
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  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  
целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  Партизанске  улице  и  Сентандрејског  пута), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLІX седници  од  10. маја  20 1 9. године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скулштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допувама  Плана  генералне  
регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  
(локалитет  на  углу  Партизанске  улице  и  Сентандрејског  пута) пре  излагања  на  јавни  
увид  са  30. седнице  од  24. јануара  2019. године  и  Извештај  о  обавзњеном  јавном  увиду  
у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  зоне  
реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  
углу  Партизаиске  улице  и  Сентандрејског  пута) са  42. (јавне) седнице  Комисије  за  
планове, од  17. априла 20l9. године. 

2. Заклучаі  са  Одлуком  и  извештајима  доставиги  Градској  управи  за  урбанизам  
и  грађевинске  послове. 

РЕГIУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУППІТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 35-16/2019-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД  



На  основу  члана  35. став  7. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике  Србије , 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  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  
XLІX седници  од  10. маја  2019. године, доноси  

одЛУкУ  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЗОНЕ  РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  У  НАСЛЕЂЕНИМ  

АМБИЈЕНТАЛНИМ  ЦЕЛИНАМА  
У  НовОм  САДУ  

(локалитет  на  углу  Партизанске  улице  и  Сснтандрејског  пута ) 

Члан  1. 

Овом  одлуком, а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  
регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  
(локалитет  на  углу  Партизанске  улице  и  Сентандрејског  нута ) (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  55/1 8) мења  се  и  допуњује  ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЗОНЕ  РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  У  НАСЛЕЂЕНИМ  АМБИ.ЈЕНТАЛНИМ  
ЦЕЛИНАМА  У  НОВОМ  САДУ  (,,Службенилист  Града  Новог  Сада , бр. 52/1, 17/17 и  
9/1 8) (у  да.њем  тексту: План) у  делу  грађевинског  подручја  Плана, у  Катастарској  
општини  Нови  Сад  І . 

За  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана  утврђена  је  
осовинска  тачка  број  979 на  пресеку  Сентандрејског  пута  и  Партизаuске  улице. 0д  ове  
тачке  у  правцу  севера, граница  прати  осовину  Сентандрејског  пуга  дужином  од  
1бО.оом, затим  скреће  ка  истоку  правцем  управним  на  поменуту  -осовину  и  долази  до  
пресека  са  гіродуженим  правцем  западне  границе  парцеле  број  3343/7. да.ње, граница  
скреће  ка  југу, прати  претходно  описан  правац  и  западну  границу  парцела  бр. 3343/7 и  
3343/6, затим  скреће  ка  истоку, прати  јужну  границу  парцеле  број  3343/6 и  њеним  
продуженим  правцем  долази  до  осовине  улице  која  је  паралелна  Сентандрејском  путу. 
Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  југу, прати  осовину  поменуге  улице  до  осовинске  тачке  
број  2532 на  пресеку  са  осовином  Партизанске  улице, затим  скреће  ка  западу, прати  
осовину  Партизанске  улице  и  долази  до  почетне  тачке  описа  граuице  

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћено  је  1,0 ћа. 

Члан  2. 

У  Плану  одењак  ,,7. НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  пододењак  ,,7.1. Урбанистичкс  целине  за  које  је  основ  за  
реализацију  план  генералне  рсгулације  подтачка  ,,7.1.1. Локалитети  за  које  се  
мењају  важећа  планска  решења , а  основ  за  реализацију  је  план  генералне  
регулације, или  делом  план  генералне  регулације  а  делом  план  деталне  
регулације  став  1. после  алинеје  прве  додаје  се  нова  алинеја  друга  која  гласи : 

- део  урбанистичке  целине  2 (простор  на  углу  Сентандрејског  пута  и  
Партизанске  улице  - локалитет  број  20). Због  промене  намене  простора  из  намене  
пословања  на  улазним  правцима  у  намену  општеградског  центра , као  и  због  



изІиене  услова  изградње  на  парцели  број  3343/3 КО  Нови  Сад  І  (промена  габарита  
планираног  објекта  и  индекса  заузетости  на  парцели), План  генералне  регулације  
постаје  основ  за  реализацију  на  предметном  локалитету ; . 

досадашње  алинеје  друга  и  трећа  постају  алинеје  трећа  и  четврта. 

