
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  простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  
цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  
Јеврејске  и  Футоніке  у  Новом  Саду  (локалитет  на  Булевару  Европе, између  улица  Лазе  
Нанчића  и  Серво  Михања), Скупппина  Града  Новог  Сада  на  XLІX седници  од  10. маја  2019. 
године, доноси  

3АКЈћУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  извршеној  
стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  
простора  за  мепіовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  
Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, Булевара  Михајла  Пунина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  
Новом  Саду  (локалитет  на  Булевару  Европе, између  улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  Михања), 
пре  излагања  на  јавни  увид  са  31. седнице  од  30. јануара  2019. године  и  Извештај  о  
обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  
простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  
Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, Булевара  Михајла  Пуuина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  
Новом  Саду  (локалитет  на  Булевару  Европе, између  улица  Лаза  Нанчића  и  Серво  Михања), 
са  44. седјтице  Комнсије  за  плалове  оД  24. априла  2019. године . 

2. Закњучак  са  Одлуком  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-22/2019-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САд  



На  основу  члаиа  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/1О-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13- 

УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLIX 

седници  од  10. маја  2019. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  БУЛЕВАРА  ЕВРОПЕ , БУЛЕВАРА  
ЦАРА  ЛАЗАРА, УЛИЦА  СТРАЖИЛОВСКЕ  И  ЖАРКА  ЗРЕЊАНИНА , БУЛЕВАРА  

МИХАЈЛА  ПУПИНА, УЛИЦА  JEBPEJCkE H ФУТОШКЕ  у  ноВОМ  САДУ  
(локалитет  на  Булевару  Европе, измсђу  улица  Лазе  Нанчић.а  и  Серво  Михања) 

Члан  1. 

Овом  одлуком, а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  
регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, 

улица  Стратиловске  и  Жарка  3рењаіина, Булеара  Михјла  Пуина, улица  Јеврејсие  и  
Футотлке .у  Новом  Саду  ( локалигет  на  Булевару  Евроіе, између  улица  Лае  Налчића  и  Серво  
Михала) ( Службени  лист  Града  H вог  Сада , бро-ј  бО/18) іња . се  и  дотіуњује  ПЛАН  
ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  H1OCTDPA. ЗА  МЕШОИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЋУ  
БУЛЕВАРА  ЕВРОПЕ , БУЛЕВАРА  UAPA ЛАЗАРА, УЛИЦА  СТРАЖНЛОВСКЕ  И. 

ЖАРКА  ЗРЕЊАпИНА , БУЛЕВАРА  МИХАЈЛА  ПУПИНА, УЛИЦА  ЈЕВРЕЈСКЕ  И  
ФУТОШКЕ  У  ноВом  САДУ  ( Слубени  лист  Града  Новог  Сада , бр()ј  40/11, 30/12- 
исnравка, 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17 и  21/18) (у  далем  тексту ; План) за  јІокалитет  на  
Булевару  Евроnе, између  улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  Михала. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћеuо  је  0,91 ha, односно  целе  парцеле  

бр. 3115/1,3116/1,3117/l иделовипарцелабр.3118/1,3119,3120,3121/l,3122,3124,Зl2б, 
и  З  l 2?, у  Катастарској  општини  Нови  Сад  11. 

Члан  2. 

У  Плану  одењак  5.. ТРАСЕ, КОРИДОРИ  И  КАПАЦИТЕТИ  
ИНФРАСТРУКТУРЕ  пододењак  5.2. Водна  инфраструктура  део  Одвођење  отпадних  
и  атіиосферских  вода  после  става  10. додаје  се  нови  став  који  гласи : 

На. простору  који  је  оивичен  улицама  Лазе  Нанчића, Серво  Михала  и  Булевара  

Европе  плалира  се  реализација  сепаратне  каuализационе  мре?ке. Атмосферске  воде  ће  се  
одводити  ка  постојећој  атмосферској  канализацији  на  Булевару  Европе  профила  О  500 мм, а  

