
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  детањне  регулације  блокова  између  улица  Новосадског  сајма, Мичуринове , 
Булевара  крања  Петра  І  и  Бранимира  Ћосића  у  Новом  Саду  (локалитет  ДЕС  и  други), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  Хј  седници  од  12. марта  2021. године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  
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Саду  (локалитет  ДЕС  и  други) са  110. (јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  10.12.2020. 
године. 

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

РЕПУБЛИХА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАдА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-201/2020-1 
12. март  2021. године  
НОВи  САД  

Предсица  

MЅc ЈелнМаринковић  Радомировић  

 



На  основу  члана  35. став  7. 3акона  о  планираву  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/13 ус, 
50/13 - ус, 98/13 - УС, 32/14, 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  ХI седници  од  12. марта  2021. године , доноси  

оДлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКОВА  

ИЗМЕЋУ  УЛИЦА  НОВОСАДСКОГ  САЈМА, МИЧУРИНОВЕ , БУЛЕВАРА  КРАЈБА  
ПЕТРА  І  И  БРАНИМИРА  ЋОСИЋА  У  НОВОМ  САДУ  

(ЛОКАЛИТЕТ  ДЕС  И  ДРУГИ) 

Члан  1. 

Овом  одлуком, а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  детањне  
регулације  блокова  између  улица  Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  крала  Петра  І  
и  Бранимира  Ћосића  у  Новом  Саду  (локалитет  ДЕС  и  други) (,,Службеви  лист  Града  
Новог  Сада , број  61/19) мења  се  и  допуњује  ПЛАН  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
БЛОКОВА  ИЗМЕЋУ  УЛИЦА  НОВОСАДСКОГ  САЈМА, МИЧУРИНОВЕ , 
БУЛЕВАРА  КРАЈБА  ПЕТРА  Ј  И  БРАНИМИРА  ЋОСИЋА  У  НОВОМ  САДУ  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр .  3/02, 12/03, 4/07 и  30/18) (у  далем  тексту: План) у  
делу  грађевинског  подручја  Плана  у  Катастарској  оnштини  Нови  Сад  І, и  обухвата  три  
локалитета  унутар  оnисане  границе . 

Локалитет  1, који  је  обухваћен  изменама  и  допунама  Плана, површине  0,93 ћа, 
унутар  описане  границе : од  осовинске  тачке  број  9020 у  правцујуга  прати  осовину  Улице  
Мародићеве  до  пресека  са  продуженим  правцем  јужне  границе  парцеле  број  6595. Од  ове  
тачке, граница  скреће  у  правцу  заnада, прати  претходно  описан  правац  и  обухвата  и  прати  
границу  парцеле  број  6595 и  наставла  да  прати  јужну  регулациону  линију  планиране  
улице  до  пресека  са  западном  регулационом  линијом  планиране  улице . дале, граница  
прати  западну  регулациону  линију  планиране  улице  и  њеним  продуженим  правцем  долази  
до  северне  регулационе  линије  Улице  Богдана  Гарабантина , затим  скреће  ка  истоку, прати  
северну  регулациону  линију  Улице  Богдана  Гарабантина  и  њеним  продуженим  правцем  
долази  до  осовине  Улице  Мародићеве.  Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  југу, прати  осовину  
Улице  Мародићеве  и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  тачку  описа  границе  
измена  и  допуна  Плана. 

Локалитет  2, који  је  обухваћен  изменама  и  допунама  Плана, површине  2,26 ћа, 
дефинисан  је  северном , источном , јужном  и  западном  регулационом  линијом  Клинике  за  
гинекологију  и  акушерство. 

Локалитет  3, који  је  обухваћен  изменама  и  допунама  Гілана, површине  0,40 ћа, 
обухвата  целу  парцелу  број  6666. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћеноје  3,59 ћа. 
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Члан  2. 

У  Плану  оделак  ,,2. КОНЦЕПТ  УРЕЋЕЊА  И  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  став  
3. мења  сс  и  гласи: 

,,На  комплексу  ДЕС-а, након  иселења  постојећих  садржаја, предвиђена  је  градња  
комплекса  у  намени  випіспородичног  становања.. 

У  оделку  ,,4. УСЛОВИ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПЛАНА  пододелак  ,,4.1. Изградња  
објеката  у  делу  ,,Опівта  правила  после  12. алинеје  додаје  се  13. алинеја  која  гласи: 

,,За  грађење  објеката  јавне  намене  у  јавној  својини  могуће  је  формирање  
грађевинске  парцеле  у  складу  са  посебним  случајевима  формирања  грађевинске  парцеле  
сходно  Закону  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  РС,,, бр.  72/09, 81/09 
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, 37/19 

- др. закон  и  9/20). 
У  делу  ,,Спсцифични  услови  за  појединачне  блокове  део  ,,Блок  број  3 став  4. мења  

се  и  гласи: 
,,На  садашњем  комплексу  ДЕС-а  после  иселења  постојећих  садржаја , планира  се  

градња  јединственог  комплекса  вишепородичног  становања , површине  око  0,57 ћа, 
максималне  спратности  По+П+4+(5 ПОВ .)! диспозиција  објеката  и  партерно  уређење  треба  
да  обезбеде  квалитетну  осветленост  и  проветреност  свих  делова  комплекса . 

