
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), ловоДом  разматрања  Предлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  генералне  регулације  лростора  за  мешовиту  намену  западно  од  Суботичког  булевара  
и  северно  од  Булевара  војводе  Степе  у  Новом  Саду  (локалитет  атлетског  стадиона  и  др.), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  Ујј  седници  од  18. децембра  2020. године, доноси  

ЗАКЛ)УЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  доnунама  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  обавњеном  јавном  
увиду  у  Нацрат  одлуке  о  изменама  и  долунама  Плана  генералне  реrулације  простора  за  
мешовиту  намену  заnадно  од  Суботичког  булевара  и  северно  од  Булевара  војводе  Степе  у  
Новом  Саду  (локалитет  атлетског  стадиона  и  др.)  са  106. седнице  Комисије  за  nланове  од  
15.10.2020. године. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПјНТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-3912020-1 
18. децембар  2020. године  
НОВИ  САд  

 

Председница  

 

а  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  гіланирању  и  изградњи  (,,Службени  гјіасник  
Регјублике бр. 72/09, 8 1/09 - ислравка, 64/10 - уС, 24/1 1, 121/12, 42/13 - уС, 50/13 
- УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, З  1/19, 37/19 

- Др. закон  и  9/20) и  члана  39. тачка  7. 
Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скулштина  
Града  Новог  Сада  на  ујј  седници  од  1 8. децембра  2020. године, доноси  

одлуку  
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  лростора  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  
СУБОТИЧКОГ  БУЛЕВАРА  И  СЕВЕРНО  Од  БУЛЕВАРА  ВОЈВОдЕ  СТЕПЕ  У  
НОВОМ  САдУ  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 15/12, 38/18 и  39/18 - ислравка) 
(у  далем  тексту: План) у  делу  грађевинског  гіодручја  Плана, у  Катастарској  огантини  (у  
далем  тексту: КО) Нови  Сад  ІV u КО  Нови  Сад  І, за  два  локалитета , укуnне  повріпине  10, 11 
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 : 
Yј=7406035,00;ХІ=5013337,50. Одоветачке  границаскреhеказападу, прелазиу ко  
Нови  Сад  Іv u долази  до  тачке  описа  број  2, која  је  дефинисана  координатама : 
Y2=7405717,65; Х2=5013189,10 и  налази  се  на  осовини  nланиране  улице, затим  скреће  ка  
северу, nрати  осовину  планиране  улице  и  долази  до  пресека  са  осовином  nланиране  улице. 
Дале, граница  скреће  ка  истоку, прати  осовину  nланиране  улице  и  долази  до  nочетне  тачке  
onuca. 

Локалитет  2, поврмине  0,12 ћа, унутар  описане  границе : од  почетне  тачке  на  
осовинској  тачки  број  3334, у  КО  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, nрати  претходно  
онисан  правац  до  пресека  са  северном  границом  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  nланиране  улице  и  долази  до  
почетне  тачке  описа. 
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Члан 2. 

У  Плану  оделак  ,,4. КОЦЕПЦИЈА  УРЕЂЕЊА  ПРОСТОРА  пододењак  ,,4.1. 
Прстежна  намсна  земњишта  по  целинама  тачка  ,,5. Спортски  цснтар  ,,Југовићево  
речи: ,,76,38 ћа  замењују  се  речима: ,,78,29 ћа . 

Пододењак  ,,4.3. Нумерички  показатењи  ,,Табела: Нумерички  показатеЈЂи  мења  
се  и  гласи: 

,Табела : Нумерички  показатењи  
НАМЕНА  Поврнина  (ha) Проценат  (%) 

