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 западно од Суботичког булевара
и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.),
Скупштнна Града Новог Сада на ујј седници од 18. децембра 2020. године, доноси

ЗАКЈБУЧАК
1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о
извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне
регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од
Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.) пре излагања
на јавни увид са 82. седнице од 06. фебруара 2020. године и Извештај о обавленом јавном
увиду у Нацрат одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за
мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у
Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.) са 106. седнице Комисије за планове од
15.10.2020. године.
2. 3аклучак са Одпуком и извештајима доставити Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПјпТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-39/2020-1
18. децембар 2020. године
НОВИ САД

Председница

М

а Маринковић Радомировиh

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник
Републике
бр. 72/09, 8 1/09 исправка, 64/10 ус, 24/1 1, 121/12, 42/13 УС, 50/13
ус, 98/13 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 11/19), Скупштина
Града Новог Сада на ујј седници од 18. децембра 2020. године, доноси
-

-

-

-

-

-

одЛУј.сУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ЗАПАДНО Од СУБОТИЧКОГ
БУЛЕВАРА И СЕВЕРНО Од БУЛЕВАРА ВОЈВОдЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА И ДР.)
Члан 1,
Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне
регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од
Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.) (,,Службени
лист Града Новог Сада , број 59/19) мења се и допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ЗАПАДНО Од
СУБОТЧКОГ БУЛЕВАРА И СЕВЕРНО Од БУЛЕВАРА ВОЈВОдЕ СТЕПЕ У
НОВОМ САдУ (,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 15/12, 38/18 и 39/18 исправка)
(у далем тексту: План) у делу грађевинског подручја Плана, у Катастарској општини (у
дајем тексту: КО) Нови Сад јУ и КО Нови Сад ј, за два локалитета, укупне површине 10, 1 1
ћа.
-

Локалитет 1, површине 9,99 ћа, унутар описане границе: од тачке на пресеку
осовине планиране улице и западне регулационе линије планиране улице у КО Нови Сад
ју, затим скреће ка југу, прати западну регулациону линију планиране улице, прелази у
КО Нови Сад І и долази до тачке описа број 1, која је дефинисана координатама:
YІ =7406035,00;ХІ=5013337,50. Одоветачкеграницаскрећеказападу, прелазиу
КО
Нови Сад јУ и долази до тачке описа број 2, која је дефинисана координатама:
Y2=7405717,65; Х2=5013189,10 и налази се на осовини планиране улице, затим скреће ка
северу, прати осовину планиране улице и долази до пресека са осовином планиране улице.
дале, граница скреће ка истоку, прати осовину планиране улице и долази до почетне тачке
описа.
Локалитет 2, површине 0,12 ћа, унутар описане границе: од почетне тачке на
осовинској тачки број 3334, y kO Нови Сад ІV, затим скреће ка истоку, прати осовину
планиране улице до пресека са правцем којије на растојању од 4 м од осовине дефинисане
осовинским тачкама бр. 3334 и 11467. дале, граница скреће ка југу, прати претходно
описан правац до пресека са северном траницом парцеле број 540/64, затим скреће ка
западу, прати северну границу парцеле број 540/64 до пресека са осовином планиране
улице. Од ове тачке граница скреће ка северу, прати осовину планиранс улице и долази до
почетне тачке описа.
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Члан 2.

У Плану одењак ,,4. КОЦЕПЦИЈА УРЕЋЕЊА ПРОСТОРА пододењак ,,4.1.
Прстсжна намена земњишта по цслинама тачка ,,5. Спортски центар ,,Југовићево
речи: ,,76,38 ha замењују се речима: ,,78,29 ћа ,
Пододењак ,,4.3. Нумсрички показатејБи ,,Табела: Нумерички гіоказатењи мења
се и гласи:
,Табела Нумерички показатењи
НАМЕНА
ПОСЛОВАЊЕ
пословање на улазним правцима
општеградски центар
пословни простор
станица за снабдевање горивом
СТАНОВАЊЕ
породичностановање
вишепородично становање
становање са пословањем
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ
градско гробње
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
nредшколска установа
основна школа
здравственаустанова
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
спортски парк
спортскицентри
ЗЕЛЕНИЛО
парк
зелене површине
заштитно зеленило
археолошкипарк
ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПОВРШИНЕ
трансформаторска станица
саобраћајне површине
поопривредне површине испод
инфраструктурног коридора
УКУПНО

