На основу члана 39. тачка 84. Статута Града Новог Сада (,,Службени лист Града
Новог Сада , број 1 1/19), поводом разматрања Предлога одлуке о изменама и допунама
Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет
на углу Булевара крала Петра ј и Руменачке улице), Скупштина Града Новог Сада на LІІІ
седници од 1 7. септембра 20 1 9. године, доноси

ЗАКЈБУЧАК

1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о извршеној
стручној контроли Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог
градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара кра. а Петра І и
Руменачке улице), пре излагања на јавни увид са 35. седнице од 28.02.2019. године и
Извештај о обавленом јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне
регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара
краза Петра І u Руменачке улице), са 58. (јавне) седнице Комисије за планове од 15.08.2019.
године.
2. Заклучак са одлуком и Извештајима доставити Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАд НОВИ САД
ГРАдСКО ВЕЋЕ
Број: 35-72/2019-1
17. септембар 2019. године
НОВИ САД

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, 42/1З-УС, 50/13УС, 98/1З-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 на LIII
седници од 17. септембра 2019. године, доноси
-

оДлуку
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОвОМ САДУ
(локалитет на углу Булевара крања Петра І и Румеиачке улице)
Члан 1.
Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне
регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара
крања Петра І и Руменачке улице) ( Службени лист Града Новог Сада , број 55/18) мења се и
допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА
ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ ( Службени лист Града Новог Сада1 , бр. 39/11, 14/14,
8/16, 82/16, 50/17 и 42/18) (у дањем тексту: План) у делу грађевинског подручја Плана, у
Катастарској општини Нови Сад I, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је тачка на пресеку
источне регулационе линије Руменачке улице и северне границе парцеле број 5079. Од ове
тачке, граница у правцу североистока прати северну границу парцеле број 5079 на дужини од
14 м, затим скреће у правцу севера, прати управни правац повучен из северне границе
парцеле број 5079 на продужени правац јужне границе парцеле број 5076. дање, граница
скреће у правцу истока, редом прати претходно описан продужени правац, јужну границу
парцеле број 5076 и продужени правац јужне границе парцеле број 5076 до пресека са
осовином Улице Париске комуне. Од ове тачке граница скреће у правцујуга, прати осовину
Улице Париске комуне до пресека са продуженим правцем из северне границе парцеле број
5073/1. дање граница скреће у правцу запада, прати претходно описани продужени правац и
северну границу парцеле број 5073/1 до пресека са источном границом парцеле број 5077/1.
дање, граница скреће у правцујуга, прати источну границу парцеле број 5077/1 до пресека са
северном регулационом линијом Булевара крања Петра, затим скреће у правцу запада, прати
северну регулациону линију Булевара крања Петра до пресека са источном регулационом
линијом Руменачке улице. Од ове тачке, граница скреће у правцу северозапада, прати
источну регулациону линије Руменачке улице и долази до тачке која је утврђена за почетну
тачку описа границе.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћеноје 0,20 ћа.
Члан 2.
У Плану одењак ,,8.О. ПРАВИЛА УРЕЋЕЊА И ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА И
ЦЕЛИНАМА пододењак ,,8.1. Правила и услови урсђења и грађења за просторне
целине за које је основ за реализацију плав генералне
подтачка ,,8.1.2.
Услови за архитектонско обликовање објеката став 7. после реченице друге додаје се
реченица трећа која гласи:

За објекат на углу Булевара крања Петра и Реначке, планира се формирање и
препуста гја северној и западној фасади објекта на 3О% површине (ј)асаде изнад првог спрата
планираног објекта.

.

У подтачки ,,8.1.З. Специфични услови за уређење и грађење у урбајјистичким
целинама подтачка ,,8.1.3.2. Урбанистичка цејiина 4 део Планирани стамбени, стамбено
пословни и пословни објекти став 3. мења се и гласи:
На углу Булевара краа Петра І и Руменачке улице планира се изградња стамбеног,
стамбено пословног, пословно стамбеног или nословног објекта, спратности 2По+П+12,
са пословним анексом, спратности 2По+П+1, према графичком приказу број 2 у Р 1: О0О.
-

Објекат се поставња на грађевинску линију, која се не поклапа са планираним и постојећим
регулационим линијама према графичком приказу број 2 у Р 1: 1000. Испод новоформиране
грађевинске парцеле обавезно је формирати подземну гаражу у обавезно две, или више
подрумских етажа како би се обсзбедио јјеопходан број паркинг места, по нормативу једно
паркинг место по стамбеној јединици, односно једно паркинг место на 70 м2 пословног
простора. Приступ подземној гара?ки, са више І{еопходних улаза!
излаза, обавезно се решава у
оквиру парцеле, рампом или ауто-лифтом. Приступ је са северне стране парцеле. Уколико
технички и услови безбедносни дозволе, гаражирању возилаје могуће наменити и надземне
етаже. Прилаз подземној гаражи и парцели могуће је обезбедити из Улице Париске комуне,
преко постојеће саобраћајне површине у оквиру заједничке блоковске површине или
директно, према графичком приказу број 2 у Р 1: ЊОО. Ограђиваі-bе парцеле није могуће.
Партерно уређење парцеле, као и зеленило и мобилијар на парцели морају бити решени тако
да са заједничком блоковском површином визуелно и естетски чине целину. Кота површине
крова подземне етаже не сме бити изнад нивоа коте заједничке блоковске површине. У
условима ЈКП Водовод и канализација Нови Сад, дефинисано је да количина атмосферске
воде која се може испустити директно у јавну канализацију износи 30 1/ѕ/Iia. Све количине
изнад ових, морају се прихватити ретензијом на парцели и поступно упуштати у систем
канализациј е. На предметном локалитету не постој и изграђеiіа електродистрибутивна мрежа
потребног капацитета.

За снабдевање планираног објекта је потребно изградити
трансформаторску станицу (ТС) 20/0,4 kV. Нова ТС ће се, према условима ЕПС
дистрибуција, огранак

Електродистрибуција Нови Сад , је могуће изградити изван
новоформиране грађевинске парцеле, на парцели број 5080/2, на простору заједничке
блоковске површине северозападно од локалитета. За изграді-bу ТС је потребно обезбедити
простор величине 7х7 м, приступни пут ширине минимално 3 м, као и сагласност власника
парцеле. Тачну локацију нове ТС одредити у гiројектној документацији, према условима
ЕПС дистрибуција, огранак Електродистрибуција Нови Сад 1 . Оставња се могућност
изградње нове ТС и у оквиру подручја обухваћеног планом. Задржава се дрворед високог
зеленила према графичком приказу број 2 у Р 1: 1000 .