После  става  4. додаје  се  14 ставова  који  гласе: 

,,Градња  објеката  комплекса  вишепородичног  становања  дозвоњена  је  на  
максимално  40 % површине  парцеле , у  оквирима  зона  изградње  које  су  дефинисане  на  
графици . Максимални  индекс  изграђености  комплекса  износи  2,3. 

Ширина  габарита  је  максимално  16 м. Препусти  на  објектима  нису  планирани . 
Одступања  од  основне  равни  фасаде  дозвоњена  су  једино  у  смислу  елемената  фасадне  
пластике , са  испустима  до  50 см. 

Препоручује  се  да  приземла  буду  у  намени  пословања, нарочито  она  која  су  
оријентисана  ка  улицама . У  оквиру  приземла  није  могуће  формирање  галерија . 

Пету  повучену  етажу  пројектовати  са  пуном  спратном  висином, повучену  од  
ободних  фасадних  равни  за  мнимум  2 м, покривену  равним  непроходним  или  плитким  
лименим  кровом . 

Комплекс  вишепородичног  становања  планира  се  за  оквирни  капацитет  од  150 
станова  бруто  површине  70 м2  и  2260 м2  бруто  површине  пословног  простора  у  
приземњима  комплекса . 

Сугерише  се, да  се  приликом  израде  пројектне  документације  унапред  планира  
модел  застакливања  лођа  који  би  био  обавезујући  за  све  објекте  комплекса , чиме  би  се  
предупредила  учестала  појава  стихијских  измена  на  фасадама  током  употребе  стамбених  
обј  еката. 

Паркирање  возила  планира  се  у  оквиру  комплекса , изван  јавних  саобраћајних  
површина, према  нормативу : једно  паркинг  или  гаражно  место  за  путничке  аутомобиле  на  
један  стан, и  једно  паркинг  или  гаражно  место  за  путничке  аутомобиле  на  70 м2  нето  
пословног  простора . По  истом  критеријуму  потребноје  обезбедити  и  паркинге  за  бицикле. 
Подрумску  етажу  могуће  је  искористити  за  смештај  техничких  и  помоћних  просторија . 
Хоризонтални  габарит  подземне  гараже  могуће  је  реализовати  испод  целе  парцеле  а  број  
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подземних  етажа  се  не  ограничава . Положај  колских  приступа  подземној  гаражи  приказан  
на  графици  није  обавезујући  и  биће  дефинисан  накнадно , урбанистичким  ііројектом . 

3а  копски  приступ  nланираној  трансформаторској  станици  (ТС) из  Улиде  
Мародићеве  утврдиће  се  право  службености  пролаза. Осим  планиране  тС, нове  ТС  ће  се  
према  захтевима  надлежног  дистрибутера  градити  и  на  другим  деловима  парцеле  или  у  
оквиру  објеката . Постојећу  ТС  изграђену  у  регулацији  Улице  Еогдана  Гарабантина  је  
потребно  демонтирати , а  услов  за  њено  уклањање  је  претходна  изградња  пратеће  мреже  и  
нове  тс  на  парцели  јединственог  комплекса  вишепородичног  становања . 

На  неизграђеном  делу  парцеле  заједнички  блоковски  простор  потребно  је  партерно  
уредити . Озелењавање  треба  да  буде  спроведено  на  минимално  25 % површине  комплекса . 
Простор  изнад  укопане  гараже  планира  се  као  партерно  уређен  зелени  кров. Планира  се  
формирање  травњака  у  комбинацији  са  декоративним  ниским  и  средње  високим  жбуњем . 
дебјгина  супстрата  у  полима  предвиђеним  за  садњу  зеленила  треба  да  буде  30 см  са  свим  
неопходним  слојевима . дрвенасте  саднице  прсног  пречника  14-16 см  (на  висини  од  1 м) 
са  неинвазивним  кореновим  системом  садиће  се  у  бетонске  касете  димензија  1,5х1,5х1,2 
м  са  префорираним  страницама  (отвори  пречника  150 мм), позициониране  изнад  ојачаних  
елемената  конструкције  подземне  гараже. 

Простор  је  потребно  опремити  стазама , урбаним  мобилијаром  и  јавном  расветом . 
Поред  наведених  садржаја, у  оквиру  кровног  врта  потребно  је  предвидети  просторе  за  
поставку  дечијих  игралипіта , теретану  на  отвореном  и  уколико  просторне  могућности  
дозволавају  терен  за  баскет. Око  баскет  терена  планира  се  поставка  заштитне  ограде  
(ћ  = 4 м) изведене  од  челичне  поцинковане  конструкције , између  које  се  поставла  челична  
поцинкована  мрежа. По  ппанираној  поцинкованој  мрежи  пружаће  се  пузајуће  врсте  
6илака  које  ће  формирати  зелени  зид  (вертикално  зеленило). Предлаже  се  употреба  врста  
са  различитом  бојом  листа  (Partenocіѕѕuѕ  trіcuѕpіdata - Партеноцисус  и  различите  сорте  
Hedera helіx Бршлан). Предност  дати  комбинацији  врста  чији  опстанак  не  зависи  од  
интензивне  неге  и  које  не  захтевају  пуно  влаге . 

