На основу члана 39. тачка 84. Статута Града Новог Сада (,,Службени лист Града
Новог
број 11/19), поводом разматрања Предлога одлуке о изменама и допунама
Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у
Улици Стевава Дороњског), Скулштина Града Новог Сада на XLІX седници од 10. маја 2019.
године, доноси

ЗАКЛ, учАк
1.Скулштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за плалове о извршеној
стручној контроли Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог
градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у Улици Стеваиа дороњског) пре
излагала на јавни увид са 8. седнице од 16. августа 2018. године и Извештај о обавњеном
јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог
градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у Улици Стевала дороњског) са 35.
(јавне) седнице Комисије за планове, од 28. фебруара 2019. године.
2. 3аклучак 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: 35-601/2018-1
10. мај 2019. године
НОВИ САД

На основу чзјава 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник
Републике Србије , бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 ус, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13
ус, 98/13 уС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члава 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
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НоВоГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОkРУЖЕЊЕМ У НОвОМ САДУ
(локалитет у Улици Стевана дороњског)
Члан 1.
Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плаиа генералне
регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у Улици Стевана
дороњског) ( Службени лист Града Новог Сада , број 55/17) мења се и допуњује ПЛАН
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦHЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У
новом слду ( Службени лист Града Новог Сада , број 39/11, 14/14, 8/16, 82/16, 50/17 и
42/1 8) (у да.Гhем тексту: Гјлаи) у делу грађевинског подручја Пјiана, у Катастарској општини
Нови Сад і, унутар описаче гравице од почетне тачке на североисточној преломној тачки
границе парцеле број 5000/1. ОД ОНС тачке у правцу североистока граница пресеца Улицу
Стсваuа дороњског продуженим првцеМ северне граиице парцеле број 5000/1 и долази до
пресека планираних регуладионих линија Улвце Стевана дороњског и Партизанске улице.
да.ЈЕе граница скреће у правцу југа,.пра.ги планираиу и постојећу регулациону линију Улице
Стеваіiа дороњског и продуженим правцем исгочне планираuе регулационе линије пресеца
Еулевар Јане Томића до пресека са осовином Еулевара Јаше Томића. Затим скреће у правцу
југозапада, прати осовину до пресека. са продуженим правцем западне регулационе линије
Улице Стеваuа дороњског. дале граница скреће ка северозаладу, прати претходно описаu
правац и западну регулациону линију Улице Стевана дороњског и долази до почетне тачке
описа границе.
Одлуком о изменама и допувама Плана обухваћено је 0,25 ћа.
Члан 2.
У Hлану одењак ,,8.О. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПО ЗОПАМА И
ЦЕЛИНАМА пододењак 8.1. Правила и услови уређења и грађења за просторне
подтачка ,,8,1.1.
целине за које је основ за реализацију план генералне
Опмта правила став 5. после реченице друге додаје се реченица трећа која гласи:
У улици Сгевана дороњског положај пасажа условњен је и положајем стабала која
се чувају и штите
.

У подтачки ,,8.1.З. Специфични услови за уређење и грађење у урбанистичким
целинама део ,,8.1.3.1. Урбанистичіса целина 1 сТ. 2. и 4. реч: ,Нова у одређеном
падежу замењује се речима: Стевана