2

,

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
1.

Размера
Извод из Плана генералне регулације новог градског центра са
окружењем у Новом Саду План претежне намена простора са означеним
положајем измене и допуне
АЗ
Урбанистичкарегулација.
Р 1 : 1000
-

2.

Члан 4.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са
окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара крала Петра І и Руменачке улице),
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 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 новог градског центра са
окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара крала Петра І и Руменачке улице),
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 објавливања у Службеном листу Града
Новог Сада .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-72/2019-1
17. септембар 2019. године
НОВИ САД
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЈІАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА оКРУжЕЊЕМ У НовоМ САДУ
(Локалитет На угЛу Булевара крања Петра ј и Руменачке ул kіце
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ПРЕДСЕЦНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ОАДА
3дРАВКО ЈЕЛУШИЋ

ГРАНИцА ОБУХВАТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА

Јавно Предузеће

УРБАНИЗАМ Завод за урбанизам

НОви Сад, Булевар цара Лазара З/i јј
НАЗИВ ПЛАНА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
нобоГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕм У НОВОМ САДУ
(Лоалитагја углу Булока

крагН.а гіотра ј

и Румоіачке уаицо

др д. ПОЛИЋ. диппинж,арх.

НАЗИВ клірТЕ

УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА

ОБРАЂИВАЧ

ЈДРАГОЈЕВИЋ, ипл.инж.ГеОд.
М, ГОЈІУШИН-МИЋИЋ. арх.Техн.

НАР -кИл1АЦ
ИЗРАдЕ

ДОО БУЛЕВАР ИНВЕСТ
НОвИ САД

ПОМОЋНИК
ДИРЕКТОРА

Г. ЂИЛАС, Диплі,инжарх.
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еОј ЗАЛАТК4:

ДАТУМ:

РАЗМЕРА:

2.3.3118

09. 2019.

1IооО

ВРОЈ:

2.

РЕПУБЈН4КА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈІ4НА ВОЈВОДИНА
ГРАД НовИ САД
СКУППIТHиЛ ГРАДА новог САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: У-35-72/19
дана: 28. 02. 2019. годнне
ноВи САД
ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ KOHTPOJUі
НАЦРТА ОДЈјУКЕ О ИЗМЕНАМА ИДОГјУHАМА ІІЛАНА ГЕНЕРАЈпIЕ РЕГУЈјАЦИЈЕ
Новог грдског ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ НА
УГЛУ ЕУЛЕВАТА КРАЛА ПЕТРА ј И РУМЕHАЧКЕ УЛИЦЕ)
ПРЕ ИЗЈІАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД
Стручна контрола Нацрта одлуке о изменама и долунама Плана генералне регулације новог
градског центра са окружењсм у Новом Саду (локалитет на углу Булевара крала Петра і u
Руменачке улице), обавњена је на 35. седници Комисије за планове одржаној 2g.02.2019.
године, са почетком у 09,00 часова, у згради Скуппјтинс Града Новот Сада, Улица Жарка
3рсњанина број 2, у плавој сали на првом спрату.
35. седници присуствовали су: Радоња дабетић, председник Комисије, Нада Мизіић, секрстар
Комисије, Васо Кресовић, Зорица Флорић Чавадановић и Радосав Шћепановић, чланови
Комисије за планове.
Седници су іірисуствовали и представници ЈП Урбавизам Завод за урбаниЗам Нови Сад,
Градске управе за загіітиту животнс срединс и Градске управе за грађевинско земњинле и
инвестиције.
Након уводног образложења одговорног урбанисте и3 ЛІ Урбанизам Завод за урбанизам Нови
Сад, као обрађиаача nлана, Комисијаје констатовала следеће :
1.да је Одлука о изради измена и допува Плана генералне ретулације новог традског цевтра са
окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара краа Петра І и Руменачке улице),
усвојена на XLІV седuицu Скупштuне Града Новот Сада одржавој 14. децсмбра 2018. годuне
( Службени лист Града Новог Сада број 55/2018) са Решењсм о неприступању изради
стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана генералне ретулације новог
градског цснтра са окружењем у Новом Саду на зкивотну средину.
2. У складу са чланом 516 Закона о планирању и нзградњи ( Службени гласник Републике
Србије , бр, 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/1З-УС, 98/13-УС,
132/14, 145/ј 4 н 83/18) гіримењује се скраћени ггостуnак измена и допунамлланског документа
који подразумева да се не спроводи гіостуііак раногјавног увида, као и да се спроводи поступак
јавног увида у трајању од најмање 15 дана.
-

3. Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана гевералне регулације новог градског цеггра са
окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара крања Петра ј и Руменачке узгице)
Завод за урбанизам Нопи Сад.
израдилоје ЈП
4. да је текст за Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана тенералне регулације новот
градскот центра са окрузісењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара крања Петра ј и

Руменачке улице) припремјЂен у складу са 3аконом о планирању и изградњи (1Службени
гласник Републике Србије , бр. 72/09, 81109-исправіса, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС,
50/1З-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14 и 83/18).
-

5. На 35. седници, 0дрЈсан0ј 28. фебруара 2019. године, Комисија за планопе разматрала је
Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулацијс новог градског центра са
окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Еулевара крата ПетраІ и Руменачке улице) и тоМ
приликом дала позитизно мицлење на исти уз услов да се коригује и доттуни текст Нацрта
одлуке. Комисија за планове сматра да је потребно кориговати Нацрт одлуке тако да се не
условава положај трансформаторксе станице на предметној nарцели већ да ће се тачна
локација трансформаторске станице одредити кроз пројетпну документацију а све према
условима ЕПС Дистрибуције, огранак ,,Елеісгродистрибуција Нови Сад . Комисија сматра да је
потребно допуниті текст Нацрта одлуке тако да се даје могућност изградње стамбеног,
стамбено-лословног, пословно-стамбеног и пословног објекта на предметној парцели. Такође,
потребно је кориговати и допунити планско решење тако да се даје могућност формирања
препуста и на северној и западној фасади објеіnа на 3О% површине фасаде изнадпрвог сіірата
планираног објекта. У тексту ллана nотребно је додати спратност објеіста Јсао Јлто је и на
графичком приказу дефинисано 2По+П+12. У текст Нацрта потребно је додати услове да
уколико се не обезбеди потребан број гаражних места у оквиру планираног објеіnа са две
подрумске етаже, према наведеним нормативима, неопходна је реализација подрумске гараже
са више од две подрумске етаже. Такође, у текст Нацрта одлуке nотребно је додати услове да је
обавезна реализација више улаза!
излаза у подрумску гаражу са планираних пристуних
саобраћајница са северне стране парцеле.
Након корекција и усаглашавања са ставовима Градске управе за прописе, Нацрт одзтуке о
изменама и допунама Плана генсралне регулације новог градског центра са окружењем у Новом
Саду (локалитет на углу Булевара крања Петра І и Руменачке улице) Mo)іce ce упутити у даЈЂи
поступак доношења плана, у складу са чланом 50. закона о планирању и изградњи изградњи
( Службени гласник Републике Србије , бр. 72/09, 8 1/09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12,
42/1З-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18).
-

