 

Након  спроведеног  јавнот  уида, Комисија  заіiлаиDве  је  а  41. (јавној) седници . одржаиој  10..04. 
20 1 9. годие  (чије  је  одржавање  објавњсно  у  листу  Дпевнн  од  08. 04. 2019. годиие) разматрала  
Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  НахТ  одлуке  о  изменама  .и• дувама  
Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеаим  амбнјенталним  целииама  у  Новом  
Саду  (локалитет  на  утлу  ГТартизанске  улице  и  Сеuталдрејскотпуга ). • 

Након  изноІлења  ставова  обрађивача  плана  на  јавној  седници  је  омотућено  подносиоцима  да  
додатно  образложе  своје  примедбе, након  четаје  захњученјавни  део  седнице. У  затвореномделу  
седлице  Комисија  за  плапове  донела  је  посебан  захњучак  којим  је  одложено  закЈв.учивање  по  
приспелим  прuмедбама  до  исходовања  услова  ЕПС  дистрибуције , Огранак  Елеkтродисірибуција  
НовиСад. • • • • • • • . • 

обрађивач  плана, ЛЈ  ,,Урбанизам  Заводзв  урбанизаі  Нови  Сад, • иходовао  је  услове  ЕПС  
дистрибуције, Огранак  Елекгродистрибуција  }Тови  Са , број  86.ј .1.О.-Д..07.02.-106791..19 .од  11. 
априла  2019. гбдине:Комнсијаза  плановеје  насгавіла  разматрање  поднетих  прнмедби, предлога  и  
сутестија  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералпе  ретулације  зон  
реконструкције  у  наслеђеним  амбијепталиим  целннама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  
Партизанске  улице  и  Сентандрејског  пута) на  42. (јавној) седници  којаје  одржана  17. апрнла  2019. 
тодиие. . 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  Току  јавног  увида  поднете  3 (три) 
• примедбе  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  ретулације  зоне  
реконструкције  у  наслеђеним  амбијснталним  целинама  у  Новом  Саду  (локаліпет • на  углу  
Партизанске  улuце  и  Сентандрејскот  пута). . 

Примедбе  су  доставили: 

І . Електропривреда  Србије, Огранак  Елекгродистрибуција , Нови  Сад; 
2. Икнцнјатива  грађана  Сачувајмо  Лиман  одЂетоиа  (Бил,ана  Симоновиh, Витпња  Баћановић) и  
3. WfNЅ  021 doo, Футошка  56, Нови  Сад. 



Примедба  број  1: 
(поддосилац: Електролривреда  Србије, Огранак  Елехпродистрибуција , Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  прибавлање  услова  за  предметне  Измене  и  допуне  гілана. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу  и  констатује  да  су  прибал,ени  услови  
ЕПС  дистрибуције, Огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад, као  и  да  је  сагласна  да  іісти  
буду  утрађени  у  Нацрт  одлуке. • : 

Примедба  број  2: 
(подносилац: Hницијатива  грађана  Сачувајмо  Лимад  оД  бетона  (Билана  Симоновић, Вкшња  
Баћановић))

.
.

.. 

Примедба  се  односи  на  учешће  зелних  поврпіина  и  број . паркинт  места, а  примедба . гласи: 
Тражимо  измену  у  плану  којом  је  потребно  лредвидети, и  инвеститора  обавезати  да  микимално  

1О% површина  парцеле  у.ау  зелене  ловршине. Такође  обавезати  инвеститора  да  обезбеди  број  
паркинг  места  за  овај  пословно  стамбени  објекат  који  је  у  складу  са  Правилішkом  о  оппітим  
правилима  за  парцелизацију ,  регулацију  и  изградњу, члан  33. односно  једно  паркшіт  или  гаражно  
место  наједан  стад, као  и  пракинг  местаза  пословне  објекте  у  складу  са  овимчланом  правилиика , 
без  могућностк  nлаћаа  накнаде  за  неизграђено  -паркинг  место. 

Сагласно  исказаној  воли  предлагача  плана  да  се  уреди  пнтање  паркнања  у  Новом  Саду, потребно  
је  гхлан  кориговати  у  складу  са  овим  Правилником . Такође  у  Сіхаду  са  Правилииком  и  цланом , 
детал,не  регулацнје , предвиђено  је  једно  дрво  на  свака  четири  парх1г  места. Наша  примедба  се  
односи  и  на  корекцвју  плана  у  складу  са  наведеним . . .. 

Не  нарушавати  лостојеће  зелене  површине  које  су  обухваћене  овим  планом. 
Због: Решавања  проблема  паркирања  у  граду  и  повећања  зелених  ловршина, и  очувања  постQјећих  
зелених  повріпипа  које  су  обухваhене  овим  Измснама  н  допунама  плана  регулацнје . 

Комисија  за  планове  сматра  да  део  примедбе  није  основан  а  .део  лримедбе  не  
прихвата, уз  образложење  дато  у  Извепітају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

.Примедба  број  З: 
(nодноснлац: WTNЅ  02 1 doo, Футошка  56, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  габарит  у  спратним  етажама  и  моли  се  корекција  истг  у  складу  са  
приложеном  скидом, а  све  у  складу  са  утврђсним  урбанистичким  параметрима. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 



В.Д; Начелника  

ааизам  ке  пословс  

Дјаи..Іч1ихајјховић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСГјТЕ: 

Ј . 3оран  Вукадиновић , днпл .инж.саобр . 

2. Васо  Кресовић , дипл.инж.арх. 
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Сходно  члаку  50. Закона  о  планирању  и  изградњи , изведпај  се  доставл.а  обрађивачу  цлана  
на  надлежпо  посіулање. 
Након  посулања  по  овом  Извештају, обрађивач  плана  ће  плански  докумеіт  допавнти  
надлежном  ортану  традске  упра  е  ради  упуlіивања  у  процедуру  доиоіпења. . 

3. Нада  Мнлић, дипл. инж.арх.-мастер  

4. Радосав  1Нћепанови , дипл.инж.арх. 
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