На основу члана 39. тачка 84. Статута Града Новог Сада (,,Службени лист Града
Новог Сада , број 11/19), поводом разматрања Предлога 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), Скупштина Града Новог Сада на XLІX седници од 10. маја
2019. године, доноси

3 АКЈћУЧАК
1. Скулштина 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
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) са 41. (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
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-49/2019-ј
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, 50/13уС, 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), Скудмтина Града Новог Сада на
XLІX седници од 10. маја 2019. године, доноси
-

одлуку
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
И
ДОПУНАМА
О ИЗМЕНАМА
ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШkЕ, ХАЈДУК
ВЕЈБКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОм САДУ
(локалитет на углу улица Футошке и Миколе Кичиша)
Члан 1.
Овом Одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна 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) ( Службени лист Града Новог Сада , број 55/1 8) мења се и допуњује
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ
ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЈћКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И
СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ ( Службени лист Града Новог СадаT, бр.
40/11, 11/15, 19/16, 75/16 и 42/18).(у далем тексту: Плал) у делу грађевинског подручја
Плана у Катастарској општини Нови Сад І, површине од 0,32 ћа, унутар описане границе.
За почетну тачку описа гралице дела грађ.евинског подручја утврђена је тромеђа
парцела бр. 7613/1, 7611/1 и 7611/2. Од ове тачке у правцу запада граница прати северну
планирану регулациону линију Футошке улице до пресека са источном планираном
регулационом линијом Улице Миколе Кочиша, затим скреће ка северу, прати источну
планирану регулациоиу линију Улице Миколе Кочиша до пресека са северном границом
парцеле број 7616. дале, у правцу истока граница прати .северну границу парцеле број
7616, затим у правцу југа прати источну границу парцела бр. 7616 и 7613/1 и долази до
почетне тачке описа.
Члан 2.
У Плану одењак ,,б. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЋЕЊА ПРОСТОРА пододењак
део
,,б.2. Правила за уређење површина осталих намена по просторним
,,Просторна целина 7 комплекс Клиничког центра Војводине у ставу 3. у првој
реченици део текста који гласи: простору садашњег предузећа 11Санитарија и брише се.
-

У одењку ,,8. ПРАВИЛА УРЕЋЕЊА И ПРАВНЛА ГРАЋЕЊА ЗА ПОДРУЧЈА
КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА ОСНОВУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ назив
пододелка ,,8.4. Просторни сегменти І до ЈП мења се и гласи:
,,8.4. Просторни сегменти I До ІУ .
После дела Просторни сегмент 111 додаје се део Просторни сегмент IУ који
гласи:

Просторни сегмент IУ
Простор уз Клинички центар Војводине, који чине парцеле бр. 7613/1, 7611/1,
7611/2, 7616, 7613/1, 7616, намењен је вишепородичном становању. Од наведених парцела
формира се јединствени комплекс на коме се планира изградња објеіста полуатријумског
типа, који се поставња по ободу комплекса. Максимални индекс заузетости је 65%, а
максимална спратност По+П+5(6-повучена етажа). У оквиру приземне етаже могуће је
формирати галерију. На простору се планира изградња вишепородичног стамбеног објекта
са пословним простором у оквиру етаже приземња и галерије. Према Футошкој и Улици
Миколе Кочиша плалира се тракт дубине највише 1 6 м, са максималним препустима 0,5
м на 50% површине фасаде, а према комплексу Клиничког центра тракт дубине 1 2 м и 14
м, са максималним препустима 1 ,2 іті на 50 % гјовршине фасаде са изузетком источне
фасаде објекта, која се формира на 2,5 м одгранице парцеле према комплексу Клиничког
центра, где се не планира формирање препуста. Габарити и позиција објекта дефинисави
су у графичком приказу Урбанисті-ічка 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 северве .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 уличвих
фасада објекта најмање 1 ,5 м. Над овако формираном етажом. формирати раван или кос
кровнагибадо l5°.
.
.
..
.

.

.-

Колски приступ се планир из Улице Миколе Кочијјта.
Обавезно је решавање паркирања јја парцели корисника и у подземним
подрумским етажама по наведеним нормативuма (један стан/једно гіаркинг место и једно
паркинг место на 70 пі2 пословног простора). Уколико није могуће обезбедити потребав
број паркинг места у склопу једне подземне етаже, обавезва је изградња другог нивоа
подрумске гараже.
Минимална просечна нето површина стамбеј-те јединица износи 50 м2.
Најмање 50% слободне површине гіарцеле

-

комплекса мора бити озелењено.