У одењку ,,8.4. Правила уређења зелених и слободних површина део
,,Урбанистичке цслине 1, 4, 5, 8 и 9 став 2. после реченице прве додаје се реченица друта
која тласи:
У Улици Стевана дороњског у склопу планираног дрвореда се налази неколико
постојеhих стабала врбе и беле тогіоле које су у добром стању и планирано је њихово
задржавање. Постојећу вегетацију, уколико је потребно, приликом реализације плана
заштити технолошко-техничким мерама заштите (баријерама, заштитним 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 плалирана је уређена зелена гговрпіинасквер. Зелене површине и њихово уређење дефинисано је у графичком приказу 6.1 План
озелењавања у размери 1: 1000..
досадашњи ст. 3 и 4. постају ст. 4. и 5.
У одезку ,,9.О. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВИ УРЕЋЕЊА пододењак
,,9.1. План саобраhајне инфраструктуре после става 10. додају се нови ст. 11. и 12. који
гласе:
У Улици Стевана дороњског планираи је садржај саобраћајних површина тако да
паркинг за аутомобиле има источну оријентацију у односу на дефинисану осовину коловоза
којије планиран ширином од 5,5 м, односно 5.0 м.
Колски прилази парцели су минималне ширине 3,5 м и зависе од дисnозиције
објеката на гіарцели и стабала које је потребно сачувати и зајптитити. Саобраћајне површине
дефинисане су у графичЕом приказу 2.1 План саобраћаја, регулације и иивелалје у размери
: 1000, при чему ј е положај nnauupaі-і ux колских прилаза дат оријенгационо и утврђиваће се
далом техниом документацијом. Колски прилази новопланиралим објектима (уз
североисточну границу обухвата) који имају и функцију окретнице за ватрогасuа и
комунална возила приказани су у наведеном графичком приказу
досадашњист.11. и 12. постајуст.13. и 14.
У делу Услови за грађење саобраћајних површина после става 8. додаје се нови
став 9. који гласи:
У Улици Стевана дороњског могућа је фазна реализација саобраћајних површина.
Паркинге за аутомобиле градити са препустом према пешачкој стази при чему се ивичњаком
или граличницима обезбеђује дужина паркинг места према ЅRPЅ U.Ѕ4.234 за тај начин
паркирања.
досадашњи став. 9. постаје став 1 0.
,,

У пододењку ,,9.2. План водне инфраструктуре део ,,Снабдевање водом после
става 7. додаје се став 8. који гласи:
У Улици Стевана дороњског предвиђа се изградња водоводне мреже профила 0100
мм, са повезивањем на планирану водоводну мрежу на Булевару Јаше Томића. Трасе и
капацитети планиране водоводне мреже дати су у графичком приказу 4. 1 План водне
инфраструктуре у размери 1:1000..
,,
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У делу Одвођсњс отпадних и атмосфсрских вода после става 1 1. додаје се став
12. који гласи:
,,У Улици Стевана дороњског отпадне и атмосферске воде ће се гіреко планиране
канализационе мреже заједничког типа, профила О 300 rnm, одвести према постојећој
заједничкој калализационој мрежи на Булевару Јаше Томића. до реализације планиране
канализационе мреже, отпадне воде ће се решавати гіреко водонепропусних септичкнх јама
на парцелама корисника. Трасе и капацитети плаииране канализадионе мреже дати су у
графичком приказу 4. 1 План водне инфраструктуре у размери 1 : i 000..
,,

У пододелку 9.3. План снергетске инфраструктура део Услови за прикучењс
на вреловодиу мрежу после став 1. додаје се нови став 2. који гласи:
У улици Стевана дороњског у зони заuітите стабала изградити инсталадије тако да
оне не уrрожавају постојеће дрвеће.T1
досадапјњи став 2. постаје став 3.
После пододењка 9.4. Телекомуникације додаје се пододењак 9.5. који гласи:
9.5. Посебна правила за реализапију комуналне инфраструктуре у Улици
Стсвана дороњског
Приликом израде пројектве документације могућа је блажа корекција положаја
саобраћајних површина од ремења приказаном у графичким приказима и карахтеристичном
попречном профилу улице, уколико орган надлежан за управњање јаБним површинама или
ималац јавног овјташhења то захгева, а за то постоје оправдани разлози (очување постојећег
квалитетног растиња. подземне и надземне инфраструктуре и сл.).
Наведене интервснције могуће су исклучиво у окВиру постојеhик и nлалираних јавних
ттоврпіина.
Сва одступања од планског реіпења морају бити у складу са законима и гјравилницима
који perynuіііy предметну област.
Не условалава се формирање потпуне грађевинске парцеле за регулацију улице ради
реализације појединачних садржаја унутар профила. Могућаје фазна реализација..
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следеhи графички прикази:

2.1

Размера
Извод из Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом
Саду План претежне намена гростора са означеним положајем измене
АЗ
и допуне
Р 1 : 1000
План саобраћаја, регулације и нивелације

3.1

План регулације површинајавне намене

4.1

План водне инфраструктуре

5. 1

План енергетске инфраструктуре и електронских комуникациј а

Р 1 : 1 000

6.1

Гілан озелењавања

Р 1 1000.

1.

-

....Р 1 : 1000
.
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Р 1 : 1000

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 објавњује у Службеном листу Града Новог Сада1 , 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 nредузећу Урбанизам Завод
за урбанизам Нови Сад.
Документациона основа ове одлуке чува се у Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове.
Одлука о изменама и допуuама Плана генералне регулације новог градског центра са
окружењем у Новом Саду (локалитет у Улици Стевана дороњског), достуnна је на увид
јавности у згради Скуnштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет
стране www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ.
Члан 5.
Ова одлука стуnа на снагу осмог дана од дана објавњивања у Службеном листу Града
Новог Сада .

РЕHУБЛКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВоЈводинА
ГРАд НОВИ САд
CKYHLHTHHA ГРАДА новоГ САдА
Број: 35-601/20184
10. мај 2019. године
нови САД
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВи САД
СКУпШТИНА ГРЛДА Новог САДА
КОМИСИЈА зА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-боl/1 8
дана: 16.08.2018. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ KOHTPOJLH
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ИДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОм САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ У улиди СТЕВАНА ДОРОЊСКОГ)
ПРЕ 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),
обавњенаје на 8. седници Комисије за планове одржаној 16.08.2018. године,
.
почетком
са
у 9,00 часова, у згради Јавног прсдузећа ,,Урбанизам 3авод за урбанизам
Нови Сад, Булевар іара Лазара З, у великој сали на ірећем сјірату .
8. селвиџи присуствовали су: Радоња дабетић, председник Комисије, Васо Кресовић,
Антонио Сандики, Радосав Шћепановић и 3оран Вукадиновић. чланови Комисијеза
планове.Седници су присуствовали и представнии ЈЛ 1Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад,
Градске управе за грађевинско земњиште и инвестиције и Градске улраве за запјтиту
животне средине.
Након унодног образложења одговорног урбанисте из ЈП Урбанизам Завод за урбанизам
Нови Сад, као обрађивача ллана, Комисијаје констатовала следеће
Ј . 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
XXVIII седници Скулштине Града Новог Сада одржаној 24. Н 2017. године ( Службени
лист Града Новог Сада1T број 55/17) са Ренењем о непристулању изради стратешке
лроцене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана генсралне регулације новог
градског центра са окружењем у Новом .Саду на животну средину.
2. даје Концептуални оквир измена и допуна Гlлана генералне регулације новог градског
центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у Улици Стевана дороњског), био на
раномјавном увиду у периоду од 28.1220]7. годинедо 1 1.01.20]8.године.

З. даје текст за Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог
градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у Улици Стевана дороњског)
прихіремњен у складу са 3аконом о планирању и изградњи ( Службени гласник
Републике Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/1 Ј , 121/12, 42/1ЗУС, 50/13УС, 98/ІЗ-УС, Ј 32/14 и 145/14).
-

4. да је Комисија за планове разматрала Нацрта одлуке о изменама и дотунама Плана
генералне регулације новот градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у
Улици Стевана дороњског) на 8. седници, одржаној 16.08.2018. године и дала тіозитивно
мишњење на исти, уз сугестију да се изврци корекција окретнице у складу са важећим
правиЈтником.
Након корекције и усаглашавања са ставовима Градске управе за прописе, Нацрт одлуке о
изменама и допунама Плана генсралне регулације новог градског центра са окружењем у
Новом Саду (локалитет у Улици Стсвана дороњског), може се упутити у дањи поступак
доношења плана, у складу са чланом 50. 3акона о планирању и изградњи.

Овај извеіптај је саставни део записника са 8. седнице Комисије за планове.

Извештај доставити:
l. ЈП Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевинско земњиште и инвестиције
З. Градској управи за урбанизам и грађевинске послове
4.Члану Градског веТа задуженом за урбанизам и заіnтиту животне средине
5.Архиви

Секретар Комисије

Нада Милић, дипл.инж.арх.

Председник Комисије

доња дабетић, дипл.инж.арх.

Градс

•

Начелника
и грађевинске послове

РЕПУБЛHХЛ СРБИЈА
АУТОНОМНА HOKPAJHHA ВОЈВОДHНА
гРлд нови САД
СКУГјЈЈЈТuНЛ ГРАДЛ новог САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-6О1/ І 8
дана: 28.02.2019. године
нови САД

