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 Булевара Европе,
Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка ЗрењаНина, Булевара Михајла Пупина,
и други),
улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локајіитет Медицинске школе ,,7.
Скупштина Града Новог Сада, на LV седници од 18. октобра 2019. године, доноси

3 АКЈh УЧАК

1.Скупштина 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 Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица
Стражиловске и Жарка 3рењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у
Новом Саду (локалитет Медицинске школе ,,7. април и други) пре излагања на јавни увид
са 39. седнице од 27. марта 2019. године и Извештај о обавњеном јавном увиду у Нацрт
одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену
између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина,
Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Медицинске
школе ,,7.
и други) са 61. (јавне) седпице Комисије за планове од 2. септембра 2019.
године.
2. 3акњучак 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: 35-128/2019-1
18. октобар 2019. године
НОВИ САД

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник
РС , 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, 83/18, 31/19 и 37/19 др. закон) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог
Сада (,,Службени лист Града Новог Сада , број 11/19) Скупuітина Града Новог Сада на
-

LV седници од 18. септембра 2019. године, доноси
одЛукУ
О ИЗМЕНАМА И ДОГГУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЋУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ,
БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИHА,
БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У
НОВОМ САДУ
(локалитет Медицинеке школе ,,7. април и други)

Члан 1.
Овом 0длуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плада генералне
регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара,
улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и
Футошке у Новом Саду (локалитет Медицинске школе ,,7. април и други) ( Службени
лист Града Новог Сада , број 42/18) мења се и допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА
ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА
ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЈІА ПУпИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И
ФУТОШКЕ У НОВОМ САдУ ( Службени лист Града Новог Сада , бр. 40/11, 30/12исправка, 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17, 21/18 и 22/19) (у дањем тексту: План) у делу
грађевинског подручја Плана, у Катастарској општини Нови Сад 1ј, за осам локалитета,
укупне површине 12,74 ha.
Први локалитет обухвата два просторна потеса уз Булевар Европе и уз Улицу цара
душана.
Просторни потес уз Булевар Европе обухвата површину од 3,00 ha унутар границе
од почетне тачке на пресеку планиране регулационе линије Улице Ђорђа Магарашевића и
западне границе парцеле број 3000. Од ове тачке граница редом прати у правцу југа
западну границу парцеле број 3000, у правцу истока јужну границу парцела бр. 3000 и
3001, прати у правцу југа западну границу парцела бр. 2999 и 2998, затим продуженим
правцем западне границе парцеле број 2998 и долази до јужне планиране регулационе
линије Улице Олге Петров. дање, граница скреће ка истоку, прати планирану
регулациону линију Улице Олге Петров до пресека са западном регулационом линијом
планиране улице, затим скреће ка југу, прати западну регулациону линију планираuе
улице до пресека са северном границом парцеле број 4393/1(Улица Теодора Павловића).
Од ове тачке граница пресеца Улицу Теодора Павловића до тромеђе парцела бр. 4336/3,
1340/1 и 4337/1, затим прати источну граuицу парцела бр. 4337/1 и 4339/5 и продуженим

правцем источне границе парцеле број 4339/5 долази до северне границе парцеле број
4329/1. дање, граница скреће ка истоку, прати северну границу парцела бр. 4329/1, 4324/1
и 4325, затим у правцу југа прати источву границу парцеле број 4325 и њеним
продуженим правцем долази до ју)кне границе парцеле број 4278/1( Улица Тове Хацића).
Од ове тачке граница обухвата и прати границу nарцела бр. 4234/1, 4239/1, 4240/2 и
4242/3, затим скреће ка истоку, прати северну границу парцеле број 4240/1(Улица браће
Груловић) до пресека са продуженим правцем западне границе парцеле број 4226/1, затим
скреће ка југу, претходно описаuим правцем, пресеца парцелу број 4240/1(Улица браhе
Груловић) и долази до тромеђе парцела бр! 7840/4, 4226/1 и 4240/1(Улица браtiе
Груловић). дање, граница прати источну и јужну границу парцеле број 7840/4 и долази до
источuе регулационе линије Булевара Европе, затим скреће ка северу, прати источну
регулациону линију Булевара Европе и долази до тромеђе парцела бр. 2905/2, 2907/6 и
2907/1. Од ове тачке граница скреће ка истоку, іірати јужuу регулациону ллнију Улице
Ђорђа Магарашевића и долази до почетне тачке описа.
Просторни потес уз Улицу цара душана обухвата површину од 4,92 ћа унутар
границе од почетне тачке на тромеђи парцела бр. 7883, 3337/1 и 3336/2. Од ове тачке у
правцу југа граница прати источну регулациону линију Улице цара дугцана до северне
регулационе линнје Улнце Арањ Јаноша, затим скреће ка западу, прати северну
регулациону линију Улице Арањ Јаноша до пресека са источном регулационом линијом
Улице браће Кркњуш. дање, граница скреће ка северу, прати источну регулацнону линију
Улице браће Крклуш до тромеђе парцела бр. 3330, 3337/1 н 3329 ( Улица браће Крклуш),
затим скреће ка истоку, прати северну границу парцела бр. 3330 и 7883 и долази до
почетне тачке описа.
уги локалитет обухвата комплекс Медицинске школе 7 април површине од
1,29 ћа унутар границе од почетне тачке на тромеђи парцела бр. 4117, 3440 и 7808 (Улица
војводе Книћавина). Од ове тачке у правцу истока граница прати северну границу парцеле
број 41 17 и управнкм правцем пресеца парцелу број 7809 (Улица Атанасија Гереског) и
долази до источне границе nарцелу број 7809 (Улица Атанасија Гереског), затим скреће ка
југу, прати источну границу парцеле број 7809 (Улица Атанасија Гереског) до пресека са
продуженим правцем границе парцела бр. 4117 и 4107. дање, граница скреће ка западу,
прати претходно описан правац и јужну границу парцела бр. 4117, 4110/2 и 4115 до
тромеђе парцела бр. 4115, 4114 и 41 11, затим скреће ка северу, прати границу парцела бр.
4115 и 4114 и њеним продуженим правцем пресеца парцелу број 4115 до јужне границе
парцеле број 4117. Од ове тачке граница скреће ка заuаду, прати јужну границу парцела
бр. 4117 и 4116 и њеним продуженим правцем долази до осовине Улице војводе
Книћанина), затим скреће ка северу, прати осовину Улице војводе Книћаnина до пресека
са управним правцем повученим из тромеђе парцела бр. 4117, 3440 и 7808 (Улица војводе
Книћанина). дање, граница скреће ка истоку, прати претходно описан правац и долази до
почетне тачке описа.
Трећи локалитет обухвата простор у унутрашњости блока између улица Ласла
Гала и Браhе Рибникар површине од 0,52hа унутар границе од почетне тачке на тромеђи
парцела бр. 1161/1, 1161/2 и 1155. Од ове тачке у правцу истока граница прати северну
границу парцела бр. 1161/2, 1157 и 1156/3, затим скреће ка југу, прати источну границу
парцела бр. 1156/3 и 1158/3 и долази до тромеђе парцела бр. 1158/3, 1156/1 и 1160/2.
2

да.ње, граница пресеца парцеле бр. 1160/2 и 1160/1 и долази до преломне тачке на граници
парцела бр. 1160/2 и 1160/1, поноВо пресеца парцелу број 1160/2 и долази до тромеђе
парцела бр. 1160/2, 1196/1 и 1196/2. Од ове тачке граница прати источну границу парцеле
број 1196/1, затим је пресаца и долази до тачке на јужној граници парцеле број 1196/1
уда.њена 1 .00м од објекта на парцели број 1 196/1. дање, граница скреће ка западу, прати
јужну границу nарцеле број 1196/1, затим скреће ка северу, прати западну границу
парцеле број 1 196/1 до пресека еа јужном регулационом линијом планираног пролаза. Од
ове тачке граница долази до пресека западне границе парцеле број 1 100/3 и северне
регулационе линије планираног пролаза, затим прати западпу грапицу парцела бр. 1 100/3
и 1161/2 и долази до почетне тачке описа.
Четврти локалитет обухвата простор на углу улица Мише Димитријевића и Коло
српских сестара обухвата површину од 0,29ћа унутар границе од почетне тачке на
тромеђи парцела бр. 4 135/1, 4 137/1 и 4 1 3 8/2. Од ове тачке у правцу истока граница прати
северну гралицу парцеле број 4137/1 и њеним продуженим правцем долази до осовине
Улице кола српских сестара, затим скреће ка југу, прати осовину Улице кола српских
сестара и долази до пресека са осовином Улице Мише Димитријевића. дање, граница
скреће ка западу, прати осовину Улице Мише димитријевића до пресека са продуженим
правцем западне границе парцеле број 4137/1, затим скреће ка северу, прати претходно
описани правац и западну граuицу парцеле број 4 1 37/1, и долази до почетне тачке описа.
Пети локалитет обухвата целу парцелу број 11 89 КО Нови Сад 11 (Улица Ласла
Гала 32) површине од 0,2оћа.
Шести локалитет обухвата део блока између улица Лазе Нанчића и Серво Михања,
површине од 0,74hа унутар границе од почетне тачке на тромеђи nарцела бр. З 136/1, 3 137
и 7802/1(Улица Лазе Нанчића). Од ове тачке у правцујуга граница прати источну границу
парцеле број 3 136/1 и унравним правцем долази до осовине Улице Серво Михања, затим
граuица скреhе ка западу, прати осовипу Улице Серво Михања до пресека са уnравним
правцем повученим и3 тромеђе nарцела бр. 2 132/2, 3 103/2 и 3 104/2. Дање, граница скреће
ка северу, прати претходно описан правац и западну границу парцела бр. 3 132/2, 3 132/1 и
3 130, и продуженим правцем западне границе парцеле број 3 13 0 долази до осовине Улице
Лазе Нанчића, затим скреће ка истоку, nрати осовину Улице Лазе Нанчића до пресека са
nродуженим правцем источне границе парцеле број 3 136/1. Од ове тачке граница скреће
ка југу, прати претходно описани nравац и источну граuицу парцеле број 3 13 6/1 и долази
до почетне тачке onuca.
Седми локалитет обухвата блок уз Радничку улицу површине од 1 ,б3ћа унутар
граuице од почетне тачке на пресеку осовине Сутјеске улице ијужне границе парцеле број
881 (Сутјеска улица). Од ове тачке у јјравцу североистока, граница прати северну
регулациону линију Радничке улице до пресека са продуженим правцем западне границе
парцеле број 878, затим скреће у правцу југоистока. поклапа се са западним границама
парцела бр. 878, 876, 875, 874, 873/2, 872 и 886/2, затим у истом правцу пресеца парцелу
број 886/1 и долази до северне граuице парцеле број 759/2. дање, граница скреће у правцу
југозапада, nрати северну границу парцеле број 759/2 и продуженим правцем долази до
осовине која је дефинисана осовинским тачкама бр. 1094 и 1176. Од ове тачке граница
скреће у nравцу северозапада, прати поменуту осовину до nресека са јужном границом
парцеле број 893, затим у nравцу североистока и северозапада nрати границу парцеле број
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893, и њеним продуженим правцем поново долази до поменуте осовине коју прати до