У оквиру комплекса је потребно изградити трансформаторску ставицу (ТС)
20/0,4kУ. Травсформаторска ставица ће се градити као самостојећи објекат, или у оквиру •
габарита објекта у приземној етажи. Тачна локација ТС ће се одредити кроз дању разраду
огранак
nројектном документацијом, према условима ЕПС дистрибуција,
Електродистрибуција Нови Сад .
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера
1. Извод из Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица
Футошке, Хајдук Вењкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду
АЗ

-План претежне намене површина

2

2. Планирана намена и урбанистичка регулација локалитета
обухваhеног изменама и допунама плана

1 : 500
1 : 500

3. Начин спровођења плана
Члан 4.

Одлука 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), садржи текстуални
део који се објавњује у t Службеном листу Града Новог СадаІ , и графичке приказе
израђене у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града
Човог Сада.
По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада,
Градској управи за урбанизам и грађевинске послове и Јавном предузећу Урбанизам
Завод за урбанизам Нови Сад.
документациона основа ове одлуке чува се у Градској уnрави за урбапизам
грађевинске послове.

и

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 (локалитст на углу улица Футошке и Миколе Кочиша), доступнаје
на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем
интернет стране www. ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог даuа од дана објавњивања у Службеном листу
Града Новог Сада!!,

РЕПУБЛИКЛ СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОдИНА
ГРЛД НОВи САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-49/2019-1
10. мај 2019. године
НОВИ САД
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РЕјТУБЛТ4КА СРБI4ЈА
АУГОНОМHА ПОКРАЛ4НА ВОЈВОДHНА
ГРАД НОВИ САД
СКУГШЈТ}ЈНА ГРАДА новоГ САДА
комuсијл зА ЛЛАIIОВЕ
Број; V-35-49119
Дна: 06. 02. 2019. годинс
НОВИСАД

ИЗВЕШТАЈ
O ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ KOHTPOnH
НАДРТА ОДЛУКЕО ИЗМЕHАМА иДОПУНАМА HЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
јјРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЋУ УЈШЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУ
ВЕЈБКОВЕ, РУМЕНАЧЕЕ И СУБОТHЧЕОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЈШТЕТ НА УГЛУ УЛНЦА ФУТОШКЕ И МИКОЛЕ КОЧИША)
РЕ HЗЛАГАІБА НА ЈАВНИ УВHД
.

Стручна xoіnpona Нацрта одлуке о изменама и допунама ГЈлана генералне регулације простора
за мешовиту иамену између улица Футомке, Хајдук Велкове, Руменачке и Суботичког
булевара у Новом Саду (локалитет на утлу улица Футошке и Миколе Кочиша), обавлсна је на
32. седници Комисије за гіланове одржаној 06.022019. године, са почетком у 0900 часова, у
згради Јавног предузећа ,,Урбанизам завод за урбаиизам Нови Сад, Вулсвар цара јlазара 3, у
великој сали на трећем спрату.
32. седници присуствовали су: Радоња дабетић, председвик Комисије, Зоран Вукадиновиђ,
замсвик председника Комисије, Нада Милић, сеіегар Комисије и Васо Кресовић члан
Комисије за ллапове.
.

Седници су присуствовали и представници JH Урбаннзам Завод за урбанизам Нови Сад,
Градске управе за заштиту животне средине и Градске управе за грађевинско землиште и
инвестиције.
Након уводног образложења одговорног урбанисте из ЈГІ Урбанизам 3авод за урбанизам Нови
Сад, као обрађивача плана, Комисијаје констатовала следеће :
1. да је Одлука о изради измена и допуна Плана генералне 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), усвојена на XLІV седници
Скупштине Града Новог Сада одржаној 14. децембра 201 8. године ( Службени лист Града
Новог Сада број 55/20] 8) са Решењем о неприступању изради сіратеџіке процене утицаја
одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за меwовиту намену
између улица фvгоіпке, Хајдук Велкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду iіa
животну средину.
2. У складу са чланом 516 Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике
Србије , бр. 72/09, 8У09-исправка, 64/10 УС, 24/1 1, 121/12, 42/13-УС, 50/1З-УС, 98/ Ј 3-УС,
132/14, 145/14 и 83/18) примењује се скраћени поступак измена и допунам планског документа
коЈи подразумсва да се не спроводи поступак раногјавног увида, као и да се спроводи постуііак
јавног увида у трајању од најмање 15 дана.
-