Извецјтај доставити:
1.ЛЈ Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевинско земњиште и инвестиције
3. Градској управи за урбанизам и грађевинске лослове
4.Члану Градског већа задуисеном за урбанизам и заштиту животне средине
5.Архиви

Секре, ар Комисиј

Нада Милић, дипл.ин)к.арх.

Председник Комисије

и грађевинсісе послове

-

ч
Радоња дабетић, дипл.ин)Јс.арх.

Михајловић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
гРАд нови САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСјІЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-72/1 9
дана: 15. 08. 2019. године
нови САд

ИЗВЕШТАЈ
О ОБАВЈБЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА
ИДОЛУНАМА ПЛАј{А ГЕНЕРАЈШЕ РЕГУЛАЦHЈЕ Ј{ОВОГ ГРАДСКОГ
ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЕМ у новОМ слд (ЛОКАЛИТЕТ НА УГЛУ
БУЛЕВАРА КРАЈЂА ПЕТРА І И РУМЕНАЧКЕ УЛНЦЕ)
Комисија за лланове Скупнјтине Града Новог Сада, на 58. (јавној) седници којаје одржана дана
15.0&2019. године у згради Скупштине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, у
плавој сали на Г спрату, са почетісом у 9,00 часова, разматрала је Извештај обрађивача плана о
слровсденом јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације
новог градског центра са окружењсм у Новом Саду (локалитет на углу Булевара краја ГЈетра І и
Руменачке улице).
58. седници присуствовали су: Радоња дабетић, председник Комисије, Васо Кресовић и Радосав
Шћепановић, чланови Комисије и Нада Милић, секретар Комисије за планове.
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са
окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара крава Петра Т и Руменачке улице) усвојена
је на XLIV седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 14. децембра 2018. године ( Службени
лист Града Новог Сада број 55/18) са Решењем о неприступању изради стратепже процене
утицаја одлуке о изменама и допунама HnaRa генералне регулације новог градског центра са
окружењем у Новом Саду на животну средину.
У складу са чланом 516 3акона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије ,
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/!0 УС, 24/! !, 121/12, 42/ ІЗ-УС, 50/ ІЗ-УС, 98/I З-УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/ ј 9 и 37/19 др. закон) лримењује се скраћени поступак измена и догіуна лланског
документа који подразумева да се не сггроводи поступак раногјавног увида, као и да се спроводи
поступакјавног увида у трајању од најмање 15 дана.
-

-

Нацрт одлуке о изменама и доnунама Плана генералне регулације новог градског центра са
окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара кра.ња Петра ! и Руменачке улице)
израдилоје ЈП ,,Урбанизам 3авод за урбанизам Нови Сад.
Стручну коктролу Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог
градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара крала Петра Ј и
Руменачке улице), Комисија за планове извршилаје на 35. седници одржаној 28.02.2019. године и
том лриликом дала гіозитивно мишјење на исти уз услов да се изврше мање корекције Нацрта
одлуке.
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Нацрт одлуке о изменама и допунама Гlлана генералне регулације новог градског центра са
окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара крала Петра ј и Руменачке улице) изложен
је најавни увид у периоду од 08. 05. 2019. године до 22. 05. 2019. године (чијеје оглашавање
објавјЂено у листу ІдневникІ од 08. маја 2Ој 9. године). У току јавnог увида досТавЈЂено је 11
(једанаест) примедби и 3 (три) примедбе nакон рока оставњеног за ггодношење примедби, што је
обрађивач плана констатовао у Извештају о спроведеном јавном увиду.
НаІ(он спроведеногјавног увида, Комисија за планове је на 58. (јавној) седници, одржаној 15.08.
2019. године (чијеје одржавање објавњево у листу дневник 1 од 12. 08. 2019. године) разматрала
Извештај обрађнвача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и дојіунама
Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу
Булевара крала Петра 1 и Руменачке улице).
Наісон изнотјіења ставова обрађивача гхлана на јавној седници омогућено је подносиоцима да
додатно образложе своје примедбе, након чегаје закњученјавни део седнице.
У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала да је у тоісу јавног увида поднето 1 і
(једанаест) примедби а након јавног увида доставњено јоњ 3 (три) примедбе на Нацрт одлуке о
изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са ојсружењем у Новом
Саду (локалитет на углу Булевара крала Петра Т и Руменачке улице).
Примедбе су доставили:
1. Небојша Миленковић, Нови Сад (електронским путем),
2. НС ИНЖЕЊЕРИНГ д.О.О., Бранислава Нушића 9, Нови Сад,
3. Иницијатива грађана 1 Сачувајмо Лиман од бетона ,
4. Предраг Антонић, златарићева 30, Петроварадин,
5. Татјана Јанковић, Ћирпанова 36, Нови Сад,
6. Андреј Калман, достојевског 4, Нови Сад,
7. Едвард Јанковић, Ћирпанова 36, Нови Сад,
8. Олга Селаковића, Ћирпанова 36, Нови Сад,
9. Стамбена заједница Булевар крала Петра І 64,
10. Група за концептуалну политику, Париске комуне 42, Нови Сад,
1 1. друштво архитеката І-Іовог Сада, Улица Светозара Милетића 20,
12. Радош Кулић, Булевар крања Петра 1 64, Нови Сад
13. Станари стамбених заједница у Булевару крања Петра 1 60, 62 и 64, Нови Сад и
14. Слободанка Веселиновић, уnравница стамбених заједница Бул. крања Петра І
број 62 и Ул. париске комуне број 5 у Новом Саду.