тачке којаје утврђена за почетну тачку описа.
Осми локалитет обухвата простор у унутраџјњости блока између улица дожа
Ђерђа, Пушкинове, Мише димитријевића и Гогоњеве површине од О,l5ћа унутар границе
од тромеђе парцела бр. 1362/1, 1360 и 1362/2. Од ове тачке у гјравцу југоистока, граница
прати северну границу парцела бр. 1362/2 и 1363 до тромеђе парцела бр. 1363, 1361/2 и
1349 и управним правцем долази до планиране регулационе линије, затим скреће ка
југозападу, прати планирану регулациону линију до северне границе парцеле број 1339.
дање, граница скреће ка северозападу, прати северну границу парцела бр. 1339, 1370 и
1369 до пресека са правцем паралелним са планираном регулационом линијом повученuм
из тромеђе парцела бр. 1368, 1364 и 1367/2, затим скреће ка североистоку, прати
претходно описан правац и источну границу парцела бр. 1364 и 1362/1 и долази до тачке
којаје утврђена за почетну тачку описа.
У случају неслагања описа граница у тексту и границе приказане на графичком
приказу важи граница на графичком приказу.
Члан 2.
У Плану, оделак З. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЈБИШТА , пододењак 3.2.
Подела простора на целине са билансом површина Табела 1 Биланс површина
мења се и гласи:
Табела 1: Биланс површина
Намена повріпина

%

ћа

29,51

66,01

стаіјовање
26,08 ћа
породично ст.(П-П+1+Пк)
вишепор.ст.средњих густина, П+2+ПкП+3+Пк).... 14,08 ha
виніепор.ст.великих густина, П+4+ПкП+6+Пк) 20,07 ћа
вишепор.стаиовање (ГП), преко четири спрата
5,78 ћа
пословни комплекси у зонама становања
-

-

-

-

-

-

-

-

1,77

0,79

44,26

19,77

градски центри
општеградски и линијски центри (П-П+14-1 5)

зона центра уз Футошку ул. са посебним амбијенталним
карактеристикама
сnецијализовани центри
спортски и пословни центар ,,Војводина Нови Сад
Уuиверзитетски центар

-

2,62

1,17

17,81
0,53

7,96
0,24

-

-

-
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-

-

јавне службе
здравствене установе
образовање

0,49

1,10
12,42

комулалне површине
гробња
уређенајавна површина
зелене поврпіине (парк, трг, сквер)
-јавнегараже

5,55

-

-

-

9,11
1,86
1,94

4,07
0,83
0,87
0,8

61,98
0,47

27,71
0,21

1,80
______

-

-

_________

саобраhајне површине
стапица за снабдевање горивом

У одењку 4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
пододењак 4.1 План регулације став 2. после алинеје четрнаесте додаје се алинеја
петнаест која гласи:
предшколске устапове.
-

У одењку 5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ
пододењак 5.1. Саобраћајна инфраструктура став 10. агіинеја прва мења се и гласи:
изградњајавне гараже јужно у блоку између улица Ласла Гала, Браhе Рибникар
и данила Киша, спратности до Су+П+2 П+3, капацитета од око 75 до 95 паркинг места
по етажи;
Алинеја трећа мења се и гласи:
надоградња јавне гараже код Спортског и пословног центра Војводина до
спратности Су +П+2 и оријентационог капацитета 1000 паркинг места;
После алинеје четврте додаје се нова алинеја пета која гласи:
изградња гараже зајавно коришћење северно у блоку између улица Ласла Гала,
Браће Рибникар и данила Киша, спратности до П+2, калацитета око 55 паркинг места по
етажи;
досадашња алинеја пет до седам постају алинеје шест до осам.
досадашња алинеја осма која постаје алинеја девета мења се и гласи:
изгадња гараже/гаража за јавно коришћење у блоку између улица дожа Ђерђа,
Пушкинове, Мише димитријевића u Гогоњеве, спратности до Су +П+3. Капацитет гараже
(северна грађевинска парцела) је око 30 паркинг места по етажи, а гараже на јужној
грађевинској парцели око 15 паркинг места по етажи;
досадашње алинеје девета до 12. постају алинеје 10. до 13.
У одењку б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА пододењак б.I. Општи услови уређења
простора подтачка 6.1.2. Јавне службе став 2. алинеја прва мења се и гласи:
проілирење предшколских установа у Улици Лазе Костића број 5 и Ујiици
Војвођанских бригада број 14; новu комплекси и објекти на подручју Грбавице (блоковu
-

-

-
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око Улице данила Киша), у Улици Мише димитријевића број 74, и у блоку између улица
Лазе Нанчића и Серво Михала;
Алинеја трећа мења се и гласи:
nроширење Средње мколе Светозар Милетић и проширење Медицинске школе
!7 април 1;
-

У пододелку 6.2.

Мере заштите културно

заштиhених природних целина

подтачка 6.2.1.

историјских сііоменика и
Мере заштите културно
-

историјских споменика део Археолошки локалитети после става 1. додаје се став 2.
који гласи:
Поред познатих археолошких локалитета, nросторни потеси уз Улицу цара
душана и Булевар Европе, Комплекс Медицинске школе 7. април , Локалитет 22
(унутрашњост блока између улица Ласла Гала и Браће Рибникар), Угао улица Мише
димнтријевића и Кола српских сестара и Комплекс општеградског центра у Улици Ласла
Гала број 32, налазе се у у зонама потенцијалних локаллтета са археолошкuм садржајем и
скелетнuм налазима.
део Мере заідтите простора: мења се и гласи:
Мере заштнте простора са аспекта археологије:
На свим познатим и потенцијалним локалитетима са археолошким садржајем и
скелетних налаза, прилнком земЈЂаних радова на изградњи и реконструкцијн нових
објеката и инфраструктуре, обавезни су археолошки надзор н контрола земаЈЂаних радова.
Потребно је да инвеститорн uзградње исходују мере технuчке знптите и сагалсностu на
пројектну документацију од Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада.
У складу са чланом 109. 3акона о културним добрuма ( Слу?кбени гласник РС
бр.71/94, 52/11-др.закон и 99/11-др.закон), инвеститори изградње нових објеката и
инфраструктуре су обавезни да уколико приликом извођења земњанuх радова наиђу на
археолошко налазиппе unu предмете, без одлагања стану, оставе налазе у ноложају у
којем су нађени и обавесте надлежни завод за заштиту споменика културе.
У делу Евидентирани објекти градитењског наслеђа став 2. мења се и гласи:
важећим плановима деталјје регулације, којн представњају основ за уређење
Iу

простора у којима су лоцирани објекти под претходном заштитом, предложени су услови

и мере заштите од стране 3авода за заштиту споменика културе

Града Новог Сада.

После става 2. додају се три
Завод за заііiтиту споменика културе Града Новог Сада је евидентирао објекте у
Улици Ласла Гала број 32 на парцели 1 1 89 КО Нови Сад 1ј, и у Улици Ласла Гала број 24
на парцели 1195 КО Нови Сад 11 као непокретности које уживају претходну заштuту.
Мере заштите добара која уживају
су Законом о
( Службени
Ови
става која гласе:

претходну

културним

добрима

гласник

заштиту

утврђене

РС бр.71/94, 52/11-др.закон

и 99/11 -др.закон).

објекти се не смеју оштетити или уништuти, не смеју без саrласности мењати изглед,

својства или намену.

Завод
прописујући

за заштиту споменнка културе

Града Новог Сада

конзерваторско-рестаураторске
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услове

за

се

стара о овим добрима

предузимање

мера

техничке

заштите. Након добијених услова треба исходовати и сагласност на техничку
документацију.
У пододењку 6.5. Услови п мере заштите жгiвота и здравња њуди и заштите од
пожара, елеметітарнихгіепогода, техничко технолошкгіх несрсћа и ратних дејстава
део Заштита од пожара мења се и гласи:
-

Заіiiтиту од пожара треба обезбедити одговарајућлм мерама зајіітите: распоредом
појединачних објеката и њиховом међусобном удаленошћу димензионисаном тако, да се
обезбеде безбедносни појасеви између објеката који представњају противпожарну
баријеру, коришћењем ватроотпорних материјала за изградњу објеката, изгра,дњом
противпожарне хидратантске мреже, планирањем приступних путева и пролаза за
ватрогасна возила до објекта,

озелењавањем слободних површина, омогућавањем

евакуације и спасавања њуди итд.
Обавезно је придржавање закона, прописа, стандарда и других аката којима је
уређена област заштите од пожара и експлозија, а посебно одредби следећих прописа:
Закона о заілтити од пожара (Іiслужбени гласник рс I, бр. 11 1/09, 20/15, 87/18 и 87/18 др.
-

закон), Закона о запаливим и горивим течностима и запаливим гасовима ( Службени
гласник рсII, број 54/1 5), Правилника о техничким нормативима за инсталације
хидрантске мреже за гашење пожара ( Службени лист РС ,
број 3/1 8),

Правилника

о

техкичким нормативима за пристуnне nутеве, окретнице и уређене платое
за ватрогасна

возила у близини објеката повећалог ризика од пожара (

Гараже

за nутничке

Правилником

о

техничким

пожара и експлозије (

Ради

аутомобиле

заштите

морају

захтевима

за

свему

у

заштиту

Службени лист

бити

гаража

СРЈ ,

пројектоване

за

путниче

број 8/95).

у

складу

аутомобиле

са

од

Службени лист СЦГ , број 3 1/05).

од

пожара,

при

пројектовању

објеката

неопходно

је

предвидети

приступне путеве, окретнице, и уређене платое за uнтервенцију
ватрогасних возила, а све

према Правилнику о техничким нормативима за пристуnне
путеве, окретнице и уређене
nлатое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика
од пожара.

При пројектовању у оквиру парцела корисника обавезно предвидети,

испројектовати

приступне

путеве,

окретнице

и

уређене

платое

за

приказати и

интервенцију

ватрогасног возила који морају бити предвиђени тако, да се омогући
nриступ бродовима и
околним објектима да би се могло вршити гашење и спашавање
лица.

При

планирању

и

пројектовању

објеката

обавезна

је

техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара
број 80/1 5),

пословних

Правилника о техничким

објеката

Правилника

о

и

објеката

техничким

јавііе

примена

нормативима за запітиту

намене ( Службени

нормативима

за

заштиту

Правилника

( ,,Службени

гласник РС

од пожара стамбених

гласник

угоститењских

РС ,

о

број 22/19)

објеката

од

и

и

пожара

( Службени гласник РС , број 20/1 9).
Неопходно је да надлежни орган у процедури

издавања локацијских услова који су

обухваћени планским документом, прибави услове
у n огледу мера заштите од пожара (и
услове

за

безбедно

поставњање

у n огледу

мера
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занітите

од

пожара

и

експлозија

када

објекти садрже запаливе и гориве течности, запаливе гасове и експлозивне материје) од
Министарства унутрашњих послова (Управе и Одењења у саставу Сектора за ванредне
ситуације), као имаоцајавних овлашћења, а све на основу члана 54. Закона о планирању и
изградњи и члана 16. Уредбе о локацијским условима ( Службени гласник РСI!, бр. 35/15,
114/15 и 117/17).