3. Нацрт ојџгуке о измснама и допунама Hлана гснералне регулацијс nростора за мсшовиту
намену између улица Футошкс, Хајдук Всњкове, Румсначке и Субuтичког булевара у Новом
Саду (локалитет на углу улица Футошкс и Миколе Кочиша) израдило је ЈГІ ,,Урбанизам Завод
за урбанизам Нови Сад.
4. Даје текст за Наиртодлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за
мсшовиту намену измсђу улица Футопке, Хајдук Велковс, Руменачке и Суботичког булевара у
Новом Саду (лОкалитет на углу улица Фугошке и Миколе Кочиша) прилремен у складу са
Законом о планирању и изградњи (іІслужбени тласник Релублике Србиј&, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10 Ус, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/1З-УС, 98113-УС, 132114, 145/14 и 83/18).
-

5. На 32. седници, одржаној 06. фебруара 2019. године, Комиеија за планове разматрала је
Нацрт одлуке о изменама и допупама Гlлана тенералне регулације простора за мешовиту јамену
између улица Футопјке, Хајдук Вел,кове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду
(локалитст на углу улица Фугошке и. Миколе Кочитпа) и том приликом дала позитивно
митпл,еа,е ua исти уз услов да сс коритује и допуни текст Нацрта одлуке. Комисија за планове
сматра да је поіребно кориговати Нацрт одлуке тако да сс не условлава формирање парцеле за
планирану трансформаторску станицу у случају да се иста планира као самостојећи објекат.
Потребно је прецизирати услове за формирање препуста таіо да се исти не могу изграднти на
делу фасаде која је на 2,5 тп удањена од жранице парцеле према комллексу Клиничког цеитра.
Такође, потребно је прецизирати услове формирања повучене етаже тако да се завршна етажа
формира као корисна етажа повучепа од равни уличних фасада објекта најмање 1,5 гп.
Текст Нацрта одлуке потребно је допунити са условима за формирање мипималне просечне
поврпіине стамбене јединице која не треба да буде мања од 50 п 2 {нето површине). Такође,
потрсбно је додати услове за решавање мирујућег саобраћаја на парцели тако да они глае:
,,Обавезно је решавање паркирања на парцели корисника и у подземним подрумским етажама
по наведеним нормативима (један стан/једио паркинг место и једно паркинг мссто на 70 пі
пословног простора) а уколико није могуће обезбедити лотребан број паркинг места са једном
подземном с-гажом, обавезнаје изградња другог нивоа подрумске

Након корекција и усаглашавања са ставовима Градске управе за прописе, Нацрт одлуке о
изменама и допунама плана генералне регулације простора за мешовиту намеuу између улица
Футошке, Хајдук Вењкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (покалитет на углу
улица Футошке и Миколе Кочиша) може се упугити у дал,и nоступак доноівења плана, у складу
са чланом 50. Закона о планирању и изградњі изградњи ( Службени гласник Републике
Србије1, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/1 1, 121/12, 42/1З-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14, 145/14 и 83/18).
-

Извештај доставити:
І . ЈП Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевидско землипіте и инвестиције
З. Градској управи за урбанизам и грађевинске послове
4.Члаву Градскот већа задуженом за урбанизам и заштиту животне средине
5.Архиви

Нада Милић, дипл.инж.арх.

В.д. Начелника
Градске -управе за урбанизам и
.

Председник Комисије

адоња дабетић, дипл.виж.арх.

-

.дејан

ихајловић

евинске послове

РЕГТУБЛHКА СРЕИЈА
АУТОНОfУіНА ПОКРАЈHНА ВОЈВОДHНА
ГРАДНОВИСАД
СКУГПИТИНА грлдл новог САДА
КОМСИЈА ЗА ГIЛАЧОВЕ
Број: У-35-49/19
дана: 10.04.2019. годвне
ноВи слд