Примедба број 1
Примедбује поднео г. Небојша Миленковић, историчар уметности и писац из Новог Сада.
Примедбеје подењена на 3 дела:
1. Процедураје нарушенајер се доноњењем измена и допуна Плана не задовоњавају
основни принципи демократичности и лартиципативности где се овако ва)кном
-

з
питању као шТо је будући изглед Новог градског центра одлуке доносе у уском
кругу, без партиципације струке и грађана који се у читавом процесу
традиционално не доживњавају као партвери него као смстња . Изглед центра
града је идентитетско јіитање о ком би доносиоци о.длука морали да створе услове
за одржавање озбнњне и компетентне јавне расправе y іcojoj би учествовали
грађани, урбанисти, архитекте и еісономисти.
2. Примедба на обухват измене плана: Објекат на углу Булевара крања Петра 1 и
Руменачке улице. Предложени објекат је лоциран без икаквог обзира према
суседима на сличан начин на који је учињено и са тзв. Пупиновом палатом којаје
потпуно загосподарила ужим градским језгром како лрема станарима постојеће
зграде на северу (б надземних етажа), тако и инвеститору и станарима другог
ІЈланираног будућег објеіста (7$ надземних етака) на истоку, на углу Булевара
крања Петра І и Улице Париске ісомуие . На овај начин се значајно смањује
квалитет ?lсивота грађана у постојећим објектима, угрожавајуГіи њихово право на
светјіост, ваздух и приватност. Отуда би било целисходно да се из ва)кећег
урбанистичког плана задржи услов расписивања урбанистичко архитектонског
пројеіста за оба планирана објеіста уз Булевара крања Петра І, u за приступе до
њих,,.
3. НаLіелне примедбе се односе на концепцијском плану, инвеститорски урбанизам
који је у последњих двадесетак година идентитетски потлуно наруісио Нови Сад
као град по мери човеіса потпуно је запоставио интересе идентитетског очувања
новосадског урбанитета где се до премиса будућет развоја не долази у истинском
дијалогу са грађанима и струком већ се до одлука долази једностраним uаметањем
урбанистич јсих визија претпоставених инвеститора или групе/гругіице кој и
тренутно врпје/обавњају власт у граду. Отуда је Новом Саду неоііходна стручна и
компетентна ЈАВНА ДИСКУСИЈА тако и урбанистичка филозофија будућег
стратешког развоја града која би морала резултирати новим Генералним
урбанистичким планом развоја града за период од најмање двадесет година .
-

-

Комисија за плапове ематра да пріімедба делимичпо іі uje основанп а делимнчіјо
се не прихвата, уз образложење дато у Извецітају обрађивача о спроведеном јавном
увиду.
Прнмедба број 2
Примедбу је поднела Ј-ІС ИНЖБЊЕРИНГ д.о.о., Бранислава Нушића 9, Нови Сад, као
власник nарцела 5073/1, 5073/2, 5073/3 и 5073/4 у К.о. Нови Сад І у обухвату измена и
допуна плана. На овим парцелама је планирана зелена поврпЈина и део приступне
саобраћајпице са северне стране. Фирма НС ИН)КЕЊЕРИНГ д.О.О. је такође поднела
примедбу за измену плана, који подразумева и проширење ларцеле 5073/], ради лаісшег
гаражирања возила.
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Примедбом се предлаже изузимање парцела у власништву ове фирме, да се планирана
саобраћајнице помери транслаторво ван ових гјарцела или да се изменама и допунама
обухвати парцела број 5073/1.
Комисија за планове сматра да примедба делимично није основана а делимично
се не прихвата, уз образложење дато у Извсштају обрађивача о спроведеном јавном
увиду.

Примедба бро 3
Примедбу је поднела Иницијатива грађана 1 tСачувајмо јlиман од бетонаІ из Новог Сада.
Примедбом се i(онстатује даје гіредложена зона изградње објекта превелика у односу на
суседве зграде и слободие ловршине. Објекат је лоциран на начин да угрмкава станаре
постојеће зграде од шест ета)гса севсрно (Улица Париске комуне бр. 60, 62, 64) и станаре
планираног објекта на углу Булевара краа Петра 1 и Руменачке улице. 1 димензије
објекта и колски лриступи нанели би штету заједничким блоковским површинама и
станарима суседних објеката. Овакав гіриступ планирању указујс на немар према
окружењу и станарима у окру)І(ењу и директну корист коју остварује инвеститор
планираног објекта . Примедбом се захтева да се 11 пронађе оптимално решење за колски
пристул до планираних подземних гаража у предметном објекту и да се смањи габарит
нелогично Bucoі(or објекта на начин да мање угрожава осунчање постојећих објеката .
Планираuи објекат са наведеним габаритом нарушава право станара на здрав живот,
њихово право на конфорт и смањује ТРЖИШН вредност станова. 1 удајbеност објекта на
свега 10 ііі од суседног стамбеног објекта ііa северу, при чему се између два објекта
планира и диреістан колски лриступ! директан колски приступ ће бити на удањености од
свега 5 пі од станова у приземњу и угрожаваћс станарс и у нижим стажама. Гlланирана
саобраћајница је исклучиво у интересу инвеститора овог објекта. А до вишеетажне
гаражс ће сс у оба смсра приступати кроз уски и небезбедаu пасаж између стамбених
зграда, чиме сс угрожава безбедност станара .
Нелрихватњиво је формирање препуста на 1 l ета?ка изнад 1. спрата на северној фасади
планираног објекта, јер ће за осунчање и кон(])орт становања бити недовоњна удајbсност
за прозоре ставова од другог до петог спрата постојеће зградс. Угро?I(ава се и осунііањс
најмање половини станова на југу, што је у конфликту са урбанистиtiком праксом и
здравим разумом.
Споранје положај трансформаторске станице којије планиран на заједничкој блоковској
површини која је у служби свих станара овог блока. Неопходно је планирати
трансформаторску станицу на парцели коју заузима ннаеститор за изградњу овог објекта
неразумног (броја) етажа, а на штету осталих грађана. Приметна је пракса да инвеститори
потребне садр)і(аје обезбеђују на уштрб заједничких блоковских површина како би
остварили већи профит на својој парцели. Урбанистички ллан треба да заштити
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внтсресе грађана кроз корекције оваквих ііредлога, не да ііодртава злоупотребу у ісорист
гіојединаца .
Предлажемо да се из важећег урбанистичког плана задржи услов расписивања
урбанистичко
архитектонсісог конкурса због значаја ове раскрснице у близини
Новосадског сајма. Конкурсом би се гјостигла већа функционалност архитеісгонског
решења, висина гігіанираног објеfсга треба да се усклади са висином постојећих објеката, а
због важности ове локације, у циЈЋу стварања нове атрактивности, треба тежити складвом
уређењу целог
Потребно јс да решењс из nлана представи Нови Сад као урбанистичіси уређену и
функционалну градску средину, која уважава нотребе ставара и посетилаца Новог Сада, и
сагласнаје прописима и доброј урбанвстичкој пракси.
бјіока.