ИЗВЕШТАЈ
О ОБАВЈБЕНОМ ЈАВНОМ увиду у НАЦРТ ОДHЕ О ИЗМЕНАМА И
ДОHУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦЈЕ НОВОГГРАДСКОГ
ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У Новом САДУ
(ЛОКАЈШТЕТ У улиди СТЕВАНА ДОРОЊСКОГ)
Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада, на 35. (јавној) седници која је одржаиа дана
28.02. 2019. године у зтради Скуппјтине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, у
плавој сали на І сгграту, са nочетком у 9,00 часова, разматрала је Извтвтај обрађивача плана о
слроведеном јавном увиду у Нацрт оддуке о изменама и допунама Плана генералне регулације
новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у Улици Стевана дороњског).
35. седниџи присуствовали су: Радоња дабегиh, председник Комисије, Васо Кресовић, Радосав
Шћепавовић и Зорица Флорић Чанадановић чланови Комисије и Нада Милић, секретар Комисијс
за лланове.
Одлука о изради измена и допуна Плана тенералне регулације новог градског центра са
окружењем у Новом Саду (локалитет у Улици Стевана дороњског) усвојенаје ua XXVІH седиици
Скупштине Града Новог Сада одржаној 24. новембра 2017. године (ІІСлужбени лист Града Новог
Сада број 55/17) са Ренјењем о веприступањуизради стратешке процене утицајаодлуке и.зменама
и допунама Плана генералне регулације новог традског центра са окружењем у Новом Саду на
животну средину.
Концегјтуални оквир измена и допуна Плана генералве регулације новог градског центра са
окружењем у Новом Саду (локалитет у Улиџи Стевана дороњског) био је на раном јавном увиду у
периодуод 28Ј 2.2017. године до 11.0L2018. године.
Стріну контролу Нацрта одлуке о изменама и доnунама Плана генералне регулације новог
градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у УлициСтевана дороњског), Комисија
за планове извр[вилаје на 8. седници одржаној ]б.О8.20]8. године и том приликом дала позитивно
мишјење ва исти.
Нацрт одлуке о изменама и долунама Плана генералне регулације новог градског центра са
окружсњем у Новом Саду (локалитет у Улици Стевана дороњског) је изложсн на јавни увид у
лсриоду од 01.11. до 30.1 1.2018. године (чије је оглаі.јјавање објавзено у листу дневник од 31.
октобра 208. годинс). У току јавног увида доставлена је ] (једна) ггримедба на уіреліожено

2
урбанистичко репјење, штоје обрађивач nлана констатовао у Извештају о спроведеном. јавном
увиду.
Након спроведеног јавног. увида, Комисија за планове је на 35. (јавној) седјици, одржаној 2g.02.
2019. године (чијеје одржаање објавзено y nucty дневник од 25.02. 2019. године) разаірала
Извештај обрађивача плана о .спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и опунама
Ллана генералне регулаПиј HQBOT градског центра са окружењем у Новом Саду (лОк .Л.итег у
Улици Стевана дороњског).
Након изношења става .обрађивача по приспелој примедби, на јавној седници је омогућено
подносиоцу да додатно образложи своје примедбе, након чегаје закњученјавни део седuице.
У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала да је у току јавног увида поднега 1 (једна)
примедба, којује.доставахіо
1. Удружење грађанаНовосадска биц kлистичка иницијатиа;

примедба број 1:
У коментару се предлаже дасе планира бициклистІјчка веза између улица Стевана
дороњског и Индустријске улице, на начин да се Максимално задржи зеленило на
планираној зеленој поврівини. У коментару који је доставлен, приложен је предлог у
графичкој форми (Слика І предлог Ноеосадске бицикіјистичкеиницијатиее).
.

•.

.

.

•

-

Слика 1 предлог Новосадске бициктістичке иницијатпиве
-

Комисија за планове делимично прихвата примедбу, уз образложеЈbе дато
Извештају обрађивача о спроведеном јавном увлд

з

Сходно члаву 50. Закогiа о планирању и изградњи, Извепітај се доставња обрађивачу плана
на надлежно поступање.
Имајући у виду да је 06. новембра 2018. године ступио на снаіу закон о изенама и допунама
3акона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС број 83/2018) потребно је да
обрађивач плана Нацрт одлуке усклади са истим.
Након поступања по овом Извештају, обрађивач плана ће плански документ доставити
јiадлежном органу градске управе ради упућивања у процедуру доношења.

7Радоња дабетић, дипл.инж.арх.

члАНоВи коМисиЈЕ:
l. 3орица Флорић Чанадановић, дипл.инж.арх.
2. Васо Кресовић, дипл.инж.арх.
3. Нада Милић, дилл. инж.арх.-мастер
4. Радосав Шћегіановић, дипл.инж.арх.