У складу са чл. 33, 34. и 35. 3акона о заштити од пожара, инвеститор мора
прибавити сагласност на техничку документацију од Министарства унутрашњих послова
Србије, 0делење за запјтиту и спасавање у Новом Саду.
У оделку 7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА назив пододењка ,,7.1. Услови уређења и
грађења у оквиру урбаiiистичких целина и зона 1 до 10 мења се и гласи:
!!7.1.условlј уређсња и грађења у окВиру урбанистичких целина и зона 1 до
13.
део Урбанистичка целина 2 Комплекс Мсдицинске школе 7. арпил t мења
се и гласи:
-

ІІ

Урбанистичка цслина

2 Когиплекс Медицинске школе 7. арпил
-

Комплекс Медицинске школе 7. април 1 планира се са проширењем на парцеле бр.
4116,4115,4110/2, инадеопарцеле 6рој 7809 КОНовиСа дјј.
У цилу формирања уличног паркинга и тротоара, у делу комплекса оријентисаном
према Улици војводе Книћанина, утврђује се нов положај регулације улице, односно
граница парцеле дјколе на 1 1,00 м од осовине улице.
Планирана површина комплекса износи око 1, 1 8 ћа.
На комnлексу/парцели Медицинске школе 7. Анрил , планира се доградња објекта
у складу са потребама школе за повећањем капацитета. Планирана доградња омогућиће
безбедност ученика у процесу наставе и одвијање наставног процеса за све образовне
профиле и сва одењења у школи.
доградња постојећег објекта у северном делу нарцеле планира се у оквиру зоне
површине око 5 17 м2 и спратности п+з. Планирана доградња у јужном делу парцеле
износи око 300 м2 и сnратности П.
Максимални индекс заузетости у односу на планирану површину комплекса износи
3 0%.
Оријентационе зоне доградње су представњене на графичком приказу, као и улази
у комплекс школе и објекат. Могућа су одступања у односу на графички приказ, уз
поштовање максималног индекса заузетости, и услова о минималној удајености од
граница парцеле.
Условлава се минимална удаленост објекта од северне границе парцеле 4,0 м а од
јужне границе парцеле 3,5 м.
Планиране доградње објекта треба да имају савремеііи архитектонски израз, али и
да се хармонично уклопе у постојећл комплекс школе. Основни принципи обликовања као
и композиције приликом пројектовања фасада, јесте прилагођавање постојећем објекту
школе и карактеру амбијента.
Планира се раван или плитак кос кров нагиба до 10 %.
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С обзиром на повећање капацитета школе, планира се НоВи ПОСТО за паркирање
возила и тротоар за пешаке у оквиру планиране регулације Улице војводе Книћанина.
Планираним решењем ће се обезбедити простОр за око 16 возила.
Приликом реализације паркинга, потребно је сачувати постојеће вредпо зеленило.
Нланира се дале уређење школског комлекса (озелењавање, завршавање изградње
спортских терена итд.), као и привођење намени површиnа које су плалиране за
проширење постојећег комплекса.
Врста и положај спортских терена може бити и другачији у односу на
представњене на графичком приказу уз поштовање основпих пешачких токова.
Сви садржаји у објекту морају бити доступпи, без препрека, деци, старима и
осталим лицима са посебним потребама.
За потребе хитних, противпожарних интервенција и одржавања, око планиране
доградње у северном делу комплекса, планира се колско-пешачка површина ширине 3,5
м.
Ограда се планира по ободу комплекса школе. Планирати је као прозрачну и
озелењену.
За реализацију доградње објекта школе или остале радове, планом се неће условити
формирање јединственог комплекса!
парцеле, односно обједињавање свих парцела.
Могућа је фазна реализација у оквиру комплекса, до коначног формирања целине
комплекса.
У оквиру комплекса, планира се одговарајући концепт уређења поплочавања,
осветлења, поставњања урбаног мобилијара и озелењавање у складу са условима датим у
одењку Т!
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА пододењак 6.3. Услови за уређење зелених
ТТ
површина
После дела Урбанистичка целина 10 Блок општеградског центра омеђен
Булеваром Европе, Булеваром цара Лазара, Улицом цара Душана и Арањ Јаноша
б

-

додају се три дела који гласе:
Урбанистичка целина 11

Угао улица Мише димитријевића и Кола српских

-

сестара
На грађевинској парцели која ће се формирати од целих u делова парцела број
4137/1, 4137/2 и 4137/3, планира се изградња објекта јавне намене —предшколска
установа.
Површина комплекса износи 0, l9ћа. Величина комплекса омогућава смештај за око
140 деце рачупају1 г параметар 8,00 м2 објекта / детету.
Макснмална спратност објекта предшколске установе је П+1+Пк или П+1+
повучен 2. спрат уколико се планира раван кров. У оквиру поткровне етаже могуће је
реализовати само садржаје администрације или помоћне просторије, док деца морају бити
смепітена у оквиру приземња и првог спрата.
Зона изградње пла[Iираног објекта је представњена на графичком приказу број б
Т!Угао улица Мише димтријевића и Кола српских сестара, Урбанистичка целина 1 1
У оквиру зоне изградње на графuчком приказу која је дефинисана грађевинским
линијама, могуће планиратн габарит објекта до индекса заузетости 30%.
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На делу парцеле на самом углу, планира се одговарајућл концепт озелењавања и
уређења који подразумева формирања платоа и дечијсг игралипіта. Планирана решења
прсдставњена на графичком приказу Нису обавезујућа, али је обавезно чување постојећег
квалитетног зелепила и планираних комуникација.
Основ за реализацијује план генералне регулацијс.
Паркирање се решава у оквиру комплекса на слободним довршинама, у складу са
просторним могуhностима, и на јавним површинама у окружењу. Паркинзи на јавним
површинама су приказани на графичком приказу број б у оквиру саобраћајних површина.
Њихова намена првенствено треба да буде у функцији довођења и одвођења децс у
предшколску установу што се дефинише техничким регулисањем саобраћаја.
Оставња се у случају потребе могућuост реализације подземне етаже (подрум) за
гаражирање возила и техничке просторије. Зона изградње је представњена на графичком
приказу број б Угао улица Мише димтријевића и Кола српских сестара, Урбанистичка
целина 1 1. Прилаз гаражи се планира из Улице кола српских сестара.

Урбанистичка целина 12 -Комплекс општеградског центра у
Улици Ласла Гала
У Улици Ласла Гала број 32, на парцели бр.i 1g9 КО Нови Сад јј, утврђује се
намена општеградски центар.
Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада је 1 1 1 .20 i 8. године
евидентирао објекат у улици Ласла Гала број 32 на парцели 1189 КО Нови Сад 11, као
непокретност која ужива претходну заштиту.
У оквиру овог комплекса планирају се садржаји као піто су култура, уметност,
образовање и остале намене општеградског центра комплементарне садржајима културе.
Постојећи објекти спратности од П до П+1, чувају се у изворним габаритима.
За све интервенције у оквиру комплекса (адаптација, санација, пренамена делова
комплекса који се интегрално чувају), потребно је исходовати услове и мере техничке
заштите надлежног завода за заіптиту споменика културе.
.

Урбанистичка целина 13 -Блок општеградског центра уз Радіјичку улицу
Блок уз Радничку улицу, планира се за општеградски центар, јавну гаражу,
уређене јавне површиiіе са пешачким комуникацијама, саобраћајне површине и
трансформаторску станицу.
У оквиру намене опnітеградски центар, дефинисана је грађевинска парцела на
којој се планира изградња nословног, пословно-стамбеног или стамбено-пословног
објекта са минималним учешћем пословања 20% не рачуиајући површину гаража.
Максимална спратност објектаје По+П+1- По+П+12.
Заузетост парцеле је максимум 100% у оквиру етаже подрума, приземња и 1.
спрата, који су намењени за паркирање возила, осим у делу према Улици Радничка и
Улици Сутјеска где се у шириnи ламела и њиховом дужином планира пословање
(канцеларије, локали...) на приземњу и 1. спрату.
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У делу објекта који је планиран за потребе гаражирања возила, Могу се формирати
више етажа ни)ке корисне висине, али тако да укупна висина тог дела објекта не прелази
коту пода другог спрата уличног дела објекта.
Заузетост парцеле изнад приземња и 1. спратаје 50%.
Максимално дозвоњени индекс изграђености је 6,5.
Максимална развијена бруто површинаје око 17.000м2.
Грађевинска линија може да се поклапа са регулационом линијом. Међутим,
грађевинску линију приземња је у целости или у делу, потребно померити у односу на
регулацију, уколико је то неопходно за реализацију комуnалне инфраструктуре и
приклуцних шахтова, а све у складу са условима имаоцајавних овлашћења.
Објекат се планира основе облика Г изнад првог спрата, габарита оријентисаног
према Радничкој улици, и према објекту Спортског и пословног центра Војводина .
Спратност објекта изнад првог спрата се каскадно повећава: ламела на углу,
оријентисана према Радничкој улици, спратности је до По+П+7, ламела која се на њу
наслања спратности је По+П+9, а део објекта-тракт оријентисан према Спортском и
пословном и центру Војводина спратности је до По+П+1 2.
Ширина габаритаје до i б,ОО м.
Подрумска етажа, део приземња и првог спрата планирају се за гаражу.
Просечна површина стана је најмање 60 м2 нето површине, а број станова се
ограничава капацитетом паркинг места (услов је један стан-једно паркuнг место).
Минимална површина стана је 26,0 м2 (или према важећем правилнику за пројектовање
стамбених објеката).
Испади на објекту који прелазе регулациону, односно грађевинску линију су
дозвоњени исклучиво у виду пластике (удубњења и испусти конструкционе и естетске
природе, као и профилација на згради) на макс. 0,30 м удањености од фасадног ітлатна
(рачунајућл од основноГ габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и на Макс.
3О% површине фасаде.
Планирају се равни кровови, или плитки лимени са 1О% нагнба сакривен иза атике.
Кров изнад првог спрата мора бити функцнонално решен: планирати терасе за одмор,
обавезно је озелењавање (налаже се интензиван или полуинтензиван зелени кров).
Условњава се зелени кров са ниским крошњастим растињем (обликоване форме са
плитким кореновим системом као што су црвени јавор, лоптасти јавор, патуњаста жалосна
врба, лоптасти багрем..), засађеног у бетонским жардинијерама мин. димензија 1 50см
х i 50см х l0Осм, које су поставњене изнад конструктивних стубова 1 .спрата.
Паркuрање се решава у подземној етажи (подрум), као и у делу две надземне етаже
(приземње и први спрат, или више етажа ниже корисне висине), у складу са нормативом
један ставЈједно паркинг место и један паркинг/70 м2 пословног простора.
У случај у да је потребно, могуће ј е реализовати гаражу са више подземних етажа у
цињу поштовања норматива за паркирање.
Потребно је обезбедити два улаза!
излаза у подземну гаражу, који се планирају са
саобраћајнице на крајњем истоку блока, која је уједно и у функцијн прилаза јавној
гаражи.
Елементи и композиција, који се примењују приликом обликовања фасада
nланираног објекта треба да допринесу поболшању градске слике. Објекти треба да имају
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савремени архитектонски израз и да на што квалитетнији начин уклопе у постојеће
окружење. Приликом обликовања и применом одговарајуће архитектонске формс,
посебно водити рачуна о доминантним визурама, као и о квалитетној материјализацији.
Постојећи објекат гараже уз Спортски и пословни центар Војводина , планира се
за задржавање и надоградњу до спратности Су+П+2 и оријентационог капацитета 1 000
паркинг места.
Могуће је заменити објекат новим објектом гараже приближно истог габарита,
капацитета и исте максималне спратности.
део простора се намењује за јавне уређене површине за које се планира
одговарајући концепт уређења у складу са већ започетом реализацијом јавних површина у
оквиру Сnортског и пословног центра Војводина . Планирано уређење и озелењавање
треба да представња део мреже уређених јавних простора. Сви елементи који се користе
за уређење (партерно решење, урбани мобилијар), морају се третирати јединствено и
целовито.
Континуално и јединствено уређеним пешачким комуникацијама остварује се
функционалпо повезивање садр)каја и пајатрактивнијих тачака. У оквиру јавних
површина планира се задржавање и дале уређење пешачке стазе -променаде која прати
Булевар цара Лазара и наставња се у Алеју Мике Антића као и њено повезивање са
Радничком улицом. У делу пешачка стаза треба да има ојачану подлогу за пролазак
интервентних возила, као и плато за ватрогасно возило.
Слободне површине око планираnих и постојећлх објеката треба реализовати у
комбинацији са елементима партерног уређења, зеленила и урбаног мобилијара (клупе,
осветњење, степенице, рампе и сл.).
С обзиром на положај у централној градској зони, непосредну близиnу објеката од
јавног значаја, посебно водити рачуна о обликовању јавних поврілина.
Основ за реализацију је плап генералне регулације уз обавезну израду
урбанистичког пројекта. Урбаnистички пројекат се може израдити за уређење целокупног
простора урбанистичке целине, или делове целине у складу са потребама Града или
инвеститора, водећи рачуна да се границом урбанистичког пројекта обухвате и јавни
простори који су функционално повезаnи са планираном грађевинском парцелом. У
случају надоградње постојећег објектајавне гараже, није обавезна разрада урбанистичким
пројектом.
Обухваћен је и део регулације Радничке улице, који представња део подручја који
је предложен за ставњање под заштиту као споменик природе !!дрворед копривића у
Радничкој улици у Новом Саду .
Покрајински завод за заштиту природе Србије прописује следеће услове:
примена мера одржавања,
задржавање постојеће травне површине испод стабала, а евентуална
рекоiiструкција Радничке улице мора да обезбеди минималну површину отвора
(незастртих површина) од 9 м2 по стаблу,
ревитализација у складу са условима Завода за заштиту природе Србије,
задржавање гранитне коцке као коловозног застора у цињу очувања
амбијенталних вредности,
-