Комисија за планове

ие

прихвата

примедбу, уз образложеіе дато у Извештају

обрађипача о спроведеном јавном увиду.

Примедба број 4
Примедбу је поднео г. Предраг Лнтонић из Лстроварадина којом указује на угроісавање
услова становања становниіса гіостојећег објекта у ( Улица Париске Јсомуне 60, 62 и 64) и
будућег објекта на углу Булевара крал?а Петра 1 и Руменачке улице. Планирани објекат
својом висином би угрозио осунчање постојећег објекта, одвосно угрозио право на здрав
?кивот али и умањио цену некретнина.
Такође предлаже да се преиспита положај приступве саобраћајнице подрумским гаражама
плавираним објсктима којаје планирана на само 5 м од постојећег објекта.
У примедби се ваводи да је неприхвативо формирање nрепуста на северној фасади
објекта, на 1 1 етажа изнад 1. спрата.
У примедби се указује на положај трансформаторске станице планиране на заједничкој
блоковској поврпЈини. јер је приметва пракса да инвеститори потребне садржаје
обезбеђују на уштрб заједничкик блоковских повргиина ка!(о би остварили већи профит на
својој ларцели .
Предлаже се враћање обавезе расписивања јавног урбанистичко
конкурса јер не треба изгубити из внда значај ове раскрснице ісао изузетво посећеног
градскогјезгра обзиром на близииу Новосадског сајма1 T.
-

архитеісгонског

Комисија за планове не прнхвата примедбу, уз образложење дато у Hзвсштају
обрађиізача о епроведевом јавном увиду.

Примедба бро 5
примедбу је поднела гђа Татјана Јанковић из Honor Сада. примедбом се уісазује на 5
rpyrіa проблема које ствара планско реівење:

б
1. Однос превеликог објекта према суседним зградама и слободним повріпинама у

2.
З.
4.
5.

окружењу за постојеће и будуће станаре;
Мала удалеІіост планираног од суседног објеісга у Улици Париске комуне бр. 60
64 и планираног објекта на углу Булевара крања Петра І и Руменачке улице;
Формирање препуста на северној фасади ііланираног објеІсга на 1 1 етаіса (изнад I
спрата);
Положај трансформаторске станице за гіланирани објеІсат на заједничкој јавној
блоковсісој повріііини и
Укидање распнсивања урбанистичко архитектонсісог конкурса крања Петра І и
Руменачке улице.

-

Свим примедбама се указује на значајне измене на гіредметној локацији, гіосебно
близина планираног према постојећим објектима, које ће значајно умањити квалитет и
конфорт живота становника, право на здраво окружење, а као посебну гіоследицу,
угројсавање вредности некретнина постојећих станова. llосебно се указује на
некорегстност у реіпавању потреба инвеститора за приступом објектима (сервисна
еаобраћајница) и гјланирани non0 іcaj трафостанице на заједнич ким међублоковским
повріпинама. Указује се на важност локалитета за Град Нови Сад у целини, због кога би
требало задржати обавезу расписа урбапистич ico архитеісгонског кон ісурса.
Комисија за планове не прнхвата гіримедбу, уз образложеве дато у Извештају
обрађивача о спроведеном јавном увнду.

Прнмедба број б
Примедбује поднео г. Андреј Калман. Примедба указује на проблеме іcoje планирана
изградња објеісга ствара у непосредном оісру)Ісењу:
1. Однос планираног објеісга према суседном објеісту и јавпој бдоковсісој површини и
последица такве интервенције на садашње и будуће станаре;
2. Мала удањеност планираног, од суседних објеісата у Улици Париске комуне бр. 60
64 и планираног објекта на углу Булевара крања Петра Ј и Руменачке улице;
З. Формирање преrіуста на северној фасади лланираног објеісrа на 11 етажа (изнад 1.
спрата);
4. Поло)кај трансформаторске станице за лланирани објекат на заједничкој јавној
блоковској површини и
5. Укидање расписнвања урбанистичко архитектонског ісонкурса крања Петра Ј и
Руменаiіісе улице.
Свим примедбама се указује па последице нове изградње на ііланираној локацији
које ће изазвати значајне измене. Близина планираног у односу на постојећи објекат,
значајно ће умањити свалитет и ісонфорт )кивота станара, право на здраво окружег-бе, а као

7
посебну последицу, угрожавање вредности некретнина ііостојећих станоа. Посебно се
указује на некореісгност у решавању потреба инвеститора за приступом објектима
(сервисна саобраћајница) и планирани положај трафостанице на заједничким
међублоковским површинама. Укааује се на важност локалитета за Град Нови Сад у
целини, због кога би требало задржати обавезу расписа урбанистичко архитеісгонског
конкурса.
-

Комисија за планове не прихвата примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Пкимедба број 7
ПриМедбује поднео г. Едвард Јанковић. Примедбаје слична као и примедба број 6. И
овоМ примедбом се указује на следеће проблеме:
1. Однос планираііог објекта према суседном објеiсгу и јавној блоковској површини и
последица такве интервенције на садашње и будуће станаре;
2. Мала удањеност планираног, од суседних објеката у Улици Парисi(е комуне бр. 60
64 и планираног објекта на углу Булевара крања Петра !и Руменачке улице;
З. Формирање препуста на северној фасади плаиираног објеiсга на 1 1 етажа (изнад L
спрата);
4. Положај трансформаторске станице за планирани објекат на заједничкој јавној
блоковској површвни и
5. Укидање расписивања урбанистичко архитеіпонског конкурса краЈbа ГЈетра І и
Руменачке улице.
У примедби се предлаже да се за предметну локацију планира израда
урбанистичког конкурса, за објекат ниже спратности у складу са
архитејсгонско
непосредним. Разрадом конкурса би се изнашло и бое и функционалније реџјење за
наведене проблеме, које уважава потребе станара и посетилаца 1-јовог Сада1 .
-

-

-

Комисија зп планове ие прихвата примедбу, уз образложеіће дато у Извепітају
обрађнвача о спроведеном јавном увиду.

