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На  основу  члава  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службеі-іи  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), 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  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  на  Булевару  Европе, између  улица  Лазе  
Навчића  и  Серво  Михања), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLІX седници  од  10. маја  2019. 
године, доноси  

ЗАКЛ)УЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  извршеној  
стручној  ковтроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  
простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  
Стражиловске  и  Жарка  Зрењанива, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  
Новом  Саду  (локалитет  на  Булевару  Европе, између  улица  Лазе  Навчиhа  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  гевералне  регулације  
простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  
Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  
Новом  Саду  (локалитет  на  Булевару  Европе, између  улица  Лаза  Нанчића  и  Серво  Михања), 
са  44. седјгице  Комисије  за  планове  од  24. аірила  2019. године . 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-22/20 19-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64110—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), Скупштина  Града  Новог  Сада  ua XLІX 
ссдници  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  ЖАРkА  ЗРЕЊАНИНА , БУЛЕВАРА  

МИХАЈЛА  ПУПИНА, УЛИЦА  JEBPEJCkE H ФУТОШКЕ  У  НОВОм  САДУ  
(локалитет  на  Булсвару  Европе , између  улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  Михал,а) 

Члан  1. 

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

улица  Стражиловске  и  Жарка  3рењанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  
Футошке  у  Новом  Саду  ( локалитет  на  Булевару  Бвропе, између  улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  
Михал,а) ( Службени  лист  Града  Новог  Сала , број  60/18) мења  се  и  допуњује  ПЛАН  
ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  
БУЛЕВАРА  ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА  ЦАРА  ЛАЗАРА, УЛИЦА  СТРАЖИЛОВСКЕ  И  
ЖАРКА  ЗРЕЊАНИНА , БУЛЕВАРА  МИХАЈЛА  ПУПИНА, УЛИЦА  ЈЕВРЕЈСКЕ  И  
ФУТОШКЕ  У  НОВОМ  САДУ  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  40/11, 30/12-

исправка, 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17 и  21/18) (у  дањем  тексту: План) за  локалитет  на  
Булевару  Европе, између  улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  Михала. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћено  је  0,9 1 ћа, односно  целе  парцеле  
бр. 3115/1,3116/1,3117/l иделовипарцелабр.3118/1,3119,3120,3121/1,3122,3124,3126, 
и  3 127, у  Катастарској  општини  Нови  Сад  ІІ. 

Члан  2. 

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

На  простору  који  је  оивичен  улицама  Лазе  Нанчића, Серво  Михала  и  Булевара  
Европе  планира  се  реализација  сепаратне  канализационе  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. 



досадаLІЈњи  став  10. постаје  став  11. 

У  оделжу  7. ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  пододењак  7.4. Правила  уређења  и  грађења  
за  локалитете  1 до  61 део  ,,Локалитет  2, мења  се  и  гласи : 

Локалитст  2, где  се  на  целим  катастарским  парцелама  бр.  3115/1, 3116/1, 3117/1 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  ј  е  на  графичком  прилогу  број  2 План  
намене  гіовршина, саобраћаја , нивелације  и  регулације  с  планом  регулација  површина  јавне  
намене . 

Планирани  објекат  је  спратности  По+П+М, По+П+б  По+П+М+7. 
Могућаје  изградња  објекта  у  вијпе  фаза  најединственој  грађевинској  парцели. 
Обавезно  је  решавање  паркирања  на  парцели  корисника  и  у  подземним  подрумским  

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

Препусте  дубине  1 .2м  је  могуће  формирати  на  30% дужине  фасаде  у  цињу  
архитектонског  обликовања  и  заклањања  клима  уређаја. Са  двориілне  стране  објекта  могуће  
је  формирање  архитектонске  пластике  дубине  максимално  50см  на  50% фасаде. 

Намена  објеката  је  стамбена, са  обавезним  планирањем  пословних  садржаја  у  оквиру  
етажа  приземла  и  мезанина  за  ламеле  спратности  Пб+П+М  и  По+П+М+7. Ламела  
спратности  По+П+б  планира  се  за  стамбене  садржаје . 

