
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сад  на  LXІІ  седници  од  8. јуна  2020. 
године, поводом  разматрања  Предлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  
регулације  комплекса  дечије  болнице  и  становања  на  делу  простора  између  улица  Хајдук  
Вењкове  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемпта), 
доноси  

ЗАКЊУЧАК  

1. Скуппјтина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  ковтроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
детањне  регулације  комплекса  дечије  болнице  и  становања  на  делу  простора  
између  улица  Хајдук  Вењкове  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  између  
улица  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемпта) пре  излагања  најавни  увид  са  66. седнице  
од  07.10.2019. године  и  Извештај  о  обавњеномјавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  комплекса  Дечије  болнице  и  
становања  на  делу  простора  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  Футопіке  у  Новом  
Саду  (локалитет  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемпта), са  88. (јавне) 
седнице  Комисије  за  планове  од  21.05.2020. године , 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
ЛУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-595/2019-1 
8.јун  2020. године  
НОВИ  САД  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНЛ  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  СЛД  
СКУHШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
комисијл  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-595119 
дана: 07. 10. 2019. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  кОНТРоли  

НАЦРТА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУјIАМА  ПЛА1ЈА  ДЕТАЈБНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  КОМПЛЕКСА  ДЕЧИЈЕ  БОЛНИЦЕ  И  СТАНОВАЊА  НА  ДFЛУ  

ГГРОСТОРА  ИЗМЕЂУ  уЛицА  ХАЈДУК  ВЕЈБКОВЕ  И  ФУТОШКЕ  У  НОВОМ  СЛДУ  
(ЛОКАЛИТЕТ  ИЗМЕЂУ  уЛицА  ХАЈДУК  ВЕЛЈКОВЕ  И  ДР  ХЕМПТА) 

ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  комплекса  
Дечије  болнице  и  становања  на  делу  простора  између  улица  Хајдук  Велжове  и  Футоілке  у  
Новом  Саду  (локалитет  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемпта), обавњена  је  на  66. седници  
Комисије  за  планове  одржаној  07.!О.2019. године, са  почетком  у  09,00 часова, у  згради  Јавног  
предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  З, у  великој  сали  на  
трећем  спрату. 

66. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије, 3оран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије, Нада  Милић, секретар  Комисије  и  Радосав  Шћепановић , члан  
Комисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  
и  инвестиције . 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  јП  Урбанизам  завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  nлана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

Даје  Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  Детањне  регулације  комплекса  дечије  болнице  и  
становања  на  делу  просЈора  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  Футопјке  у  Новом  Саду  (локалитет  
између  улица  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемпта), усвојенаје  па  LіІІ  седници  Скупштине  Града  Новог  
Сада  одржаној  17. септембра  2019. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  44/19) са  
Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  детањне  регулацијс  комплекса  дечије  болнице  и  становања  на  делу  простора  између  
улица  Хајдук  Вењкове  и  Футошке  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

У  складу  са  чланом  516 закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  
Србије , бр.  72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/1 1, 121/12, 42/1З-УС, 50/1З-УС, 98/1З-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/19-др.закон) примењује  се  скраћени  поступак  измена  и  
допунам  планског  документа  који  подразумева  да  се  не  спроводи  поступак  раногјавног  увида, 
као  и  да  се  спровбди  поступакјавног  увида  у  трајању  од  најмање  15 дана. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  комплекса  дечије  болнице  и  
становања  на  делу  простора  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  



између  улица  Хајдук  Вењкове  и  др  ХемІла) израдило  је  ЈП  ,,Урбанизам  завод  за  урбанизам  
Нови  Сад. 

На  66. седници, одржаној  07. огпобра  2019. године, Комисија  за  nланове  разматрала  је  Нацрт  
одлукс  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  комплекса  дечије  болнице  и  
становања  на  делу  простора  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  
између  улица  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемпта) и  том  приликом  дала  позитивно  мипuјење  на  исти, 
уз  потребне  мање  корекције. 
Комисија  за  планове  сматра  да  је  потребно  кориговати  Нацрт  одлуке  тако  да  се  не  ограничава  
површина  подземг-іе  етаже  намењенс  гаражирању  возила  као  и  да  се  на  графичком  приказу  број  
3 ,,План  регулације  поврњина  јавне  намене  простора  обухваћеног  изменама  и  допунама  плана  
прикаже  обавезно  објсдињавање  парцела  и  на  поврминама  осталих  намсна. 