ПОСЛОВАЊЕ  88,58 16,23 
пословање  на  улазним  гіравцима  84,23 15,43 
општеградски  центар  3,26 0,60 
пословни  простор  9,23 1,69 
станица  за  снабдевање  горивом  1,0 0,20 
СТАНОВАЊЕ  119,74 21,93 
породично  становање  86,31 15,81 
вишепородично  становање  26,60 4,87 
становање  са  лословањем  6,83 1,25 
КОМУНАЛНЕ  ПОВРШИНЕ  122,92 22,52 
градско  гробње  122,92 22,52 
IЈАВНЕ  СЛУЖБЕ  5,94 1,08 
предшколска  установа  2,30 0,42 
основна  школа  3,5 0,64 
здравственаустанова  0,14 0,03 
СпОРТ  И  РЕКРЕАЦИЈА  78,78 14,46 
спортски  парк  0,49 0,09 
спортскицентри  78,29 14,34 
ЗЕЛЕНИЛО  3861 7,07 
парк  13,38 2,45 
зелене  површине  1,44 0,26 
заштитно  зеленило  12,05 2,20 
археолошкипарк  11,74 2,15 
ИНФРАСТРУКТУРНЕ  ПОВРШИНЕ  88,45 16,20 
трансформаторска  станица  0,75 0, 14 
саобраћајне  површине  87,46 16,02 
полопривредне  површине  испод  
инфраструктурног  коридора  07 0 56 

УКУПНО  545,85 100 
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Одењак  ,,7. СПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА  пододењак  ,,7.1. Урбанистичке  целине  за  
које  је  основ  за  реализацију  план  генералнс  регулације  став  3. у  загради  после  речи: 
,,становање  додаје  се  зарез  и  речи: ,,вишепородично  становање , основну  школу, 
предшколску  установу, спортски  центар  и  саобраћајне  

У  ставу  4. у  загради  после  речи: ,,центар  додају  се  речи: ,,и  спортски  

У  одењку  ,,8. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЋЕЊА  И  ОСТАЛИ  УСЛОВИ  
УРЕЋЕЊА  ПРОСТОРА  пододењак  ,,8.1. Правила  уређења  и  грађења  за  просторне  
целине  које  се  спроводе  на  основу  овог подтачка  ,,8.1.З. Локалитет  Југовићево  
- део  целине  б  подтачка  ,,8.1.З.4. Спортски став  13. реченица  друга  мења  се  и  
гласи: 

,,У  складу  са  nросторном  организацијом  објеката  и  спортских  терена, као  и  нодземне  
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: ,,нормативима  

додају  се  речи: ,,Правилника  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  
(,,Службени  гласник  РС , број  /ј 5у

, 
 а  реч: ,,пјест  замењујс  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  нрве  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  ,,Отворсни  спортски  терсни  став  1. реч: замењује  се  речју: 

У  делу  ,,Теретане  на  отвореном  после  става  2. додаје  се  став  3. који  гласи: 
,,дечија  игралишта, као  и  теретане  на  отвореном  осветлити  употребом  соларних  

фотонапонских  панела  поставњених  на  стубове  расвете. 

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: ,,б,60 % замењује  се  процентом :  ,,7,14 % 
У  алинеји  четвртој  проценат: ,,10,30 % замењује  се  процентом : ,,ІО,80 %• 

У  алинеји  tіетој  проценат: ,,42 % замењује  се  процентом : ,,40 % 
После  става  1. додаје  се  нови  став  који  гласи: 
,,Укупно  је  у  оквиру  комплекса  и  регулације  улица  обезбеђено  близу  300 паркинг  

места, као  и  10 места  за  
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досадашњи  ст. 2. и  3. ггостају  ст. 3. и  4. 

У  ііодтачки  ,,8.1.3.7. Заштитно  зеленило  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  nовршине  када  
простор  не  буде  у  функцији  Војске  Србије . Поред  високе, средње  високе  вегетације  и  
партерне  вегетације , предлаже  се  опремање  горе  наведене  зелене  површине  пешачким  
комуникацијама  и  урбаним  мобилијаром . 

У  подтачки  ,,8.1.3.јО. Саобраћајна  инфраструктура  став  7. реченица  друга  брише  
се. 

У  подтачки  ,,8.1.3.11. Водна  инфраструктура  део  ,,Снабдевање  водом  после  
става  6. додаје  се  нови  став  7. који  гласи: 

,,Положај  и  капацитети  хидрантскс  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  

досадашњи  ст. 7. до  10. постају  ст. 8. до  11. 