-

-

-
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у случају реконструкције улице у зони испод кроілњи дрвећа морају се поставити
шупњикави бетонски елементи како би се омогућило прозрачивање кореновог
система и водопропустњивост површинског слоја,
коришЋење заштићеног природног добра у едукативне сврхе,
обавњање научних истраживања која не угрожавају дрворед.
Забрањено је:
нарушавање континуитета дрвореда,
заузимање простора где изостају стабла било каквим трајним или привременим
објектима,
застирање простора око дебла (минимална површина рупе 9 м2),
предузимање свих радова који нису у складу са заштитом, а који би узроковали
нарушавање пејзажне вредности или довели до деградације квалитета и својстава
гјриродног добра,
употреба прегтарата (осим оних који се користе за заштиту), који би угрозили
виталност дендрофонда и квалитет земњишта и подземних вода,
непланска сеча, уклањање и опітећење бињака (ломњење, кидање, вађење, брање и
уништавање бињака),
уношење у дрворед свих осталих врста сем копривића и примена ма које врсте у
партерном уређењу простора испод крошњи (изузетак представња травни
покривач који је потребно формирати у деловима где постоји могућност),
бацање и депоновање смећа ван контејнера, као и свих врста отпадних материја,
паЈЋење ватре,
укуцавање рекламних табли, металних делова и друге сличне непримерене
радње које нарушавају кондицију и декоративност дрворедних стабала..

Приликом реализације јавних површина, потребно сачувати сва постојећа вредна
стабла лишћарске вегетације, уз примену адекватних техничко-технолошких мера, под
условом да не ремете извођење инфраструктуре и осталих планираних садржаја.
У пододењку 7.4. Правила уређења и грађења за локалитете 1 До 61 став 1.
Локалитет 4, мења се и гласи:
Локалитет 4, где се планирају блокови уз булевар Европе и Улицу цара душана и
намењују за општеградске линијске центре (П+1+Пк
П+М+7), виілепородичио
становање великих густина спратности (П+4+Пк
П+5), предшколску установу и
зеленило.
У блоковима уз Булевар Европе који су последњих година претрпели значајну
трансформацију, наставиће се реализација планираних објеката као слободностојећuх,
који на појединим локацијама имају форму полуотвореног блока.
У полузатвореним блоковима уз Улицу цара душана, који су углавном
реализовани, наставиће се уређење, изградња и дање опремање земњишта.
Претежна намена, начин утврђивања површина јавне намене, односно одређивања
карактера земњишта на парцелама корисника / власника земњишта, као и максимална
спратност, утврђују се планом генералне регулације (општа правила), док се остала
-

-
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правила регулације утврђују планом деталне регулације: зоне изградње-заузетост,
парцеладија, правила обликовања фасада (дозволени препусти) и завршних етажа итд.
Где је потребно, планирају се подземне гараже (сутерен или подрум), чији се број
етажа не ограничава, односно усклађује се са потребним бројем паркинг места у гаражама.
У блоку између улица Браће Груловић, Булевара Европе и Арањи Јаноша, планира
се објекат на јужном делу блока спратности По+П+М+7, са пословним анексом По+П,
тако да у оквиру уличног тракта приземЈЂе, мезанин и прва четири спрата буду намењени
пословању. Пети, шести и седми спрат се намењују становању.
Локалитет 5, мења се и гласи:
Локалитет 5, где се у делу блока између улица Лазе Нанчића и Серво Михала,
планирају предшколска установа и пословни комплекси у зони становања.
Предшколска установа се планира на парцели/комплексу површиnе око О,зјћа.
Велuчина комплекса је доволiја за смештај око 230 деце,у односу на параметар 8 м2
објекта /детету.
Комплекс се планира као површинајавне намене.
Максимални индекс заузетостије ЗО%.
Максимална спратност објекта предшколске установе је П+1+Гјк. У оквиру
поткровне етаже могуће је реализовати само садржаје адмuнистрације или помоћне
просторије, док деца морају бити смеілтена у оквиру приземња и првог спрата.
Могућаје и реализација равног крова (максималnа спратност П+1).
Грађевинска линија се може поклапати са регулационом линијом или може бити
повучена од регулационе линије.
Паркuрање се планира у оквиру комплекса ијавних површиnа.
Плаnира се одговарајућн концепт озелењавања и уређења који подразумева и
реализацију дечијег игралишта.
Остала правила регулације, уређења и обликовања итд. у складу са планом деталне
регулације.
Правила уређења и грађења у пословним комплексима у зоnи становања,
дефинuсана су планом детаЈЂне регулације. 1
Локалитст 22, мења се и гласи:
Локалитет 22, где се у унутрашњости блока између улица Ласла Гала и Браће
Рибникар плаuирају две гараже са приступном јавном поврп uном-унутарблоковском
саобраћајницом.
Гаража која се планира северnо у блоку између улица Ласла Гала, Браће Рибнuкар
и данила Киша, спратности је до П+2, капацитета око 55 паркинг места по етажи.
Приступ гаражи остварује се преко унутарблоковских саобраћајница. Величина
површине износн око 0,13 ћа. Планира се као површина остале намене.
Гаража која се планира јужно у блоку између улица Ласла Гала, Браће Рибникар и
данила Киша, спратности је до Су+П+2 п+З, капацитета од око 75 до 95 паркинг места
по етажи.
Приступ гаражи остварује се преко унутарблоковских саобраћајница. Величина
површине износи око 0,3 1 ћа (0,37 ћа укЈЂучујући део парцеле број 1 195 КО Нови Сад ІТ).
Планира се као јавна гаража на површинамајавне намене.
-
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Објекат у Улици Ласла Гала број 24, на парцели број 1195 КО Нови Сад јј, налази
се у евиденцији Завода за заНІТИТу споменика културе Града Новог Сада, као непокретност
која ужива претходну заштиту.
На делу парцеле број 1 195 КО Нови Сад 11, који је обухваћен Изменама и допунама
плана, објекат/објекти се

задржавају постојеће намене и габарита. дозволени су и

садржајн као што су: становање, пословање, култура, уметност, образовање и остале
намене комплементарне садржајима становања.
У случају да се објекат/објекти не прогласе за културно добро, на делу парцеле бр.
І 195 КО Нови Сад 11 у Улицн Ласла Гала бр. 24 планира се изградња јавне гараже као
делајавне гараже у средишту блока. део парцеле се утврђује као површинајавне намене.
За све интервенције на делу парцеле број 1195 КО Новн Сад 11 (адалтација,
санација, пренамена делова комплекса који се интегрално чувају), потребно је исходовати
услове и мере техничке запЈтите надлежног завода за заштиту споменика културе.
Локалитети 24, 25, 26. и 27, мењају се и гласе:
Локалитети 24, 25, 26 и 27, где се планира се изградња паркинга или гаража по
условима из плана деталне регулације и плана генералне регулације с тим да се угврђују
као површине осталих намена.
На Локалитету 25 се омогућава нзградња на две парцеле (nрепоручује се
обједињавање парцела), што омогућава и изградњу две гараже! Оставња се могућлост
реализације трафо станице у оквиру габарита објекта гараже. Нланирана спратност
објектајобјекатаје до Су+П+3.
Капацитет гараже (северна грађевинска парцела) је око 30 паркинг места по етажи,
а гараже најужној грађевинској парцели око 15 паркинг места по етажи.
У одењку 8. СПРОВОЋЕЊЕ ПЛАНА пододелак 8.1.Урбаниетичке целине и
зоне за које је основ за реализацију план генералне регулације став 1. после алинеје
девете додају се три алинеје које гласе:
,,

Урбанистичка целина 11- Угао улица Мише димитријевића и Кола српских
сестара;
Урбанистичка целина 12- Комплекс општеградског центра у Улици Ласла Гала и
Урбанистичка целина 13 Блок општеградског центра уз Радничку улицу.
-

У пододењку 8.3. Спровођење плана геiiералне регулације у урбанистичким
целинама и зонама у којима престају да важе урбанистички планови став 1. после
алинеје треће додаје се алинеја четврта која гласи:
План деталне регулације дела општеградског центра уз Радничку улицу у
Новом Саду ( Службени лист Града Новог Сада , број 55/09).
-