Поврілина (ha)
88,58
84,23
3,26
9,23
1,09
119,74
86,31
26,60
6,83
122,92
122,92
5,94
2,30
3,5
0,14
78,78
0,49
78,29
3861
13,38
1,44
12,05
11,74
88,45
0,75
87,46

Процснат (%)
16,23
15,43
0,60
1,69
0,20
21,93
15,81
4,87
1,25
22,52
22,52
1,08
0,42
0,64
0,03
14,46
0,09
14,34
7,07
2,45
0,26
2,20
2,15
16,20
0,14
16,02

3 07
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545,85

100
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Одењак ,,7. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА пододењак ,,7.1. Урбанистичке целине за
које јс основ за реализацију план генералне
став 3. у загради после речи:
,,становање додаје се зарез и речи: ,,випіепородично становање, основну школу,
предшколску установу, спортски центар и саобраћајне
У ставу 4. у загради после речи:

додају се рсчи: ,,и спортски

У одењку ,,8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЋЕЊА И ОСТАЛИ УСЛОВИ
УРЕЋЕЊА ПРОСТОРА пододењак ,,8.1. Правила уређења и грађсња за просторне
целине које се спроводе на основу овог плана подтачка ,,8.1.з. Локалитет Југовићево
- део целине б подтачка ,,8.1.3.4. Спортски центар став 13. реченица друга мења се и
гласи:
,,У складу са просторном организацијом објеката и спортских терена, као и подземне
инфраструктуре, обавезно је формирање зеленог заштитног појаса од високе и средње
високе лишћарске вегетације.
После реченице друге додаје се нова реченица трећа која гласи: ,,Оквирне позиције
стабала дате су на графичком приказу број 8.
досадашња реченица трећа постаје реченица четврта.
У ставу 15. реченица прва реч: ,,следећим брише се, а после речи:
додају се речи: ,,Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(,,Службени гласник РС број 22/ј 5), а реч: ,,шест замењује се речју:
У ставу 16. реченица прва мења се и гласи:
,,Главни колски приступ и улазак у комплекс се планира са западне стране, а
споредни приступ са источне стране комплекса.
Став 20. после реченице прве додаје се реченица која гласи:
,,За потребе ограђивања комплекса неопходно је прибавити услове/сагласност
Војске
После става 21. додаје се став који гласи:
,,Простор северозападно од спортског центра (заштитно зеленило и саобраћајне
површине), може се реализовати тек када не буде у функцији Војске
У делу ,,Отворени спортски

став 1. реч: ,,западном замењује се речју:

У делу ,,Тсретане на
после става 2. додаје се став 3. који гласи:
,,дечија игралишта, као и теретане на отвореном осветлити употребом соларних
фотонапонских панела поставњених на стубове
У делу ,,Нумерички показатели у оквиру спортског центра став 1. у алинеји
првој проценат: ,,26,20 % замењује се процентом: ,,28,57 %
У алинеји другој проценат: ,,14,90 % замењује се процентом: ,,15,47 %•
У алинеји трећој проценат: ,,6,60 % замењује се процентом: ,,7,14 %
У алинеји четвртој проценат: ,,10,30 % замењује се процентом: ,,1О,80 %,
У алинеји петој проценат: ,,42 % замењује се процентом: ,,40 %•
После става 1. додаје се нови став који гласи:
,,Укупно је у оквиру комппекса и регулације улица обезбеђено близу 300 паркинг
места, као и 10 места за аутобусе.
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Досадашњи ст. 2. и З. постају ст. З. и 4.
У подтачки ,,8.1.3.7. 3аштитно зејтенило после става 2. додаје се став који гласи:
,,У северозападном делу планског подручја планирана је већа зелена површина у
функцији заштитног зеленила. Планира се пејзажно уређење ове зелене површине када
простор не буде у функцији Војске Србије. Поред високе, средње високе вегстације и
партерне вегетације, предлаже се опремање горе наведене зелене површине пепјачким
комуникацијама и урбаним мобилијаром.
У подтачки ,,8.1.3.1О. Саобраћајна инфраструктура став 7. реченица друга брише
се.
У подтачки ,,8.1.3.11. Водна инфраструктур део ,,Снабдевање водом после
става б. додаје се нови став 7. који гласи:
,,Положај и капацитети хидрантске Мре?ке, као и пратећи објекти у смислу
резервоара и пумпне станице, биће дефинисани кроз израду пројектно техничке
документације, а тек након прецизног дефинисања габарита објеката и услова
противпожарне заштите од стране надлежног органа.
Досадашњи ст. 7. до 10. постају ст. 8. до 11.
У делу ,,Одвођење отпадних и атмосферских вода после става 15. додаје се нови
став који гласи;
,,Планом сс омогућава изградња црпне станице за препумпавање отпадних и
атмосферских вода на простору западно од атлетског стадиона, уколико се укаже потреба
за тим.
досадашњи ст. 16. и 17. постају ст. 17. и 18.
После дела ,,Канализациони приклучци додаје се део који гласи:
,,Водни услови
Предвидети сепаратни тип канализационе мреже за сакугіњање атмосферских вода,
заузених атмосферских вода и санитарно-фекалних отпадних вода.
Атмосферске воде (расхладне и сл.), чији квалитет одговара 11 класи воде могу се без
пречишћавања одвести у атмосферску канализацију, отворене канале, околне површине,
ригол и др, путем уређених испуста који су осигурани од ерозије.
За атмосферске воде са зауњених и запрњаних површина (паркинг, манипулативне
површине), пре улива у јавну канализациону мрежу, предвидети одговарајући предтретман
(сепаратор уња, таложник).
Санитарно-фекалне отпадне воде које задовоњавају квалитет воде за испуоітање у
јавну канализациону мрежу сакупњати путем јавне канализације а потом одвести на
централно постројење за пречишћавање отпадних вода у складу са општим концептом
каналисања, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу града.
У реку Дунав, мелиоративне канале, отворене канале и друге водотоке забрањеноје
испуштање било каквих вода осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних
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вода које по Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (,,Службени гласник рС ,
број 50/12) омогућују одржавање минимално доброг еколошког статуса (11 класе вода) и
које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима
за њихово достизање (,,Службени гласник РС , бр. 67/11, 48/12 и 1/16) задовојЂавају
прописане
после става 1. додаје се нови
У подтачки ,,8.1.3.12. Енергетска
став 2. који гласи:
,,Снабдевање топлотном енергијом атлетског комплекса се може реализовати из
гасификационог или топлификационог система. У случају потребе на погодној покацији у
комплексу изградити мерно-регулациону гасну станицу и доводни гасовод средњег
досадашњи ст. 2. и З. постају ст. З. и 4.
У подтачки ,,8.1.3.14. Нравила за уређење зелених и слободних површина део
,,3еленило спортског центра став 2. реченица прва после речи: ,,комплекса додају се
речи: ,,у зависности од просторних
У пододеку ,,8.з. Упућујућа правила уређења за делове урбанистичких целина
назив подтачке ,,8.3.3. Породично становање
за које је одређена даја планска
део целине б мења се и гласи: ,,8.3.3. Породично становање део целине 1.
-

