
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службсни  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Предлога  одлуке  о  измснама  и  допунама  
Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  у  
Улици  Стевана  дороњског), Скупілтина  Града  Новог  Сада  на  XLІX седници  од  10. маја  2019. 
године, доиоси  

ЗАКЈБУЧАК  

. Скупнітина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  извршеној  
стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плаuа  генералне  регулације  новог  
градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  дороњског) пре  
излагања  на  јавни  увид  са  8. седнице  од  16. августа  2018. године  и  Извештај  о  обавленом  
јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  новог  
градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  дороњског) са  35. 
(јавне) седнице  Комисије  за  плапове, од  28. фебруара  2019. године. 

2. 3аклучак  са  Одлуком  и  извештајима  доставити  Градској  уnрави  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

РЕГјУБЛИКА  СРБHЈА  
ЛУТОНОМНЛ  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдиНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПLНТиНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-601/2018-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САд  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  
Републике  Србијс , 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  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупіптина  Града  Новог  Сада  на  XLІX 

седници  од  10. маја  2019. годинс, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУІ!АМА  

IІЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
НоВог  ГРАДСКОГ  ЦЕНТРА  СА  ОКРУЖЕЊЕМ  У  НОВОм  САДУ  

(локалитет  у  Улици  Стевана  дороњског) 

Члан  1. 

Овом  одлуком, а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плала  гснералне  
рсгулације  новог  градског  ценгра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитст  у  Улици  Стевала  
дороњског) ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  55/17) мења  се  и  допуњује  ПЛЛН  
ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ноВог  грдског  ЦЕНТРА  СА  ОКРУЖЕЊЕМ  У  
НоВом  САДУ  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  39/11, 14/14. 8/16, 82/16, 50/17 и  
42/1 8) (у  далем  тсксту: План) у  делу  грађевинског  гЈодручја  Плаиа, у  Катастарској  оппІтиНи  
Ј-Іови  Сад  і  унутар  огіисане  границе  од  почетие  тачке  а  северонсточнсј  гтрлсмној  тачки  
гралице  гІарцеле  број  5000/1. Од  ове  тачкс  у  правцу  ссвероистока  Граница  прессца  Улицу  
Стсваuа  дороњскот  продуженим  правцем  северне  гракице. парцсле  број  00О/i и  долази  до  
гіресека  плавираиих  регулациоикх , линија  Улицс  Стсвана  дороњког  і  Паuгизаиске  улице. 
дале  гравица  скреће  у  цравцу  југа. прати  планирану  и  постојећу  регулацпон  линију  улицс  
Стевана  дороњског  и  Ііродуженим  правцем  источне  nnauupaue регулационе  nuuuje пресеца  
Булевар  Јапјс  Томића  до  гірссека  са  осовином  Булевара  Јашс  Томиа. Затим  скреће  у  правцу  
југозапада , прати  осовину  до  пресека  са  продуженим  правцсм  заладне  рсгулационе  линије  
Улице  Стсвана  дороњског . дале  граница  скрећс  ка  северозаладу , прати  претходно  описаu 
правац  и  западну  регулациону  линију  Улице  Стеваuа  дороњског  и  долази  до  почетне  тачке  
описа  границе. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Цлава  обухваћено  је  0,25 ћа. 

Члан  2. 

У  Плану  одењак  ,,&О. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА  ПО  ЗОНАМА  И  
ЦЕЈјИНАМА  пододслак  ,,8.1. Правила  и  уелови  уређења  и  грађења  за  просторне  
целинс  за  које  је  основ  за  реализацију  план  генералне  регулацијс  подтачка  ,,8.1.1. 
Опшга  правила  став  5. после  реченице  друге  додаје  се  реченица  трећа  која  гласи : 

У  угіици  Стевана  дороњског  положај  пасажа  условлен  је  и  положајем  стабала  која  
се  чувају  и  ШТИТС  . 