У  одењку  ,,8. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА  ПО  ЗОНАМА  И  
ЦЕЛИНАМА  пододењак  ,,8.1. Правила  и  услови  уређења  и  грађења  за  проеторнс  
целине  за  које  је  основ  за  реализацију  план  генералнс  регулације , или  делом  план  
генералне  регулације  а  делом  план  детањне  регулације  подтачка  ,,8.1.1. 
Специфични  услови  за  уређење  и  грађење  у  урбанистичким  целинама  подтачка  
,,8.1.1.1. дсо  урбанистичке  целине  2 после  дела  ,,Локалитет  број  12 додаје  се  део  
Локалитет  број  20 који  гласи : 

Локалитет  број  20 

За  локалитет  на  углу  Партизанске  улице  и  Сентандрејског  пута  (површине  1,09 
ba) планирају  се  намене  општеградског  центра  и  саобраћајних  површина. Планира  се  
директан  саобраћајни  приступ  локалитету  са  Сентандрејског  пута. 

У  јужном  делу  обухваћеног  простора, на  парцели  број  3343/3 КО  Нови  Сад  і, 
планира  се  вишепородични  стамбено-пословни  објекат . 

Максимална  спратност  планираног  објекта  у  јужном  делу  простора, према  
.Партизанској  улици  је  По+П+М+4, односно  По+П+М+3 на  делу  објекта  према  
Шајкашкој  улици  на  северу, као  што  је  представњено  на  графичком  приказу  број  2 
Урбанистичка  регулација . . . 

Планирана  заузетостје  до  100% у  зони  приземња, а  до  80% на  вишим  етажама  са  
стамбеним  јединицама . 

Учешће  пословања  обавезно  је  у  приземно  етажи, а  могуће  је  на  вишим  етажама  
уколико  се  тим  делатностима  не  загађује  животна  средина  и  не  угрожава  tновна  
стамбена  намена. 

дозво.њена  је  већа  висина  приземња, до  7 м. У  тој  висини  могуће  је  планирати  
пословни  приземни  део  висине  4 м  и  мезанин. пословне  намене  висине  3 м  у  делу  
објекта  према  Сентандрејском  путу, а  у  делу  приземња  према  источној  граници  
обухвата  плана, дозвоњена  је  реализација  гаража  или  пословања  и  пословних  јединица  
изнад  њих. 

део  објекта  спратности  По+П+М+3, као  и  крајњи  јужни  део  објекта  на  углу  
Партизанске  .улице  и  Сентандрејског  пута, уместо  покривања  равним  или  плитким  
крововима, потребно  је  уредити  као  интензивно  или  полуинтензивно  озелењене  кровне  
вртове, као  што  је  представњено  на  графичком  приказу  број  2 Урбанистичка  
регулација . 

Решавање  .стационарног  саобраћаја  корисника  објекта  решити  применом  
Правилника  о  условима  и  нормативима  за  пројектовање  стамбених  зграла  и  станова  
(, Службени  гласник  РС , бр.  58/12, 74/15 и  82/15). 

Приступну  саобраћајницу  којом  се  обезбеђује  директан  колски  приступ  
вишепородичном  стамбено -пословном  објекту  са  Сентандрејског  пута, потребно  је  
привести  намени  уз  услов  да  се  у  највећој  могућој  мери  очува  постојећи  би.њни  фонд  на  
предметној  зеленој  површини , кроз  инкорпорирање  постојећих  дрвореда  у  
паркиралишни  простор. Постојеће  саднице  на  траси  будуће  приступне  саобраћајницс  и  
паркинг  простора  потребно  је  одговарајућом  техником  пресадити  на  оближњу  зелену  
површину . Саднице  у  оквиру  пешачке  стазе  дуж  Сентандрејског  пута  реализовати  са  
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металним  решеткама. За  приклучење  планираног  објекта  на  електроенергетску  мрежу  
неопходно  је  изградити  приклучни  вод  20 kV u трансформаторску  станицу  20/0.4 kV y 
оквиру  објекта, у  призеМЈЂу, а  према  уличном  делу  објекта. 