На  свим  зеленим  деловима  крова  планира  се  ноставка  заливног  система, који  ће  се  
наnајати  из  резервоара  за  воду . Поставку  резервоара  треба  предвидети  у  оквиру  објекта  
јавне  гараже  или  у  непосредној  близини  исте. Заnремина  резервоара  одредиће  се  у  складу  
са  величином  површина  под  зеленилом . Ограђивање  комплекса  није  дозволено . 

Зелена  површина  јужно  од  комплекса  вишеnородичног  становања  уређењем  и  
разноликом  вегетацијом  треба  да  буде  у  хармоничном  односу  са  садржајима  слободних  
површина  комплекса . Зелену  nовршину  потребно  је  опремити  елементима  партерног  
уређења  и  урбаног  мобилијара  (реквизити  за  игру  деце, клупе, осветлење, корnе  за  смеће  
и  слично ). 

Комплекс  вишепородичног  становања  реализоваће  се  на  јединственој  грађевинској  
парцели . Могућа  је  фазна  реализација , уз  услов  да  прву  фазу  треба  да  чини  изградња  
подрумске  етаже/етажа, а  у  наредним  фазама  следи  изградња  надземних  објеката . 

Обавезнаје  израда  урбанистичког  

досадашњи  став  5. бригне  се. 

део  ,,Блок  број  4 мења  се  и  гласи: 
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,,Блокброј 4 
Комплекс  Гинеколошко -акушерске  клинике  прошириће  се  на  рачун  постојећих  

стамбених  парцела . 
Изградња  објеката  на  комплексу  могућа  је  у  фазама, према  просторним  гјотребама , 

да  би  се  у  крајњој  фази  реализације  формирала  целина  комплекса . У  оквиру  ове  целине  
неопходно  је  планирати  адекватан  паркинг  простор  за  запослене  и  кориснике  услуга. 

Постојећи  приземни  објекти  у  јужном  делу  парцеле  6542/1 КО  Нови  Сад  І  замењују  
се  објектом  Градског  породилишта  са  неонатологијом , спратности  од  П+2 до  П+З. 3она  
изградње  објекта  дефинисана  на  графици  представла  максимални  дозвоњени  габарит  
објекта . Могуће  је  остваривање  топлих  веза  са  постојећим  објектом  спратности  П+2(З). 
Топле  везе  се  могу  формирати  на  нивоима  изнад  приземла, уз  услов  да  се  не  ремети  
одвијање  колског  и  пешачког  саобраћаја  на  саобраћајници  између  објеката . Минимална  
ширина  топле  везе  је  2 м. Препоручује  се  да  топле  везе  буду  изведене  од  транспарентних  
материјала . 

Уколико  би  се  појавила  потреба  за  изградњом  објеката  у  функцији  основне  намене  
комплекса  и  на  западном  делу  комплекса , уз  Улицу  Мародићеву , неопходна  је  
разрада  урбанистичким  пројектом . Максимална  спратност  објекта  основне  намене  који  се  
разрађује  урбанистичким  пројектомје  П+З, са  габаритом  којије  удањен  минимално  7 м  од  
границе  парцеле  комплекса . Површину  хоризонталног  габарита  објекта  потребно  је  
дефинисати  поштујући  дозвоњени  степен  заузетости  парцеле  - максимално  40 %. У  
противном , западни  део  комплекса  се  планира  за  уређење  парковске  површине  и  
површине  за  паркирање  и  евентуално , у  случају  потребе, за  инфраструктурне  објекте  тј . 
објекте  у  функцији  технолошког  процеса  везаног  за  основну  намену  комплекса , чија  
реализација  се  не  условлава  израдом  урбанистичког  пројекта. 

Повећање  капацитета  паркирања  могуће  је  остварити  градњом  приземне  гараже  са  
паркирањем  на  крову  у  западном  делу  комплекса  (капацитета  44 кровних  паркинг  места). 
Максимална  могућа  зона  изградње  приземне  гараже  као  и  позиција  рампе  за  приступ  
кровном  нивоу  дефинисане  су  на  графици . Уколико  се  појави  потреба  за  гаражом  већег  
капацитета , реализација  је  могућа  након  припајања  парцела  у  северозападном  делу  
комплекса  и  измештања  сервисних  објеката, уз  обавезну  израду  урбанистичког  пројекта  и  
уз  поштовање  максималног  дозвоњеног  индекса  заузетости  парцеле  40 %. 

дуж  контактне  зоне  са  болничким  комплексом , на  стамбеним  парцелама . није  
дозвоњена  изградња  помоћних  ни  пословних  објеката . 

На  углу  улица  Мародићеве  и  Слободана  Бајића  (парцела  број  6554) регулација  се  
коригује  засецањем  

део  ,.Блок  број  6 мења  се  и  гласи : 

,,Блок  број  6 

У  целости  је  намењен  предшколској  установи  %,Радосно  детињство . 