отпадне  воде  биће  оријентисане  на  постојећу  канализациону  мрежу  у  улици  Серво  Михала  
профила  О  300 мм. 
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досадашњи  став  10. постаје  став  11 

У  одењку  7. ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  пододењак  7.4. Правила  уреhења  и  грађења  
за  локалитете  1 До  61 део  ,,Локалитет  2, мења  се  и  гласи ; 

Локалитет  2, где  се  на  целим  катастарским  парцелама  бр.  3 115/1, 3 1 16/1, 3 1 17/1 и  
деловима  катастарских  парцела  бр. 3118/1, 3119, 3120, 3121/1, 3122, 3124, 3126, 3127 КО  
Нови  Сад  11, између  улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  Михања  и  Булевара  Европе, формира  
грађевинска  парцела  за  изградњу  полуотвореног  стамбеног  блока. 

Зона  изградње  планираног  објекта  дефинисана  је  на  графичком  прилогу  број  2 План  
намеј-іе  површина, саобраћаја, нивелације  ирег.улације  са  планом  регулација  површина  јавне  
намене . 

Планирани  објекатје  спратности  По+П+М, По+П+6 и  По+П+М+7. 

Могућаје  изградња  објекта  у  виіпе  фаза  најединственој  грађевинској  парцели. 
Обавезно  је  решавање  паркирања  на  парцели  корисника  и  у  подземним  подрумским  

етажама  по  јведеним  нормативима  (један  стан  / једно  паркинг  место  иједнопаркинг  место  
на  70 м2  брутѕ  пословног  простора), а  уколико  није  могуће  обезбедити  потребаи  број  
паркинг  места  изградњом  једне  подземне  етаже, обавезна  је  изградња  другог  нивоа  
подрумске  гараже. - - . 

Препусте  дубине  1.2м  је  могуhе  формирати  на  З0% дужтне  фасаде  у  цињу  
архитектонског  обликовања  и  заклањања  клима  уређаја . Са  дворишне  странеобјекта  моrуће  
је  формирање  архитектонске  пластике  дубин  максимално  50см  на  50% фсаде  

Намена  објеката  је  стамбена, са  обипнм  планирањем  пословних  садржаја  у  оквиру  
етажа  приземња  и  мезанина  за  лале . сгіратности  По+П+М  и  Поtпtм+7.  Ламела  
спратноти  По+П+б  плаиира  се  за  стамбене  садржје. . - - 

Изнад  етаже  последњег  спрата  лланирати  раван  или  плитак  кос  кр  максималног  
нагиба  1 О  степени  У  случају  формирања  ра гоi%аисти  је  могуће  озеленити  и  формирати  
перголе. 

Минимално  1О% површине  парцеле  мора  бити  на  адекватан  начин  озелењено . 
Разлика  између  нивелете  дворншног  дла  парцеле  u нивелете  уличноі-  дела  износи  

максимално  20см. 
У  оквиру  локалитета  планuра  се  изградња  трансформаторске  станице  20/О,4 kV. Нова  

ТС  ће  се  градити  као  слободностојећи  објекат  на  погодном  месту  у  оквиру  локалитета , или  у  
оквиру  објеката, у  приземњу , према  уличном  делу  објекга. Када  је  уградња  ТС  гіланирана  у  
оквиру  стамбене  зграде, просторију . за  . смештај  ТС  потребно  је  на  одговарајући  начин  
изоловатн  од  буке  и  јонизујућих  зрачења, у  складу  са  прописима. Стамбене  просторије  стана  
не  могу  се  граничити  са  просторијом  у  којој  је  смештена  трансфбрматорска  станица . 

Члан  3. 