Члан  З. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази: 

Размера!формат  

1. Положај  локалитета  на  подручју  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  
у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  Партизанске  
улице  и  Сентандрејског  пута) АЗ  

2. Урбанистичка  регулација Р  1 : 500 

3. Начин  спровођењаПлана	 Р  1: 500 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  
у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  ( локалитет  на  углу  Партизанске  
улице  и  Сентандрејског  пута ), садржи  текстуални  део  који  се  објавњује  у  ,,Службеном  
листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  три  примерка, које  својим  
потписом  оверава  председник  Скугпнтине  Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписавог  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  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  
у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  ( локалитет  на  углу  Партизанске  
улице  и  Сентандрејског  пута ), доступна  је  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  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада ! 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-16/2019-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД  
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РЕГјУБЈШКЛ  СРВИЈА  
AyTOHOMHA ПОКРАЈИА  ВОЈВОдиНА  
ГРАД  ноВи  САД  
СКУЛІНТИНЛ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
комuсијлзл  ПЛАНОВЕ  
Број: V-35--l6/19 
дана: 24. 01. 2019. године  
НОВИСАД . - . 

ИЗВЕШТАЈ  
. О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧЛОЈ  КОВТРОЈШ  

нАWГА.ОДЛУКЕ  о  ИЗМЕHАМЛ  КДОЛУаАМА  ЛЛА  Л-ГкЕРАлпЕ  РЕГУЛАЦІIЈЕ  
зокг  PEBOHCTPyKIXІLJE  y НАСЛЕЋЕВИМ  АмБиЈЕВгАЈпІим  ЦЕЛHНАМА  У  

аоВОМ  САДУ  (ЛОІАЛЛТЕТНЛ  УГЛУ  ЛАРТИЗАИСКЕ  УЛNЦЕ  И  
.

• СЕНТАЦЕЈСКОЕТТА ) : : :.. - 

• ТIРЕ  ЏЗЛАГАЊЛНА  ЈАВНУВЦЦ........: • 

• Стручла  контрола  Нацрта  одлке .о  изменама  и  долунам  Гјлнаееразшс  регулације  зоне  
рсконсірукције  у  наслеђеним  амбвјеіпалдим  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  упху  
Партизанскс  улице  и  Сентанцрејског  пута), обавњена  је  на  30. селtпици  Комисије  за  планове  
одржаној  24.012019. го,циие, са  почетком  у  09,00 часова, у  згради  Јавног  предузећа  
,,Урбаннзам  Завод  за  урбализам  Новн  Сад. Булсвар  цара  Лазара  3, у  великој  сали  на  трећем  
спрату. . 

30. седници  присустіовали  су: Радоња  Дабетнћ, председиик  Комисије, Зоран  Вукадиновић, 
заменик  .председника  Комисије , Нада  Милић, сскрета  Комисије, Васо  Кресовић, Зорица  
Флорић  Чанадановић  и  Радосав  пЈћспановиh, члаиоди  Комисије  за  лланове . 

Седици  су  присуствовали  и  представилци  JH Урбализам  Завод  за  урбализам  Нови  Сад, 
Градске  улраве  за  урбанизам  и  трађевииске  гіослове, Градске  управе . за  . запітиту  жнвотне  
средине, Градске  управе  за  . грађевинско  земзтиште  и  ннвестиције  . и  завода  за  запітнту  
спомениха  куліуре  Града  Новог  Сада. . . . . 

Након  уводнот  образложења  одговорнот  урбанисте  из  ЈГІ  Урбанизам  3авод  за  урбаннзам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следсће : 

. да  је  Одлука  о  израдн  измсна  и  допуна  гјлана  тенералне  регулације  зонс  реконсірукције  у  
наслеђсним  амбијентазінuм  целинама  у  Новом  Саду  (локаліпст  на  утлу  гјартизанскс  улице  и  
Септандрејскот  пуга), усвојена  ua XLІV седници  Скуппітиис  Г$да  Новог  Сада  одржаиој  14. 
децембра  20]& године  ( Службени  лист  Града  Новот  Сада  брј  55/2018) са  Рејлењем  о  
неприступању  изради  стратехпке  . процене  утицаја  одзхукс  о  нзменама  и  допунама  Плана  
генералне  ретулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  
на  животну  средину . 

2. У  складу  са  чланом  516 Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  
Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/І2, 42113-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14 и  83/1 8) примењује  се  скраћени  поступак  измена  и  допуна  планског  документа  
који  подразумева  да  се  не  спроводн  -поступак  раногјавног  увида, као  и  да  се  спроводи  постувак  
јавног  увида  у  трајању  од  најмање  15 дана. 