Изнад  етаже  последњег  спрата  пла.нирати  раван  или  плитак  кос  кров  максималног  
нагиба  1 0 стеnени. У  случају  формирања  равног  крова  исти  је  моrуће  озеленити  и  формирати  
перголе. 

Минимално  1 0% поврпіине  парцеле  мора  бити  на  адекватан  начин  озелењено . 
Разлика  између  нивелете  дворишног  дела  парцеле  и  нивелете  уличног  дела  износи  

максимално  20см. 
У  оквиру  локалитета  планира  се  изградња  трансформаторске  станице  20/0,4 kV. Нова  

ТС  ће  се  градити  као  слободностојећи  објекат  на  погодном  месту  у  оквиру  локазтитета, или  у  
оквиру  објеката, у  приземњу, према  уличном  делу  објекта. Када  је  уградња  ТС  планирана  у  
оквиру  стамбеј-је  зграде, просторију  за  смештај  ТС  потребно  је  на  одговарајући  начин  
изоловати  од  буке  и  јонизујућих  зрачења, у  складу  са  прописима. Стамбене  просторије  стана  
не  могу  се  граничити  са  просторијом  у  којој  је  смештена  трансформаторска  станица. 

Члан  3. 

Саставни  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  Зрењанина, Булевара  Михајла  
Пупина, улица  Јеврејске  и  Футојлке  у  Новом  Саду АЗ  
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2. План  намене  површина, саобраћаја , регулацијс  и  нивелације  са  планом  регулација  
површинајавне  намене  1•1000 

3. Начин  спровођењаплана   1:1000 

4. План  водне  и  енергетске  инфарструктуре  1: 1000. 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  
намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  
Зрењанина, Еулевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футоілке  у  Новом  Саду  (локалитет  
на  Булевару  Европе, између  улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  Михала), садржи  текстуални  део  
који  се  објавњује  у  TСлужбеном  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  Урбанизам 1  Завод  
за  урбанизам  Нови  Сад. 

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

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плаnа  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  
намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  
Зрењанина, Еулевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  
на  Булевару  Европе, између  улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  Михала), доступна  је  на  увид  
јавности  у  згради  Скупјптине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  2, и  пугем  интернет  
стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Члан  5. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАдНОВИСАд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-22/2019-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД  
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РЕПУБЛИКА  С.РБиЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРА .IИНА  ВОЈВОДИНА  
ГІАд  НОВИ  сАд  
скУпштИНА  ГРАДА  новог  САДА  
Т(ОМИСИЈА  ЗА  ПЈІАНОВЕ  
Број : V-35-22/19 
дајіа ; 30. 01. 2019. годице  
НОВИ  САД  

ИЗВЕПIТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦНЈЕ  
ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕИУ  ИЗМЕЂУ  БУЛЕВАРА  ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА  
ЦАРА  ЛАЗАРА, УЛИЦА  СТРАЖИЛОВСКЕ  И  ЖАРКА  ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРЛ  

МиХАЈЛА  ПУПИНА, УЛИЦА  ЈЕВРЕЈСКЕ  И  ФУТОIIIКЕ  V HOBOM САДУ  
(ЛОКАЛHТЕТ  НА  БУЛЕВАРУ  ЕВРОПЕ, ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ЛАЗЕ  НАНЧИТІА  И  

СЕРВО  MHXAJbA) ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВHД  

Стру tіва  коіiтрола  І-lаuрта  одлуке  о  изГіејама  и  допунама  Плаиа  геіјералнс  рсгуЈјације  простора  
за  мевјовиту  намсну  измсђу  Булевара  Еиропе, Булсвара  ціра  Лазара, yn іі ua Стражиловскс  и  
Жарка  Зрсњанина , Булевара  Михпјла  Пупина, улицп  Јеврејске  и  Футошкс  у  Новом  Саду  
(локалитет  на  Будевару  Европе, између  улица  Лазс  Нанчн i а  и  Ссрво  Михала), обавл.сна  јс  иа  
3 І . седі •Іици  Комисіјје  за  плаііове  одржаііој  30.0L2019. годиве, са  почетком  у  09,00 часова, у  
зградіі  Јавііог  предузећа  Урбаіінзам  Завод  за  урбаііизам  Новн  Сад, Булевар  цара  Лапіра  3, у  
везтнкој  салн  i іa трећем  слрату. 