Сасtавни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 
Размера  

1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  
Европе, Булевара  Цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанипа, Булевара  Михајла  
Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду АЗ  
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2. Плав  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  планом  регулација  
површинајавне  намене  1:1000 

3. Начин  спровођења  плаиа  1 1000 

4. План  водне  и  енергетске  инфарструктуре  1:1000. 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допуиама  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  
намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  
Зрењанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошкс  у  Новом  Саду  (локалитет  
на  Булевару  Европе, између  улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  Михала), садржи  текстуални  део  
који  се  објавњује  у  Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђсне  у  три  
примерка, које  својим  потписом  оверава  предссдник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  чува  се  у  Скулштини  Града  Новог  Сада, 
Градској  управи  за  урбализам  и  грађевинске  послове  и  Јавном  предузећу  Урбаиизам  Завод  
за  урбаuизам  Нови  Сад. 

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

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плаuа  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  
намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  
Зрењаuина, Булевара  Muxajna Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  
на  Булевару  Европе, uзмеђу  улица  Лазе  -Нанчића  и  Серво-  Михала), доступна  је  на  увид  

- 
јавности  у  згради  Скупштине  Града  Нdвог  Сада, Жарка  рењанuн  2, и  путем  uнтернет  

- стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. - . - . 

Члан  5. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  даuа  од  дана  објавливања  у  Службеном  листу  Града  
Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-22/2019-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД  
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РЕГІУБЛИКА  срБuјА  
ЛУТОнОМ  НА  ІІОКРАЈИНД  ВОЈ  ВОДИНА  
ГРАДНОВИ  САД  
СКУI1ШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМНСпЈА  ЗА  ПЈIЛНОВЕ  
Број: V-35-22/19 
дана: 30. 01. 2019. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  I4ЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЗ  КОНТРОЛН  

НАЦРТА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ГІЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦHЈЕ  
пРОсТорл  ЗА  МЕШОВИТУ  HАМЕНУ  ИЗМЕЋУ  ВУЛЕВАРА  ЕВРОПЕ, БУЛЕВЛРА  
ЦАРА  ЛАЗАРА, УЛИЦА  СТРЛЖИЛОВСКЕ  И  ЖАРКА  ЗРЕЊАЦИГјА , БУЛЕВАРД  
МHХАЈЛА  ПУПИНА, УЛИЦА  ЈЕВРЕЈСКЕ  И  ФУТОШКЕ  У  HOBOM САДУ  

(ЛОКЛЛHТЕТ  НА  БУЛЕВАРУ  ЕВРОПЕ, ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ЛАЗЕ  НАНЧHЋА  И  
СЕРВО  МИХАЈБА) ГIРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВHД  

Стручна  коитрола  Нацрта  одлуке  о  изгеііама  и  допунама  ПлаіІа  генераінс  регулације  простора  
за  мешовиту  намсиу  између  Будеваа  Еіфов , .Бузісвара  цара  Лазаја,- улица  Стјпіжиловсісс  в  
)ј(ара  Зрењаниііа, Булсвара  Мнхјла  Пуг!нна, улица  Јеврсјскс  ј  Футошке  у  Новом  Саду  

-(јіокалитет  на  Будевару  Европе, неђуујца  Лазс  Нгtтчнћаи  СсрвоМихала ), обавлснаје  иа  
31. седници  Комиснје  за  пзіанов  одржаі tој  ЗО.0L2019. грди tіс. с  почстком  у  09,00 tіасовц  у  
зградіі  Јавііог  прсдузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбаііизам  Нови  Сад, Булеіар  цара  Лазара  3, у  
веЈінкој  салв  иа  трећем  спрату. -.

- . - 

3 І . седнвші  присуствовалп  су: Радоња  Дабетић, председннк  Комисије, Зоран  Вукадітііовиh, 

замеuик  председнніса  koNі ucііje, Нада  Милић, секретар  Комисијс, Васо  Kpecooііh, 3орів tл  
(І)nopііh Чавадавоввћ  и  Радосав  Шћспановнћ , чланови  Комнсије  за  nnaііooe. 

Седјіици  су  присуСтвовапи  іі  прсдставниuи  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбаііизам  Новіі  Сад, 
Градске  управе  за  урбаііизам  и  грађевннске  посјјове, Градске  управс  за  заіптјігу  животііе  
средине  и  Градске  управе  за  грађевинско  земјјј tuте  и  инвестиције. 