На  објекту  је  могуће  планирати  повећање  хоризонталног  и  вертикалног  габарита  
кроз  доградњу  и  надоградњу  или  кроз  потпуну  замену  новим  објектом . Уколико  се  објекат  
дограђује, сугерише  се  да  се  доградња  изведе  уз  северноисточну  фасаду  постојећег  
објекта. 
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Планским  решењем  предвиђенаје  максимална  спратност  п+1. Објекат  се  покрива  
равним  или  плитким  кровом . 

Максимална  дозвоњена  заузетост  на  парцели  је  30 %. Максимални  индекс  
изграђености  комплекса  износи  0,6. 

Приликом  изградње , обавезно  се  морају  сачувати  ободни  делови  парцеле  са  
високом  вегетацијом.. 

У  tіододењку  ,,4.2. Услови  за  опремање  простора  инфраструктуром  подтачка  
,,4.2.1. Саобраћајна  инфраструктура  део  ,,Услови  за  грађење  саобраћајних  поврјіЈина  
део  ,,Остали  услови : после  алинеје  прве  додаје  се  алинеја  друга  која  гласи : 

• У  двосмерним  улицама  (ширине  коловоза  nет  и  више  метара) са  малим  обимом  
моторизованог  саобраћаја , оставња  се  могућност  обележавања  паркинг  места  на  коловозу . 
То  би  условило  успоставњање  режима  једносмерног  одвијања  саобраћаја  у  овим  

Члан  3. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 
Размера  

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

1.2. Извод  из  Плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  
Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  крања  Петра  і  u 
Бранимира  Ћосића  у  Новом  Саду АЗ  

2. План  намене  површина , саобраћаја , нивелације  и  регулације 1:1000 

3. План  регулације  површинајавне  намене 1:1000 

4. План  водне  и  енергетске  инфраструктуре 1:1000. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  блокова  између  улица  
Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  крања  Петра  І  и  Бранимира  Ћосића  у  Новом  
Саду  (локалитет  ДЕС  и  други), садржи  текстуални  део  који  се  објавјЂује  у  ,,Службеном  
лиету  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  Плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  
Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  крања  Нетра  І  и  Бранимира  Ћосића  у  Новом  
Саду  (локалитет  ДЕС  и  други), доступна  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  
Новог  Сада, Жарка  3рењанина  број  2 и  путем  интернет  стране  www. ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ. 
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Члан  4. 

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 ; 35-201/2020-1 
12. март 2о2 ј . године  
НоВи  САД  

Председ  ца  

MЅc Јелна  Маринковић  Радомировић  



ИЗМЕНЕИ  ДОПУНЕПЛАНА  дЕТАНЕ  РЕГУЛАјЈИЈЕ  
bЛОКОВА  ИЗМЕТ,У  УЛИЦА  НОВОСАДСКОГСАЈ  МА, МИЧУРИНОЕЕ. 
МУЛЕМАРА  КРЛГА  ПЕТРА  И  БРАНИМИ  РА  ћОСuтА  У  НОЕОМ  САд  

(ЕВЈЛеГ  ДЕС  друМј   

nnAH ЛАНЛ  ЕНЕ  ІЛО ЛМА. САОБРАА.А  ЕЕЕЛАЦМЈЕ  В  МВВЕЛАЦМЈЕ  

==  
ЕМА  

L- 



На  основу  члана  27. став  2. тачка  4. Правилника  о  садржини , начину  и  поступку  
израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  планирања  (,,службени  гласник  Рс,,5  
број  32/19), 

ИЗЈЛВЈЂУЈЕМ  дА  ЈЕ  НЛЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  HЛАНА  
дТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ЕЛОКОВА  і43МЕЂу  УЈЈиЦА  НОВОСАдСКОГ  САЈМА, 
МW{УРІ4НОВЕ, ЕУЈЊВАРА  КРАЈЂА  іЊТРА  ј  И  EPAHHMHPA ЋОСИЂЛ  У  НОВОМ  СЛДУ  
(локајппег  дFС  и  други): 

ПРИПРЕМЊЕН  У  СКЛАДУ  СА  ЗАКОНОМ  О  ПЛАНИРЛЊУ  И  ИЗГРАДЊИ  И  
ПРОПИСИМА  ДОНЕТИМ  НА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА 7  КАО  И  дА  ЈЕ  

- ПРИПРЕМЈћЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЈћЕНОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ. 