Пкимедба бкој 8
Примедбује јіоднела г-ђа Олга Селаковић. Примедбаје идентична примедби број 7.
Комисија за плаиове не прихвата примедбу, уз образложен)е дато у Извепзтају
обрађивача о спроведеном јавном уБиДу.

Примедба бкој 9
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Примедбује гІоднела Стамбсна заједница Булевар ІcpaJba Петра ј . Гlримедба се састоји из
три дела.
1. Примедба на однос превеликог објејста іірема суседним зградама и слободним
површинама.
Планирани објеІсат на углу Булевара кра.ња Петра І и Руменачке улице је лоциран
без игсаісвог обзира према суседима, xaіco рема нама станарима постојеће зграде на
северу (б надземних ета)ка), тако и инвеститору и станарима оног будућег објекта
(7-8 надземних ета)гса) на углу Булевара ісра.ња Петра ј и Улице Парисf(е комуне.
Лоциране тако да се маіссимално рањири у хоризонталном и вертиісалном правцу,
а да првенствено за своје потребе прошири и мрејсу koncfco леіпачких приступа из
позадине. Димензије габарита и колстси приступи били би на њтету заједничјсе
блогсовске површине и нас, становника суседних објеісата на северу. Зато је
безобзиран и бахат однос објеіста према нама у његовој оісолини . Захтева се да се
још једном лреиспита огггимално решење колског приступа до будућих
винјеетажних подземних гаража у објекат. Приступе до објеіста треба решити тако
да то не буде ва рачун нашег комфора.
Захтева се да се смањи габарит високог објеіста, или бар да се задріси габарит из
Ba)іcetі er урбавистичісог ллана који би знатно мање заклањао осунчање наше зграде.
Укојгико се примедба ве прихвати, планирани објекат Гiе битно нарушити комфор,
па тиме и вредност наших станова у нашој згради.
Образложење:
Неприхватњиваје мала удајЂеност (10 м) приземња и спрата планираног објеісга од
напјег стамбеног објекта на северу, поготово пошто се између објеката увлачи сада
непостојећи диреісганІт колсјси приступ uјирине 3,5 nі. Пословни садржаји у новом
објеісrу уводиће јсолсјси саобраћај до вињеетаісне подземне гара)ке, и то дуж целе
(четврте) стране нашег објеіста. директан ісолски ііриступ ће бити на удањености
око 5 м од станова у нижим ета)кама. Наш објеісат ће бити у обручу саобраћајница,
таісо да обострано оријентисани стакови губити на ісвалитету осунчаности и
озелењавања простора под прозорима на јужној страни, тјјто би иначе пруисила
мирна зајсдничка блоковска површина.
Какоје предложено, о заједништву овдс нема речи, већ ће се увући саобраћајница у
интересу инвеститора будућег објекта. до изградње дирсістног приступа соји ће
бити могућ тек након изградње планираног објекта на истоісу до вишеета?кне
гараже ће се у оба смера приступати кроз уски, тиме небезбедни пасаж између
наше и суседне стамбене зграде. I-Іеприхватњиво је формирање прспуста на 1 І
етажа изнад L Спрата на северној фасади планираног објекта, јер ће за осунчање и
комфор становања бити недовоњна удањеност (мање од і 3 м) за прозоре станова
од другог до петог спрата naіue зграде. При томе, високи препјироку габарит нашег
објеіста угрозиће осунчање ііајмање половини станова са југа, што је недопустиво
према неприкосновеној урбанистичкој лраiсси и правилима.
-
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2. Примедба на утврђивање пОложаја планиране ТС изван обухвата измене плана.
Неприхватњиво је да ће се положај планиране трансформаторске станице (ТС) за
потребе изградње овог објеісга одредити на неком, сада непознатом делу заједничке
блоковске површине коју користимо ми, постојећи становници, а управо под
нашим прозорима.
3ато је неопходно проширити обухват измене плана и наложити да се
урбанистичким пројетпом истражи и обезбеди простор за изградњу
трансформаторске станице на парцели за изградњу овог објекта.
3. Примедба на обухеат измене ллана
Захтева се да се обухват изменс плана прошири и на суседне зграде и њихове колско
пешачке просторе који -се намеравају користити за пристул овом 13-етажвом објекту.
Такође, да се обухвати целокупан простор за изградњу инфраструктуре (ТС, ретензија), а
којајс неопходна за рсализацију објскта.
Предлаже сс да се задржи услов расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса, или
најмање да се услови обавезна једновремена израда урбанистичких пројската за оба
објеіста планирана уз Булевар крала Петра 1, и приступе до њих.
образложење:
Из контекста знаіајнс градскс раскрснице сквера наспрам Новосадског сајма, истргнут
је део бсз концепцијс која би одговорила на потребу обликовањајавног градског лростора
на регулацији Булевара крала Петра Г, и приступе до њих.
-