Наков  уводног  оброзложеі t.а  одгооорног  урбаніісте  ј. tз  ЈГј  УрбаіІизам  Завод  за  урбаііизам  Новіі  
Сад. као  оброђивача  nntіііa. Комисијаје  констатовада  следсhе  

І . да  је  Одлука  о  іізради  пзмеііа  н  -допуііа  Плана  rcііepanue perynauuje простора  за  мепіовиту  
ітамену  јтзгіеђу.. Булевара  Евролс, Будевара  ііapa Лазара, улнца  Стражіііовсісс  н  Жаріса  
Зреіbаііііна, Булевара  Михајзта  llупина. улица  Јеврејске  и  Футопјкс  у  Новом  Саду  (локаліпет  иа  
Булевору  Европс, tізмеђу  узтица  Лазе  Наіічнћа  и  Серво  Миха.ња). усвојеііа  ua XL\ седНиіін  

Скупіјјтјіііе  Града  І-Іовог  Сада  одржавој  27. децембра  201 8. годиве  ( Службсіін  лист  Града  
І-јовог  Сада 1  број  6012018) са  Решси,ем  о  ііспрНступању  нзради  стратеівкс  процеііе  утицаја  
одлукс  о  јјзметіама  и  допунамл  nnaііa геііералве  регуЈіаі tтте  гіростора  за  іеіііовнту  тіамену  

између  Булсвара  Европе, Буіевара  цара  Лазара. ynіі ua Стражнловскс  и  Жартса  3рсііатіііііа . 
Бvлевара  Мітхајла  llyіііііі a. vJі uua Јеврсјскс  і-і  Фуіопіке  у  Иовом  Саду  на  жттвогіту  средітііу . 



2. У  с  оІаДу  са  ч  л  а  ііом  5 б  3а  Ко  ! іa O і  tJІL t І  і  І  pa Іу  и  і  ј  з  Ірадњи  ( С  ју  жбе  ј  і  и  і  -JіaC t к  Ре  нуб  jі  і  і  ке  
Србијс . бр. 72/09. 8 І /09-ііснравка, 64/10 - УС, 24/ ј  t, ј 21/ ј 2, 42/ јЗ-УС, 50/ ІЗ-УС, 98/ІЗ-УС, 
ј  321 І 4, 145/14 и  83/! 8) примеібује  се  скраі tсіін  ноступак  измеиа  и  донуиа  пЈіанског  докумсінiі  

који  подразумева  да  се  ііe спроводи  fіОСТПQК  раногјавног  увида, као  в  да  се  спроводн  тіостуіiак  
јаввог  увида  у  тјхіјању  од  tіајмање  І  5 дана. ; . -. - 

3. Нацрг  одлуке  о  измеііама  в  допуі-іама  Плана  геіјералнерегулације  nростора  за  меіовиту  
ііамену  између  Буѕіевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улида  Стражиловсіе  • 

11: Жарка  
Зрењанина , Булевара  M іxajna Пупиј-іа, улица  Јсврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалнтет  на  
Булевару  Европе, између  улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  Михања) израдило  је  ЈП  Урбаинзам  
Завод  за  урбанизагі  Нови  Сад.

-
: -. 

4. Да  је  текст --за  Нацрт  оддуке  о  изменама- и  допуі -іама  Плаііагенераді -tе  регуЈіациј  гфостораза  
мешоиту - намену  изме l)у  Булвара  Бвропе, Булевара  цара  Л-азара, уліпа  Стражилбіе  u Жарі(а  
3рењанина , Булевара  Мнхајла  Пупина, улица  Јеврејске  іі  Футошке  у  Новом  Саду  ( калитеч  Ііa 
Булевару  Европе,- између  улнца  Лазе  Нанчића  и  Серво  Михаа) припремзbеі-Е  у- КЈКд  с-а  
Законом  плавирању  и  іізградби  (ІСлужбени  гласннк  РепублвкеСрбнјс ; бр -72/0-9. !/09-
ііправка, б4/ О  Ус, 24/1 I, 121/12, 42/IЗ-УС, 50/1З-УС, 98/13-УС, ј 32/14,145/14u 8З/ І 8 Т  - 