-

Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера
1. Извод из Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од
Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду План претежне
А3
намене земЈЂишта са планом саобраћаја, регулације и нивепације
1.2. Извод из измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену
западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду
(Локалитет Југовићево) план саобраћаја, регулације и нивелације са оријентационим
АЗ
зонама изградње
1:2500
2. Начин спровођења плана локалитет 2
1:2500
3.1. Намена простора локалитет 1
1:2500
3.2. Намена простора -локалитет -2
4.1. План саобраћаја, регулације и нивелације са оријентационим зонама изградње
1:2500
локалитет ј
4.2. План саобраћаја, регулације и нивелације са оријентационим зонама изградње
1:2500
локалитет 2
1:2500
5.1. План регулације површина јавне намене изградње локалитет 1
1:2500
5.2. План регулације површинајавне намене изградње -локалитет 2
1 :2500
6. План водне инфраструктуре локалитет 1
локалитет
1
1 :2500
електронских
комуникација
инфраструктуре
и
7. План енергетске
1:2500
8. План зелених површина локалитет 1
.

-

-

-

-

-

-

-
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Члан 4.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту
намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду
(локалитет атлетског стадиона и др.), садржи тексіуални 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
Завод за урбанизам Нови Сад.
документациона основа ове одлуке чува се у Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту
намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду
(локалитет атлетског стадиона и др.), досіупна је на увид јавности у згради Скупштине
Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2 и путем интернет стране
www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снаrу осмог дана од дана објавливања у ,,Службеном лисіу
Града Новог Сада .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМВА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-39/2020-1
18. децембар 2020. године
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РЕПУЕЛHКА СРЕИЈА
АУТОНОјА ПОКРАЈВА ВОЈВОдиНА
ГРАД Нови САД
СКУІHПТиЊ . ГРАДА ноВог слдл
KOMnCuJA зА ПЛАНОВЕ
Број: У-35-39!20
Дана: 06. 02. 2020. године
НОВИСАД

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ контроли
HАЦРТА ОдЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ИдОПУНАМА ТТЛАНА ГЕИЕРАЛНЕ РЕГУЛАДИЈЕ
пРОСторА зл МЕШОВиту НАМЕНУ ЗАГјАДHО Од СуБОТиtжОГБУЛЕВАРА И
СЕВЕРНО Од ЕУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕЛЕ У НоВоМ САДУ
(лОКАЛиТЕТ АТЛЕТСКОГ СТАдиОНА ИДР.)
ЛРЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВН УВид
Стручна контрола Нацрта одлуке о изменама и долунама Плана тенералне ретулад$је вростора
за мешовиту намену заладво од Суботичкот булевара и северно од Булевара војводе Степе
у
Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.), обавл,ена је на 8 1. седници Комисије
за
плаиове одржаној 30.01.2020. године, и на 82. седници одржаној 06.02.2020. године, са
почетком у 09,00 часова, у згради Скуппітине Града Новог Сада, Ул. Жарка Зрењавниа број 2,
у
плавој сали на првом спрату..
81. седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Зоран Вукадиновић,
заменик председника Комисије, Васо Кресовић, члан Комисије и Нада Милић, секретар и члан
Комисије за планове.
82.седници присуствовали су: Радоња дабетнћ, председник Комисије, Васо Кресовuћ и Радосав
јјЊепановић, члановн Комисије и Нада Милић, секретар Комисије за планове.
Седници су присуствовали и лредставници ЈГІ Урбааизам 3авод за урбанизам Нови Сад,
Градске управе за заштнту жнвотне средине, Градске управе за урбанизам и грађевинске
послове и Градске управе за грађевинско земл,иште и инвестиције.
Након уводног образложења одГоворног урбанисте из ЛЈ Урбанизам 3авод за урбанизам Нови
Сад, као обрађивача плана, Комиснја је констатовала следеће :
Да је Одлука о изради измена и допуна Ллана генералне регулацuје простора за мемовиту
намену западно од Суботичког булевара и северно од Еулевара војводе Степе у Новом Саду
(локалитет атлетског стадиона и др.), усвојена на LVIІІ седннцu Скупштине Града Новог Сада
одржаној 12. децембра 2019. године ( Службени лист Града Новог Сада број 59/19) са Репіењем
о неприступању нзради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама
Плана
генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно
од Булевара војводе Степе у Новом Сажіу на животну средину.
У складу са чланом 5 16 3акона о планирању и изградњи ( Службени гдасник
Репубдике
Србије , бр. 72/09, 81!09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50113-УС, 98/13-УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) примењује се скраlіени поступак нзмена н
допунам планског документа којн подразумева да се не спроводи nоступак раног јавног увида,
као и да се спроводи поступакјавног увида у трајању од најмање 15 дана.
-