У  подтачки  ,,8.1.3. Специфични  услови  за  уређење  и  грађењс  у  урбанистичким  
целинама  део  ,,8.1.3.1. Урбанистичка  целина  1 ст. 2. и  4. реч : у  одређеном  
падежу  замењује  се  речима : Стевана  



У  одењку  ,,8.4. Правила  урсђсња  зелсних  и  слободних  површина  део  
,,Урбанистичке  целине  1, 4, 5, 8 и  9  став  2. после  реченице  прве  додаје  се  реченица  друга  
која  гласи : 

У  Улици  Стевана  дороњског  у  склопу  планираног  дрвореда  се  Налази  Неколико  
постојећих  стабала  врбе  и  беле  тополе  које  су  у  добром  стању  и  планирано  је  њихово  
задржавање . Постојећу  вегетацију , уколико  је  потребно , приликом  реализације  nлана  
заштити  технолошко-техничким  мерама  заштите  (баријерама, заЈнтитним  цевима  око  

подземних  инсталација  методом  подбушивања  или  потискивања  кроз  зоНу  кореновог  
система  и  сл.) 

досадашња  реченица  друга  постаје  реченица  трећа. 
После  става  2. додаје  се  нови  став  3. који  гласи:• 
На  завршетку  Улице  Стевана  дороњског  планирана  је  уређена  зелена  nовршина-

сквер. Зелене  површине  и  њихово  уређење  дефинисаио  је  у  графичком  nриказу  6.1 План  
озелењавања  уразмери  1:1000. • 

досадіпњи  ст. 3 и  4. постају  ст. 4. и  5. 

У  одењку  ,,9.О. ПЛАН  ИНФРАСТРУКТУРЕ  и  услоВи  УРЕЂЕЊА  пододењак  
,,9.1. План  саобраћајне  инфраструктуре  после  става  10. додају  се  нови  ст. 11. .и  12. који  
гласе: 

,, У  Улици  Стевана  дороњског  планирал  је  садржај  саобраhајних  поврінина  тако  да  
паркинг  за  аутомобиле  има  источну  оријентацију  у  односу  на  дефинисану  осовину  коловоза  
који  је  плаuираu ширином  од  5,5 м, односно  5.0 м. 

Колски  прилази  парцели  су  минималне  ширине  3,5 м  и  зависе  од  диспозиције  
објеката  на  ларцели  и  стабала  које  је  потребно  сачувати  и  запітитити . Саобраhајне  nовршине  
дефинисане  су  у  графичком  nриказу  2.1 План  саобраћаја, регулације  и  нивелаије  уразмери  

: 1 000, при  чему  је  положај  планираних  колскнх  прилаза  дат  оријентационо  и  утврђиваће  се  
далом  техничком  документацијом . Колски  прилази  новопланираним  објектима  (уз  
североисточну  границу  обухвата) који  имају  и  функцију  окретнице  за  ватрогасна  и  

комунална  возила  приказани  су  у  наведеном  графичЕом  приказу . 
досадалјњи  ст. 11. и  12. постају  ст. 13. и  14. 
У  делу  ,, Услови  за  грађење  саобраћајних после  става  8. додаје  се  нови  

став  9. који  гласи: 
У  Улици  Стевана  дороњског  могућа  је  фазна  реализација  саобраћајних  nовршина. 

Паркинге  за  аутомобиле  градити  са  препустом  nрема  nемачкој  стази  при  чему  се  нвичњаком  
или  граuичницима  обезбеђује  дужина  паркинг  места  према  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234 за  тај  начии  
паркирања.. 

досадашњи  став. 9. постаје  став  10. 

У  пододењку  ,,9.2. План  водне  инфраструктуре  део  ,,Снабдевање  водом  после  
става  7. додаје  се  став  8. који  гласи : 

У  Улици  Стеваuа  дороњског  предвиђа  се  изградња  водоводне  мреже  nрофила  О  1 00 

мм, са  повезивањем  на  планирану  водоводну  мрежу  на  Булевару  Јаше  Томића. Трасе  и  
капацитети  планиране  водоводне  мреже  дати  су  у  графичком  приказу  4.1 !Іплан  водне  
инфраструктуре  у  размери  1: 1000. • 
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У  делу  ,, Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  после  става  11. додаје  се  став  
12. који  гласи : 

,,У  Улици  Стевана  дороњског  отпадне  и  атмосферске  воде  ће  се  преко  плаииране  
канализационе  мреже  заједничког  типа, профила  О  300 nіnі, одвести  према  постојећој  
заједничкој  каиализационој  мрежи  на  Булевару  Јаше  Томића. до  реализације  планиране  
канализационе  мреже, отпадне  воде  ће  се  решавати  преко  водоненропусних  септичких  јама  
на  парцелама  корисника. Трасе  и  капацитети  планиране  канализадионе  мреже  дати  су  у  
графичком  приказу  4. 1 Плаи  водне  инфраструктуре  у  размери  1 : 1000.. 