Комисија  за  планове  је  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
детапне  регулације  комплекса  дечије  болнице  и  становања  на  делу  простора  између  улица  
Хајдук  Вењкове  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  између  улица  Хајдук  Ведкове  и  др  
Хемпта) припремњен  у  складу  са  3аконом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  
Републике  Србије , бр.  72/09, 81!09-исправка, 64/10 - уС, 24/1 1, 121/12, 42/13-УС, 5 Ој1 З-УС, 
98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/19-др.закон). 

Након  корекција  и  усагламавања  са  ставовима  Градске  уnраве  за  прописе , Нацрт  одлукс  о  
изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  комплекса  дсчијс  болнице  и  становања  надслу  
ііростора  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  измсђу  улица  
Хајдук  Вењкове  и  др  Хемпта) може  се  упутити  у  дањи  поступак  доношења, у  складу  са  чл. 50. 
и  516 Закона  о  планирању  и  изградњи  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/1З-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19 и  37/1 9-др.закон). 

Извештај  доставити ; 
1. ЈН  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
З. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  nослове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
5.Архиви  

Нада  Милић, дипл.ин?к.арх. 

В.д. Начелника  
Председник  Комисије Градске  управе  за  урбанизам  и  грађсвинске  послове  -  

дејан  Мхајловић  доња  да6етић, дипл.инж.арх. 



РЕПУВЈЖКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  nOKPAJuHA ВОЈВОДИј-јА  
РАд  нови  САД  
СКУПЛЈТИНА  ГРАДА  НоВог  СЛ,ЦА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-595/19 
дапа; 21. 05. 2020. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЈЂЕНОМ  ЈАВНОМ  УВидУ  У  НАЦРТ  ОДЈјУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  
ДОпУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  КОМпЈЊКСА  Д1 ЧПЈЕ  
БОЛјШЦЕ  И  СТАНОВАЊА  НА  ДFЛУ  ГјРОСТОРА  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  

ХАЈДУК  ВЕЈЂКОВЕ  И  ФУТОШКЕ  У  нОВом  САДУ  (ЛОКАЛиТЕТ  ИЗМЕЂУ  
УЛЧЦА  ХАЈДУК  ВЕЈЂКОВЕ  И  дР  XEMHTA) 

Комисија  за  іјланове  Скулштине  Града  Новот  Сада, на  88. (јавној) седници  која  је  одржаиа  дака  
21.05.2020. тодине  у  згради  Скугпитине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  Зрењавина  број  2, у  
nлавој  сали  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  догіунама  Плана  детањне  регулације  
комплекса  Дечије  болниде  и  становања  на  делу  простора  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  
Футојпке  у  Новом  Саду  (локалитет  између  улица  Хајдук  Вел.кове  и  др  Хемnта). 

88. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, 3оран  Вукадиновић, 
заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић  и  Антонио  Сандики, чланови  Комисије  и  Нада  
Милић, секретар  и  члан  Комисије  за  лланове. 

Одлука  о  изради  измена  и  доnуна  Плана  детал,і-іе  регулације  комuлекса  дечије  болuице  и  
становања  на  делу  простора  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  
између  улица  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемпта) усвојеиа  је  на  LІIІ  седници  Скупштиие  Града  Новог  
Сада  одржаној  17. сеnтембра  2019. године  ( Сдужбени  лист  Града  Новог  Сада  број  44/19) са  
Решењем  о  непристуnању  изради  стратемке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  доnунама  Плапа  
детањне  регулације  комплекса  дечије  болнице  и  становања  на  делу  простора  између  удица  Хајдук  
Вењкове  и  Футошке  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

У  складу  са  чланом  516 Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , 
бр. 72/09, 81/09-исгхравка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/іЗ -УС, 50/1З-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 3 1/19, 37/19-др.закон  и  09/20) nримењује  се  скраћени  постуnак  измеиа  и  допуна  планског  
документа  који  гіодразумева  да  се  не  сnроводи  постуnак  panor јавног  увида, као  и  да  се  спроводи  
поступак  јавног  увида  у  трајању  од  најмање  15 дана. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допуиама  Плана  деталпе  реrулације  комплекса  дечије  болнице  и  
становања  на  делу  nростора  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  
између  улнца  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемтіта) израдилоје  ЈП 3авод  за  урбанизам  Нови  
Сад. 
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стручну  контролу  Нацрта  одлухс  о  изменама  и  допунама  Hлана  детањне  регулацијс  комплекса  
Дечијс  болІ-іице  и  стаНовања  на  делу  простора  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  Футојпке  у  Новом  
Саду  (локалитет  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемпта), Комисија  за  планове  извршилаје  на  
66. седницИ  одржаиој  07. 10.20 19. године  и  том  приликом  дала  позитивно  мишњење  на  исти. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плала  детањне  ретулације  комплекса  дечије  болнице  и  
становања  на  делу  простора  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  
између  улица  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемпта), изложенје  најавни  увид  у  периоду  од  10. марта  2020. 