Председнвк  Комисије  

, ., 

.д. Начелника  
урбанизам  и  грађсвинске  послове  

оња  Дабетић, дипл.инж.арх. .т  ја ихајловић  

З. Надрт  одлуісе  о  изменама  и  допунама  Плана  генсралне  регуЈіације  зоне  реконструкцијс  у  
наслеђеним  амбијенталпим  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  Партизанске  улице  и  
Сентапдрејског  луга) израдилоје  Јп Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад. 

4. да  је  текст  за  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  План•а  генералне  регулације  зоне  
реконструкције  у  наслеђевим  амбијенталним  цединама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  
Партизаиске  улице  и  Сентандрејскот  пуга) притіремлен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  
изградњи  ( Службени  гласиик  Републике  Србије , бр. 72/09, 8 1/09-исправка, 64/10 - УС, 24/1 1, 
121/12, 42/1З-УС, 50/ІЗ-УС, 9g/IЗ-УС, 132/14, 145ј14 в  83/18). 

5. На  30. седницu, одржаној  24. јануара  2019. године, Комисија  за  планове  разматралаје  Нацрт  
одлухе  о  изменама  и  допуиама  Гlлава  генера.пне  ретулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  
амбијенталним  цсјіинама  у  Новом  Саду  (локалитет  иа  углу  Партизанске  улицс  и  Сентавдрејског  
пуга) и  том  приликом  дала  позитивно  мишл,еі*е  на  истИ  уз  услов  да  се  коригују  графички  
лрикази  тако  да  се  тачно  назначи  планирана  спратвост  піто  укњучује  и  мезанин. У  тексту  
Нацрта  одлуке  потребuо  је  коритовати  лланираиу  намену  објекта  тако  да  се  планира  изградња  
стамбено  пословног  објекта. 

Након  корекідја  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  nJІaua генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  
амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локаліпет  на  углу .Партизанске  улице  и  Сентандрсјсісог  
пута) може  се  упугити  у  дави  поступак  дQнопјења  плава, у  складу  са  чланом  50. Закона  о  
планирању  и  изградњи  ( Службеп  гласник . Репубдике  Србије , бр.  72/09, 81/09-исправка, 
64/10 - ус, 24/11, 121112, 42113-УС, 50/I3-УС, 98113-УС, 132/14, 145/14 и  83/18). 

Њвештај  досаіпи: 

1. ЈП  Урбаиизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађсвинско  земњиLuте  и  инвестиције  
З. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члаиу  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заідтиту  животне  средине  
5 .Архиви  

С  Комисије  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 



РЕГIУБЛШ(А  СРБиЈА  
АУТОНОМHА  ПОКРАЈI4НА  ВОЈВОдНА  
ГРАД  ноВи  САД  
CKyHHJTHHA ГРАДА  НоВог  САДА  
КОМСИЈА  ЗА  пЛАВОВЕ  
Број: У-35-16/19 
Дана; 17. 04. 2019. тодине  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОЕАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВиДУ  У  НАДРТ  ОдЛУКЕ  О  иЗМЕНЛМА  И  

ДОRУНАМА  ПЈјАпА  ГЕНЕРАЛЕ[Е  РЕГУЛАЦHЈЕ  ЗОЛЕ  
РЕКОНСТРУКIЏНЕ  У  НАСЛЕЂЕјШМ  АМБИЈЕНТАЛШі  ЦЕДПН4МА  
У  НОВОМ  САДУ  (ЛОКАЛиТЕТ  НА  УГЛУ  ПАРТИЗАНСКЕ  УЛИЦЕ  И  

СЕНТАдРЕЈСКОГ  пУТА) 

Комисија  за  планове  Скулштиіе  Града  HOBQT. Сада, на  4 1. (јавіој) седници  која  је. одржн  дана  
10.04.2019. годиие  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  Зрењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  1 спрату  и  на  42. (јавној) седдици  којаје  одржана  дана  17.04. 2019. годвие  у  згради  
Скупштине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  Зрењанина  број  2, у  павој  сали  на  Ј  слрату, са  
почетком  у  9,00 часова, разматрала  јс  Извештај  обрађивача  ллана. о  сгтроведеном  јавном  увиду  у  
Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Гlлана  генералне  ретулације  зоне  реконструкције  у  
наслеђ.еішм  амбијенталним  целинама  у  Новом , Саду. . (локалитет  на  .yІ y Партизанске  улице  и  
Сентандрејског  пута). . . 