5. На  31. седници, одржаној  ЗО.јануара  2019. годuне, Комисија  за  планове  разматралаје  На tцт  
одлуке  о  нзменама  и  допунама  Плана  генералне  -регулације  nростора  за  мешовііту  намену  
и-згііеђу  Булевара  вропе, Булевара  цара  -Ла-зара,.улица  -Стражиловск  н  )l{арка  Зрњаі-іина,-. 

- Булевара  Михајлz Пуоі-іна, улица  Јеврејске - и  Футо[Qке  уНовом -.Саду .(локалнтетиа  Булев tіру  - 

Европе, између  улиЦа  Лзе  нан4ића  и  СервоМихала ). и  том  лриликом  .јла  позвтіівво  - 

мишЈbење  на  uстиуз  yслов  да  се  коріігује  -ацјдзіуке  1(омі-tсіја  за-пІгавЈдесмагра  д  је  
веоподііо  у  текст  Њцрта  одлуWдодати  іТ7 о  і  прецизирају  начии  репавња  міірују hеј  
саобраћаја  і -іa парцели  Ta і(o да  ои . гдасе: - 1-Іо. је - решавање  
корнсвика  і-і  y поземним  подрумскlім  тажа&Іа  -па?іаведні -Ім  
ііаркаиі  место  и  једио  паркинг  гесто  иа  70 пі  песловног  простора ) а  уколико  не  м.огуhе  
обезбедитв  потребан  број  ііаркинг  мі .ті  са  једнмі  подземном  етаАо , обавсіп  је  іізј  рдіі  
другог  і-јивоа  подрумске • - - - . . 

Такође, Іlотребноје  додати  услове  за  озеЈiењавањепарцеле - тако  да  onі -і  rnace: ;,Мі-іні!Мал$о  -ІО%- 

површинс  парцеле  мора -бити  ua адекватан  вачиu озслењеио . - - - - - 

Након  корекција  І-і  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Наіtртодлуке  
изменама  и  допунама  Пгпна  reііLpanne регулацііје  простора  Jd мешоіпну  намену  пзмLl)у  
Булевара  Европе,Ћуіевара  цара  Лазара, лі-іца  Страиловске  и  Жарка  3реііаі- ј -јі -та, Іу-левајпі  
Миајла  Пупііна, улица  Јеізрејсіе  іі  Фуlоідке  у  L-Њвом  Саду  (Јіокалнтеі  на  Булевару  ! вропс, 
нзмеђу  улица  Лазе  Наіічііhа  н  Серво  Ми- ала) сс  упутиіи  у  дали  ііосіупді  дојіомеібі  
nnaі-іa, y складу  са  чланом  50. Закоі-ја. о  нлавираібу  іі  і-tзградњи  ( Слжеіні  тласник  Репубінке  
Србије , бр  72/09, 8 І /09-исправкd64/l0 - УС, 24/11, І 2l/ І 2, 42/13-УС. -50/ ГЗ -УС,98/13-УС. 
132/14, 145/14 и  83/t). 

- 



Предс%Нн  к  Комисије  
-..--.-._-. 

ј -, 

Радоњп  дабстиК  днпл.инж.арх. 

/ 
Грдске  управ  за  уризам  и  грађевннске  послове  

.ј- - 

ихазіовііћ  

Извсштпј  доставитн : 

І . ЈП  Урбаннзам  Завод  за  урбакизпм  Нови  Сад  
2. Градској  управн  за  грађсвинско  зсмлј- штс  н  ннвестііције  
3. Градској  управи  за  урбаинзам  и  грађсвинске  пословс  
4.Члаку  Градског  веГіа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животне  срсдине  
5.Архивн  

Нада  Милић, дипјі.инж.арх. 