3 I. ССДііНіLјі  присуствоізали  су: Радоња  дабетић , председник  Комі-јсвје, Зоран  Вукадвітовић . 

ЗЈГіеНвк  председі -іика  Комисвјс , Нада  Mun і-іh, секрстар  Комиснје , Васо  Кресовііћ . Зорііпа  
Флорііћ  Чанаданови h и  Радосав  Шћепановнћ , чланови  Коміісије  за  планове . 

Ссдіјііци  су  прпсуствовали  іі  прсдставниціі  јП  Урбанизам  Завод  за  урбаннзам  Нови  Сад, 

Градске  управе  за  урбанвзам  и  грађсвинске  посјіове , Градске  упрапс  за  заштпту  животјіе  
средт-і  uc іі  Градс  ке  упра  ве  за  грађевн  нско  земл)ііјјјте  и  и  нвести  ције. 

Након  уводног  образложеиа  одгооорііог  урбај-ііісте  ііз  ЈІ_1 Урбавизам  Зајкд  за  урбаінзам  Новіі  
CaLІ  као  обрађітвача  nnaііa, Коміісија  јс  констатоііала  следеће  

ј . да  је  Одлука  о  изради  пзмеііа  u nonyііa Плана  геііералне  рсгулације  тіростора  за  мсмовиту  
ііамеву  ј-тзмсђу. - Булевара  Евроле, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  
Зрсњаіінііа , Булевара  Мвхајла  llупина, улнца  Јеврејске  н  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  і •іa 

Бујтевару  Евроіiе, нзмсђу  yrі uua .јlазе  Наіічића  и  Серво  Мвхала). усвојева  ua XL\ седниціі  
Скуптітттніе  Града  Новог  Сада  одржаној  27. децембра  201 & годинс  ( Службсіиі  лј-іст  Града  
І-јовог  Сада  број  б0/20 ј ) са  РешсіјеГі  о  вспрітступаііу  израдu стратешкс  іі pone ііe утицаја  
одлуке  о  іјзме ;lаћЈа  н  догіупама  Плаііа  гејјералпе  рсгулаштјс  простора  за  меі.і .іовнту  тіамеііу  
измсђу  Булсвара  Евроне, Бу;іевара  uapa Лазара. ynіі ua Страж nловске  н  Жарка  Зреібіі -ііті -іа. 
I)упевара  M ііxajna llyііііііa. уліјца  Јеврејскс  јј  Футошкс  у  1-Іовом  Саду  на  итіітотјіу  срСдііііу . 



2. У  складу  са  чланом  5 ј  б  Закоііа  о  ііјтаітнраіћу  н  изградњв  ( Сіужбетіи  іЈіасттнк  РНУОЈіі tk 

Србнјс1 . бр. 72,09, 81/09-ііслравка, 64/10 - ус, 24/1 , 121/!2, 42дЗ-УС, 50/!З-УС, %]13-УС, 

I 32/14, 145/14 и  83/1 В) примењујс  се  скраhсііи  поступак  измена  н  допуііа  ппанског  докумсігга  

који  подразумева  да  се  ве  спроводјј  поступак  раногјавног  увида , као  н  да  се  спроводн  постут iаіс  
јавног  увида  у  трајану  оД  најмање  l 5 датта. - . 