4 1. седвици  гЈрисуствовали  су: Радоња  Дабстиh, председник  Комиије, Васо  Кресовuh и  Радосав  
ПЈћепаиовиh, члаиови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  плінове. • 

42. седници  Присуствовали  су: Радоња  даетић,: председник  Комнсије, ЗQран  Вукадиновић , 
заменик  предссдника  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  Н1 еnановић, чланови  Комисије  и  Нада  
Мллић, секретар  Комисије  за  лланове  

.Одлука  о  изради  измена  и  допуна  плана  тенералне  ретулације  зоне  рконструкције  у  наслеђсним  
амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  Партизанске  улице  и  Сеіпапдрејског  
пута  усвојена  је  ua XLIV седиици  Скупвітине  Града  Новог  Сада  одржаној  14. децембра  2018. 
године  ( Службени  дист  Града  Новог  Сада  број  55/18) са  Решењем  о  нелриступању  изради  
стратешке  процене  угицаја  одлухе  изменама  и  допунама  Плана  тенералне  реГулације  зоне  
реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

у  складу  са  чланом  5 1 б  закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службені  .тласник  Регіублике  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) примењује  се  скраћени  поступак  измена  и  допуна  планског  документа, који  
подразумева  да  се  не  спроводи  поступак  раногјавног  увида, као  и  да  се  спроводи  nоступакјавног  
увида  у  трајању  од  најмање  15 дава. . 
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Стручну  ковтролу  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Гілана  гснералне  регулације  зоне  
реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталвим  целинама  у  ј-lовом  Саду  (локалитет  на  углу  
Партизанске  улице  и  Сентандрејског  луга), Комисија  за  планове  извршила  је  на  30. седпици  
одржаној  24.01 .2019. године  и  том  приликом  дала  позитивно  мишњење  на  исти. 

Нацрт  одлукс  о  изменама  и  доаунама  flnaua генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  
наслеђевим  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  Партизанске  улице  : и  
Сен-тандрејског  пута) је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  оД  1 LОЗ. До  25.03.2019. тоцине  (чије  је  
огламавање  објавл,ено  у  листу  дкевник  оД  11. марта  2019. тодине) У  току  јавног  увида  
доставјЂено  је  З  (три) пркмедбе  на  вредложено  урбапистичіо  решење, што  је  обрађивач  ллана  
констатовао  у  Извпхтају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  уида, Комисија  за  плаиове  је  на  41. (јавној) седвици, одржаиој  10ђ04. 
20 1 9. годиве  (чије  Је  одржавање  објав.њено  у  листу  Дпевнии  од  08. 04. 201 9. године) разматрала  
Извепгг  обрађивача  пдана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Натфт  оДхуке  о  изменама  .и  допуиама  
Гілана  тенералне  ретулације  зове  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  
Саду  (локалитет  на  углу  Гјартизанске  улице  и  Сеигаuдрејског  пуга).

• 

Након  изнохлења  ставова  обрађивача  ллава  на  јавној  седници  је  омогућено  подпосиоцима  да  
додатно  образложе  својс  примедбе, након  чега  је  закњучен  јавни  део  седнице. .У  затвореном : делу  
седнице  Комисија  за  иланове  донела  је  посебаи  закњучак  којим  је  одложено  зак .учнвање  по  
приспслим  примедбама  до  исходовања  услова  ЕПС  дистрибуц uје, Огранак  Елеіпродистрибуција  
НовиСад.

.
. 

Обрађивач  плана, ЛЈ  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, исходовао  је  усгове  ЕПС  
Дистрибуције , Огранак  Елек-гродпстрибуција  Нови  Сад, број  86. 1 . 1 .0.-д-07.02.- 106791 - 1 9 .од  1 1. 
априла  20 1 9. године. Комисија  за  планове  је  ваставила  разматрање  поднетих  примдби, предлога  и  
сугестија  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допувама  Плана  геиералне  ретулацнје  зоне  
реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталвим  целиаама  у  Новом  Саду  (локајіиіі  на  углу  
Гіартнзанске  улице  и  Сснтандрејског  лута) на  42. (јавној) седници  која  је  одржана  17. априла  20 1 9. 
године. . . 