У пододењку 8.4. СпровођеіБе плана генералне регулације у урбанистичким
целинама и зонама у којима у делу престају да важе урбанистички плапови став 2.
алинеја прва мења се и гласи:
План детањнс регулације блокова око Улице цара дуіпана у Новом Саду
( Службени лист Града Новог Сада , број 31/07 и 61/10), и то у зони центра
уз Футошку
улицу са посебним амбијенталним карактеристикама и целини за коју је обавезно
-
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расписивање конкурса и у делу где се планирају блокови уз булевар Европе и Улицу цара
душана, као и у делу блока између улица Лазе Нанчића и Серво Михал3а;
Алинеја трећа мења се и гласи:
План деталне регулације блокова око Улице данила Киша (,,Службени лист
Града Новог Сада , бр. 9/03, 12/03, 3/06) и то у блоку са станицом за снабдевање горивом
у Улици браће Рибникар и у Улици Ласла Гала број 32, у блоку између улица Ласла Гала,
Браће Рибникар и данила Киша, и у блоку између улица дожа Ђерђа, Пупікинове, Мише
димитријевића и Гогоњеве;
После алинеје треће додаје се алинеја четврта која гласи:
План деталне регулације блокова између Булевара цара Лазара и улица Цара
душана, Атанасија Гереског и Ђорђа Сервицког у Новом Саду ( Службени лист Града
Новог Сада , бр. 36/06 и 51/10), и то на углу улица Мише димитријевића и Кола српских
-

-

Члап 3.
Саставни део ове одлуке су следећл графички прикази:
Извод из Плана генералне регулације простора за мешовиту намену
између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и
Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Фугошке
у Новом Саду са положајем локалитета
1. План претежне намене земњишта са поделом на целине и зоне.. продужени АЗ
1 .2. Спровођење плана генералне регулације
продужени АЗ
1.3. План регулације површинајавне намене
продужени АЗ
2. Извод из измена и допуна Плана генералне регулације простора за
мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске
и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица
Јеврејске и Фугошке у Новом Саду Спровођење плана генералне
регулације Локалитет 61
А4
Локалитет 4 и 5
3.
Плап претежне намене земњишта са поделом на целине и зоне
1 : 2500
3.1. Планповршинајавненамене
1:2500
3.2. Начин спровођења плана
1 : 2500
3.3. План водне инфраструктуре
1 : 2500
3.4. План енергетске инфраструктуре
1 : 2500
.

.

-

-

Урбанистичка целина 2
Комплекс Медицинске школе 7. април
4.
Намена и ре)кими изградње објеката
4.1. Плап инфраструктуре
Локалитет 22
5.
Плаn претежне намепе землишта са поделом на целине и зоне
5.1. Планрегулацијеповршинајавненамене
5!2! Начин спровођења плана
5.3. План инфраструктуре
Урбанистичка целина 1 1
Угао улица Мише димитријевића и Кола српских сестара
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1 :1000
1 : 1000

1 : 1000
1 : 1000
1 : 1000
1 : 1000

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Намена и ре?киМи изградње објеката
Планрегулацијеповршинајавненамене
Начин спровођења плана
План инфраструктуре

Урбанистичка целина 12
Комплекс општеградског центра у Улнци Ласла Гајіа 32
7.
План намене земњншта са поделом на целнне u зоне
7. 1. Начнн спровођења плана

1 : 500
1:500
1 : 500
1 : 500

1 1000
1 : 1000

Урбанистичка целнна 13
Блок општеградског центра уз Раднuчку улнцу
8.
Намена и режими uзградње објеката
8.1. План регулацuје површинајавне намене
8.2. Начин спровођења плана
8.3. План uнфраструктуре

1 : 1000
1 : 1000
1 : 1000
1 : 1000

Локалитет 25
9. План претежiіе намене земњишта са поделом на целине и зоне

1 : 1000

Члан 4.
Одлука о нзменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту
намену између Еулевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске н Жарка
Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду
(локалитет медuцинске школе и други), садржu текстуалнu део који се објавњује у
Службеном листу Града Новог Сада , и графичке nриказе израђене у три прuмерка, које
својим потписом оверава председник Скупuітине Града Новог Сада.
По једаn примерак потписаног оригннала чува се у Скупштини Града Новог Сада,
Градској управи за урбаннзам и грађевинске послове и Јавном предузећу Урбанuзам
Завод за урбаннзам Нови Сад.
документациона основа ове одлуке чува се у Градској управu за урбанизам и
грађевннске послове.
Одлука о измејјама и допунама допунама Плана генералне регулације простора за
мешовuту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске н
Жарка Зрењанина, Булевара Muxajna Пупuна, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду
(локалuтет медицuнскс школе и други), доступна је на увнд јавности у згради Скупштине
Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и пугем интернет стране www. ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ.
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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: 35-128/2019-ј
18. октобар 2019. године
НОВИ САД
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РЕГУЛАЦИОНАЛИНИЈА по ПОСТОЈЕЋОЈ ГРАНИЦИ ПАРЦЕЛЕ
-

- ПЈ1АНИРАНА РЕГУЛАЦИОНАЛИНИЈА

і І І І l ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК CKYnLInuHE ГРАДА НОВОГ СдА

ЗДРАВКО ЈЕЛУШИЋ

Јабно предузеће УРБАНИЗАМ Забод за урбанизам
Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/111
НЛ.ЗИВ flnARA

ИЗМЕНЕ И дОПЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЈІНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
flPOCTOPA ЗА МЕШОВИТУ НАМЕнУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА.
УЈІИЦА CTPMGІnOBCKE И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕ6АРА МИХАЈЛА ПУПИНА,
УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ (локалитет Медицинске ЈЈкоЛе 7.априп и друГи)

одгоВорни
УРБРЈЈИСТА

душан МилАциноанћ, дипл.ииж.арх

НАРЈИЛАЦ
ИЗРАДЕ

ОВРАЂИВАЧ

ПОМОЋНИК
ДИРЕКТОРА

ПЛАН НАМЕНЕ ЗЕМЊИШТА СА
ПОдЕЛОМ НА ЦЕЈIИНЕ И ЗОНЕ

НАЗИВ КАРТЕ

ГОрднна Ђилас, днгл инж,арх.

БРОЈ ЗАДАгкА

1.3.7/17

ГРДд НОВИ СДд
ДАТУМ;

09. 2019.

РАЗМЕРА

1:1000

БРОЈ;
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1:IОСО

нОВИ САд
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НАМВНА И РЕЖИмИ ИЗГРАЦЊЕ ОБЈЕКАІА

Јавно nредузеhе УРБАНИЗАМ Зевод за урбанизам
Нопн Сад, Буленар цаа Лазара 3/111
ИЗмЕНЕ )доПунЕ ПТгАА
ГЕНЕРАЛНЕ
H
РЕГУЛАЦИЈЕ
ГгРОСТОРА ЗА МЕШОБИГУНАМЕНУ ИЗМЕЂу БуПЕ8АРА ЕВРОПЕ. БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА.
УЛИЦА СТРА)о1ЛОзСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАІ-ЕI
НА БУЛЕВАРА МИХА1ЛА ПУПИНА,
И
УЛИЦА
ЈЕвРЕгСКЕ ФУТОШКЕ У нОзоМ САДУ)гакалицет Маоицив ашксл 7 укјт и лруги)

it

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ.
БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ЛУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НоВоМ САДУ
(локалитет Медицинске школе 7.април и други)
ЛОКАЈІИТЕТ 25
ПЛАН ЛРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ ЗЕМЊИШТА СА ПОдЕЛОМ НА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
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НАМЕНАЗЕМЛИШТА
ГАРКА до Су+П+3
САОБРАFLАЈНЕ ПОВРШИНЕ

:::

ПЛАНИРАНА ГРАНИЦА ГІАРЦЕЛЕ
ОБАВЕЗНО ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ГIАРЦЕЛА
МОГУЋЕ ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ПАРЦЕЛА

ф

::

1 :1000

РЕГУЛАЦИОНАЛИНИЈА По ПОСТОЈЕЋОЈ ГРАНИЦИ ГІАРЦЕЛЕ
- - - ПЛАНИРАНАРЕГУЛАЦИОНАЛИНИЈА
И
ГРАНИL А ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК СКУЛШТИНЕ ГРАДА НОВОГСдА
ЗДРАВКО ЈЕЛУШИЋ
Јабно предузеће

$

УРБАНИЗАМ

Завод за урбанизам

Нови Сад, Булеоар цара Лазара 3/ІІІ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАЗИВ ПЛНІА ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЋУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, &УЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА
УЛИЦА СТРА)КИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАЈ- иНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА,
УЈІИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ(локалитет Медицинске школе Таприл и други)
ОДГОВОРНИ
УРБАHИСТА

душан Миладино,
иh. Дипл.иНж,арх.

НАЗИВ КАРТЕ

ОБРАbивАч

Сипеија Кацанбергер, дигLп.инж.арх
Марија М.Григоров, дипл.инж.геод.
Елзадимитријееиh. гра ,тежн.
Јупвјана Бсптиh, еод.техи,

НАРУЧИЛАЦ
ИЗРNIЕ

FІОМОЋНИК

Гордана Ђилас, дипл.Ннж.орх.

ППАН ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ
ЗЕМЛзИШТА СА ПОДЕПОМ НА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

ГРАД нови САЈІ

вРОЈ ЗАДАТКА: ОАТУМ:

І .37Ј17

09. 2019.

РАЗМЕРА:

1:1000

БРОЈ:

9

,

РЕПУБЈШКА СРБИЈА
АУТОНОМНА HOKPAJHHA ВОЈВОдЕА
ГРАД НоВи САД
СКУпЛЈТHНА ГРАДА ноВог САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Ерој: У-З5-128/19
Дана: 27. 03. 2019. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧUОЈ контролu
НАЦРТА ОДЈГУКЕ О ИЗМЕНАМА ИДОЛУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОГјЕ, БУЛЕВАРА
ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕњАнинА, УЛЕВАРА
МЧХАЈЛА пУТІИНА, УЛHЦАЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ МЕДНЦПНСКЕ ШКОЛЕ ,,7. АІІРПЛ И ДРУЛј)
HPE ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВuд

Стручна контрола Нацрта одпуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора
за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и
Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Фу-гошке у Новом Саду
(локалитет Медицинске школе ,,7. април и други), обавњена је на 39. седници Комисије за
планове одржаној 27.03.2019. године, са почетком у 09,00 часова, у зтради Јавног предузећа
,,Урбанизам 3авод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у великој сали на трећем
спрату.
39. седници присуствовали су: Радоња дабетић, председник Комисије, Зоран Вукадинови1і,
заменик председника Комисије, Нада Милић, секретар Комисије, Васо Кресовић и Радосав
Шћепановић, чланови Комисије за планове.
Седници су присуствовали и представници ЈТІ Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад,
Градске управе за заштиту животне средине и Градске управе за грађевинско земњиште и
инвестиције.
Након уводног образложења одговорног урбанисте из п Урбанизам Завод за урбанизам Нови
Сад, као обрађивача плана, Комисијаје констатовала следеће :
Да је Одлука о изради измена и допуна Плана тенералне регулације простора за мегдовиту
намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка зрењанина,
Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Медицинске
школе 7. април и други), усвојенаје на XL седници Скуппітине Града Новог Сада одржаној 28.
септембра 2018. године (1Службени лист Града Новог СадаіІ број 42/18) са Решењем о
неприступању изради стратепіке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана генералне
регулације гјросгора за меіповиту намену између Еулевара Европе, Булевара цара Лазара, улица
Стражиловске и Жарка зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футоінке у
Новом Саду на животну средину.

Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену
између Булевара Бвропе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка 3рењанина,
Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Медицинске
школе ,,7.
и други) био је на раном јавном увиду у периоду од 18.10.2018. године до
01.11.2018. године.
Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације про&гора за мепіовиту намену
између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зреанина,
Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске н Футошке у Новом Саду (локалитет Медицинске
школе ,,7. април и други), израдило је Јавно предузеће тІУрбанизамІ Завод за урбанизам Нови
Сад.
Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену
између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина,
Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Фугошке у Новом Саду (локалитет Мсдицинске
школе ,,7. април и други) припремњен у складу са Законом о планирању и изтрадњи
(ІІСлужбени гласнuк Републике Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12,
42/1З-УС, 50/1З-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18). Комисија за планове прихвата потребне
корекције текста Нацрта одлуке у члану 2, део ,,Урбанистичка целина 13 Блок општеградског
центра уз Радничку улнцу у чствртом и петом ставу (све у складу са доставленим материјалом
на 39. седници Комисије).
Комисија за планове сматра да је потребно преиспитати саобраћајно рсшење за Урбанистичку
целину број 1 1 у оквиру које се планира изградња предшколске установе, тако да се омогући
привремено зауставзањс возила ујутарњим сатима у оквиру регулације улица.
Услови за реализацију у оквиру урбанистичке целине број 13 треба да се допун са
усмеравајућим правилима за израду урбанистичког пројеіпа тако да се прецизира обухват
урбанuстичког npojeіna. Тачније, да ли се обавеза израде урбанистичког пројеЈпа односи на
целину или само за планирани објекат уз Радничку улицу. За планирани објекат потрсбно је
прецизирати услове којима се формирају исгЈади на фасади јер није наведено од чсга треба да
буду уда.гвени максимално до 0,30 гп. Комисија за планове сматра да текст треба допувити са
условима за обавезно озелењавање крова дела објеіпа спратности По+П+1 као и да се у том
делу објеіnа могу формирати више етажа ниже корисне висине, за потребе гаражирања возила,
али тако да укупна висина тог дела објекта не прелази коту пода другог спрата уличног дела
објскта.
-

-

Након корекција и усаглашавања са ставовима Градске управе за прописе, Нацрт одлуке о
изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између
Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара
Михајла Пупина, улица Јеврејске и Фугоіпке у Новом Саду (локалитет Медицинске школе ,,7.
април и други) може се упутити у дали посјупак донопхења, у складу са чланом 50. закона о
планирању и нзградњu изградњи ( Службени гласник Републике СрбијеІ , бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14 и 83/18).
-

-

,

Извеппај доставити:

1.ЈТј Урбаннзам Завод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађсвинско зсмлиште и инвестиције
3.
Градској управи за урбанизам и грађевинске лослове
4.Члану Градског већа задужсном за урбанизам и заштиту животне средине

5.Архиви

Нада Милић, дипл.инж.арх.

в.Д. Начелника
Председник Комисије

абетић, дипл.ишк.арх.

Градске управе за урбанизам и грађевинскс послове

Дејан М kајловић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОN4НА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ СЛД
СКУПШТH}ЈА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМјјСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-128/19
дана: 02. 09. 2019. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ОБАВ.ЊЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА
ИДОHУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЈШЕ РЕГУЛАЦИЈЕ пРОСТОРА зА
МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЋУ ЕУЛЕВАРА ЕВРОпЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА
ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА
МјIХАЈЛА јГУпШ{А, УЛЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЈШТЕТ МЕДКЦИНСКЕ ШКОЛЕ ,,7. АпРИЛ и ДР.)
Комисија за лланове Скупштине Града Новог Сада, на 61. (јавној) седници којаје одржана дана
02.09.2019. године у згради Скупштине Града Новог Сада, нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, у
плавој сали на ј спрату, са почетком у 9,00 часова, разматрала је Извеuітај обрађивача ллана о
спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације
простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булавара цара Лазара, улица
Стражиловске и )Карка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом
Саду (локалитетМедицинске школе ,,7. април и др.).
61. ссдници присуствовали су: Радоња дабетнћ, председник І(омисије, Васо Кресовић и Радосав
Шћепановић, чланови Комисије и Нада Милић, секретар Комисије за планове.
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену
између Булевара Европе, Булавара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зреа.анина,
Булевара Михајла Пупина, улuца Јеврејске и Футоінке у Новом Саду (локалитет Медицинске
школе 7. април н др.) усвојена је на XL седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 28.
септембра 2018. године (1 Слу?јсбени лист Града Новог Сада број 42/18) са Решењем о
неnриступању изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана генералне
регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Вулавара цара Лазара, улица
Стражиловске и )І(арка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејсісе и ФутошЕсе у Новом
Саду на живоТну срсдину.
Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену
између Булевара Европе, Булавара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина,
Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футопјке у Новом Саду (локалитет Медицинске
џіколе ,,7.
и др.) био је на раном јавном увиду у периоду од 18.10.2018. године до
ОLII.2018. године.
Нацрт одлуке о изменама и допунама Гlлана генералне регулацuје простора за меuјовиту намену
између Булевара Европе, Булавара цара Лазара, улица Стражиловске н Жаріса Зрењанина,
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Булсвара Михајла Путіина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Медицинске
uіколе ,,7. април и др.) израдилоје ЈП
Завод за урбанизам Нови Сад.
Стручну контролу Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за
мешовиту намену између Булевара Европе, Булавара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка
Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејісе и Фугошке у Новом Саду (локалитет
Медицинске школе ,,7. април и др.), Комисија за плановс извршила је на 39. седници одржаној
27.03.2019. године и том приликом дала позитивно миНЈЈЂеНе на исти уз услов да се изврпје мање
корекције Нацрта одлуке.
Нацрт одлуке о измснама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену
између Булевара Европе, Булавара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина,
Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Медицинске
школе ,,7. април и др.) изложенје најавни увиду периоду од 19. 06. 2019. године до 18. 07. 2019.
године (чије је оглашавање објавњено у листу дневник од 19. јуна 20 19. године). У току јавног
увида доставњено је 09 (девет) примедби, што је обрађивач плана констатовао у Извештају о
спроведеном јавном увиду.
Након спроведеногјавног увида, Комисија за планове је на 61. (јавној) седници, одржаној 02.09.
2019. године (чијеје одржавање објавњено у листу дневник од 19. 06. 2019. године) разматрала
ІІзвештај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и донунама
Плана генералне регулације лростора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булавара цара
Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла гlупина, улица Јеврејске и
Футошке у Новом Саду (локалитет Медицинске школе ,,7. април и др.).
Након изношења ставова обрађивача гілана на јавној седници омогућено је подносиоцима да
додатно образложе своје примедбе, након чегаје закњученјавни део седнІ4це.
У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала да је у току јавног увида поднето 09 (девет)
ііримсдби на Нацрт одлуке о изменама и допунама llлана генералне регулације простора за
мешовиту намену између Булевара Европе, Булавара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка
Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футоіпке у Новом Саду (локалитет
Медицинске іпколе ,,7. агрил и др.).

Примедбе су доставили:
1.Исидора Амнџић
2. Др арх. Димитрије Николић
З. Владимир Холодков
4. Марија Холодков
5, 6. и 7. Урбанистичка стража (три примедбе)
8. Маријана Шешсњ
9. Мирјана драговић, Јелена Глишић Зевеђи и Предраг Глишић

з
Пј)имедба број 1
Примедбује доставила Исидора Амиџић, Радничка 19, Нови Сад.
Примедба у форми три приговора односи се на Урбанистичку целину 13, блок
општеградског центра уз Радничку улицу:
Изградњом стамбено-пословног простора уместо зграде Суда, за коју је парцела
првобигно била намењена, мења се карактер улице. Радничка улица је мирна
стамбена зона, изузев за време саобраћајног шпица. Предлаже да караіпер објекта
који се предвиђа не буде становање, него административна или управна зграда.
Огсретањем пословања ка Радничкој улици и попећањем саобраћајних капацитета,
повећаће се саобраћајни колалси, којимаје ова улица свакодневно изложена.
Предвиђена заузетост од 100% онемогућава развој високог растиња, која је
особеііост Радничке улице. Предлаже да се смањи степен заузетости парцеле, као и
да се задржи дрворед у Сутјеској улици, јер није нацртан на предвиђеном плану као
постојећа лишћарска вегетација.
-

Предлаже да се висина објекта смањи на висину Суда у Сутјеској улици, и усклади
са висином кровног венца објеката на парној страни Радничке улице.

Комиснја за планове делимично не прихвата прнмедбу, за део примедбе сматра да
је неоснован, а делнмнчно прихвата примедбу, уз образложење дпто у Извештају
обрађивача о спроведеном јавном увнду.
Комисија за планове прихвата део примедбе да се задржи постојећн дрворед у
Сутјесісој улпци, уколико је то могуће.

Пимедба број 2
Примедбује доставио др арх. димитрије Николић, Максима Горісог 8/17, Нови Сад
Примедба у формн четири примедбе/проблема како подносилац примедбе наводи
односи се на Урбанистичку целину 13- Елок општеградског центра уз Радничку улицу.
Као станар објекта у непосредном суседству предметне локације изричито се противи
-предложеној промени планиране намене објекта
предложеном знатном увећању мајссималне спратности
предложеном знатном увећању инедекса заузетости и индекса изграђености на
предметној лоісацији
-

-

У тексту наводи низ планова који су на снази, или који су у постуnку доношења.
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Сматра да се прсдложеним изменама предметног Плана знатно мењају чинноци који су
присугни у важећим плановима .
Издваја проблеме везано за намену плаііираног објекта, спратност планираног објекта,
урбанистичке параметрс, архитектонски конкурс.
Цитат из примедбе:

о Намена плонuраног објекта
У складу с важећим ПДР2009, на предметној локацији је предвиђен ,,Пословни објекат за
потребе рада органа Грвда и правосудних органа , rі pu чему су јасно одређене де целине
једне стране, и ,,блок правосудних органа с
(појединачни ентитети), и то блок органа Града
друге стране. Ивмеіјама Плана детањне регулације блока правосудних органа из 2017. године,
део планираних правосудних органа се, премда под недовоњно разјашњеним околностима,
преноси на знатно непогоднију локацију на парцелу 841/1. на углу улица Максима Горког и
Стражиловске, смештајући се тако међу ііревасходно вишепородично становање. Нако је било
-