, 



РЕЈІУБЛИКА  СРБHЈА  
АУТОНОМНА  ГІОКРАЈИнА  ВОЈВОДH!-јА  
грАд  новм  слд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: V.-35-22/19 
дана: 24. 04. 2019. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОЕАВЛЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  

ДОГІУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛЛЦИЈЕ  ПРОСТОРА  ЗА  
МЕШОВИТУ  HAjWEHy ИЗМЕЂУ  БУЛЕВАРА  ЕВРОПЕ, БУЛАВАРА  ЦАРА  
ЛАЗЛРА, УЛИЦА  СТРАЖИЛОВСКЕ  И  ЖАРКА  ЗРЕЊАНИНА , БУЛЕВАРА  
MHXAJnA ЛУПинА, УЛИЦА  ЈЕВРЕЈСКЕ  И  ФУТОШКЕ  У  НовОм  слду  

(ЛОКАЛИТЕТ  НА  БУЛЕВАРУ  ЕВРОПЕ., ИЗМЕЋУ  УЛИЦА  ЛАЗЕ  НАНЧј4ЋА  
И  СЕРВО  МИХАЈБА) 

Комисија  за  планоізе . Скупштине  Града  Новог  Сада, ііa 42. (јавној  седннцн  која  је  одржана  дана  
17.04. 209. године  у  зграді4 Скупјіјтине  Града  Новог  Сіда. Ноои  Сад, Жаріа  Зрсњанина  број  2, у  
влавој  сајіи  на  спрату, са  ііочегком  у  9,00 часоај, u і•іa 44. седници  која  је  -одржана  даи  
24.04.2019. године  узградј  ЈП  ,,Урбаниз Заводза  урбаннзаті  Нови  Сад, ра dіаіралајеИзвеіптај  
обрађивача  ллана  оспроведеном  јавном  увиду  у  Нацртодлуке  о  іізмсиама  и  допунама  Ллана  
генералне  регулације  простора  за  мешовпту  намеиу  између  Булевара  Европе, Булевра  цара  
ЈІазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зреј bаиинц, Буіевара  Михајла  пупвна, улица  Јеврејске  и  
Футошке  у  Ново  Саду  (Јіокалитет  ва  Булевару  Бвропе, пзмеђу  улјјца  Лазе  Нанчића  и  Серво  
Михала). 

42. и  44. седвици  лрисуствовали  су: Радоња  дабетнћ, лредседник  Комисије, Зоран  Вукадјніовііh, 
заменик  председвика  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  Шћенановић , члановн  Комнсије  н  ј-јада  
Мнлић, секретар  Комисије  за  ііланове  

Одлука  о  изради  измена  и  догіуј -іа  flnaііa генералве  регулацјіје  лростора  за  мешовиту  намену  
између  Булевара  Еврогіе, Булевара  цара  Лазара , улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењаііива , 
Булевара  Михајла  Пуі-іина, улј-іца  Јеврејске  и  Футоіііке  у  Новом  Саду  (локалитет  на  Буіевару  
Европе, између  улица  Лазе  HauLіііha u Серво  Muxa.rba) усвојена  је  ua XLV седници  Скуліјјтјне  
Града  Новог  Сада  одр)каној  27. децембра  2018. годиііе  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  
60/18) са  •Реwењем  о  непрі-Іступаіbу  изради  стратешке  процене  утнцаја  одлуке  изменама  и  
допунама  Плаиа  геиерапне  регулацнје  лростора  за  меіuовиту  вамеііу  између  Булевара  Европе, 
Булевара  цара  јlазара, улица  Стра?киловске  и  Жарка  3рењаиі -іна, Булевара  Михајла  Пупииа, улица  
Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  на  жнвотну  средііну, 