У  пододењку  9.3. План  енергетске  инфраструјпура  део  Услови  за  прикњучење  
на  врејіоводиу  мрсжу  после  став  1. додаје  се  нови  став  2. који  гласи: 

У  улици  Стеваuа  дороњског  у  зони  занітите  стабала  изградити  инсталације  тако  да  
оне  не  уrрожавају  тІостојеће  дрвеће . 

досадашњи  став  2. постаје  став  3. 

После  пододењка  9.4. Телекомуникације  додаје  се  пододењак  9.5. који  гласи: 

9.5. Поссбна  правила  за  реализацију  комуналне  инфраструктуре  у  Улици  
Стсвана  Дороњског  

Приликом  израде  пројектне  документације  могућа  је  блажа  корекција  положаја  
саобраhајних  површина  од  решења  гіриказаном  у  графичким  прикзима  и  каракгеристичном  
попречном  профилу  улице, уколико  оргаи  надлежан  за  управњање  јавним  површинама  или  
ималац  јавног  овлашћења  то  захтева, а  за  то  постоје  оправдаии  разлози  (очување  постојећег  
квалитетиог  растиња, подземне  и  надземне  инфраструктуре  и  сл.). 

Наведене  интервенције  могуће  су  искњучиво  у  оквиру  постојећих  и  п.тіалираних  јавних  
површина . 

Сва  одступаа  од  плалског  решења  морају  бити  у  складу  са  законима  и  правилницима  
којирегуЈјишу  предметну  област. 

І-је  условалава  се  формирање  потпуне  грађевинске  парцеле  за  регулацију  улице  ради  
реализације  појединачних  садржаја  унутар  профила. Могућаје  фазна  реализација.. 

Члан  З  

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 
Размера  

1. Извод  из  Плала  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  
Саду  - Пзіан  претежне  намена  nростора  са  означеним  подожајем  измене  
идопуне  АЗ  

2.1 Гјлан  саобраћаја , регулације  и  нивелације   Р  1 : 1000 

3.1 План  регулације  површинајавне  намене  ....Р 1 : 1000 

4.1 План  водне  инфраструктуре  . Р  1 : 1000 

5. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  Р  1 : 1000 

6.1 План  озелењавања  Р  1 : 1000. 
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Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  
окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  дороњског) садржи  текстуални  део  
који  се  објавлује  у  Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  три  
примерка, које  својим  потписом  оверава  председник  Скулштине  Града  Новог  Сада. 

јо  један  примерак  потписалог  оригинала  чува  се  у  Скулштини  Града  Новог  Сада, 
Градск$ ј  управи  за  урбализам  и  грађевинске  послове  и  Јавном  предузећу  Урбанизам  3авод  
за  урбаіизам  Нови  Сад. 

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

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плала  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  
окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  дороњског), доступна  је  на  увид  
јавнос  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  3рењанина  2, и  пугем  интернет  
стране  www.ѕkuрѕtіпа.поvјѕаd.гѕ. 

Члан  5. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  даиа  од  даnа  објавливања  у  Службеном  листу  Града  

Новог  Сада . 

РЕHУБ.јикА  СРБИЈА  
АУТОІ- ОМНА  покрлјинл  војводинл  
ГРАдІ- ОВИСАд  
СКУПШТHНА  ГРАДА  нОвог  САДА  
Број : 35-6О1/2О18 І  
10. мај  2019. године  
нОВиСАд  

(

ђ. ко  Јелушић  
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РЕПУБЈIИКА  СРВИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПНЈТИНА  ГРАДЛ  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  зА  ПЛАНОВЕ  
Број:У-35-бО1/iа  
дана: 16.08.2018. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЈШ  

НАЦРТА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  ИДОПУВАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЈШЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  НОвОГ  ГРАДСКОГ  ЦЕНТРА  СА  ОКРУЖЕЊЕМ  У  НОвОм  САДУ  

(ЛОКАЛИТЕТ  У  УЛИЦИ  СТЕВАНА  ДОРОЊСКОГ) 
IТРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  увид  

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  
новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  
дороњског), о6авленаје  на  8. седници  Комисије  за  планове  одржаној  16.08.2018. године , 
са  почетком  у  9,00 часова , у  згради  Јавног  предузћа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  
Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3, у  великој  сали  на  трећем  сгтрату . 

8. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић , председник  Комисије , Васо  Кресовић , 
Антонио  Сандики , Радосав  Шћепановић  и  Зоран  Вукадиновић , чланови  Комисије  3а  
плановс.-------- .......... - 

Седници  су  присуствовали  и  представници  Јл  Урбаі-іизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  грађевинско  землијuте  и  инвестиције  и  Градске  улраве  за  заuлиту  
животне  средине . 

Након  уводног  образложсња  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  
Ноаи  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће  : 

І . да  је  Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  новог  градског  
центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  дороњског), усвојена  на  
XXVІ II седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  24! ] 2017. године  ( Службени  
лист  Града  Новог  Сада  број  55/ ј 7) са  Рејпењем  о  неприступању  изради  стратеіnке  
процене  у-тицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  новог  
rрадског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

2. даје  Концегітуални  оквир  измена  и  допуна  гiлана  генералне  регулације  ноаог  градског  
центра  са  окружењем  у  Ноаом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  дороњског ), био  на  
раном  јавлом  увиду  у  периоду  од  2& І 220 Ј 7 године  до  ] 1.0] 2018.голине . 
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З. даје  текст  за  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  долунама  Плана  генералне  регулације  новог  
градског  ентра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  дороњског) 
припремњен  у  складу  са  3аконом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  
Регіублике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/IЗ-УС, 50/13-
УС, 98113-УС, 132/14 и  І 45/14). 

4. да  је  Комисија  за  планове  разматрала  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитег  у  
Улици  Стевана  дороњског) на  8. ссдници, одржаној  1 6.08.20 1 8. године  и  дала  лозитивно  
мишњење  на  исти, уз  сугестију  да  се  изврu и  корекција  окретнице  у  складу  са  важсћим  
правилником . 

Наков  корекције  и  усаглаwавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  
Новом  Саду  (лQкалитет  у  Ул.ици  Стевана  дороњског), може  се  упутити  у  дахи  лоступак  
доношењаплана , у  складу  са  чланом  50. Закона  о  планирању  и  изградњи . 

Овај  извештај  је  саставжі  део  записника  са  8. седнице  Комисијеза  планове. 

Извештај  доставити : 

f. ЈП  іурбанизамІ  завод  за  урбанизам  Нови  Сад  ... -• • .. •. 

2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
З. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам .и  зајлтиту  животне  средине  
5.Лрхиви . 

Секретар  Комисије  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

Начелника  
Председник  Комисије • и  грађевинскс  послове  



РЕПУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  flOKPAJHHA ВОЈВОдuНА  
грлд  нови  САД  
СКУHШТuHА  ГРАДА  новог  САДА  
коміісијл  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број ; У-35-6О1/I8 
дана: 2&02.2019. године  • 

НОВИСАД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ .УвидУ  УНАЦРТ .QДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  
ДОПУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦuЗЕ  НОВОГГРАДСКОГ  

ЦЕНТРА  СА  ОКРУЖЕЊЕМ  У  новоМ  САДУ  . 

(ЛОКАЈШТЕТ  У  улици  СТЕВАНА  ДОРОЊСКОГ) . .. 

Комисија  за  планове  Скупіптине  Града  І-lовот  Сада, на  35. (јавној) седници  ісоја  је  одржана  дана  
28.02. 2019. године  у  зтради  Скупштине  Града  Новот  Сада, Нови  Сад,  Жарка  Зрењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  І  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Њштај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  плана  тенералие  .регулације  
новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  дороњскот). 

35. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председвик  Комисије, Васо  Кресовић, Радосав  
Шћепановић  и  Зорица  Флорнћ  Чанадановић  чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Кхмисије  
за  планове. . 

Одлука  о  изради  измена  и  допуна  H ана  тенералне  регулације  новот . традскот  цевтра  са  
окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  .у  Улици  Стевана  дороњског) усвојеиа  је  на  XXVІІI седници  
Скупштине  Града  Новот  Сада  одржаној  24. новембра  2017. тбдине  ( Службени  лист  Града  Новот  
Сада  број  55/1 7) са  Решењем  о  непрнступању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  изменама  
и  допунама  Ллана  генералне  ретулације  новот  градскот  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  на  
животну  средину. 

Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  генераіне  ретулције  новот  градског  центра  са  
окружењсм  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  дороњског) био  је  на  раном  јавном  увкду  у  
nериодуод 28.12.2017. тодuнедо  11.01.2018. тодине. . . . . . 

Стручну  контролу  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  новог  
градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  дороњског), Комисија  
за  плановс  извршилаје  на  8. седници  одржаној  16.08.2018. тодине  и  том  прилuком  дала  позитивно  
мишлене  на  исти. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допуиама  Плана  генералне  регулацuје  новот  градског  центра  са  
окружењсм  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  дороњског) је  изложен  на  .јавни  увид  у  
периоду  од  О I Ј  1. до  30.11.2018. године  (чијеје  оглашавање  објавњено  у  листу  Дневник  од  31. 
оіпобра  2018. године). У  току  јавног  увида  доставњена  је  1 (једна) примедба  на  предложено  



урбанистико  реінење, ппо  је  обрађивач  ллана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  
увиду. 

Након  спроведенотјавнот  увида, Комисија  за  планове  је  на  35. (јавној) седници, одржаној  28.02. 
2019. године  (чије  је  одржавање  објаЛено  у  листу  Діевник  од  25.02. 2019. године) разматрала  
Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  н  дотіунама  
плана  генералне  регулације  новог  традског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  -(локалитет  у  
Улици  Стевана  Дороњског). 

Након  изношења  става  обрађивача  по  приспелој  примедби, на  јавној  седннди  је  омогућено  
подносиоцу  да-додатно  образложи  своје  примедбе, након  четаје  заклученјавни  део  седнице. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднета  1 (једна) 
примедба, коју  је  доставило: 

]. Удружење  грађана  Новосадска  бицикјіистичка  инидијатива ; 

Примедба  број  1: -
-

- . - - 

У  коментару  -се  предлаже  дасе  планира  бициклистичка  веза  између  улица  Стевана  
Дороњског  и  Индус ,ијске  улице,  на  начин  да  се  максимално  задржи  зеленило  -на  
планираиој  зеленој  поврiЈіини. У  коментару  који  је  досТавЈЂен , приложен  је  предлог  у  
графичкј  форми  (Слнка  1 - предлог  Новосадске  бициклистнчке  нницнјативе). 

Слика  1 предлог  Новосадске  бициклистичке  zіницијативе  

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  ііримедбу, уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 



ГГРЕДСЕ  ОМИСИЈЕ  

,7 адоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

з  

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи, Извсштај  сс  доставлаобрађпвачу  плана  
на  надлежно  поступање. . 

Имајући  у  виду  да  је  06. новембра  2018. године  ступио  на  снагу  3акон  о  изенама  и  допунама  
Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Рс  број  83/2018) потрсбно  је  да  
обрађивач  плана  Нацрт  одлуке  усклади  са  истим. 
Након  поступања  по  овом  Извештају, обрађивач  плана  he ллански  документ  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  улуhивања  у  процедуру  доношења. • 

ЧЛАНОВИ  KOMHCHJE: 

1. 3орица  Флорић  Чанадановић , дипл.инж.арх. 

2. Васо  Крссовић , дипл .инж.арх.  

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

4. Радосав  Шћепановић , дипл.инж.арх. 



РЕПУБЛHКЛ  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЛ*ІА  ВОЈВОДИНА  
грлд  нови  слд  
СКУГГШТиНА  ГРАДА  Новог  САДА  
КОМІ4СИЈА  3А  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-6О1/18 
дана: 2&02.2019. године  • 

НОВИСАД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈbЕНОМ  ЈАВНОМ .УВидУ  УНАЦРТ .ОДЈІУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  и  
ДОHУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЈшЈ  РЕГУЛАЦHЈі  НОВОГГРАдСКОГ  

ЦЕНТРА  СА  ОКРУЖЕЊЕМ  У  НоВом  САДУ  
(ЛОКАЈШТЕТ  У  УЈјИЦИ  СТЕВАНА  ДОРОЊСКОГ) . •  . 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  35. (јавној) седиііцкоЈајс  одржана  даиа  
28.02. 20 1 9. године  у  зградн  Скулілтине  Града  Новог  Сада,, Нови  Сад, Жарка  Зрењаннна  број  2, у  
плавој  сали  на  1 спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  јс  Извеплај  обрађнвача  плаиа  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Гlлана  генералне  .регулације  
новог  градског  дентра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  Дороњског). 

