
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), гіоводом  разматрања  Предлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Фугошке, Хајдук  
Велкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  
Футошке  и  Миколе  Кочиша), Скуппітина  Града  Новог  Сада  на  XLІX седници  од  10. маја  
2019. године, доноси  

ЗАКЈћУЧАК  

1. Скуілштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, 
Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  Футошке  и  
Миколе  Кочиша) пре  излагања  најавни  увид  са  32. седнице  од  б. фебруара  2019. године  и  
Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генерапне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Футошке, Хајдук  
Велкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  
Футошке  и  Миколе  Кочиша) са  4 1. (јавне) седнице  Комисије  за  планове, од  10. априла  
2019. године. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-49/2019-1 
10. мај  2019. године  
НОВІ4 САД  

Предсе  .ик  

Јелуuзић  



На  основу  члана  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, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члаиа  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  
XLІX седници  од  10. маја  2019. године, доноси  

ОДлУКУ  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛЛНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЋУ  УЛИЦА  ФУТОШКЕ , ХАЈДУК  
ВЕЈБКОВЕ , РУМЕНАЧКЕ  И  суБоТИчкоГ  БУЛЕВАРА  У  ноВОМ  САДУ  

(локалитет  на  углу  улица  Футоіике  и  Миколе  Кичиша) 

Члан  1. 

Овом  Одлуком, а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  
регуладије  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, 
Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  Футошке  и  
Миколе  Кочиша) ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  55/1 8) мења  се  и  допуњује  
ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  
ИЗМЕЋУ  УЛИЦА  ФУТОШКЕ , ХАЈДУК  ВЕЈћКОВЕ , РУМЕНАЧКЕ  И  
СУБОТИЧКОГ  БУЛЕВАРА  У  НОВОМ  САДУ  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
40/11, 11/15, 19/16, 75/16 и  42/18) (у  дањем  тексту: План) у  делу  грађевинског  подручја  
Плана  у  Катастарској  општини  Нови  Сад  І, поврмине  од  0,32 ћа, унутар  описане  границе. 

За  почетну  тачку  описа  граиице  дела  грађевинског  подручја  утврђена  је  тромеђа  
парцела  бр. 7613/1, 7611/1 и  761 1/2. Од  ове  тачке  у  правцу  запада  граница  прати  северну  
планирану  регулациону  линију  Футошке  улице  до  пресека  са  источном  плалиралом  
регулационом  линијом  Улице  Миколе  Кочиша, затим  скреће  ка  северу, прати  источну  
планирану  регулациону  линију  Улице  Миколе  Кочиша  до  пресека  са  северном  граuицом  
парцеле  број  76 16. да.ње, у  правцу  истока  граница  прати  северну  границу  парцеле  број  
7616, затим  у  правцу  југа  прати  источну  границу  пардела  бр. 7616 и  7613/1 и  долази  до  
почетне  тачке  описа. 

Члан  2. 

У  Плану  одењак  ,,б. ОПШТА  ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА  ЛРОСТОРА  пододењак  
,,б.2. Правила  за  уређење  површина  осталих  намена  по  просторним  целинама  део  
,,Просторна  цслина  7 - комплекс  Клиничког  центра  Војводине  у  ставу  3. у  првој  
реченици  део  текста  који  гласи : простору  садашњег  предузећа  Санитарија  и  брише  се . 

У  одењку  ,,8. ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  ЗА  ПОДРУЧЈА  
КОЈА  СЕ  РЕАЛИЗУ.ЈУ  НА  ОСНОВУ  ЛЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  назив  
пододе.њка  ,,8.4. Просторни  сегменти  I До  111 мења  се  и  гласи : 

,,8.4. Просторни  сегменти  І  До  Іу , . 