3. Нацрт  одлукс  о  измсііама - и  дотіунама  Плаі-іа  генералне  регулацијс  nростора  за  мешмівту  
намену  између  Буѕіевара  Европе, Бујіевара  цара  Лазара, улвца  Стражііловске  и  Жарка  
Зрењаниі-та, Булевара  Михајла  Пупина, улнца  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитст  на  
Булевару  Европе, између  улица  Лазе  1-ГаІ-јчића  и  Серво  Михала) израдило  је  ЈП  ,,Урбанјізам  
Заводза  урбанизам  Нови  Сад. 

4. да  је  текст  за  Нацрт  одлукс  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регујјацијс  простора  за  

мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Страісиловске  н  Жарка  
Зрењанина , Булевара  Михајла  flynuua, улица  Јеврејске  и  Футошкс  у  Новом  Саду  (локалитет  на  
Булевару  Европе, између  улица  Лазе  1-Јанчића  и  Серво  Михања) припрсмзbеі-і  у  скјјаду  са  

Закоііом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласнні  Републнке  Србнј&, 61). 72/09, 8 1/09-

исправка, 64/10 - УС, 24/11, І  2 I/ ј  2, 42/lЗ-УС, 50/I3-УС, 9В/IЗ-УС, l 32/14, l 45/ І  4 іі  83/18). 

5. На  3!. седпици, одржаној  З0. јануара  2019. годвве, Комнсвјаза  ііланове  разматралајс  Напрт  
одлуке  о  измснама  н  допунама  Плана  генералне  регулацнје - .простора  за  мешовнту  намену  
између  Вулевара  Европе, Вулевара  цара  Лазара, улнца  Стражиловске  и  Жарка  Зрењаи uна, 

Булевара  Михајлц  Пупина, улица  Јеврфке  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локаЈн-тТет  на  Булевару  
Европе, нзмсђу  улнца  Лазе  Наі-ічића  и  Серво  Михала) и  том • прнјінком  дала  позјм -івііо  

мншЈbење  на  исти  уз  услов  да  се  корјігује  Нацрт  одлукс. Комисија  за  плат -товс  сматра  да  је-

неопходно  у  текст  Нацрта  одлукс  додатu да  услове  којн  прецизирају  начни  рсшавања  мнрујућсг  
саобраћаја  на  парцели  тако  да  они  гласе: Обавезно  јс  решавањс  паркираі -Іа  і •іa парцелІ -і  
кориснііка  н  у  подземним  подрумским  етажама  -по  і-јаведеним  uормативнма  (једаіі  стан /једНо  
гіаркі -інг  место  и  једво  паркинг  место  на  70 п12  ПОСЛОВНОГ  простора) а  уколико  није  могуће  

обезбедитн  потребаіі  број  паркинг  места  са  једііом  подземііом  етажом , обавезііа  је  іізградња  
дГОГ  нивоа  подрумске  гараже . 

Такође, потребuо  је  додати  усјіове  за  озслењавање  ларцеле  тако  да  они  гјјасе  ,,Мні-іималт-іо  І  О% 

пооршине  парцеле  мора  бити  ва  адекватан  пачин  озелењсно . 

I-Іакон  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градскс  управе  за  нропвсе , l-Iаіарт  одгіуке  о  

изменама  и  допуііама  Плана  генералі -іе  регулације  простора  за  мсшовИту  вамет - у  і -ізмеГ)у  

Булевара  Европе, Вујтевара  цара  Лазара, улнца  Стражиловске  и  )I(арка  Зрењаі-іі-іна, Булевара  

Михајла  nynu ііa, улuца  Јеврејске  и  Фуіошісе  у  Новом  Саду  (Јіоісалі -ітст  ва  Буѕіевару  Евроііе, 

између  улнца  Лазе  Нанчића  і -і  Серво  Михала) може  се  уііутвти  у  дали  лосіупак  доі-јошења  

плаиа, у  складу  са  члаиом  50. Закоі-та  о  плант- раіћу  и  изградњи  ( Службетіі -і  гласніік  Републике  

Србије , бр-  72/09, 81/09-і-ісправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС. 50/ І 3-УС, 98/13-УС, 

132/14, 145/14 и  83/18). 