У  складу  са  чланом  5 І 6 Закоиа  о  планирању  и  изградњи  (,,Службевн  гласі-іик  Рслублнке  СрбІІ: 
бр. 72/09, 8 І /09-исправка. 641І 0 - УС, 24/1 Ј , ј 2 ј /2, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 УС, ІЗ2/ ј 4, 
145/14 јј  83/! 8) прнмењује  се  скраћеііи  поступак  измена  и  догіува  ллавског  докумемта , kOjіі  
подразумева  да  се  ве  спроводи  ноступак  раі-іогјаві -іог  увида. као  и  да  се  спроводи  поступакјаві -іог  
увuда  у  трајању  од  вајмање  ј  5  дана. 
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Стручну  контролу  Нацрта  одлуке  о  измевакја  и  доііунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  
мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  
3рсњанина, Булевара  Михојла  Пупнна, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  на  
Булевару  Европе, између  улнца  Лазе  Нанчиhа  и  Серво  Михала), Комисија  за  јланове  извріuила  је  
ііa 3 1. ССДНИІІн  одржаној  30.01 .20 I 9. годинеи  том  гірилком  дајіа  позиПпПо  мишјење  на  исти. 

I-Іацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Гlлана  генералие  регулације  простора  за  мешовиту  намену  
између  Булевара  Европе, Булсвара  цара  Лазара, улица  Стражиловсі t и  Жарка  Зрењанина, 
Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Фугошке  у  Новом  Саду  (локалитет  ва  Булевару  
Европе, између  улвца  Јlазе  Нанчнћа  и  Серво  Михала) је  изложен  на  јавии  увиД  у  периоду  од  
l I .03. до  25.03.20 19. године  (чнјс  је  оглашавање  објавлено  у  листу  дневник  од  l І . марта  20 I 9. 
годинс). У  току  јавног  увида  доставлено  је  3 (три) примедбе  на  предложено  урбанистичко  
решсње, штоје  обрађивач  плана  констатова  у  Извештају  о  спроведеномјавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, і(омисија  з  гланове  је  на  42. (јааној) седници, одржаној  I 7.04. 

2019. године  (чијеје  одржавање  објавњеіо  у  листу од  15. 04. 2019. годивс) разматрала  
Њвеі.птај  обрађивача  плана  о  спроведено tt јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  
I1лана  генералне  регулације  простора  за  мепјовиту  намену  измсђу  Булевара  Еврбпе, Булевара  цара  
Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Треанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  
Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  на  улевару  Европе, између  улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  
Михала). : - 

Након  извошења  ставова  обрађивача  тлан  ва  јавној  седници  је  омогућено  подносиоцима  да  
додатно  образложе  своје  примедбе, нак ега  је  закучен  јавни  дсо  седнице. У  затвореном  делу  
седијіце  Комисија  за  планове  донела  е. псебан  заклучак  којим  је  одложсно  закњучвање  по  
приспелим  примедбама  до  исходовања nова  ЕПС  днстрибупије, Огранак  Елсіпродистрибуција  
Новн  Сад. - - . . 

Обрђнваг  ллана, ЈП  ,,Урбанизам  Задза  урбанизаі  Нови  Сад, исходовао  је  услове  ЕПС  
дистрибуције, Огранак  Електродистрибуција  Новв  Сад, број  86.l.1.0.-ДО7.02.1283б0/2-19 од  І 9. 
anpііna 2019. године. І(омисија  за  плаиовеје  наставнла  разматрањс  поднетих  примедби, предлога  и  
сугсстнја  на  Нацрт  одлуке  о  измевама  и  допунама  Плана  генералне  рсгулације  простора  за  
мсшовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  
Зрењанпна, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејеке  и  Фугошке  у  Новом  Саду  (локалитет  на  
Булевару  Европе, између  улица  Лазе  Наічића  и  Серво  Михања) на  44. (јавној ) седници  која  је  
одржана  24. априла  2019. године. 