ИЗВЕКЛТАЈ
О ОБАВЈ1ЕНОМ ЈАВНОМ УВUДУУ.НАЦРТ ОДЛУКЕ ОИЗМЕНАМА И
ДОГWиАМА пЛАНА ГЕКЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦЈЕ ГјРосТОРА ЗА
МЕШОВИТУ RAMEHy ИЗМЕЂУ УЛВДА ФУТОПЈКЕ, ХАЈДУК ВЕЛКОВЕ,
РУМЕНАЧЕЕ И СУБОТИЧЕОТБУЈЊВАРА УНОВОМ САДУ
(ЛОКАЈШТЕТ НА УГЈW УЛuЦАФУТОHЖЕ И МКОЛЕ КОЧuША)
Комисија за планове Скупјптине Града Новог Сада, на 41. (јавној) седници која је одржана дана
10.04. 2019. године у згради Скупіитине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанииа број 2, у
плавој сали на 1 спрату, са почетком у 9,00 часова, разматрала је извепггај обрађивача тілава о
спроведеном јавном увиду у Нацрт одлук,е о изменама и допуиама Гілана генералв регулацијс
простора за мешовиту намену између улица Фугоwке, Хајдуі Велкове, Руменачке и. Суботичког
булевара у Новом Саду (локалпег на углу улица Футошке и Миколс Кочита).
4 1. седници іІрисуствовајпі су: Радоња дабетић, председиик Комисије, Васо Кресовић и Радосав
Шћепанови], члапови Комисије и Нада Милић, сехретар Комисије за планове.
Одлука о изради измена и допупа Плана генералне регулације nростора за меівовwту намену
између улица Футошке, Хајдук Вењкове, Руменачке и Суботичкот булевара у Новом Саду
(локалитет на углу улида Фугошке и Миколе Кочипіа) усвојена је ua XLIV седпици Скуnппиие
Града Новог Сада одржаној 14. децембра 2018. године ( Службени лист Града Новог Сада број
55Л 8) са Решењем о веприступању изради стратешке процене утицаја одлуке изменама и
догіунама Плана тенералие регулације простора за мешовиту намеку између улида Фугошке,
Хајдук Вењкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду на животну средину
У складу са чланом 5 1 б Закона о планирању и изградњи (,,службенн гласник Републике Србнје
бр. 72/09, 81l09 исправка, 64110 ус, 24/I І , 121/12, 42/13 уС, 50/ІЗ УС, 98/13 уС, 132/14,
145/14 и 83/18) примењује се скраћени постулак измена и допупа планског документа, који
подразумева да се не сгiроводи поступак ранот јавног увида, као и да се спроводи постуnак јавног
увида у трајању од најмање 15 дана.
-

-

-

-

•

Стручну контролу Нацрта одлуке о изменама н допунама Плана гснералис регулацнје простора за
меншвиту намсчу између улица Фугошке, Хајдух Вењкове, Румевачке и Суботичког булевара у
Новом Саду (локалитет на углу улица Футошке и Михолс Кочиша), Комисија за плавове извршила
је на 32. седници одржавој 06.02.2019. године и том приликом дала позитивно мипњење на исти.
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Нацрт:одлуке о изменама и допунама Плана тенералне регуЈіације. простора за метУЈовиту намену
између улица Футошке, Хајдук Вел,кове, Руменачке и Суботиіжог булевара у Новом Саду
(локалитет на углу улица Оутошке и Миколе Кочиша) је изложен на• јавни увид у периоду од
15.03. До 29.03.2019. године (чије је оглашавање објавњено у листу 1дневник од 15. марта 2019.
године). У Току јавног увида није доставњена ни једна приедба на предложено урбанистичко
реіпење, цітоје обрађивач плана констатовао у Њвештају о спроведеномјавном увиду.
Након спроведеног јавног увида, Комисија за планове је на 4 1. (јавној) седници, одржаној 10.04.
2019. годиие (чије .је одржавање објавено у листу ІіДневникlі од 08. 04. 20І 9. године) разматрала
Кзвештај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама
ГТлана генералне $гулације простора за меатовиту намену између улица Футошке, Хајдук
Ве.њкове, Руменачке .и Суботичкот булевара у Новом Саду (локалитетна утлу .улица Фугошке и
Миколе Кочиша).
.
. .
У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала да у току јавног увида није поднета ни једна
примедба на Напрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за
мепіовиту иамену између улица Фугошке, Хајдук Вењкове, Руменачке и Суботнчког булевара у
НовомСаду (локалитет на углу улица Фугошке и Миколе Кочиша).
Сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи, Извештај се доставл,а обрађивачу плана
.
.
на надлежно поступање.
Након, поступања по овом Извештају, обрађивач ті.пана Iје плански документ досгавитн
надлежном оргаиу градске управе ради упућивања у процедуру доношева.
.

.

..

•

ГРЕ)ЦВ

}ЖКОМиСиЈЕ

В.Д. Начелника
Градске. управе з урбанизам и)

евинске послове

Радоња дабетиh, дипл.ииж.арх.
дејан Михајловић

ЧЈІАНОВИ КОМИСИЈЕ:
i. Baco Кресовнћ, дипл.инж.арх.
2. Нада Милић, дилл. инж.арх.-мастср
3. Радосав Н.Њепановнћ, дипл.инж.арх.______
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