После  дела  Просторни  сегмент  ІІItt  додаје  се  део  Просторни  сегмент  IУ  који  
гласи : 



Просторни  сегмент  ІУ  

простор  у3 Клинички  центар  Војводине , који  чине  парцеле  бр. 7613/1, 7611/1, 
761 1/2, 76 16, 76 13/1, 7616, намењен  је  вишепородичном  становану . Од  наведених  парцела  
формира  се  јединствени  комплекс  на  коме  се  нланира  изградња  објекта  полуатријумског  
типа, који  се  поставња  по  ободу  комплекса. Максимални  индекс  заузетости  је  65%, а  
максимална  спратност  По+П+5(6-гіовучена  етажа). У  оквиру  приземне  етаже  могуће  је  
формирати  галерију . На  простору  се  планира  изградња  вијлегіородичног  стамбеног  објекта  
са  пословним  простором  у  оквиру  етаже  приземња  и  галерије . Према  Футошкој  и  Улици  
Миколе  Кочиша  планира  се  тракт  дубине  највнше  16 м, са  максималним  препустима  0,5 
м  на  50% површине  фасаде, а  према  комплексу  Клиничког  центра  тракт  дубине  12 м  и  14 
м, са  максималним  препустима  1 ,2 м  на  50 % површине  фасаде  са  изузетком  источне  
фасаде  објекта, која  се  формира  на  2,5 м  од  rранице  гіарцеле  према  комплексу  Клиничког  
центра, где  се  не  плакира  формирање  препуста. Габарити  и  позиција  објекта  дефинисани  
су  у  графичком  приказу  Урбанистичка  регулација  локалитета  обухваћеног  изменама  и  
допунама  плана  у  размери  1 :500. 

Грађевинска  линија  објекта  се  поставња  на  минимално  2 метра  растојања  од  
Футошке  улице, док  се  према  Улици  Миколе  Кочиша  може  поставити  на  регулациону  
линију. Грађевинска  линија  према  комплексу  Клиничког  центра  се  поставња  на  
минимално  6 метара  од  северне  границе  парцеле, односно  минимално  2,5 м  од  источне  
границе  парцеле, а  према  графичком  приказу. 

Завршна  етажа  објекта  се  формира  као  корисна  етажа  повучена  од  равни  уличних  
фасада  објекта  најмање  1,5 м. Над  овако  формираном  етажом  формирати  раван  или  кос  
кровнагибадо l5°. 

Колски  пристуn се  плалира  из  Улице  Миколе  Кочиша. 

Обавезно  је  решавање  паркирања  ііa парцели  корисника  и* у  подземним  

подрумским  етажама  по  наведеним  нормативнма  (јс,цан  стал/једао  паркинг  место  и  једно  

паркинг  место  на  70 м2  пословног  простора). Уколнко  није  могуће  обезбедити  потребаn 
број  паркинг  места  у  склопу  једне  подземне  етаже, обавезна  је  изградња  другог  нивоа  
подрумске  гараже. 

Минимална  просечна  нето  површина  стамбене  јединица  износи  50 м2. 

Најмање  50% слободне  површине  парцеле  - комплекса  мора  бити  озелењено . 

У  оквиру  комплекса  је  потребно  изградити  трансформаторску  станицу  (ТС) 
20/0,4kV. Трансформаторска  станица  ће  се  градити  као  самостојећи  објекат, или  у  оквиру  
габарита  објекта  у  приземној  етажи. Тачна  локација  ТС  ће  се  одредити  кроз  дању  разраду  
пројектном  документацијом , према  условима  ЕПС  дистрибуција , огранак  
Електродистрибуција  !!нови  Сад ? .  

Чіан  З. 

Саставни  део  овс  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  

1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  
Фугошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  

-План  претежне  намене  површина АЗ  

2 



2.  Планирана  намена  и  урбанистичка  регулација  локалитета  

обухваћеног  изменама  и  допунама  плана  1 : 500 

3.  Начин  спровођења  плана   1 : 500 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плаuа  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  
намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  
Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  Футошке  и  Миколе  Кочиша), садржи  текстуални  
део  који  се  објавлује  у  Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  
израђене  у  три  примерка, које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  
Новог  Сада. 

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

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

Одлука  о  изменама  и  допунама  допунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  
мепіовиту  намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  
булевара  у  Новом  Саду  (локалигет  на  углу  улица  Футошке  и  Миколе  Кочиша), доступнај  
на  увид  јавностu у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  3рењанина  2, и  пугем  
интернет  стране  www. ѕkupѕtіna.novіѕad..rѕ. 

Члаіі  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 : 35-49/2019-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САд  

3 
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PEnVBJіHKA СРВИЈА  
AYrOHOIvіHA ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУЛШТHНА  ГРАДА  НоВог  САДА  
КОМГТСИЈА  ЗА  ГТЛАНОВЕ  
Врој: V-35-49/19 
дна: 06. 02. 2019. тодине  
нови  САД  

-. 