ОДГОВОРНИ  УРБАННСТА : 

Александар  д. Савић, Дипл.иНж.арх. 
лиценца  број : 223А  00944 19 

Dі gі taf іy ѕіgned by Afekѕandar Ѕаvј  A І ekѕa ndar Ѕavі c Dаtе:2020.12.3О  12:34:12 +OVOO 

У  Новом  Саду, 31.12.2020. године  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВи  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V-35-201/20 
Дана: 04. 06. 2020. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  сТРучНоЈ  контголи  

НАЦРТА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОНУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈLНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
БЛОКОВА  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  НОВОСАДСКОГ  САЈМА, МИЧУРІШОВЕ , 
БУЛЕВАРА  КРАЈLА  ПЕТРА  І  И  БГАНИМИРА  Ћ.ОСИЋА  У  НоВоМ  САДУ  

(ЛОКАЛИТЕТ  ДЕС  И  ДРУГи) 
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВШ4 УВИД  

Стру-чна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допупама  Плана  дета.њне  регулације  блокова  
између  улица  Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  крава  Петра  І  и  Бранимира  Ћосића  у  
Новом  Саду  (локалитет  ДЕС  и  други) npe јавног  увида, обавњена  је  90. седници  Комисије  за  
планове, одржаној  04. јуна  2020. године  са  почетком  у  09,00 часова  у  згради  Скупјцтине  Града  
Новог  Сада, Ул. Жарка  Зрењанина  број  2, у  nлавој  сали  на  првом  спрату. 

90. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић , председник  Комисије, 3оран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије , Васо  Кресовић, члан  Комисије  за  планове  и  Нада  Милић, 
секретар  Комисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  ІІУрбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови. Сад, 
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Градске  управе  за  заштиту  животне  
средине . 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам 1  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

да  је  Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  детазњне  регулације  блокова  између  улица  
Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  кра.ња  Петра  І  и  Бранимира  Ћосића  у  Новом  Саду  
(локалитет  дЕС  и  други), усвојена  на  LIX седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  23. 
децембра  2019. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  61/19) са  Решењем  о  
непристугіању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  
регулације  блокова  између  улица  Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  кра.ња  Петра  ј  и  
Бранимира  Ћосића  у  Новом  Саду  на  животну  средину . 

Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  дета.њне  регулације  блокова  између  улица  
Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  кра.ња  Петра  1 и  Бранимира  Ћосића  у  Новом  Саду  био  
је  на  раномјавном  увиду  у  периоду  од  24.02.2020. године  до  09.03.2020. тодине. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  дета.њне  регулације  блокова  између  улица  
Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  крања  Петра  І  и  Бранимира  Ћосића  у  Новом  Саду, 
израдилоје  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 



дабетић, дипл .инж.арх. деј. н  Михајловић  

Председник  Комисиј  е  
.д  Начелника  

Градсјеупрве  заурбанизам  и  грађевинске  послове  

На  90. седници  Комисије  за  планове  која  је  одржана  04. јуна  2020. године, Комисија  за  планове  
разматрала  је  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детајЂне  регулације  блокова  између  
улица  Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  краа  Петра  І  и  Бранимира  Ћосића  у  Новом  
Саду  и  тоМ  приликом  је  закњучено  да  је  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детане  
регулације  припремњен  у  складу  са  Закоі-іом  о  піанирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  
Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/1 8, З  1/19, З?/19-др.закон  и  09/20). Комисија  за  планове  сматра  даје  
потребно  кориговати  Нацрт  одлуке  тако  да  се  у  оквиру  плапираних  јавnик  саобраћајних  
површина  предвиде  паркинг  простори  (у  оквиру  регулација  саобраћајница ) у  складу  са  
просторним  могућностима . 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Hnana деталне  регулације  блокова  између  улица  Новосадског  сајма, 
Мичуринове , Булевара  краа  Петра  І  и  Бранимира  Ћосића  у  Новом  Саду  може  се  упутити  у  
даЈј,и  лоступак  доноілења  плана, у  складу  са  чланом  50. 3акона  о  планирању  и  изградњи  
( Слу)кбени  гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09-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, 37/19-др.3акон  и  09/20). 

Извсштај  доставиги : 

1. ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  иввестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
5.Архиви  

Нада  Милић, дипл!инж.арх. 



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број ; V-35-201/20 
дана: 10. 12. 2020 године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЛЕНОМ  ЈАВНОМ  УВЦДУ  У  НАЦРТ  ОДЈІУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  и  ДОПУнАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЈјАцјТл  БЈјОКОВА  ИЗМЕЂУ  УЛиДА  НОВОСАДСКОГ  САЈМА, МHЧУРИНОВЕ , БУЛЕВАРА  І<РАЈБА  ПЕТРА  ј  И  ЕРАНИМИРА  ЋОСИЋА  У  НОВОМ  САДУ  

(ЛОКАЛИТЕТ  ДЕС  И  дРУги) 

Комисија  за  планове  Скухицтине  Града  Новог  Сада, на  1 10. (јавној) седници  која  је  одржана  даиа  1 0. 12.2020. године  у  згради  ЈП  ,,Спортски  И  ПосЛОвни  центар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  ПОЧСТКОМ  у  9,00 часова, разматралаје  Извештај  обрађивача  плана  о  сггроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детазЂне  регулације  блокова  између  улица  Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  крања  Петра  І  и  Бранимира  Ђосића  у  Новом  Саду  (локалитет  ДЕС  и  други). 

110. Седници  гтрисуствовали  су: Радоња  дабетић, Председник  Комисије, 3оран  Вупадиновић , заменик  председника  Комисије , Васо  Кресовић  члан  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  и  члан  Комисије  за  плаиове. 