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за меіповиту намену
западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет
атлетског стадиона и др.) израдило је Јавно лредузеће ,,Урбанизам 3авод за урбанизам Нови
Сад.
На81. седници, одржаној 30. јануара 2020. године, Комисија за планове је констатовала да је
текст за Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за
мепіовиту намену заладно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у
Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.) лрипремл.ен у складу са 3аконом о
лланирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије1, бр. 72/09, 8 1/09-исправка,
64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19др.закон). Комисија јс том приликом дала позитивно мишлење на исти.
На82. седвици која је одржана 06. фебруара 2020. годне, Комисија за планове разматрала је
накнадно доставл.ене водне услове ЈВП ,,Воде Војводиие и сагласила сс да обрађивач исте
имплементира у лланско решењс Нацрта оддуке о измевама и допувама Плана генералне
регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од
Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.).
-

Након корекција и усаглашавања са ставовима Градске управе за прописе, Нацрт одлуке о
изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од
Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског
стадиона и др.) може се упутити у дали поступак доношења, у складу са чл. 50. и 516 Закона о
планирању и изградњи изградњи (1Службени гласник Републике Србије , бр. 72/09, 8 1/09исправка, 64/10 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).
-

і4звеіптај доставити:
1.JH Урбанизам 3авод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевинско земл.иште и инвестиције
3. Градској угірави за урбанизам и грађевинске послове
4.Члану Градског већа задуженом за урбанизам и заштиту животне средине
5 .Архиви

Нада Милић, дипл.инж.арх.

Предс; ик Комисије

В.Д. Начелника
Градске управе урбанизам и грађевинске послове

слдоња Дабетић, дипл.инж.арх.
ј

Дејан Михајловић

РЕПУБЈјHКА СРВИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДHНА
ГРАД Нови САД
скупјнтинл ГРАДА НоВог СЛДА
КОМИСИЈА ЗА ПЈЈАНОВЕ
Број: У-35-39/20
Дана: 15. 10. 2020. тодине
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ОБАВЈІЕНОМ ЈАВНОМ увИДу у нАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕВАИА
ИДОHУНАМА HnAІL& ГЕНЕРАЈШЕ РЕГУЛАЦІНЕ НРОСТОРА ЗА