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  KOHTPOJіH 

НАДРТА  ОДЈјУКЕО  ИЗМЕRАМА  И  ДОПУНАМА  ГLЛАНА  ГЕНЕРАЛHЕ  РЕГУЛАЦІІЈЕ  
постол  ЗА  МЕЈІІОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЋУ  УЈШЦА  ФУТОШКЕ , ХАЈДУК  
ВЕЛКОВЕ, РУМЕНАЧЕЕ  И  СУБОТWІКОГ  БУЛЕВАРА  У  НОВОМ  САДУ  

(ЛОКАЈјИТЕТ  НА  УГЈГУ  УЛиЦА  ФУТОШКЕ  И  МИКОЛЕ  КОЧИША) 
IТРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНВ  УВИД  

Стручн  контрола  Нацрта  одлукс  о  изменама  и  допунама  Плана  генраЛне  ретулације  лростора  
за  мсшовиту  намену  измсђу  улица  4уоіпке, Хајдук  Векове, Румсначке  и  Суботичког  
булевара  у  Новом  аду  (локалитст  на  ynіy улица  Фугошкс  и  Миколе  Кочиша), обавлена  је  на  

- 

2. ссдници  КQмисије  а  планове  одрапј  рб.О22019. године, са  црчстком  у  09,00 часова, у  
згрди  Јавног  предузећа  Урбанпзам  Заоа  урбанизам  Нви  Сад, Булевар  цара  Лазара  З, у  
великој  сали  нагрећем  с.прату.

. : : . . . 

32. седниціі  присуствоваЛи  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, оран  ВукадиновиЂ, 
заменик  председиика  Комисије, -Нада  ..Миић, секретар  Комисије  и  асо  Кресовић  члан  
Комисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЛІ  Урба 4изам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  заштиту  животне  средине  и  Градскс  управс  за  трађевинско  земњиште  и  
инвестиције. - : - 

Наков  уводuог  образложења  одтоворнот  урбанистс  из  ЈТI Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комиснјаје  констатовала  следеће : 

1. да  је  Одлука  о  израдu измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  простора  за  меціовиту  
намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Велкове, Румсначке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  
Саду  (локалитет  на  углу  улица  Футошке  и  Миколе  Кочиша), усвојена  на  XLІV седвици  
Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  14. децсмбра  201 8. године  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада  број  55/201 8) са  Решењсм  о  неприступању  изради  стратешке  процене  угицаја  
одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  тенералне  регулације  гіростора  за  МСІПОВИТ  намену  
између  улица  Фуговјке, Хајдук  Вејbкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  иа  
животну  среднну. 

2. У  скпаду  с  чланом  516 Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  
Србије , бр.  72/09, 81/09-исправка  64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14 и  83/18) примењује  се  скраћени  поступак  измена  и  допунам  планског  документа  
који  лодразумева  да  се  не  спроводи  поступак  раногјавног  увида, као  и  да  се  спроводи  поступак  
јавног  увнда  у  трајању  од  најмање  15 дана. 



3. Нацрт  одлуке  о  измснама  и  допунама  плана  генералнс  рсгулације  простора  за  мепІовиту  
намену  између  улица  Ф)тгодіке, Хајдук  Велкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  
Саду  (локалитет  на  углу  улица  Футошке  и  Миколе  Кочијпа) израдило  је  ЈТј  ,,Урбанизам  Завод  
за  урбанизам  Нови  Сад. 

4. дајс  текст  за  Напрт  одлуке  о  изменама  и  допуиага  Плана  генералне  р&гулације  простора  за  
меціовиту  намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Велкове, Руменачкс  и  суботичког  булевара  у  
Новом  Саду  (локаліпет  на  углу  улица  Фугошке  и  Миколе  Кочиша) припремњен  у  складу  са  
Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 -. УС, 24/11, 121/12,42Ј13-УС, 50/13-УС, 98/IЗ-УС, 132/14, 145/14 и  83/18). 