Одлука  о  изради  измена  и  допуда  ГЈлана  детал)не  регулације  блокова  између  улица  Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  кра.Јња  петра  ј  и  Бранимира  Ћосића  у  Новом  Саду  (локалитет  дЕС  и  други), усвојена  је  на  LD( Седници  Скуnштине  Града  Новог  Сада  Одржаној  23. децембра  2019. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  61/19) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  угицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детајњне  регулације  блокова  између  улица  Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  крал,а  Петра  ј  и  Бранимира  Ћосића  у  Новом  Саду  на  )кивотну  средину. 

Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  деталјне  регулације  блокова  између  улица  Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  крања  Петра  Ј  и  Бранимира  Ђосића  у  Новом  Саду  (локалитет  ДЕС  и  други) био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  24.02.2020. године  до  09.03.2020, године . 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  крања  Петра  ј  и  Бранимира  Ћосића  у  Новом  Саду  (локалитет  ДЕС  и  други) израдилоје  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 
На  90. седници  Одржаној  04.06.2020. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  крања  Петра  Ј  и  Бранимира  Ћосића  у  Новом  Саду  (локапитет  ДЕС  и  други) и  том  приликом  дала  позитивно  мипі.њење  ііa исти . 
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Нацрт  одлуке  о  изменама  н  допунама  Плана  детаЈЂне  регулације  блокова  између  улица  Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  крајња  Петра  ј  и  Браиимира  Ћосића  у  Новом  Саду  (локалитет  ДЕС  и  други) изложен  је  на  јавни  увид  у  периоду  од  29. октобра  2020. године  до  27. новембра  2020. године  (LJuje је  оглајиавање  објав.іено  у  листу  дневник  од  29. октобра  2020. године). У  току  јавног  увида  доставњено  је  07 (седам) примедби , што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду . 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  1 10. (јавној) седници, одржаној  10. 12. 2020. Године, (чије  оглашавање  је  објавњено  заједно  са  текстом  огласа  за  јавни  увид) разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  Детањне  регулације  блокова  између  улица  Новосадског  сајма, Мичуривове , Булевара  Kpa.іa Петра  і  u Бранимира  Ћосића  у  Новом  Саду  (локалитет  ДЕС  и  други). 

У  затвореном  делу  седнице , Комисијаје  констатовајја  даје  у  токујавног  увида  поднето  07 (седам ) примедби  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  плана  детањне  регулације  блокова  између  улида  Новосадског  сајма, Мичуринове , Булевара  крања  Петра  ј  и  Бранимира  Ћосића  у  Новом  Саду  (локалитет  ДЕС  и  други). 

ГГримсдбе  су  доставили : 
1. NЅ  - ІNVEЅT 02 1 дОо, Улица  Гајева  број  2, Нови  Сад; 
2. дамир  Радивојевић , Улица  Слободана  Бајића  број  32 и  Боја1Ј  Ранановић, 

Улица  Слободана  Бајића  број  34, Нови  Сад; 
3. доброслав  Павловић, Улица  Слободана  Бајића  број  12, Нови  Сад; 
4. Андријана  давидовић. Улица  Слободана  Бајића  број  8, Нови  Сад; 
5. Шијан  дане. Улица  Соње  Маринковић  број  3, Нови  Сад; 
6. ЕЛИХСИР  ИНВЕСТИДИОј-јА  ІјЗГРАДЊА  дОО, Улица  Мародићева  број  

10, Нови  Сад; 

7. Вукашин  Чанак, Улица  Мародићева  број  8, Нови  Сад. 

Примедба  број  1  
(подносилац : NЅ  ІNVEЅT 021 DOO из  Новог  Сада, које  по  пуномоћју  заступа  адвокат  
Ристо  Ракић, Улица  Војвођанских  бригада  20, Нови  Сад) 

Подносилац  примедбе  је  власник  парцеле  6619 у  кО  Нови  Сад  ј. Примедбом  се  
предлаже  давање  могућности  реализације  самосталног  објекта  на  предметној  парцели, без  
Планом  предвиђене  обавезе  спајаа  са  парцелама  суседа. 

Комисија  за  планове  сwатра  да  лримедба  иије  основана, уз  образложеІБе  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду . 



з  
ГІримедба  број  

(Подносиоци ; Дамир  Радивојевић  и  Бојан  Ранановић , суседи  на  бројевијма  32 и  34 у  Улици  Слободана  Еајића, у  Новом  Саду) 