У  затворенОм  делу  седнице, Комисија  је  копстатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднетс  З  (три). 
ііримедбс  на  Нацрт  одлуке  о  измевама  и  допувама  Плана  генералне  регулације  зоне  
реконструкцијс  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локаліпет  на  углу  
Партизанске  улице  и  Сентандрејског  пута). . 

Примедбе  су  достапили : 

1. Електропривреда  Србије, Огранак  Електродистрибуција , Нови  Сад; 
2. Инишјатива  грађана  Сачувајмо  Лиман  одбетона  (Еињана  Симоновиh, Вигпња  Еаћановић) и  
3. WіNЅ  021 doo, Футопгка  56, Нови  Сад. 



Примсдба  број  1: 
(Гlодкосилац: Елеісгропривреда  Србије, Огранак  Елеіпродистрибуција , Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  прибавлање  услова  за  предметне  Измене  и  дотіуке  плана. 

Комисија  за  планове  прнхвата  примедбу  и  констатује  да  су  прибавл,ени  услови  
ЕПС  Дистрибуције, Отранак  Елеісгродистрибуција  Нови  Сад, као  и  да  је  Сагласна  да  истн  
буду  уграђенн  у  Нацрт  одлуке. . 

Примедба  број  2: 
(Лодносилац: Илицијатива  грађана  Сачувајмо  Лимал  од  бетона  (Билана  Симонови.ћ, Вишња  
Баћановић)) . 

Примедба  се  о.цноси  на  учеіпћс  зелних  површина  и  број  паркинг  места, а  прнмедба  гласи: 
Тражимо  измену  у  плану  којом  је  потребно  предвицети, и  инвеститора  обавезати  да  минимално  
ІО% површuна  парцеле  буду  зелене  површине. Такође  обавезати  инвесгитора  да  обезбеди  број  
паркинг  места  за  овај  пословно  стамбени  објекат  који. је  у  складу  са  Правилником  о  општим  
правилима  за  парцелизацију , регулацију  и  изтрадњу, члан  33. односно  једно  паркикг  илн  гаражно  
место  наједан  стаи, као  и  пракинг  места  за  пословне  објеісге  у.складу  са  овимчланом  правилвика, 
без  могућности  плаћања  наккаде  за  неизграђено  паркинт  место. 

Сагласно  исказавој  воли  предлагача  плана  да  се  уреди  питање  паркирања  у  Новом  Саду, потребно  
је  план  кориговати  у  складу  са  овнм  Правилником . Такође, у  складу  са  Правилликом  и  лланом  
дстал,не  регулацвје , предвиђено  јс  једно  дрво  на  свака  четири  паркинг  места. Нама  примедба  се  
односи  и  на  корекцију  плава  у  складу  са  наведеним . . 

}k наруіпавати  постојеће  зелене  поврціине  које  су  обухваћеве  овим  планом. 
Због: Решавања  проблема  паркирања  у  граду  и  повећања  зелених  површина, и  очувања  постојећих  
зелених  површива  које  су  обухваћеве  овнм  Изменама  и  допувама  плана  регулације . 

Комисија  за  лланове  сматра  да  део  примедбе  није  основан  а  .део  примедбе  не  
прихвата, уз  образложење  дато  у  Извеінтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увнду. 

Примедба  број  З: 
(Подносилац: WІNЅ  02 1 doo, Футоіпка  5, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  габарит  у  спратвим  етажама  и  Моли  се  корскцuја  ИСТQГ  у  складу  са  
приложеном  скицом, а  све  у  складу  са  угврђеним  урбанистичким  параметрмјvіа. 

Комисија  за  планове  прихвата  лримедбу. 



Вд; Начелника  

Градске  управе  за  ур( анизам  и послове  

Сходно  члаиу  50. Закона  о  планнрању  в  изградњи , Њвештај  се  доставјbа  обрађивачу  плапа  
на  надлежно  поступање.

-
. . 

Након  посіупања  по  овом  извеіптају, обрађнвач  плана  ће  плански  документ  достввити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  •процедуру  

Дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОГv1Ј4СЈ4ЈЕ: 

1. 3оран  Вукадиновић , дипл.ннж.саобр. 

2. Васо  Кресовић , дипл.инж.арх. 

3. Нада  Милић, дипл. ипж.арх .-мастер  

4. Радосав  Шћепановић , дипл.ивж.арх. 
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