годинс  до  24. марта  2020. године  (ччје  је  оглапјавање  објавњено  у  листу  дневник  оД  10. марта  
2020. године). У  току  јавног  увида  није  доставњена  ниједна  примсдба, гпто  је  обрађивач  плана  
констатовао  у  Извеглтају  о  спроведеномјавном  увиду. 

Јавна  презентација  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  ретулације  комплекса  
дечије  болнице  и  станоВана  на  делу  простора  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  Футошке  у  Новом  
Саду  (локалитет  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемпта) одржана  је  17. марта  2020.године  у  
просторијама  Месне  заједнице  ,,Народни Улица  Мајевичnа  број  26 у  Новом  Са,цу  са  
почетком  у  10,00 часова  (чије  је  отлашавање  објавњено  у  лuсту  дневник  од  10. марта  2020. 

године). 

Јавна  седница  Комисије  за  планове  је  првобитно  била  заказаиа  за  02. април  2020. године. У  складу  
са  мерама  Владе  Републике  Србије  у  условима  ваuредног  стања  узрокованог  пандемијом , 
одр)кавање. јавне  седнице  Комисије  за  планове  је  одло)кено, о  чему  је  издато  обавештење  
Скупіuтине  Града  Новог  Сада  на  својој  интернет  страници . 

Наnон  укидања  ваиредног  стања, Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  је  20. маја  
2020. године  у  Дневном  листу  ,,дневник  огласила  одржавање  88. јавне  седнице  Комисије  за  
планове. 

Комисија  за  планове  је  на  88. (јавној) седници, одржаuој  21.05. 2020. године, разматрала  Извегптај  
обраивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
детањне  регулације  комплекса  Дечије  болнице  и  становања  на  делу  простора  између  улица  Хајдук  
Вењкове  и  Футошпе  у  Новом  Саду  (локалитет  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемпта). 

У  затвореном  делу  седнице, Комuсија  је  констатовала  да  у  току  јавног  увида  није  доставњена  
ниједна  примеба  на  Нацрт  одлухе  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  јегулације  комплекса  
Дечије  болнице  и  становања  на  делу  простора  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  Футогuке  у  Новом  
Саду  (локалитет  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемпта). 



HРЕДС  МСИЈЕ  

з  

Сходно  члану  50. 3акона  о  планирању  и  изградњи , Извештај  се  доставл .а  обрађивачу  плана  
на  надлежпо  поступање . 
Након  поступања  по  овом  Извештају , обрађивач  плана  ће  јјлански  докумснт  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  іхроцедуру  дономен.а. 

адоња  Дабетић, дипл.инж.арх. 

В.Д. Начелвика  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

Дејан  Михајлови1і  

ЧЛАНОВІ4 КОМHСИЈЕ: 

1. Васо  Кресовић, дипл.инжарх.  

2. Нада  Милић, дигјл .ииж.арх.-мастер  

З . Зорад  Вукадндовић , дипл .инж.саобр .  

4. Атонио  Саидихи, дипл.uнж.міп. 



На  ОСНОВ  члана  35. став  7. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука  ус, 24/11, 21/12, 42/Н  
одлука  УС, 50/13 одлука  УС, 98/1 3 - одлука  уС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 

- 
др. 

закон  и  9/20) и  члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  1 1/19) Скупштина  Града  Новог  Сада  на  LXІІ  седници  од  8. јуна  2020. године , 
доноси  

оДлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  дЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
КОМПЛЕКСА  ДЕЧИЈЕ  БОЛНИЦЕ  И  СТАНОВАЊА  НА  ДЕЛУ  

ПРОСТОРА  ИЗМЕЋУ  УЛИЦА  ХАЈДУК  ВЕЈБКОВЕ  И  ФУТОШКЕ  
У  НОВОМ  САДУ  

(ЛОКАЛИТЕТ  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ХАЈДУК  ВЕЈБКОВЕ  И  дР  ХЕМПТА) 

Члан  1. 