У  делу  ,,Одвођеііе  отпадних  и  атмосферских  вода  после  става  15. додаје  се  нови  
став  који  гласи : 

,,Планом  се  омогућава  изградња  црпне  станице  за  преnумпавање  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  прикјБучци  додаје  се  део  који  гласи: 

,,Воднн  услови  

Предвидети  сепаратни  тип  канализационе  мреже  за  сакупњање  атмосферских  вода, 
зауњених  атмосферских  вода  и  санитарно-фекалних  отпадних  вода. 

Атмосферске  воде  (јасхладне  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  ујавну  канализациону  мрежу, предвидети  одговарајући  предтретман  
(сепаратор  уња, таложник). 

Санитарно -фекалне  отпадне  воде  које  задовоЂавају  квалитет  воде  за  испуштање  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  забрањено  је  
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  (јІ  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) задоволавају  
прописане  

У  подтачки  ,,8.1.3.12. Енергетска  инфраструктура  после  става  1. додаје  се  нови  
став  2. који  гласи: 

,,Снабдевање  топлотном  енергијом  атлетског  комплекса  се  може  реализовати  из  
гасификационог  или  топлификационог  система. У  случају  потребе  на  погодној  локацији  у  
комплексу  изградити  мерно-регулациону  гасну  станицу  и  доводни  гасовод  средњег  

досадашњи  ст. 2. и  3. постају  ст. 3. и  4. 
У  подтачки  ,,Ѕ.1.3.14. Правила  за  уређењс  зелсних  и  слободних  поврінина  део  

,,Зслснило  спортског став  2. реченица  прва  после  речи: ,,комплекса  додају  се  
речи: ,,у  зависности  од  просторних  могућности,. 

У  пододелку  ,,8.3. Упућујућа  правила  уређења  за  делове  урбаниетичких  целина  
за  којс  је  одређена  дала  планска  разрада  назив  подтачке  ,,8.3.З. Породично  становање  
- део  целине  б  мења  се  и  гласи: ,,8.3.З. Породично  етановањс  - део  ідслине  1. 

Члан 3. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  

. і . Извод  из  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  западно  од  
Суботичког  булевара  и  северно  од  Булевара  војводе  Степе  у  Новом  Саду  - План  претежне  
намене  земњипіта  са  планом  саобраћаја , регулације  и  нивелације  АЗ  
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  
зонама  изrрадње АЗ  
2. Начин  спровођења  плана  - локалитет  2  1 :2500 
3. 1. Намена  простора  - локалитет  1  1:2500 
3.2. Намена  простора  - локалитет  - 2  1:2500 
4. 1. План  саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  оријентационим  зонама  изградње  - 
локалитет  1  1:2500 
4.2. План  саобраћаја, регулације  и  нивелације  са  оријентационим  зонама  изградње  - 
локалитет  2  1:2500 
5.1. гјлан  регулације  површинајавне  намене  изградње  - локалитет  1  1:2500 
5.2. План  регулације  површинајавне  намене  изградње  - локалитет  2  1:2500 
6. План  водне  инфраструктуре  - локалитет  1  1 :2500 
7. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  - локалитет  1  1 :2500 
8. План  зеnених  површина  - локалитет  1  1:2500 
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Члан 4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  гіростора  за  мешовиту  
намену  западно  од  Суботичког  булевара  и  северно  од  Булевара  војводе  Степе  у  Новом  Саду  
(локалитет  атлетског  стадиона  и  др.),  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  
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.), доступна  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупјптине  
Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  број  2 и  путем  интернет  стране  
www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Члан  5. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУНШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 35-39/2020-І  
18. децембар  2020. године  
НОВИ  САД  

Председница  



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ЛЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ГјРОСТОРА  ЗА  МЕЦЈОВИТУ  НАМЕНУ  ЗАПАДНО  Сд  
СУБОТИЧКОГБУЛЕВАРАИСЕВЕРНООДБУЛЕВАРА  