Подносноци  примедбе  су  Власници  парцела  број  6603 и  6602 у  1(0 Нови  Сад  Ј  које  су  према  Плану, у  својим  крајњим  северним  деловима, обухваћене  Локалитетом  i и  намењене  јавној  зеленој  гіоврпЈини . На  северним  деловима  наведених  парцела  изграђени  су  објекти  или  делови  објеката  за  које  није  било  могуће  исходовати  озакоњење  (на  парцели  6602 изграђен  је  Приземни  стамбени  објекат  бруто  поврГпине  сса  45м2  а  на  парцели  6603 део  приземног  помоћног  објекта  бруто  Поврјлине  сса  6пі2). Примедбом  се  предлаже  изузимање  северних  делова  предметних  парцела  из  обухвата  Локалитета  1 Тј . из  нТене  јавне  зелене  површине  као  и  задр?кавање  истих  у  Власнипітву  Подносилаца  примедбе . Наводи  се  да  су  предметни  објекти  као  и  делови  дворишног  Простора, од  )кивотне  важности  за  власнике  с  обзиром  да  су  у  њима  смејлтене  стамбене  Просторије  и  радионице . 
Наводи  се, да  се  у  објекту  на  парцели  6603, који  је  својим  северним  делом  ушао  у  оквире  планиране  јавне  зелене  површине  налази  озидано  степениште  за  горњи  спрат  као  и  део  котларнице  и  да  су  прозори  објекта  окренути  ка  северу . С  тим  у  вези, као  опција  за  nарцелу  6603, предлаже  се  издвајање  самот  објекта  и  појаса  Ширине  2 метра  око  објекта  из  планиранејавне  зелене  поврЈпине  у  Локалитету  i. У  примедби  број  2 такође  се  наводи, да  се  на  двема  суседним  парцелама: 6601/2 и  6600/1 (источно), делимнчно  у  оквирима  Локалитета  1, налази  гаража  Власника  ларцеле  6602. Примедбом  се  сугерише  и  њено  изузимање  из  обухвата  Плана. 

Комисија  за  планове  ле  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  Извепітају  обрађивача  о  спроведеном  јавлом  увиду. 

Примедба  бро  3 
(подносилац ; Доброслав  Павловић , Улица  Слободана  Еајића  број  12, Новн  Сад) 

Подносилац  примедбе  је  власник  парцеле  број  6548 1(0 Нови  Сад  ј, на  којој  су  објекат  породичног  стаЛовага  као  и  стамбенопословни  објекат  у  дну  парцеле  за  који  није  било  могуће  Исходовати  озакоњење  (оба  објекта  имају  спратност  П+Пк). Планским  рејпењем  предвиђено  је  припајање  предметне  парцеле  Локалитету  2 тј . комплексу  Гинеколошкоакушерске  клинике  ради  nовећања  просторних  капаците  комплекса  
Примедбом  се  предлаже  изузимање  предметне  парцеле  из  комплекса  Клинике  за  гинекологију  и  акушерстО  и  промена  намене  парцеле . Као  аргумент  за  изоставњање  Парцеле  6548 из  обухвата  Локалитета  2 и  давање  нове  намене  парцели, наводи  се  да  власници  због  важећег  Планског  решења, годинама  нису  у  стању  слободно  располагати  својом  имовином . 
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Комнеија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложеІБе  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавІІом  увиду. 

Примедба  број  4 
(подносилац : Андријана  давидовић , Улица  Слободана  Бајића  број  З, Нови  Сад) 

Подносилац  примедбе  је  власница  парцеле  6546 у  КО  Нови  Сад  Ј  на  којој  је  породичии  стамбени  објекат. 
Планским  ренјењем  за  предметну  парцелу  предвиђено  је  припајање  комплексу  

Гивеколопіко -акушерске  клинике  како  би  се  обезбедили  просторни  капацитети  за  
пропЈирење  исте. 

У  примедби  се  наводи  да  породична  кућа  на  предметној  пардели  пружа  одличан  
конфор  којег  се  подносилац  примедбе  не  би  одрекла  као  и  то  да  се  нада  да  ће  њен  
приговор  бити  узет  у  обзир  приликом  будућих  одлука . 

Компспја  за  нлавове  ве  првхвата  прпмедбу , уз  образгІојев,е  дато  у  Нзвецгј  ају  обрађнвача  о  сИровсдеттоі  јавЈІом  увиду. 

Прпмедба  број  5 
(подносилац : ЈЛијан  дане  из  Новог  Сада, кога  по  пуномоћју  заступа  адвокат  Никола  
Шијан , Улица  Васе  Стајића  206, Нови  Сад) 

Подносилац  примедбе  власник  је  парцеле  6547 КО  Нови  Сад  І, на  којој  су  три  
стамбена  и  помоћни  објекат  укупне  бруто  површине  основе  сса  207 м2. 

гјланским  решењем  предметна  парцела  обухваћена  Локалитетом  2, предвиђенаје  за  
припајање  комплексу  Гинеколошко -акушероке  клинике, у  цилу  проширења  ове  
здравствене  установе . 

Подносилац  примедбе  наводи  да  је, јја  ііарцели  у  његовом  власништву  а  у  склопу  
будућег  здравственог  комплекса, планирана  изградња  дела  објекта  спратности  П+2 који  
ће  служити  у  комерцијалне  сврхе. 

Подносилац  наводи  да  је  у  изградњу  објеката  и  за  уређење  парцеле  уложио  
материјална  средства  и  да  бн  градња  објекта  здравствене  намене  подносиоцу  примедбе  
нанела  несагледиве  последице . Осим  тога  наводи  да, ако  се  пардела  планира  у  
комерцијалне  сврхе, као  власпик  има  прече  право  коринјћења  у  наведене  сврхе, тј. да  ако  
је  парцела  комерцијална  да  не  може  бити  експроприсана  и  на  њој  не  може  бити  утврђеи  
јавни  интерес . 