Овом  Одлуком , а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  детањне  
регулације  комплекса  дечије  болнице  и  становања  на  делу  простора  између  улица  Хајдук  
Вењкове  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  између  улица  Хајдук  ВеЈЋкове  и  др  Хемпта ) 
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  44/19) мења  се  и  допуњује  ПЛАН  дЕТАЈБНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  КОМПЛЕКСА  ДЕЧИЈЕ  БОЛНИЦЕ  И  СТАНОВАЊА  НА  дЕЛУ  
ПРОСТОРА  ИЗМЕЋУ  УЛИЦА  ХАЈДУК  ВЕЈБКОВЕ  И  ФУТОШКЕ  У  НОВОМ  САДУ  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  31/05) (у  дањем  тексту: План) у  делу  
грађевинског  подручја  Плана , у  Катастарској  општини  Нопи  Сад  I, укупне  површине  0,11 
ћа, унутар  описане  границе . 

3а  почетну  тачку  описа  границе  измена  и  допуна  Плана  утврђенаје  тачка  на  тромеђи  
парцела  бр . 7522, 7523/2 и  10492/1 (Улица  Хајдук  Вењкова).  Од  ове  тачке, граница  у  правцу  
севера  прати  западну  границу  парцеле  број  7523/2 на  растојању  од  три  метра, затим  граница  
скреће  у  правцу  запада, прати  управііи  правац  повучен  из  преломне  тачке  на  западнqј  
граници  парцеле  број  7523/2 на  источну  ивицу  коловоза  Улице  Хајдук  Вењкове , дање, 
граница  скреће  у  правцу  југа , прати  источну  ивицу  коловоза  дефинисану  на  седам  метара  
паралелно  са  осовином  Улице  Хајдук  Вењкове  до  пресека  са  продуженим  правцем  изјужне  
границе  парцеле  број  7521/2. Од  ове  тачке, граница  скреће  у  правцу  истока, прати  
претходно  описани  правац  ијужну  границу  парцела  бр. 7521/2, 7521/1 и  7520/1 до  тромеђе  
парцела  бр. 7520/1, 75 16/3 и  75 16/1. дање, граница  скреће  у  правцу  севера, у  правцу  запада, 
у  правцу  југа, редом  прати  источну , северну  и  западну  границу  парцеле  број  7520/1 до  
тромеђе  парцела  бр. 7520/1, 7522 и  7523/1. Од  ове  тачке , граница  креће  у  правцу  запада , 
прати  северну  границу  парцеле  број  7522 и  долази  до  тачке  којаје  утврђена  за  почетну  
тачку  описа  границе  измена  и  допуна  ГГлана . 
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Члан  2. 

У  Плану, одењак  ,,3. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И пододењак  ,,3.1. 
Намена  простора  подтачка  ,,3.1.2. Становање  - услови  уређења  и  правила  
у  делу  ,,РЕЖИМ  2: став  3. мења  се  и  гласи: 

,,Нови  објекти  у  Футошкој  улици  бр.  72 и  74 планирани  су  као  вишепородични  
објекти  спратности  П+2. Поткровње  се  не  планира. Ако  се  планира  кос  кров  треба  га  
пројектовати  тако  да  се  у  најмањој  могућој  мери  сагледава  са  улице, максималног  нагиба  
кровних  равни  до  30 %, без  назитка . Тавански  простор  у  оквиру  волумена  косог  крова  
могуће  је  користити  за  оставе  станара  или  заједничке  просторије . Обавезна  је  изградња  
подрумске  етаже  за  обезбеђивање  гаражних  места  за  објекат  у  Футошкој  улици  број  74, а  
за  број  72 је  могуће  наменити  подрумску  етажу  за  заједничке  просторије  станара  и  сл. 
Максимални  хоризонтални  габарит  у  приземњу  и  на  спратовима  дефинисан  је  на  
одговарајућем  графичком  приказу. Габарит  обавезне  подземне  гараже  се  не  условњава , 
могућеје  градити  испод  целе  парцеле, у  складу  са  функционалним  захтевима . Објекти  се  
поставњају  на  регулациону  линију. У  објекту  је  максималан  број  станова  шест. Основне  
волумене  као  и  дух  архитектуре  нових  објеката  неопходно  је  ускладити  са  објектима  у  
Футоіпкој  улици  број  70 и  Улици  др  Хемпта  број  2. Основна  намена  је  становање  али  по  
потреби  може  бити  и  пословна . Уколико  се  у  приземњу  планира  пословни  простор  
потребно  је  посебно  обратити  пажњу  на  архитектонско  обликовање  тог  дела  објекта . Под  
приземне  етаже  може  бити  издигнут  највипіе  за  1,2 п  у  односу  на  нивелету  тротоара  акоје  
намена  приземња  стамбена , а  0,2 м  акоје  пословна . На  северном  делу  парцеле  број  7520/1 