5. На  32. седници, одржаној  06. фебруара  2019. године,  Комисија  за  пладое  разматрала  је  
Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  flлана  tенералне  регулације  простора  за  ешовиту  намену  
између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичіот  булевара  у  Новом  Саду  
(локалитст  на  углу  улица  Фугопіке  и. Миколе  Кочиніа) и  том  приликом  дала  nозитивно  
мипіњење  на  исти  уз  услов  да  се  коритује  и  допуни  текст  Напрта  одлуке. Комисија  за  планове  
сматра  да  је  гіотребно  коритовати  Нацрт  одлуке  тако  да  се  нусловњава  формнрање  парцеле  за  
лланирану  трансформаторску  станицу  у  сдучајуда  сенста  планира  као  састојеђи  објекат. 
Потребно  је  прецизирати  усдовс  за  фо  ираірепуста  та а  се  исти  не  огу  изградити  на  
делу  фааде  која  је  на  2,5 м  удањенаод  граіц  парцеле  прТкомПлексу  Клиничког  центра  
Такође, потребно  је  прецизирати  услове  орања  іовуче га  тако  да  сезавршна  етаи  
формира  као  корисна  етажа  повучена  од  равни  уличних  фаада  обњісга  најмање  1,5 nі  
Тскст  Нацрта  • одлуке  потребно  је  дbпуниtи  а  условимаза  формирање  минималне  јросечне  
површине  стамбене  једінице  која  нетреба уде  мања  од .5ОпІ2  ( то  површине). Такођс, 
потребно  је  додати  услове  за  решавање  мирћег  саобр 1тајана  nарцели  такb да  оди  глае: 
,,Обавезно  је  решавање  паркирања  на  парце  ірисник  н  подземним  подрумским  етжама  
по  наведеним  нормативима  (један  стан/једж  -паі kннг  место  и  једно  паркинг  место  на  70 м2  
пословНог  простора) а  уколико  нијемогуће  обезбедити  потребан  бројјіаркиаг  места  са  једном  
подземном  стажом, обавезнаје  изградња  другbт  ни$оа  подрумске -

, 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе . за  прописе, Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Hпана  гснералне  ретулације  простора  за  мешовwту  намепу  између  улица  
Футоіпке, Хајдук  Вењковс, Руменачке  и  Суботвчког  булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  на  утлу  
улица  Футошке  и  Миколе  Кочиша) може  се  упугити  у  дали  поступак  доноівења  плана, у  складу  
са чланом  50. Закона  о  планирању  

- 
и  изградњи  изтрадњи  ( Служ6ени  тласник  Републике  

Србијс , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - уС, 24/Л, 12]/12,42/13-УС, 50/13-УС, 9g/13-УС, 
132/14, 145/14 и  83/18). 



Њвештај  доставити: 

1. ЈТІ  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевкнско  земзијпте  и  инвестиције  
З. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.ЧЈ!ану  Градскот  већа  задуженом  за  урбанизам  н  заіптиту  животне  средине  
5.Архиви  

Нада  Милић, дилл.инж.арх. 

В.Д. Начелника  
Председник  Комисије Градскс  управе  за  урбанизам  и  ; евинске  пословс  

/ 

-  Јчпеип  
адоња  Дабетић, дипл.ииж.арх. . • . дејан  Михајловић  



РЕГІУШША  СРБИЈА  
АУТОНОМHА  ПОКРАЈI{НА  ВОЈВОдuHА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУГПНТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМВСиЈА  ЗА  HЛАНОВЕ  
Број: у-35-.49/19 
дана: IQ.04.2019. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈТЕНОМ  ЈАВПОМ  УВЦЦУ  УНАЦРТ  ОДЈГУКЕ  О  ИЗМЕПАМА  И  

•ДОГІУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЈШЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ГIТОСТОРА  ЗА  
МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ФУТОШКЕ, ХАЈДУК  ВЕЛКОВЕ, 

РУМЕНАЧКЕ  И  СУБОТиЧКОГ  БУЛЕВАРА  У  НовоМ  САДУ  
(ЈјОКАЛјТГЕТ  НА  УГЛУ  улицлФтГОпжЕ  и  МИЕОЛЕ  КОчишА) 

Комисија  за  планове  Скулштине  Града  Новог  Сада, на  41. (јавној) едиици  која  је  одржана  даиа  
10.04. 2019. године  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  Зрењанина  брсј  2, у  
гілавој  сали  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматратtа  је  Извештај  обрађивача  алана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунам  Плава  генералне  регулације  
простора  за  мсшовиту  намену  између  улица  Фугопіке. Хајду  Вејхове, Руменаке  иСотиtжог  
булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  ФугQшке  и  Миоле  Комша). 