Комисија за планове не прихвата примедбу, уз образложегbе дато у Извеаітају
обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Примедба број 10
Примедбу јс поднела Група за концептуалну политику из Новог Сада. Примедбом се
указује на прекршај у процедури излагања најавни увид нацрта плана.
Примедбом се констатује да је посетом месној заједници Омладински покрет и
диреwтним увидом утврђено да Нацрт овог плана није јавно изло?кен у било којој
просторији месне зајед}Іице, и тиме није доступан грађанима у отсвиру трајања јавног
увида.
У примедби сс наводи да су на овај начин прекршени Закон о планирању и изградњи (члан
50. Став 1), Правилник о садр)кини, начину и поступку израде документа просторног и
урбанистичког планирања ( Службени гласник РС 32/19, чланови бр. 60 и 61) и Зак.њучак
Градоначелника (број 35-72/2019-11), јер органјединице локалне самоуправе надлежан за
послове просторног и урбанистичког планирања није обезбедио потребне услове за
спровођење јавног увида, нити је на адекватан начин обавестио грађане о његовим
изменама, чимс им је ускратио могућност да приложе примедбе на Нацрт плана).
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Примедбом се тражи да се, због неадејсватног спровођења процедуре јавног увида на
нацрт плана 1 , понови јавни увид и обезбеди његова презентација уз присуство надлежног
урбанисте, у просторијама Месне заједнице Омладинсјси покрет .
Комисија за планове сматра да примедба није основана, уз образложеіbе дато у
Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Примедба број 11
Примедбу је поднело друштво архитеісата Новог Сада. Примедба је поделена у б
сегмената:
1. Примедба на обухват измена плана и нзбегавагhе ісонкурса
Из ісонтекста значајне градске расјсрснице, сквера, чији је део наспрам Новосадског сајма
има предислозиције да се уреди као трг, истргнутјеједан њен део без сонцепције која би
одговорила на потребу облиісовањајавног градског простора.
Недопустив је обухват измене важећег плана ісојим се из обавезе разраде урбанисті-јчкоархитектонсісим конісурсом изузео простор чија би архитеісгура морала пресудно
уобличити и завршити сли]су северне фасаде трга
његовог сегмента на регулацији
Булевара кра.ња Петра І, између улица Руменачке и Парисісе јсомуне.
Услов разраде iсонкурсом из важећег плана вишеструiсо је оправдан због великог значаја
новосадског сајма, јер би требало облијсовати вертикални просторни акценат као
креативно промишЈњен пандан вањісастој форми Мастер центра на npeІcoj страни .
Ппедлажемо: да се обухват измене плана прошири најмање на суседну локацију на истоі(у,
или jouі бо.ње на укупан простор који је у важећем глану преовлађујући намењен за
оппітеградски центар.
Предлаісемо: да се најмање услови обавезаједновремене израде урбанистичісог пројекта за
оба објеіста путемјавног конкурса. Тиме би се морали усагласити интереси власника двају
суседних објеката, а не да наручилац измене плана диісгира услове само у своју корист.
2. Примедба на однос према суссднма
Планирани објекат је лоциран без икаквог обзира на суседе, како према становницима
постојећег објекта на северу (тренутно шест надземних етажа), тако и оног будућег на
истоку (седам до осам надземних ета)ка). Лоциран је тако да заузме угаону позицију са
максимално раширеним габаритом у хоризонталном и вертикалном правцу, те тако да
првенствено за своје потребе прошири мрежу колских приступа из nозадuне димензије
габарита и колсіси приступ су на штету заједничке блоковсісе површине и ставовника
суседних објеката на северу. 3атоје однос објеісата према околини безобзиран и бахат.
Предлажемо да се задржи поло)кај грађевинских линија из важећег урбаі-іистичког плана
чији планирани габарити су у знатно сензибилнијем односу према суседима, јер логично
заврLпавају отворени блоіс понавјњањем ісвадратне и правоугаоне основе, најбитнuје, овде

:п
планирани вертикални габарит не заклања половину дужине фасаде постојећег стамбеног
објеіпа на северу.
Предлајсемо да се још једном преиспита оптимално ренЈење ј(ОЛСКог приступа до будућих
вишеета)ј(них подземних гара)1(а у објеіnу треба заједнички решити, а да то не буде на
рачун конфорта становника у постојећим стамбеним објектима на северу.
3. ПриNіедба на однос прсма суседном стамбеном објекту на северу
Неnрихватливоје мала удањеност (10 пі) и приземња и спрата планираног објеіста
од постојећег стамбсног објеісга на ссверу, поготово лошто се између (1)асада та два објегсга
увлачи сада непостојећи директан колски пристул ширине 3,5 м. Пословни садржаји у
новом објеіnу уводиће колски саобраћај до вишеетажне подземнс гараже, и то дуж целе,
четврте стране nостојећсг стамбеног објскта. диреісган колски приступ ће бити на
удазњености око 5 rrі од станова у нижим ета)кама. Тај лостојећи објекат ће бити у обручу
саобраћајница, таісо да обострано оријентисани станови губе ісвалитет осукчаности и
озелењавања простора на јужној страни, што би им прутсила јсвалитетна заједничка
блоісовска површина. То ће битно нарушити ісомфорт па тиме и вредност станова у
постојећем објеіnу. Како је предложено, о заједнинітву овде нема речи, већ ће се увући
саобраћајница у интересу инвеститора будућег објекта. до изградње диреісгног приступа
који ће се омогућити тек након изградње планираног објеісга на истоісу, до Вишеета?кне
гараже ће се у оба смсра приступати кроз уски, тиме небезбедни, naca іc између постојећих
стамбених објеката. Неприхватњиво је формирање препуста на 1 етажа изнад І . Спрата
на севсрној фасади лланираног објекта, јер ће за осунчање и комфорт становања бити
недовоњна удањеност (Мање Од 13 nі) за прозоре станова од другог до петог спрата
постојеће зграде. При томе, висојси и прсширогси габарит новог објеісга угрозиће осунчање
најмање половини станова постојећих станова суседне зграде са југа, што је недопустиво
према доскора неприісосновеі-tој урбанистичкој npaіccu u лравилима. У Правилнику о
олштим правилима за парцелацију и изградњу се задржао следећи услов: Висина новог
објеіпа одређује се. .дозвоѕњеном висином објеісга прописаном овим правилником. 3а
одређивање удањености од суссдног објеісга. .референтна висина фасаде окренуте према
суседу... релативна висинајс она које се одређује према другим објеістима и на релативно
равном терену је једнака је висини објекта. Спратност објеката свих врста у градским
стамбеним и општим зонама веГіих густина је до седам надземних ета)ка. Спратност
објеісата свих врста у зони реконструкције и обј-iове и централној урбаној зони, као и у
пословној зони и осталим изграђеним подручјима утврђује се локацијсісим условима, у
складу са осталом постојећом изградњом. У предметном случају драстично је одступњсно
од урбаног склада са постојећим стамбеним оісружењем iсоје прописује лравилник. 3ато
инсистирамо на убла?кавању лросторног несклада са суседима смањењсм спратности и
габарита објската на лрсдметној лојсациј и.
.