ВОЈВОДЕСТЕПЕУНОВОМСАДУ  
етаогсионаи  

СА  ОРИЈЕНТАЦИОНИМ  3ОНNvА  ИЗГРРЈЊЕ  - локалитет  1 

: : ЦЕН1АР - 

Т 1Е,А  

АтТолСТАлл  

L::J  ТОТ  ТЕРЕ 3А  

ОТ5ОРЕј  СI1ОРТСТ5W 

Ео3~1ЕЊнЕ  Г 3I15 Е  

јIјНО3 ЛЕШО  

ТАТО  
ГРТРНО  ?ЕЂЕНЕ  СЛОБ ПОВРм  
ппкf СТ. Зf И  W аIЕ  

ОРИЈЕ  -ТАt Онл  ГО f- Ј  КОfIЈЕ  А  ПТОгк  гтотиаОких  

, лIw- 

ГнСТлЕсТа  

2uЈ.(fЕ  

Т 1. L 

пРоСС  КОИ  Е  СЕ  лнзаА , (д4 Е  
  УLп  УОnu ЦuЈИ  ејс  Р5ИЈЕ  

ЕТС W ОТ%С  

МОНА  m)WA no flOC ІЕЋО  )Т $ ј -)Е1 іАи4Ела  
лсРи  РЕУЛН44 кЈ&W А  

-®-- ОБ О&Е4$ АЗРЈbЕп*цатА  
— — јТАСТ 4 оЈТVА  

 Г?h ЈОБАт4и3,ЈЕn4А  АОПИТ  
ГЕ .&ГЕ  !Егупсцђја  ПОЛлГЕГО$1НаО  

- I - ГРНЕЈАОЕ  ТИЈЕјЕ  ђ  аоП) ЕЕW 
јЈа1ЕТ  ТЕТССГ G 

)wсАс1 тUтмс  ГРдјООгС 4? 
ЈЕ )А  $ VЕО5ИЕ  РОЊWОЋ  

Јавно  предуеће  УРАни3рW Зааол  за  урбанизам  
Саа. бyлеаар Пазае  31н  

&аа  са  
)І )u W) јјв -knu ) г I Г hі !&))nnHU 

4аг  nn1&6!А  А $Е?uз Ј  ЕРГ ЈрхЕОЈБа  С1Е У  ОаОи  С&д  
• ТаТГ  L!ГЕ!зЕ &• аР4 

ЈЂаснј  - ГИасІат!с !?. -tLѕaa tL -- 11сарс Р &&Р  &-Е.!&&)_n 

ЕРА1л LЧ  
-а- t и Ок 4t. 

РАЈІНОВИ  С  

С.Еђ&Г&Гга  :ааас.а . !?сЈ  1 Рс& 

2 

WPA. 

іі  2С?зЦ  
ј  ела * 

іа  

!?сL 

4.1 



И3јVјЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
flPOCTOPA ЗА  МЕШОВИТУ  НАNIЕНУ  ЗАПАДНО  Од  

СУБОТИЧКОГ  БУЛЕВАРА  И  СЕВЕРНО  Од  БУЛЕВАРА  
ВОЈВОДЕСТЕПЕУНОВОМСАДУ  

СА  ОРИЈЕНТАЦИОНИМ  ЗОНАМА  ИЗГРАДЊЕ  - локалитет  2 
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 РЕГУЛАЦИОНА  ЛИнИЈА  ПО  ПОСТОЈЕЋОЈ  ГРАНИЦИ  ПАРЦЕЛЕ  

-
- - flflAHuPARA РЕГУЛАЦИОRА  ЛИНИЈА  

ОБАВЕЗНО  ОБЈЕДИЊАВАЊЕ  ПАРЦЕЛА  

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  СДДА  
ЈЕЛЕНА  МАРИНkОВИЋ  РддОМИРОВИЋ  

Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  3авод  за  урбанизам  
Ноби  Сад, Булевар  цара  Лазара  ЗјІјІ  

НАЗИВ  ЛЛАRА  
ИЗМЕНЕ  И  ДОHУЊ  ЛЛАНА  ЕНЕРАЈјНЕ  РЕ) У)ІАЦИЈЕ  ГВОС  јОРА  ЗА  МЕШОВИ  УНАМЕНУ  АјІАдНО -, 

Од  СУБОТИЧКОГ  БУПЕВАРА  И  СЕВЕРНО  Од  БУЛЕВАРА  ВОЈВОдЕ  СТЕПЕ  У  НОВОМ  СддУ  
(локалите  ЕТЛЕТСКОГ  Стади  иа  и  др.) 