ихајловј tћ  

, 

Извсштај  доставити : 

. ЛІУрбавизам  Завод  за  урбанизом  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  граГјсввііско  земњніјјте  и  ttнвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  н  грађевиіІскс  послове  
4.Члану  Градског  всГіа  задуженом  за  урбанизам  н  заштиту  животне  срсднис  
5.Архивн  

Нада  Милић, дипл.ииж.арх. 

(, Ј  . 

/ ...: Вд. ачелника  
Грдсе  управ  за  уризам  и  трађевинске  послове  

•i;_• 
-4 . •- -• - •. 

- 

Рпдоња  дабстнТ , діІпл.и  нж.арх.. 

ПреДс%ник  КоМисІІје  



РЕПУБЈјИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ГІОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: V-35-22/!9 
дана: 24. 04. 2019. године  
ноВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
o OEABJhEHOM ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  

ДОГТУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИГЕ  ПРОСТОРА  ЗА  
МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  БУЛЕВАРА  ЕВРОПЕ , БУЛАВАРА  ЦАРА  
ЛАЗАРА , УЛИЦА  СТРАЖИЛОВСКЕ  И  ЖАРКА  ЗРЕЊАНИНА , БУЛЕВАРА  
мпхАЈлА  ГгУПииА , УЛИЦА  ЈЕВРЕЈСКЕ  И  ФУТОШКЕ  У  нОвОМ  САДУ  

(ЛОКАЛИТЕТ  НА  БУЛЕВАРУ  ЕВРОПЕ, Ј4ЗМЕЋУ  УЛИЦА  ЛАЗЕ  і{АНЧuЋА  
И  СЕРВО  МИХАЈБА) 

Комисија  за  планопе  Скупштине  Града  Новог  Сада, ,Іa 42. (јавној) седннци  која  је  одожана  дана  
Ј  7.04. 20 І  9. године  у  зградіі  Скуинтиііе  Града  Новог  Сада. Новн  Сад, Жара  3рсњанииа  број  2, у  
плавој  canіі  ua І  спрату, са  гіочетком  у  9,00 часова, и  на  44. седиици  која  је  одржапа  дана  
24.04.2019. године  у  згради  ЈП  ,,Урбанизам  Завод. за  урбамізам  Нови  Сад: ра  атралаје  Извештај  
обрађивача  плана  о  сііроеденом  јаввом  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  flnmі a 
генералне  регулације  простора  за  мешовіпу  намеву  између  Бузіевара  Европе. Бузсара  цара  
Лазара. улица  Стражиловске  и  Жрка  Зрењанина, Булевара  MuXajJіa пулина, улица  Јеврејске  и  
Футошке  у  Новом  Саду  (јіокалитет  на  Булевару  Евроле, изме!)у  улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  
Михања). 

42. и  44. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетиh, председник  Комисије. Зоран  Вукадіівові th, 
заменик  председника  Коміісије, Васо  Кресоізић  и  Радосав  Шћепановић , члановн  Комисије  н  ј-!ада  
Munuh, секрегар  Комнсије  за  планове  

Одлука  о  изради  Нзмеиа  Н  допуна  гlлаиа  reііepanue регујіацј.іје  простора  за  мешовиту  намену  
између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, удица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењаиина , 
Булевара  Михајла  Пупива , ул t•tца  Јеізрејске  н  Футоіііке  у  Новом  Саду  (локалитет  на  Бујсвару  
Евроііе, између  улица  Лазе  Навчића  и  Серво  Михања) усвојена  је  ua XLV седници  Скулштине  
Града  Новог  Сада  одржаној  27. децембра  20 Ј 8. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  
60/18) са  Реијењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  изменама  н  
допуиама  Плаиа  reuepanііe регулације  простора  за  мешовиту  иамеііу  између  Булевара  Евроле, 
Булевара  цара  ЈЈазара, улнца  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  
Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  на  животну  средміу. 