предвиђено 9.000 м2 бруто Ііовршине за потребе правосудних органа ( ПдР2009, стр. јѕgз), а
Пројекат зграле правосудних органа у Стражиловској улици из ZО17. године даје бруто површину
од преко 11.ООО м2, може се закњучити да су потребе правосудних органа намирене.
С друге стране, у ПДР2009 (стр. 1883) наводи се и следеће.,У оквиру зоне изградње објекта
орган2 Гр2да, потребно је обезбедити функционајіне целине намењене потребама градских
управа, покрајинских органа и других планираних државних служби . Притом је планирано да
се обезбеди ,,7.000 м2 за потребе рада органа Града, 9.000 М2 32 потребе правосудних органа,
2.ООО м1 ва потребе Репу6личког геодетског завода, 5.000 м2 за потребе рада покрајинских
органа t, док је још око 2.350 м2 могуће предвидети за друге државне службе. Према томе,
правосудни органи заузимали су око 40% предвиђених капацитота гіланираног пословног
објекта, а други органи Града пјіанирани су чак веhим делом. Такође се наводи да І e ,,цињ
Измена и догіуна плана...пре свега у поглелу рационалног уређења и грађења површина и
објеката јавне намене (Службни iіист Града Новог Сада, број 42/18, стр. 3462, члан 4. и
ПГР2018К, тачка 5).
Дакле, ранијим плановима је јасно била одређена посјіовна и јавј-іа намена објекта, и то у служ6и
Блок
градских органа. Међутим, предііожене измене (ПГр2019Н, Урбанистичка цегіина 13
општеградског центра уз Радііичку улицу) јасно уназују на намеру остваривања претежно
-

стамбеног карактера планираног објекта. У складу с претходно наведеним, преостаје и дање
потребно 10.000-15.000 м2 бруто повріЈЈине планираних зајавну намену на предметнојлокацији,
те је промена намене неоправдана и неповоњна за Град и јавне службе. Уз то, имајући у виду
значај предметне локације за Град Нови Сад, те могућност остваривања потребних програмских
капацитета на њој, требало би искњучити могућности отуђивања предметне локације из својине
Града, односно задржати важећu облик јавне својине.
о спрамност пјl анџраног објенма
Важећи планови, ПДР2009 и пГр2011, дозвоњава максималну спратност до П+7. Међутим,
нонцептуалним оквиром плаНирања из 2018. године (ПГР2о18Н), који је посfіедњи план који се
односи на предметну локацију, пред,ложено је смањењо максималне спратј-іости до П+6.
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Међутим сада се предлах<е (ПГР2019Н) удвостручавање максималног броја сгіратова (са п+б а
П-і-12), іЈЈто драстично одступа од недавко понуђеног <онцептуалног оквира плана (али и
важег-іих планооа). У складу с предложеним претежно стамбеним карактером објекта, толика
спратност условила би знатно повећање сталних корисника датог простора, али и повећано
саобраћајно оптерећење. Наиме, на основv предложених габарита и спратности, може се
очекивати чак око 170 стамбених јединица и локала, и исто тол14 к0 аутомобила. Околне
саобраћајнице, Сутјеска, Радничка и Стражиловска улјіца, уског су профила, и у њима иначе
долази до саобраћајних застоја услед преоптерећености и недостатка парнинг-простора.
Поред тогв, предложена спратност (односно придружена укупна висина објеwга ) одсІ-упа од
околних објеката у Ловћенској, Стражијјовској и Радничкој улици. Наиме, ниједан од околних
објеката није веТіе спратности од П+5, док је просечна сгіратност П+3. Премда у близини постоје
и објекти веће спратности, вања имати у виду да су rрађени у време друкчијих околности.
Сада u њи развој наііега града нуди много примереније лоиације за велику спратност о6јеката,
посебно стамбених, и то изван централних зона града. Замена једнопородичног становањјі
виuЈепородичним објектима веће спратности увелико оптерећује и овај део града, те би
изградња стамбене дванаестоспратнице додатно погорu ала ионако лоше тренутно стање.
о Урбанuстични парамемри
ПДР2009 nредвиђа поврuјину зоне изградње објекта од 4.784 м , при чему за јіиво приземња
индекс заузетости износи 60% олносно 2.870 м1. На основу nредложених измена (ПГР2ОІ9Н)
поврuјина зоне изградње износи приближно 2.600 м уз икдекс заузетости сд 100% и то и у
-

оквиру приземња ii y оквиру првог сnрата. Међутим, првобитна зона изградње обје uта обухвата
и део јавне гараже који сада није обухваћен (гаража се задржава) к2о И део поврuјине који је
-

у међувремену замењен паркинзима. Сходно томе, сада сс добија готово двоструко мзње
уређеііејавне (зелене) површине на nростору између планирансг објекта и постојеће гараже.
Предложена велика сгіратност о6јента утиче на увећање индекса изграђености који тако постаје
изузетно висок и износи 6,5.
Дајbе, на оскову графичког nриказа и приnадајућег текстуалног orі uca датог у ПГР2019Н,
заіиbучује се да у оквиру приземња и првог сnрата, једну nоловину површине (1.300 м2) заузима
пословни простор, а другу половину гаражни паркинг-простор (што значи да на паркинг-простор
уuуnно оде око 5.800 м2). Према томе, ваједничка блоковска поврuјина се смањује зарад
паркинг-простора који заузима и надземі< е етаже и који је условњен непримереном величином
објеwга. Тако се не оставња довоњно простора за квалитетно обликовање и урсђеј bе заједничке
блоковсRе површине око планираног објекта, а nритом се занемарује и постојеће висоно
растиње.
о Архuме# тонсни ноннурс
Како се наводи, важећи план детањне регујіације (ПДР2009) израђен је на основу претходно
спроведеног архитектонског конкурса.
Имајући у виду значај предметне локације за Град Нови Сајј_ као и важеТІу пліінирану јавну
намену објекта у служби сргана Града, врло је важно вањано архитектонсхо обликовање новог
објекта и околног простора. Стога би вањало, у складу с новим урбанистичким параметрима и
суженом наменом планираног објекта (градски органи без правосудних органа), і<роз
архитектонсіи конкурс испитати могуће просторно-функционалке односе физичких структура и
организације датога простора.

б
да би се избегли опнсани проблеми те изменио тренд нзградње негіримерене намене и
величине, предлаже да се
-Пропише искњучиво пословна намена планираног објеіста и То ујавној служби
-Ограничи максимални број надземних ета?ка објеіпа на б
-Ограничи максимални индекс заузетости надземних етажа на бО-70%
-Ограничи максимални индекс изграђености на 4,0-5,0
-Унесе обавеза организовањајавНог архитектонског конкурса за предметну локацију који
ће бити основ за израду плана дета.њне регулације и дал,ег слровођења плана и извођења
планираног објекта.
Комисија за nланове делимично пе прихвата прнмедбу, а за део примедбе
сматра да је иеоснован, уз образлонсење дато у Извештају обрађивача оспроведеном
јавном увiiду.

примедба 6јој З
Примедбује доставио Владимир Холодков, Макима Горког І 2, Нови Сад.
Примедба у форми три приговора односи се на Урбанистичку целину 13 блок
оппітеградског центра уз Радничку улицу.
Примедбе су идентичне као примедбе садржане у Примедби број 2.
Као станар објекта у непосредном суседству предметне локације изричито се противи:
-предложеној промени планиране намене објеіпа
-предложеном знатном увећању Максималне спратности
-предло)кеном знатном увеГіању инедекса заузетости и индекса изграђености на
предметној локациј и
Коиисвја за планове делимичво не прихвата прнмедбу, а за део примедбе
сматра да је неоснован, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном
јавком увiiду.

Пјвмедба бјој 4
Примедбује доставила Марија Холодков , Макима Горког 12, Нови Сад.
Примедба у форми три лриговора односи се на Урбанистичку целину 13, блок
оппјтеградског центра уз Радничку ујіицу.
примедбе су идентичне као примедбе садржане у Примедби број 2.
Као станар објекта у вепосредном суседству предметве локације изричито се противи:
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-предложеној гіромени планиране намене објекта
предложеном знатном увећању максималне спратности
-гіредложеном знатном увећању инедекса заузетости и индекса изграђености на
предметној локациј и
КомисІјја за планове делимјчно іie прихвата прімедбу, а за део примедбе
сматра да је неоспован, уз образложење дато у Извештају обраивача о спроведеном
јавном увиду.

Примедба бој 5
Примедбује доставила ,,Урбанистичка стража , непотписано и без аресе и печата
Текстпримедбеје идентичан примедби број 2
Комисија за планове делпмично не првхвата примедбу, а за део nриNlедбе
сматра да је неоснован, уз образложење дато у Извештају обраивача о спроведеном
јавном увиду.

Прuмедба број б
Примедбује доставила ,,Урбанистичка

непотписано и без адресе и печата

Примедба се односи на примену намене опптеградски центар на локалитетима
дефинисаним планом генералне регулације.
Цитат из примедбе:
У складу св најновијим Правилником о садржини, начину и јоступку израде докумената
просторнсг и урбвнистичког планирања (службени гласниј< РС 32/2019), потребноје у плану
генералне регулације назначити конкретне намене површина и објеката, без претежних
намена које подразумева појам опијмеградсног и ЈПЈНИ]СН02 центра.
Општеградски и јинијски ценгар је појам погодан за ниво стратеuЈког плана (садашњи ГП и
будући ГУП ). Међутим, поuјто је појам хетерогеног састава, није исправно примењивати га на
нивоу плана ноји не садржи бројне детање за спровођење к2о што је ПГР.
Последњим изменама Закона и ПравилІЈика, прописано је да се у највећој Mepu nrP разрађује
на нивоу за спровођење, што значи да у њему не би смела да се користи ова намена, веТ се
она мора разложити v прецизније подврсте.
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Претходна верзија Правилника је предвиђала да се у графици ПІР приказује ,,претежна наw ена
површина: за јавне потребе, станоБање, пословање, индустрију, привреду, комерцијалне и
остале намене . Олuјтеградски и линијски центар је претежна намена која није адекватна за
ниво ПГР-а, ноји се спроводи издавањем локацијских услова.
Последњим изменама Правилника (-uіан 23) јасно је дефинисан ниво разраде ПГР-а и у њему
се прописује:

flpoeuna уређења .у nлану 2еНер0лне регуfЈацuје осuм елеменамо одређенuх Заноном, садрже

1) onuc u нримерuјуме паделе на каракгперџсмичне целuне џ зоне;

2)

плонирану номену паврLјлиНа џ абјехама и магуh џк компамибилних нагv7 ена, со
бuлансом површина;

3) општа npaouno yређења просморо
4) попис парцела u опuслокација зајаоне поерw ине, садржаје и објекпіа;
5) услове за уређење зелених о слободних површина на парцелu.
flpaeuna 2рођењ0 у плаНу 2енералНе регулације, осим елеменама одређенuх 3аконом, садрже
и:
1) Провила грађења по зонама или по номеј-іагиа, која се однасе на појединачне
грађеоинсхе парцеле, у мери доволној да буду осное за издоеање локоцијских
услоеа;
2) Прuхаз nnaHupaHux урбанuсмџчхих параметоро џ капацџмета;
З) Правила за реконсгпрухцџју, доградњу, адоптацuју u саноцuју посгзіојећџх објекама;
4) Правџло за архимекмонсхо обликоеање објекама;
5) инжењерско-геолоLuке усло8е за uзградњу објекота;
б) Услове за прuкЈbучење објекагпо на мрежу комуналне uнфросмруктуре.