Подносилац  примедбе  закЛучује  да  би  усвајањем  предло)кеног  планског  решења, 
власник  био  онемогућен  у  било  каквој  комерцијалној  угіотреби  nарцеле, а  са  друге  стварне  
потпуно  је  неизвесно  када  би  парцела  била  откуплена  ради  привођења  намени. 
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Комиеија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана, уз  образложење  дато  у  
Извеuітају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  бој  б  
(подносилац : Еликсир  Инвестициона  Изградња  ,дОО  из  Новог  Сада, које  по  пуномоћју  
заступа  Адвокатска  канцеларија  Вигњевић, Улица  Фрупјкогорска  број  6, Нови  Сад) 

Подносилац  примедбе  власник  је  парцеле  6540 КО  Нови  Сад  І  која  је  у  обухвату  
Локалитета  2 и  намењена  здравственој  установи . На  парцели  је  изграђен  стамбено-
пословни  објекат  спратности  П+Пк. 

У  примедби  се  наводи  да  је  Планом  предвиђено  гіроширење  здравственот  
комплекса  на  рачун  стамбених  парцела  6540 и  6541, а  ради  изградње  паркинт  места  за  
потребе  комплекса, нецелисходно ! Подносилац  примедбе  сматра  да  је  из  Плана  
недвосмислено  јасно  да  на  простору  двеју  наведених  парцела  није  планирана  нзградња  ни  
једног  конкретног  објекта  и  да  комплекс  клинике  из  кога  би  биле  изузете  предметне  
парцеле  не  би  изгубио  много, с  обзиром  на  планирану  гаражу  у  југозападном  делу  
комплекса, чиме  би  се, према  њему, обезбедио  довоњан  број  паркинт  места  за  здравствену  
установу . 

Подносилац  примедбе  сматра  да  намена  наведених  парцела  треба  да  буде  
идентична  стамбеној  намени  парцела  на  супротној  страни  Мародићеве  улице, чиме  би  
била  очувана  компактност  и  функционалност  улице. 

Такође, подносилац  примедбе  наводи  да  је  проіпирење  здравствене  установе  на  
рачуи  предметних  nарцела  планирано  деценијама  уназад, и  да  не  постоји  назнака  да  ће  се  
планирано  проширење  у  скоријој  будућности  реализовати . На  овај  начин, власницима  
наведених  парцела  онемогућено  је  да  своје  парцеле  користе  у  пуном  обиму, односно, 
ограничава  им  се  пуни  домашај  права  својине  који  им  припада  по  закону. 

С  обзиром  на  све  наведено , подносилац  nримедбе  сматра  да  парцеле  у  
северозападном  делу  Локалитета  2 треба  изузети  из  обухвата  планиране  здравствене  
установе  тј . из  здравствене  намене, што  би  власницима  истих  омогућило  коришћење  
парцела  у  пуном  обиму  и  на  користан  начин. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  делом  пије  основана  а  део  примедбе  се  не  
прихвата , уз  образложење  дато  у  Извеілтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  7 
(подносилац : Вукашин  Чанак  испред  породице  Чанак, Улица  Мародићева  број  8, Нови  
Сад) 

Подносилац  примедбе  власник  је  парцеле  6541 КО  Нови  Сад  І, y северозападном  
делу  Локалитета  2, која  је  према  Плану  предвиђена  за  проширење  здравственог  комплекса  
Гинеколоілко -акумерске  клинике . 
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Подносилац  примедбе  наводи  да  је  апсолутно  против  планског  решења  с  обзиром  
на  то  да  парцела  у  његовом  власнипітву  вије  намењена  изградњи  објеката  неопходних  за  
функционисање  здравствене  установе  већ  изградњи  колско-манипулативних  повріпина . 

У  примедби  се  наводи  да  у  објекту  који  је  на  парцели  6541, живе  три  генерације  
породице  подносиоца  примедбе  које  су  тако  решиле  своје  стамбено  питање  као  и  То  да  су  
међу  њима  троје  лекара, који  апсолутно  схватају  и  подр)кавају  изградњу  и  модернизацију  
здравствених  установа, али  да  у  овом  случају, не  виде  сврху  одузимања  парцеле . 

С  обзиром  на  све  наведено, став  породице  Чанак  је  да  вемају  намеру, ни  ПОд  КОјИМ  
условима  да  објекат  отуђе. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  делом  није  основана  а  део  примедбе  се  не  
прихвата , уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Сходио  члацу  50. 3акоиа  о  плапирату  и  изградњи , јЈзвеЈіІтај  се  доставња  обрађивачу  плава  
па  надлежпо  постуЈІање . 
Након  поступања  по  овом  Извеіптају , обрађивач  плана  ће  ллански  докумепт  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  допопіења . 

ПРЕдСі -ДМуКЈОМИСИЈЕ  

Раоња  дабетић, днпл.инж.арх. 

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ : 

1. Васо  Кресовнћ , дипл.инж.арх. 

2. Нада  Милић, дипл.инж.арх.  

З. Зоран  Вукадиновић , дипл . инж. саобр.  
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