ОДГОВОРНИ  
УРБАНИСТА  д. Миладиноииђ , дипЛ.инж.арх, НАЗИВ  КАРТЕ  

ПЛЛЈ.І  САОБРАТВЈА. РЕГУЛАДИЈЕ  И  НИВЕЛАЈЈИЈЕ  СА  
РИЈЕНТАЦИОНИМ  ЗОНЛЈIАИЗГРЊЕ  - Лееауатет  

ОБРАЂИВАЧ  

Ј. јапетаноБ. МаСТ.Инж.арх, 

ММзигор д  
М. Паунић, арх.техн. 

НАРУЧИЛАЦ  ГRДД  нови  с Г  

С. Каценбергер. днпЛ.иІгж.арх. БРОЈ  ЗВдАп  

1.3.21/19 

дАТ N; 

11. 2020. 

РАЗМЕРА: 

1:2500 

БРОЈ: 

4.2 дИРЕКТОР  д.мипалиноБнћ,дитл.иІосарх. 

ј  l ј  ј  І  ГРАНИ!4АОБУХВАТА  ИЗМЕНА  И  ДОПУRА  ПЛАНА  
ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  (ЛОКАЈІИТЕТ  ЈУГОВИЋЕВО ) 
ГРАНИЦАОБVхЕАТА  ИЗМЕНЕ  ИДОПУНЕ  пЈиНА  



РЕПУБЛиКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМњ  НОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  Нови  САД  
СКУпјЛТињ . ГРАДА  НоВог  САДА  
кОМисијА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-39120 
дана: 06. 02. 2020. године  
НОВИСАД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРHјЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРО.)Ш  

НАДРТА  ОдЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  HnAHA ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
HPOCTOPA 3А  МЕШОВИТУ  НЛј IЕНУ  ЗААдНО  од  СУБОТWЖОГ  БУЛЕВАРА  И  

СЕВЕРНО  од  БУЛЕВАРА  ВОЈВОДЕ  СТЕТТЕ  У  НОвОМ  САдУ  
(ЛОКАЛИТЕТ  АТЛЕТСКОГ  СТАДИОиА  И  ДР.) 

ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВиД  

0q учна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  долунама  Hлана  генерајіне  ретулације  лрсстора  за  Мешовиту  намену  западно  од  Суботичког  булевара  и  ссверно  од  Булевара  војводе  Степе  у  Новом  Саду  (локалитет  атлетског  стадиона  и  др.), обавлена  је  на  8 1. седвици  Комисије  за  плановс  одржаној  30.01.2020. године, и  на  82. седници  одржаној  06.02.2020. године, са  почетком  у  09,00 часова, у  згради  Скупштине  Града  Новот  Сада, Ул. Жарка  3рењамша  број  2, у  плавој  сали  на  првом  спрату.. 

8 1. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетнћ, председник  Комисије, 3оран  Вукадиновић, заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић, члан  Комисије  и  Нада  Мили1, секретар  и  члан  Комисије  за  планове. 
82. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетиh, председник  Комисије, Васо  Кресовuh и  Радосав  іnhепановић, чланови  Комиснје  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 

Седннцн  су  присуствовали  и  лредставnици  Јп  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Градске  управе  за  запггиту  животне  средине, Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Градске  управе  за  грађевинско  зсмлиште  и  инвестицuје. 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈГІ  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

Да  је  Одлука  о  изради  изМена  и  допуна  Плана  гснералне  регулације  простора  за  меіловиіу  намену  западно  од  Суботичкот  булевара  н  северно  од  Булевара  војводс  Степе  у  Новом  Саду  
(локалитет  атлетског  стадиона  и  др.), усвојена  ua LVIІІ  седници  Скупілтuне  Града  Новог  Сада  одржаној  12. децеМбра  2019. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  59/19) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратетпке  процене  утнцаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулациј  с  простора  за  мешовиту  намену  западно  од  Суботичког  булевара  и  северно  од  Булевара  војводе  Степе  у  Новом  Саду  ua животну  срсдину. 