МЕШОВИТУ НАМЕНУ ЗАHАДНО од сувотичког БУЈІЕВАРА И
СЕВЕРНО ОдБУЈLЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕпЕ УНоВОм САДУ
(ЈІОКАЈШТЕТ АТЛЕТСКОГ СТАДHОНА ИДР.)
Комчсија за плаиове Скумптине Грала Новог Сада, на 106. (јавној) седници која је одржаиа дана
15.10.2020. тодиие у згради ЛТ ,,Спортски и пословНи цеuтар Војводина Нови Сад, Сутјеска број
2, у амфитеатру на І спрату, са почетком у 9,00 часова, разматралаје Извештај обрађивача плана о
спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана тенералне регулацијс
простора за мешовиту намену заладно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе
Степе у Новом Саду (локалитет атлетскот стадиона и др.).
106. седпици присуствовал.и су: Радоња дабетulті, председник Комисије, Зоран Вукадиuовић,
заменик председника Комисије, РадQсав Шћепановић н Васо Кресови чланови Комлсије и Нада
Милић, секретар и члан Комисије за плаuове.
Одлука о израдu измена и допуна Плаuа тенералие регулације простора за мешовнту намену
заладно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет
атлетског стадuона и др.), усвојенаје на LVnІ седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 12.
децембра 2019. године ( Службеии лист Града Новог Сада број 59/19) са Реіпењем о
неприступалу изради стратепгке nроцене угицаја одлуке о изменама и доцуиама Нлана генералне
регулације простора за мешовиту uамену заладио од Суботкчког булевара и северно од Булевара
војподе Степе у Новом Саду на животду средиву.
У складу са чланом 516 3ајона о nланирању и изградњи изградњи ( Службени гласник Реnублике
СрбијеІ , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42113-УС
, 50/1З-УС, 98/1З-УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/I9-др.Закон и 09/20) примењује се скраlтіени поступак измена и
допуна планског документа који подразумева да се не сnроводu постуnак раuог јавног увида, као
н да се спроводи поступакјавног увида у трајању од најмање 15 дана.
-

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана геиералне регуладије простора за мешовиту намену
заnадно од Суботиіпог булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет
атлетског стаднона и др.), нзраднло је Јавно предузеће Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад.
Стручпа контрола Нацрта одлуке о изменама и допупама llлаиа геuералuе регулације простора за
мешовиту намеиу заладно од Суботитжот булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом
Саду (локалитет атлетског стадиона и др.) обавленаје на 81. седници одржаној 30. јануара 2020.
године и на 82. седници одржалој 06. фебруара 2020. годuuе када је Комнсuја за плаuове дала
nозuтuвно мишњење на Нацрт одлуке.
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Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену
западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет
атлетског стадиона и др.) изложен је на јавни увид у периоду од 27. маја 2020. године до 10. јуна
2020. године (чијеје оглашавање објавњено у листу дневник од 27. маја 2020. године).
Јавна презентација Нацрта одлуке о изменама и допунама Пзіаиа генералне. регула.ције простора за
мејјтовиту намену заладно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом
Саду (локалитет атлетског стадиона и др.) одржанаје 02. јуна 2020. године у просторијама Месне
заједнице ,,Југовићево , у Улици Тараса Шевченка број 1 у Новом Саду са почетком у 10,00
часова.
У току јавног увида није доставњена ниједна примедба тпто је обрађивач nлаuа констатовао у
Извепітају о спроведеном јавном увиду.
Јавна седница Комисије за плајјове је првобитпо била заказана за 25. јун 2020. године. У складу са
мерама Владе Републике Србије у условима ваuредне ситуације узроковане паuдемијом,
одржавање јавне седнице Комисије за плаиове је одложено, о чему је издато обавештење
Скуттштине Града Новог Сада на својој интернет страници.
Након промене прописаних мера заштите, Градска управа за урбанизам н грађевинске послове је
12. октобра 2020. године у дневном листу ,,дневник огласила одржавање 106. јавне седнице
Комисије за планове.
Након спроведеног јавног увида, Комисија за планове је на 106. (јавној) седници, одржаnој 15.10.
2020. године, разматрала Извештај обрађивача плаuа о спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке
о изменама и доnунама Hлана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од
Суботичког булевара u северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског
стадиона и др.).
У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала да у току јавног увида није поднета ниједна
примедба на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за
мешовиту намену заладно од Суботичхог булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом
Саду (локалuтет атлетског стадиона и др.).

Сходно члаву 50. 3акона о планирању и изградњи, Извештај се доставла обрађивачу плана
на надлежно поступање.
Након поступања по овом Извештају, обрађивач длана ће плански документ доставити
надлежном органу градске управе ради удуhивања у проџедуру доношења.
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