.
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4. Примедба на димензионисање хоризонталног габарита спратова
Графички прилог број 2 1 Урбанистичка регулација не садржи котирану удањеност
грађевинских линија спратова од регулационе линије. Односно, док важећи урбанистички
план условњава дубину габарита од 14 nі за источни објкат, а Њ гп за западни објекат,
презентовани графиітки приказ нема било каквих димензија. Ово је вероватно случајна
грепка.
Предлажемо да се још једном провере оптималне димензије квадратне основе
спратова, а да се у складу са наведеним Правником прибли)ке задовоњењу највећег
дозвоњеног игдекса заузетости за централне градске и пословне зоне бо%ll... индекса
изграђености за те зоне
3,5. У том смислу предлажемо да се провери оправданост
Lпирења габарита у приземњу и на 1. спрату, а да се урбанистичким пројеfстом провере све
димензије и ускладе са габаритом подземних гара)ка.
-

5. Примедба на утврђиваІbе положаја планиране ТС изваІl обухвата измепе
nnaіІa
Неіірихватњиво је да се положај планиране трансформаторске станице за потребе
изградње предметног објеіпа утврђује на гјростору заједничке блоковске површиве које
користе постојећи становници, управо под прозорима неких од њих. Зато је неопходно
пропіирити обухват овог плана, или утврдити да је неојіходно урбанистичким пројектом
истражити и обезбедити простор за изградњу трансформаторске станице на ларцели за
изградњу овог објеіста.
б. Прнмедба на утврђивање nоложаја и ісапацитета ретензије
С обзиром на познате примере неправилно димензуионисаних капацитета,
инсистирамо да се димензије и положај евентуално неопходне ретензије за прихват вишка
атмосферске воде провере и утврде у урбанистичком npojeіny. Ово директно утиче на
капацитет изградње на предметном локалитету .
Комисија за планове делимпчно нрихвата примедбу, уз образложење дато у
Извегитају обрађивача о спроведеііом јавном увиду.
Комнсија за плаиове сматра да је потребно допунити текст образложеЈbа
Нацрта одлуке у последњем ставу тако да се наведу услови ,,Елеіпропривреда
Огранаіс ,,Електроднстрибуцнја Нови Сад .

Прнмеба број 12
Примедбу је поднео Радош Куњић из Новог Сада. Примедба је стигла након рока
предвиђеног за јавни увид. Уз лримедбу је приложен предлог новог решења локације
(Скица број 1).
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СТанар сам зграде на Булевару крања Петра 1 бр. 64 и испред моје једине дневно
спаваће собе планирали сте да изградите дванаестоспратницу. Гнушам се тога и
предлажем разумније урбанистичко решење (цртежи у прилогу):
Да се прогпири обухват измена и допуна плана на просторе саобраћајница и
слободне заједничке гіовршине блока; неопходно је дати урбанистичко решење које
узима у обзир спратност, габарите и архитеіпуру околних објеката, па лоцирати
постојсће дрвореде у окружењу и nродужити их максимално у уличним гірофилима;
уз решење инфраструктурног снабдевања, то ће имати књучни утицај на креирање
рег)лационе линије око новог објекта;
2. да се планира јединствев објекат, уједињених инвеститора, дуж целе регулацијс
Булевара, од угла са Ул. Париске комуне до угла са Руменачком улицом; једино
заједничким силазом и излазом из гараже могуће је решити лроблем лоцирања два
суседна објеіnа плитких габарита, која су оба на угловима улица;
З. да улаз (или излаз) у тІодземне гараже испод објекта буде из Руменачке улице,
преко заједничке бл. поврпјинс, а излаз (или улаз) из гараже, на Ул. Париске комуне;
то значи, да бисмо за нас гіостојеће станаре околних зграда сачували садашњи уски
улаз на паркинг испред моје зграде, а још бисмо и ми добили колски Ііриступ и3
Руменачке, штоје веома добро из противпожарних разлога;
4. Да се креира нова регулациона линија Булевара крања Петра ј која ће
ослободити (мало) пјири простор пепјацима на западном углу испред новог објеіпа;
та регулација мора обезбедити коіітинуиране гірелазе улица за бициклисте у оба
укрштена правца, а пешацима ослободити више ваздуха на ћошку 1 док чекају пред
прелазом и семафором;
5. да се планира објекат са два габарита максималне спратности п+б са
повуtіеном 7. етажом (као код Мастер центра), и једним нижим делом П+2 између
них; нижи волумен мо)ке да се пружа испред фасаде вишег сегмента обухватајући
и његов западни угао (као објекат П+2 на углу улица Руменачке и Браће Поповић);
удањеност спратних делова новог објеinа од наше стамбене зграде не сме бити
мањи од ]4 м;
6. да западни сегмент новог објеІста сІдржи трем у приземњу, иа оба угла; то је
логично као одговор на постојећи дубок трем Мастер центра који обеле?кава угао
улица Браће Поповић и Хајдук Вењкове; трем је веома добар за лословање у
приземњу, а има лнковног смисла на ивици отоореног блока;
7. Да северни део објеiста буде максимално приземне спратііости дуж nравца
улаза
излаза из подземне гараже која се лредвиђа у два нивоа; тако би
удањеност напје стамбене зграде и обавезно nуног приземног зида иовог објсіnа
била 10 tn, што би омогућило да се формира неопходuи санитарни кордон испред
наших прозора континуирана зелена површина са постојећим дрворедом, али без
звучног и мирисног загађења од возила у новом објеfnу .

-

-
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Сгсицаброј 1

Комисија за планове не прихвата примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Примедба број 13
Примсдбу су поднели станари стамбених зграда у Булевару крања Петра І бр. 60, 62. и 64.
у Новом Саду, іјутем Службе извршних органа, Отворене канцеларије. Примедба је
доставњена након poica утврђеног зајавни увид.
У примедби се наводи да су обавеіптени да се планира изградња гаража испред њиховог
објекта на месту где су сада брезе и друго зеленило. Апелују да се избетонира двориште
јер су присутне бројне рупе у истом.
Комисија за плапове не прихвата примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача за примедбу број 3.

Примедба број 14
Примедбу је поднела Слободанка Веселинови1, управница стамбених заједница Бул.
крања Петра І број 62 и Ул. париске комуне број 5 у Новом Саду. Гіримедбаје доставњена
након рока утврђеног зајавни увид.
У примедби се наводи да није поштована заковска процедура која се односи на
,истицање Нацрта одлуке icao u на рок јавног увида. Ло њеном мишњењу и мишњењу

15
станара, сматра да процедура мора бити враћена на почетак а као разлоге наводи још и
сам пројекат који није добро решење, узимајући у обзир локацију, спратност и планирану
путНу инфраструктуру. Такође, да грађани нису били обавештени.
Комиеија за плапове сматра да примедба није основана, уз образложеІbе дато у
Извештају обрађивача о спроведепо јавном уВиДу за примедбу број 10.

Сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи, Извештај се доставња обрађивачу плана
іІ a надлежно поступање.
Након поступана по овом Извештају, обрађивач плана ће ллански документ доставитн
надлежном органу градске управе ради упућивања у процедуру доношења.
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