На основу овога, у плановима генералне регулације се више ие могу употребгавати
,,општеградсі< и центри на деловима где се из предложеног ПГР директно спроводе ту
креирани услови.

Комисија за планове сматра да је прнмедба делом неосвована а делом се
првхвата, уз образложеіbе дато у Извештају обрађнвача о спроведеном јавном увиду.
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Примедба број 7
Примедбује доставила Урбанисти tпса

непотписано и без адресе и печата

Цитат из примедбе:

У уроанистичкој цслиніј 12. ііротивимо се утврђјінању намене опіптеградсог
центра на локалитсту у УЛјјЦИ јlасла Гала број 32. где непокротност ужива претходну
,

занітиту. Протввимо се планском ішеЊУ. у случајv да се не нрогласе за културііо
добро. да се омогући руінењс свих објеката радн пзградње стамбеііог. стамбсноіјоuјовног јјјј i-ј ЛОСЛОВјјог објекта сј]ратносГн ГІО+П+4+Піс(5 ) ііa VЈј IЈЧНОМ и дворнјiіно
дслу.
ПрсдЈтаіеNіо да се кіарцелЈ 5рОј 1189 намејгв за објекге јапіе намене у
оквиру градсісог цеггтра , іі то иа кіачин кајсо је већ у Одлуіцt дато:
У ОіВИј) ()ВОГ ісомп.гхскса nnaіі npajy ce сджајіі као кігто су ісуітура,
умстііост. образоВаіhс іі осталс памепс оіігТГісградскот цептра ісомплемеЈпарпе
садржајнма істлтvре.

С обзі-іром на віішедецејіјјјски јісадекгнігігјј різвој l рбані-јі (е іі негіостојајћа
објсксатајавнііх к-Јамсна. ОВУ локаиііјУ гкреіЈоікіаІсмо Као јсднУ од рсткнх прсостаЈіих којс
би сс іогјіе іwКоріісттіти oііy сврху іі на і-ај наЧні] јіоли hіі tсвалігі-ет жнвота стакіоаіііхка
овог краја. Гатсођс. ово је Ісдагг од рстгсих гіјеос-галгіх јсомплекса іcojіі датиргіу і-јз
гіернода другог сгіетског рага. LUTO сi аісако ПрсдСТііuћІ нредііосг у дсл v і -рада којн јс )
највс]Јој мери ізграl)ен сгамбсніім објскті-іма ј-ІастіЈІіікт гтосле 2000. годјкне,

додатни прсллог ваі-і обхваі-а і uі aua:
Иаісо noіcaІііі ja іІe спада у обvхват іі na і-і a. потрсоііо c cnacuHі іірепознатл)Ј-іве
а -ібијеікте какізо јс rі poііііі pcuc pcі -ynanі-і je іі a yrny ca ујіі-јцом Вере Павловнh;
неогіходн() јс овај npoc-і-op адсквагтіо озсленсти іі урсдкЈті-і ісао урбагін
завршетісv
џс]і

ј :

фасада кос 4 ормі-ірај v \ рбаіііі амбиІсііт. - значаІпој мерн бјј noіі pіі nco Умере lо
іІадоІрађеіј іі саврсмск-івм архн-геістогіскіім јсзнісом vкгхмЈ-іјкісаі-і пОсЈојејін објекат на
броју 32. уз e,nІ era і n-H зд uІ)е і-іскадіііпііе Hі-і poі n тіге
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Угао ypCa!і or ucrі a ca коеі се сагледава оојскаг У Улиціі Ласла Гаја 2

Примедба се односи на Урбанистичку целину број I2-Комплскс општеградског
центра у Улици Ласла Гала 32
Приложена је и фотографија урбаног цепа на углу са кога се сагледава објекат у
Улици Ласла Гала број 32
Комисија за плановеделимвчно прихвата примедбу, делимично не прихвата а
за део примедбе сматра да је неосвовап, уз образложење дато у Извештају обрађивача
о спроведеном јавном увиду.
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РЕГУЛАЦИОНАЛИНИЈАПО ПОСТОЈЕТОЈГРАнИЦИ ПАРЦЕЛЕ

(ІЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИОНА ЛИНвЈА
Н 111 ГРАиL ОБУВАТАИ3МЕНАИдОЛУНАПЛАR

Кориговано решење Урбанистичке целине і 2
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Прпмедба број 8
Примсдбујс доставила Маријана Шешел,, Коло српских сестара 1 ја, Нови Сад
Примсдба у форми неколико примедби прсдлога и констатације сс односи на
Урбанистичку цслину 1 1 Угао улица Muі ne димитријевића и Кола српских сестара
-

Цитат и3 примедбе:
Према нацрту одлукс, у урбапистнчкој цслили 1 1, на садашњсм комплсксу
полицијске станицс •је предвиђсна изградња аредшколске установс. То ћс у всликој
мсрн долринсги квалитетнисм животу сталовцика л одрастању деце у овом делу
Гј)бавице. Оваква измсна урбанистичког планаје за сваку похвалу.
І(ао становник колсіпивннх зграда у окружсњу, изtіснађеиа сам велнчином
планираног објскта и саобраћајвица које је потрсбно изградити иа оваtсо .малом
простору. Прсма урбанистичком решењу (цртсж број б: Намсна и режимн изградње
објеката), за игру деце бн прсостао веома Малп простор, који је нећ сада под лспим
крошњама четинарског дрвсћа.
Зато сам протнв смањсња постојеће парцеле до 0,19 ћа, које се предлаже да би се
прошириле ynuІ.Le Muіne димитријсвића н Кола сl)лских сестара. Сматрам да најпе
потребе задовоњава садагпњи положај у њнма изграђепііх паркинга и тротоара.
предлажем да сс нс смањује поврјіјина сададЈњс парцсле која ћс сс плаиирати за
вртић. Важније јс да буде іпто всћіі слободан простор .за трчањс дсцс, аа нска будс и
мањи индскс заузетссти од ЗО%.
Прсдлажем да се објекат вртиІа исте повріпине и капацитета лрсдвиди у
Западtјом дејју ііардслс. Трсба га насјіонити уз будуІи вишспородични објекат
(Су+П+3+Пк) који је планиран на суседним парцелама па којима је потрсбно срушити
ііриземне објектс у Улицв іvluі.uc димпријсвића број 76-78.
Гіредлажем да се нгралиштс за дсцу предвидн северно од предложеног, према
парцели са стамбслим објектом који је одмахнут од ограде. При томе, да се задржи сво
іјосто1сће дрвећс на садапјњсм комнлексу које дшзно украагава и о[іЈгсмсњује yі ao ових
улиіа.
Предлажем да се предвиди само један ісолскн улаз, и то кроз пролаз уз заііадну
границу, іірема будућсм стамбсном објскту. Тако би се за слабдсвањс кухињс и сличнс
потребе одвојио простор на који деца ].і e би имајіа лристуіі.
Не слажем се да се Јіаркирањс рсшава у окізиру коМпЈјексіі ііa сјјободним
ііовршинама. Зато предлажсм да се објскат гради са сутсреном, где бл сс обсзбсдио
ЈЈаркш-іг ггростор за службена возила и пратећн простор за одржавањс хигијсне. магацин
и слично.
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Предіажсм да се умссто поткровла планнра 2. сЈірат, делимичііо увучен да би се
формирала отворсна озелењена тераса илв трем. који би такоlје MOІ JIn да сіужс за
бораиак дсце у контролисаним условима.
На равном или благо закошеном крову греба обаізезпо поставити соларне
колекторе окренуте ка југу, a і-і a тлу ако је нкаісо могуће, обезбедити и топлотпе ііумпе.
Ове алтернативне изворе енергије свакако трсба условиги да сс примсне у новом
објегтујавпе чамсне, у којем је самоодрживост од великог зпачаја.
Комисија за планове делнмнчно не прпхвата iiримедбу, за део примедбе сматра
да је неоснован а део примедбе се прихвата, уз образложеіБе дато у Извештају
обрађпвача о спроведеном јавном увиду.

Нови предлог урбаnистичког решења Урбанистичка целина 1 1
-

Пјимедба бро 9
Примедбу су доставили Мирјана драговић, Лазе Нанчића 43, Нови Сад, Јелена
Глиіпић Зевеђи, Лазе Нанчића 45 и Предраг Глишић Нови Сад , Лазе Нанчића 45, Нови
Сад
Примедба се односи на ршсњс којс је предвиђено за локацију у Улици Лазе Нанчића
од бр.41 дфо бр.45, парцелни бројеви 3 1 30,3 134,3 l 32/1 и 3 1 35/1 КО Нови Сад П

ф
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Цитат из примедбе:
Нацртом ПГР за конкретне гіарцеле предвиђена је камена послобања у стамбеној зони.
Молимо вас да ову намену промените И ТО на дба могућа начина:
1. Да се и ова зона промени у исКЈbучиву намену за породично или вишепородично
становање, u/u іu
се
2. да
уз
планирану
пословну
намену
омогући
намена
и
породІчног/вИшепородичноГ становања.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Као власници предметних објеката, немамо намеру да у наредним деценијама на
предметној лоцакији градимо објекте гјословања, али имали смо у плану да градимо
објекте породичног становања.
Молимо вас да нас без оправданог разлога не онемогућите у планираној намери градње
нових породичних стамбених о6јејата како је то предвиђено и на околним локацијама.
Локација за пословања има сасвим довоЈbно (за то су предвиђене радне зоне), а у срцу
града где су индивидуалне куће и где је сва инфраструктура предаиђена за градњу
породичних стамбених објеката, молимо да гіредвидите и на нашим парцелама стамбену
градњу (индивидуално станобање).
У супротном, а имајући у виду да се ради саМо о 4 парцеле, протиано потребама Града и
противно жењама власника које су у Складу са плановима вишег реда и затеченом стању у
Том делу града, фактички нас онемогућавате да приведемо наше парцеле камени коју
желимо, а да за то не постоје оправдани урбанистички разлози.
У нашем крају су куће и парцеле за градњу кућа изузетно тражени, што значи да је
управо ова намена оно што је овом делу града потребно.
Пословање у зони претежног становања доноси са собом разне гіробгіеме, убећава се у
току дана прилив и одлив запослених и њихобих бозила, затим привредних возида
предузећа која ту имају седиште, а улица Лазе Нанчића неN а тај капацитет
инфраструктуре, паркинг простора итд.
дакле не постоји нити један оправдани урбанистички разлогда овој молби не удовоњите,
молимо вас као власници поСтојећих објеката да нас без потребе не блокирате у
планираним животно важним активностима, а које се тичу изградње нових кућа за
индивидуално становање на нашим парцелама.

Комиспја за Јілапове прихвата примедбу.
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Сходјiо чјхану 50. Закона о планирању и нзтрадњи, Извештај се доставња обрађивачу плана
на вадлежно посгупање.
Након поступања по овом Извештају, обрађивач плаиа ће плански документ доставнти
надлежном органу градске управе ради упућивања у процедуру доношења.

ПРЕДСЕ

КОМИСНЈЕ

В.д. Начелника
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове

7 адоња дабетић, дипл.инж.арх.
дејан Михајловић
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