У  складу  са  члаuом  5 і  б  Закоиа  о  планирању  и  изградњи  (,,Службеііи  гласник  Рспублике  Србііје  
бр. 72/09, 81/09-исправка , 64/ і 0 .- УС, 24/ і  і , і 2 ј /12, 42/13 - УС, 50/3 - уС, 93/ Ј 3 

- УС. 132/14. 
145/14 н  83/! 8) примењује  се  скраћени  постуііак  измена  и  догіуііа  планског  докумевта , којіі  
подразумева  да  се  пе  сііроводп  поступак  раногјавног  увида. као  и  да  се  спроводн  поступакјавііог  
увида  у  трајатіу  оД  најмање  і  5 дана. 
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Стручну  ковтролу  Нацрта  одлуке  о  нзменама  и  доііунама  Плапа  генера.лне  регулације  простора  за  
мешовиту  намену  нзмеђу  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  
Зрењанина, Булевара  Михајла  Гlупина, улида  Јеврејскс  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитст  на  
Булеiзару  Европе, између  улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  Михала), Комисија  за  планове  извршилајс  
на  3 I ссдници  одржаној  30.0 l .20 l 9. године  и  том  приликом  дајіа  позитивно  миішење  на  исти. 

Нацрт  оДлуј(е  о  изменама  и  допунама  Плана  генералис  регулације  простора  за  мепјовиту  иамену  
између  Булевара  Европе, Буіевара  цара  Лазара, улица  Стражаповскс  и  Жарка  Зрењанина, 
Булевара  Михајла  llупипа, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  на  Булевару  
Европе, взмеђу  улица  Лазе  Нанчиbа  и  Серво  Михања) је  изјіожен  на  јавни  увиД  у  периоду  од  
І  1.03. до  25.03.2019. године  (чнјеје  оглашавање  објавњево  у  листу  диевник  од  11. марта  2019. 
годнне). У  току  јавног  увида  доставњено  је  3 (три) примедбе  на  прсдложено  урбанистичко  
решсње, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведсііог  јавног  увида, Комисија  за  плановс  је  ua 42. (јавној) ссдници, одржаној  ј  704. 
2019. године  (чијеје  одржавање  објавњено  у  листу  ІІДI.јевникІІ  од  15. 04. 2019. годиве) разматрала  
Извештај  обрађивача  плана  о  спровсденом  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  доііуиама  
Ллана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намеuу  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  
Лазара, улица  Стражиловске  іі  Жарка  Зрењаuина, Вулевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  
Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  ua Булевару  Европе, између  улица  Лазс  Нанчића  и  Серво  
М  uxaJba). 
Након  нзношења  ставова  обрађивача  гілана  на  јавној  седннци  је  омогућено  подносноцима  да  
додатно  образложе  своје  примедбе, након  чега  је  закњучен  јавни  део  седнице. У  затвореном  делу  
ссднице  Комисија  за  плановс  доuела  је  посебан  зак.њучак  којим  је  одложено  закњучивање  по  
приспелим  примедбама  до  исходовања  услова  ШІС  дистрибуuије, Огранак  Елеiародистрибуција  
Новн  Сад. 

Обрађнвач  плана, ЈП Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, исходовао  је  услове  ЕПС  
дистрибуције, Огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад, број  аб.LI.0.-д-07.02.-128360/2-19  од  19. 
arіpuna 2019. године. Комисија  за  плановеје  иаставнла  разматрањс  поднетих  примедби, предлога  и  
сугсстнја  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  
мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булсвара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  
Зрењанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  на  
Булевару  Европе. између  улица  Лазе  Наіічића  и  Серво  Мнхања) на  44. (јавној) седници  која  је  
одржана  24. априла  2019. годііне. 

У  затворсиом  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  3 (три) 
гіримедбе  на  Нацрт  одлукс  о  изменама  и  допунама  Ллана  генералне  регулације  простора  за  
мсшовиту  намсну  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  
Зрењаиина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалнтет  на  
Бупевару  Европе, између  улица  Лазс  Нанчића  и  Серво  Мнхања). 