У  складу  са  чланом  5 16 3акона  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, 50/І3-УС, 98/1З-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/19-др.закон) примењује  се  скраћени  посіупак  измена  и  допунам  планског  документа  који  подразумева  да  се  не  спроводи  поступак  раног  јавног  уввда, као  и  да  се  спроводи  поступакјавног  увида  у  трајању  од  најмање  15 дана. 



Предс; - ик  Комисије  

доња  Дабетић, дипл.ивж.арх. 

Нацрт  одлукс  о  изменама  и  допунама  Плана  генсралне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  
западно  оД  Суботичког  булевара  и  северно  од  Булевара  војводе  Степе  у  Новом  Саду  (локалитет  
атлетског  стадиона  И  Др.) израдило  је  Јавно  лредузећс  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  
Сад. 

На  gi•  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  
мешовиту  намену  западно  од  Суботичког  булевара  и  северно  од  Булевара  војводе  Стеце  у  
Новом  Саду  (локалитет  атлетског  стадиона  и  др•)  припремл.ен  у  складу  са  Законом  о  
планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр•  72/09, 8 1/09-ислравка, 
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). Комисијаје  том  приликом  дала  позитивно  милЈл,ење  ва  исти. 
На  82. седници  која  је  одржана  06. фебруара  2020. године, Комисија  за  планове  размаала  је  
накнадно  доставдене  водне  условс  ЈВП  ,,Воде  Војводине  и  сагласила  сс  да  обрађивач  исте  
имплементира  у  лланско  решење  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
регулације  простора  за  мешовиту  намену  западно  од  Суботичког  булевара  и  северно  од  
Булевара  војводс  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  Плаиа  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  нзградњи  ( 1Службенu гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 8 1/09-
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/1З-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и  37/19-др.закон). 

Извештај  доставнти : 
1. JH Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земјиште  и  ннвестиције  
3. Градској  удрави  за  урбанuзам  и  грађевинске  nослове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
5.Архиви  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

\ 

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

Дејан  Михајловић  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  поКРАЈиНА  ВОЈВОД HА  
ГРАД  нови  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  ноВог  СЛДА  
КОМIјСИЈА  ЗА  ПЈјАНОВЕ  
Број:У-35-39/20 
Даиа: 15. 10. 2020. године  
ноВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЛЕНОМ  ЈАВНОМ  УВHДУ  y аАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  
И  ДОпУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЈШЕ  РЕГУЛАЦИУЕ  HPOCTOPA 3А  
МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ЗАПАДНО  од  СУЕОТиЧКОГ  БУЛЕВАРА  И  

СЕВЕРНО  Од  БУЛЕВАРА  ВОЈВОдЕ  CTEHE У  НовОм  САДУ  
(ЛОКАЈШТЕТ  АТЛЕТСКОГ  СТАДиОНА  И  ДР.) 

Комисија  за  планове  Скупзлтине  Града  Новог  Сада, на  106. (јавној) седници  која  је  одржана  дана  
15.10.2020. годиие  у  згради  Јп  ,,Спојпски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  
2, у  амфитеатру  на  І  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматралаје  Извеппај  обрађнвача  плаuа  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Hnaua тенералне  регуладије  
простора  за  мешовиту  намену  западно  од  Суботичког  булевара  и  северно  од  Булевара  војводе  Степе  у  Новом  Саду  (локалитет  атлетског  стадиона  и  др.). 

1 06. седници  присуствовајш  су: Радоња  дабетиh, председиик  Комисије, Зоран  Вукадиновић, 
заменик  председника  Комисије, Радосав  Шћепановић  и  Васо  Кресовић  члаиови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  н  чдан  Комлсије  за  плаиове. 

Одлука  о  израдu измена  и  допуна  Hnaua генеразпіе  регуладије  простора  за  мешовиту  намену  
заладио  од  Суботичког  булевара  и  северно  од  Еулевара  војводе  Степе  у  Новом  Саду  (локалитет  атлетског  стадиопа  и  др.),  усвојенаје  ua LVJІІ  седницн  Скуnштнне  Града  Новог  Сада  одржапој  12. 
децембра  2019. годuuе  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  59/19) са  Реіцењем  о  
непрнступању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  доцунама  Hлана  генералне  
регуладије  простора  замешовиту  намену  заладно  од  Суботичког  булевара  н  северно  од  Булевара  
војводе  Стеnе  у  Новом  Саду  на  животну  средшіу. 