ппанира  се  израдња  приземних  гаража  према  одговарајућем  графичком  приказу . На  
простору  где  се  планирају  гараже  могуће  је  организовати  отворен  паркинг. За  оба  
планирана  главна  објектаје  обавезно  обезбедити  најмањеједно  паркинг  место  заједан  стан  
и/или  70 м2  ПОСЛОВНОГ  простора . Сем  планираних  гаража  други  објекти  на  парцели  се  не  
предвиђају . 

У  подтачки  ,,3.1.3. Регулација  мреже  саобра hајних  површина  после  става  5. 
додаје  се  нови  став  који  гласи : 

,,Из  Улице  Хајдук  Вењкове  планира  се  нови  колски  прилаз  за  објекат  на  углу  са  
Футошком  улицом , према  одговарајућем  графичком  приказу . 

досадашњи  ст. од  б. до  9. постају  ст. од  7. до  10. 
У  одењку  ,,5. ПОДЕЛА  НА  .ЈАВНО  И  ОСТАЛО  ГРАЂЕВИНСКО  ЗЕМЈћИШТЕ  

СА  ПАРЦЕЛАЦИЈОМ  став  3. мења  се  и  гласи: 
,,3а  планирани  вишепородични  објекат  на  углу  улица  Хајдук  Вењкове  и  Футошке  

формира  се  грађевинска  nарцела  од  парцеле  број  7521/1 и  делова  парцела  бр. 7522, 7521/2, 
према  одговарајућем  графичком  nриказу . 

Ст. 4. и  5. бришу  се. 
дасадашњи  став  б. који  постаје  став  4. мења  се  и  гласи: 
,,Парцеле  се  ограђују  према  прописима  у  складу  са  релевантим  правилником . 
досадашњи  став  7. постаје  став  5. 



Члан  З. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  
1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  окружењем  
у  Новом  Саду АЗ  

2. Урбанистичка  регулација  простора  І  : 500 
3. План  регулације  поврјцинајавне  намене  простора  І  : 500. 

Чл2н  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  комппекса  дечије  
болнице  и  становања  на  делу  простора  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  Футошке  у  Новом  
Саду  (локалитет  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемпта), садржи  текстуални  део  који  
се  објавњује  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  
3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

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

Одлука  о  изменама  и  допунама  допунама  Плана  детањне  регулације  комплекса  
Дечије  болнице  и  становања  на  делу  простора  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  Футошке  у  
Новом  Саду  (локалитет  између  улица  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемnта), достуnнаје  н  увид  
јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  3рењанина  број  2 и  путем  интернет  
стране  www. ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ. 

Члан  5. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНЛ  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-595/2019-1 
8.јун  2020. године  
НОВИ  САД  



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
КОМПЛЕКСА  ДЕЧИЈЕ  БОПНИЦЕ  И  СТАНОВАЊА  НА  ДЕЛУ  flPOCTOPA 
ИЗМЕЂУ  УЈІИЦА  ХАЈДУК  BEJbKOBE И  ФУТОШКЕ  У  НОВОм  САДУ  

(локапитет  измеГ)у  улица  Хајдук  Вењкове  и  др  Хемпта ) 

УРБАНИСТИЧКА  РЕГУЛАЦИЈА  ПРССТОРА  
ОБУХВАЋЕНОГ  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  
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ПРЕС qнијК  CKyflLITruHE ГРАДА  НОВОГСАДА  
ЗДРАВКО  ЈЕЛУU]ИЋ  М  

Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  Завод  за  урбанизам --- 
Нови  Сад, Булавар Лазара  3/ І U цара  

НАЗИВ  ПлрЈЧА  
и3 і1СНЕ  КI ОПУНЕ  ПЛАНА  дЕТАЊНЕ  Р  ГУЛАЦИЈС  КОМПЛЕКСАДЕЧИЈЕ  ЕОЛНИЦЕ  И  СТАНОВАЊА  
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