Примедбе  су  доставилв : 

1. дОО  дuјагоніінвест  Новн  Сад, Булевар  Европе  бр.28а, Но t н  Сад  
2. ЕГIС  дистрвбуција, огранак  Новјі  Сад  н  
3. Салапура  душица  из  Новог  Сада. 
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ПрНNісДба  број  1: 
доо  дијаговнивест  Нови  Сад, Булевар  Бврогіе  бр.28а, Нови  Сад  

ПрІІМсдбом  се  тражн  формирање  зелених  површина  изнад  тіаркинг  простора  који  се  
налази  иа  нввоу  приземла , лланирање  етаже  g,  Спрата  ва  70% укупнс  ловртдине  основног  
габарита  и  формнрање  конзолних  препуста  до  дубине  120см  са  двори tаве  стране  објеЈпа . 
Такође  лредлаже  се  да  осовинска  тачка  бр.I  1378 буде  на  коти  79.00, као  и  сеиаратво  
одпођење  атмосферске  и  (ј )екаліІе  каиализације, тако  да  се  фекална  канализација  
оријентише  на  мрежу  у  Улици  Лазе  Нанчиа, а  атмосферска  на  Булевар  Европе. Примедба  
јс  дата  у  прилогу. 

ПрuNісдба  сс  дслііміјчно  пр1кхв2та, уз  образложсііс  дпто  у  Њвспtтају  
обІ)ађіјвача  О  спровсдсііом  јавном  утіду. 

Пріімсдба  61)ој  2: 
ЕПС  дистрибуција , огранак  НовІ1 

ЕПС  дистрибуцијадоставнзіа  је  првмедбу  да  у  посту iіку  израде  лредметног  плана  
нису  исходовани  усзіови  одсіране  њиовОг  предузеh і  

KoNІncіІJa за  плаповс  nрпхвата  лјпімсдбу  п  лоіістатујс  да  су  прЈтбавЈhеин  условл  
ЕПС  двстрјјбуцпје , Orpaііaіc ЕЈЈсктродпстрибуцІф I Ноіні  Сад, іcao u да  је  сагласна  да  ІіcTіі  
буду  угј)ађсiті i у  Нацрт  onnyіce. 

ПрИNісдба  број  3: 
Салалура  душица  из  Новог  Сада  

Подносилац  прuмедбе  душица  Салалура  ііаводи  да  парцела  бР.  3128 која  је  у  
ј-јеномМ  власништву  іі uje обухваЈена  взменама  и  допунама  nna)•іa u даје  објекат  планиран  
у  вепосредној  близинн  ове  парцеле . 

Коміісііја  за  плаііове  сматра  да  прмедба  іі iі jc основапп , уз  образложење  дато  у  
Нзвсіптају  обрађіівача  о  свроведеном  јаізном  увііду. 
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Сходјіо  ілаву  50. 3акоііа  о  іілајііірању  ІІ  іізградпн,  Изасштај  се  доставја  обрађіівачу  пјiала  
ва  ладјисжво  іІоступањс. 
Након  постуііајbа  no ouONі  Hзвсштју, обрађіівач  влана  Ііe tідаіјскп  докумснт  доставптјј  
!lадјісжјіом  органу  градске  уііраве  радн  ухіуГінвања  у  ііроцедуру  доЈіоціева. 

ПРЕДС
Д

5Ј fОМИ  С14Ј  Е  

Радоііа  Дабетнћ, дипл.ииж.арх. 

ЧЈІАНОВИ  КОМИСИЈЕ ; 

• зоран  Вукадиновић, дипл.иtіж.саобр. 

2. Васо  КресовиГі , ДиіІЈLинж.арх. 

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

4. Радосав  Шћепајіовић, дііпл.инж.арх. 

ІЗ.Д. Начелника  

Градске  управе  за  урбанвзам  и  гр  ђ~инске  послове  

дејан  Михајловић  
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