У  складу  са  чланом  516 Закона  о  планuрању  и  изградњи  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  
Србнје , 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, 37/19-др.3акон  и  09/20) прнмењује  се  скраћени  поступак  измена  и  допуна  планскот  документа  који  подразумева  да  ее  не  спроводu постуnак  раuог  јавног  увида,, као  и  да  се  спроводu постулакјавнот  увида  у  трајању  од  најмање  15 дапа. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  nростора  за  мешовиту  намену  
западно  од  Суботичког  булевара  и  северно  од  Булевара  војводе  Степе  у  Новом  Саду  (локаліпет  
атлетског  стадиона  и  др.), израдилоје  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Hnaua генералле  регулације  простора  за  
мепіовиту  намену  западно  од  Суботичког  булевара  и  северно  од  Булевара  војводе  Степе  у  Новом  Саду  (локалитет  атлетског  стаднона  и  др.) обавлена  је  на  8 1. седницu одржаnој  30. јануара  2020. 
године  и  на  82. седнuци  одржаној  06. фебруара  2020. годuне  када  је  Комисија  за  планове  дала  позитивно  мишјвење  на  Нацрт  одлуке. 
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Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  ретуладије  простора  за  мешовиту  намену  
западно  од  Суботичког  булевара  и  северно  од  Булевара  војводе  Степе  у  Новом  Саду  (локалитет  
атлетског  стадиона  и  др.) изложен  је  најавни  увид  у  периоду  од  27. маја  2020. године  до  10. јуна  
2020. године  (чијеје  оглаіпавање  објавњено  у  листу  Дневник 1  од  27. маја  2020. године). 
Јавна  презентадија  Нацрта  одлке  о  изменама  и  допунама  плана  генералuе  регуладије  простора  за  
меіловиту  намену  западно  од  Суботичког  булевара  и  северно  од  Булевара  војводе  Степе  у  Новом  
Саду  (локалитет  атлетског  стадиона  и  др.) одржала  је  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  што  је  обрађивач  плала  констатовао  у  
Hзвегптају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Јавна  седница  Комисије  за  планове  је  првобитно  била  заказана  за  25. јун  2020. године . У  складу  са  
мерама  Владе  Републике  Србије  у  условима  ванредне  ситуације  узроковане  пандемијом , 
одржавање  јавне  седнице  Комисије  за  планове  је  одложено, о  чему  је  издато  обавеіптење  
Скупштине  Града  Новог  Сада  на  својој  интернет  страници . 

Након  промене  прописаних  мера  заштите, Градска  управа  за  урбанизам  и  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, одржаној  15.10. 
2020. године, разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  
о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  мејповиту  uамену  западно  од  
Суботичког  булевара  и  северно  од  Булевара  војводе  Степе  у  Новом  Саду  (локалитет  атлетског  
стадиона  и  др.). 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  коистатовала  да  у  току  јавног  увида  није  поднета  ниједна  
примедба  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  
мепіовиту  намену  западно  од  Суботичког  булевара  и  северно  од  Булевара  војводе  Степе  у  Новом  
Саду  (локалитет  атлетског  стадвона  и  др.). 

Сходно  члану  50. 3акона  о  плаиирању  и  изградњи , Извештај  се  доставња  обрађивачу  плана  
на  надлежво  поступање. 
Након  поступања  по  овом  Извеіптају , обрађивач  длана  lіe плански  документ  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доношења. 

ПРЕЈ  .:Ј! і  ККОМИСИЈЕ  
-.--. 

В  .Д. Начелника  

Градске  управе  зрбазам  евинске  послове  

7Радоња  дабетић, л.инж.арх. 

 

    

Деј  аи  Мuхајловuћ  



члАноВи  комисијв: 

з  

1. Зоран  Вукадаиовић, дилл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић, диііл.инж.арх. 

3. Нада  М.идић, диігл.ииж.арх.-мастер  

4. Радосав  јnhепановић, дилл. јпж. арх. 
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