У  затворсном  делу  -ееднице, Комисија  је  кІістатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  3 (три) 
примедбе  на  Нацрт  одлукс  о  нзменама  и  допунама  Плава  генсралне  регулацuје  простора  за  
мешовіјту  намену  између  Булевара  Евр9пе, Булевара  цара  Лазара. улица  Стражилвске  и  Жарка  
Зрењаіина, Булевара  Михајла  Пуп;іна, улица  Јеврејске  н  Фугошкс  у  Новом  Саду  (локалитет  на  
Булевару  Европе, између  улица  Лазе  ј-lанчнhа  и  Серво  Михала). 

Прнмедбе  су  доставили : 

l. дОО  дијагоі.јіінвест 1  Нови  Сад, Булевар  Европс  бр.28а. Новн  Сад  
2. ЕПС  дистрибуција, огранак  Нов;і  Сад  н  
3. Салапура  душица  из  Новог  Сада. 



з  

Примедба  број  ј: 
доо  днјагонинвест  Нови  Сад, Булевар  Бвропе  бр.28а, Ј-Јови  Сад  

Примедбом  се  тражн  формирање  зелених  поврііина  взнад  паркинг  nростора  који  се  
иалази  на  нивоу  приземла, планирање  етаже  8. Спрата  на  70% укупне  поврідинс  основног  
габарнта  и  формирање  конзојјпих  препуста  до  дубинс  І 20см  са  дворишне  сіранс  објекта. 
Такође  предлаже  се  да  осовинска  тачка  бр. І  1378 буде  ііa коти  79.00, као  и  сепаратно  
одвођење  атмосферске  и  феісалііе  кавализације , тако  да  се  фекална  канализација  
оријентиіне  на  мрежу  у  Улици  Лазе  Нанчића, а  атмосферска  на  Булевар  Европе. Примедба  
је  дата  у  прилогу. 

Примедба  се  деліјмјјчно  прнхвата , уз  образхожсње  дато  у  Извеідтају  
обрапвача  о  спроведепом  јавном  увпду. 

• Прпмедба  број  2: 
ЕПС  дистрибуција , огражік  Ноізи  

ЕЛС  дистрпбуција  доставила  је  ііріімедб  да  у  поступку  израдс  предметног  плана  
нису  исходовани  услови  од  стране  њиховог  предузеhа. 

Комисјіја  за  плапове  прііхвата  прнмедбу  п  копстатује  да  су  прнбавленіј  уеловјі  
ЕПС  Діістрзібуцјіје , Orpaііaіc Еісктродпстрпбуцііја  Новік  Сад, јсао  и  да  је  сагласна  да  іICTІІ  

буду  уграђсііп  у  Нацрт  одлуке. 

Пріімсдба  број  З: 
Салапура  дуuјица  из  Новог  Сада  

Лодносилац  примедбе  дупјица  Салапура  ііаводи  да  парцела  бр. 3128 која  је  у  
њеномм  власништву  іі uje обухваћена  измеиама  и  допунама  плана  н  даје  објекат  плајіирав  
у  непосреді-іој  бЈіизиии  ове  парцеле . 

Коміісііја  за  гілајјове  смітра  да  пріімедба  іі uje основаіја , уз  образложење  дато  у  
Нзвеііітају  обрађивача  о  стіроведеііом  јаініом  увітду. 
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Сходно  члаііу  50. Закојја  о  іЈлаІікірану  :и  іізградји , Извс tптај  се  доставза  обрађківачу  плана  
іІa ііадјісжво  поступаіbе. 
HaKoіІ  поступака  ло  OBONі  Hзвсштају, обрађЈІвач  nna ііa Ііe плаІіскЈІ  докумевт  дОставпТік  
јјадлсжіјоі  орга iiу  градске  управе  радн  увуГкківања  у  іјроцедуру  доношсња. 

Радона  Дабетић, дипл.инж.арх. 

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

. 3оран  Вукадиновић , дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић , дипл.иііж.арх. 

3. І-Іада  Ми;јић, дипл. инж.арх. мастер  

4. Радосав  Шhепаиові•іh, дікпл .ии .арх.  

в.Д. Начелника  

Градске  управе  за  ур  •јиза
,

ђевинске  послове  

дејан  Михајловић  
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