4 1. седници  јіриуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије , Васо  Кресовиђ  и  Радосав  
Шћепановић , чланови  Комисије  и  Нада  МилиГі, сскретар  Комсије  за  планове. 

Одлука  о  изради  измена  и  допупа  Плана  тенералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  
између  улица  Фугоиіке, Хајдук  Вел,кове, Руменачке  и  Суботичкот  булевара  у  Новом  Саду  
(локалктет  на  углу  улида  Фугопіке  и  Миколе  Кочиша) усвојена  је  на  XLіV седнии  Скупштине  
Града  Новог  Сада  одржаној  14. дсцембра  201 8. године  ( Слутбеви  лист  Града  Новог  Сада  број  
55/1 8) са  Решењем  о  неприступању  израдu стратешке  процене  утицаја  одлуке  изменама  ч  
допунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  мепіовиту  намену  између  улица  Фугошке, 
Хајдук  Велкове, Руменачке  и  Суботwіког  булевара  у  Новом  Саду  на  животиу  средину. 

У  складу  са  чланом  5 16 Закопа  о  планирану  и  изградии  (,,Службени  гласних  Републике  Србије  
бр. 72/09, 81/09-.исггравка, 64/10 УС)  2411 , 121/12, 42/13 уС, ѕоiiз  - УС, 98/13 - УС, 132/14, 
145/14 и  8Зд 8) примењује  се  скраћени  поступак  измена  и  допуnа  планског  докумепта, који  
подразумева  да  се  не  спроводн  воступак  равог  јавnог  увида, као  и  да  се  спроводи  лоступак  јавног  
увида  у  трајању  од  најмање  1 5 дана.

•
• • • 

Стручну  контролу  Ј-Јацрта  одлуке  о  измеnама  и  .аопунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  
мешовиту  намену  између  улица  Фугошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булсвара  у  
Новом  Саду  (локали-гет  на  углу  улица  Футоіпке  и  Михоле  Кочиша), Комисија  за  планове  извршнла  
је  на  32. седници  одржаној  06.02.2019. године  и  том  приликом  дала  гІозитивно  мишњење  на  исти. 



Нацрт .одлуке  о  изменама  и  долунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  мезловиіу  намену  
између  улица  Футоіпке, Хајдук  Вел,кове, Руменачкс  и  Суботичкот  булевара  y HoRoM Саду  
(локалитет  на  углу  улица  Футошке  и  Миколе  Кочиwа) је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  
15.03. до  29.03.2019. године  (чије  је  оглаlвавање  објавлено  у  листу  дневник  од  15. марта  2019. 
године). У  току  јавног  увида  није  доставњена  ни  једна  примедба  на  предложено  урбанистичко  
ретnење, піто  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извеіптају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спронеденог  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  41. (јавној) седници, одржаној  10.04. 
20 19. године  (чије  је  одржавање  објавено  y nucі) дневник t од  08. 04. 20 І  9. године) разматрала  
Њвештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Њтана  генералне  ртулације  лростора  за  мешовиту  намену  између  улица  Футошке, Хајдук  
Вел,кове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (локалитеt ва  углу  .улица  Фугошке  и  
Миколе  Кочиша). . .. 

У  затвореном  делу  седвице, Комисијаје  констатовала  да  у  токујавног  увида  није  поднет  ниједна  
примедба  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  
мешовиту  намеву  између  улица  Фугопіке, Хајдук  Велкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  
НовомСаду  (локалитет  на  утлу  улица  Футопіке  и  Миколе  Кочиша). 

Сходно  члану  50. 3акона  о  вланирању  и  изјадњи, Извештај  се  доставларбрађивачу  ллана  
- нанадлежнопоетупање . ...- . . . .. . 

Наісон  лоступања  по  овом  Извештају, обрађивач  плана  ће  • ллански  документ  
надлежном  органу  градске  упріверади  упућивања  у  процедуру  доношења . . . -, 

.. . -. 

лРЕ,ц&јиК  комисиЈв  

Радоња  Дабетиh, дипл.ииж.арх. 

В.Д. Начелника  

Градске  управе  з  урбанизам  И) аевинске  тіослове  

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМHСИУЕ: 

1. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх. 

2. Нада  Munuh, дилл. инж.арх.-мастер  

З. Радосав  Нlћепановић, дипл.инж.арх. , 
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