35. седниди  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председі-вік  Комисије, Васо  Кресовић, Радосав  
Шћепановић  и  Зорица  Флорић  Чанадановић  чланови  Комисије  и  Нада  Мијіuћ, секретар  Комисије  
за  планове . . -. 

Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  новог  традског  центра  са  
окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  дороњског) усвојена  је  на  XXVІІI седкици  
Скумптине  Града  Новог  Сада  одржаној  24. новембра  2017. године  ( Службени  лист  Града  Новот  
Сада1  број  55/] 7) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратепЈкепроцене  угицаја  одлуке  изменама  
и  допунама  Плана  генералне  ретулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  на  
животну  средину. 

Концегхтуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  гепералне  регулације  новог  градскот  центра  са  
окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  дороњског) био  је  на  раном  јавном  увнду  у  
перuодуод 28.12.2017. годинедо  11.01.2018. тоднне. . 

Стручну  контролу  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  ретулације  новог  
градског  дентра  са  окружењем  у  новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  Дороњског), Комисија  
за  flланове  извршилаје  на  8. седници  одржаној  16.08.2018. године  и  том  приликом  дала  позитивно  
мипјлење  на  исти. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  nовог  градског  центра  са  
окружењсм  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Стевана  дороњског) је  изложен  на  јавни  увид  у  
лериоду  од  01.]]. до  30.1 L2018. године  (чијеје  оглаwавање  објавл?ено  у  листу  дневник  од  31. 
оісгобра  20]8. године). У  току  јавног  увида  доставл?ена  је  1 (једна) прuмедба  на  предложено  
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урбанистичо  решење, шТо  је  обрађивач  влана  констатовао  у  Извепјтају  о  спроведеном  јавном  
увиДу. 

Након  спроведенот  јавног  увида, Комисија  за  іілановс  је  на  35. (јавнсј) седници, одржаној  28.02. 
2019. тодине  (чије  је  одржавање  објаЈЂено  у  листу  дневиик  од  25.02. 2019. године) размаі?ала  
Изветіпј  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увид.у  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  
плана  тенералне  регулације  новот  градскот  ценра  са  окружењем  у  Новом  Са  (локалигет  у  
Улицu Стевана  дороњског). . 

Након  изнопјења  става  обрађивача  по  приспелој  примедби , на  јавној  седници  је  омотућено  
водНосиоцудадодатно  образложи  своје  примедбе, након  чегаје  закњученјавни  део  седuице. 

У  затворено  делу  седнице,  Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднета  1 (једuа) 
примедба, кју  је  доставило: 

1. Удружење  трађана  Новосадска  бициклистичка  инидијатива; 

Hримедба  број  1:
• . 

Уко .іенгарусе  предлаже  дасе  планира  биwіхлистнчка  веза  изме.ђу  улица  Стевана  
дороњсіфг  и  Индустријске  улице, на  начнн  да  се  максимално  задржи  зеленило  на  
планираіој  зсленој  поврinинн. У  коментару  који  је  достанјЂсн , приложен  је  предЈіог  у  

трафичкј  форми  (Слико  Ј  предлог  Новосадске  6ицw.лисіпичке  zтицијативе ). 

Слџка  1 - предлог  Новосадске  бициклистичке  иншјијат zјве  

Комисија  
Извештају  об  

за  планове  делимично  прихвата  прнмедбу, уз  образложење  дато  у  
ађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

  



т  
ОМИСИЈ , 

,,
7Радоња  дабетић, дипл.иии<.арх. 

з  

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи, Извештај  се  доставЈbаобрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање. 
Имајући  у  виду  да  је  06. новембра  2018. тодине  ступио  на  снау  3акон  о  изенама  и  долунама  
Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Рс  број  83/2018) потребно  је  да  
обрађивач  плајја  Нацрт  одлуке  усклади  са  истим. 
Након  постулања  по  овом  Извештају, обрађивач  плана  he плански  документ  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  увућивања  у  процедуру  доноіпења. ..... 

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ : 

1. Зорица  Флорић  Чанадановић , дипл.инж.арх. 

2. Васо  Кресовић , дипл.инж.арх. 

3. Нада  Милић, дипл. инж.арх.-Мастер  

4. Радосав  Шћепановић , дипл.инж.арх. 
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