
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Предлога  одлуке  о  измејіама  и  допунама  
Плана  генералне  регулације  радне  зоне  у  североисточном  делу  Града  І-іовог  Сада  
(због  промене  nіupuііe коридора  далековода  110 kV), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  хјI 
седници  од  5. априла  2021. 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  радне  зоне  у  североисточном  делу  Града  Новог  Сада  (због  промене  іпирине  
коридора  далековода  110 kv), npe излагања  на  јавни  увид  са  88. седнице  од  21.05.2020. 
године  и  Извештај  о  обавленомјавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  радне  зоне  у  североисточном  делу  Града  Новог  Сада  (због  промене  
ідирине  коридора  далековода  110 kV) ca 107. (јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  
05.ј  1.2020. године. 

2. Заклучак  са  Одлуком  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 
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Број : 35-1 95/2020-1 
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На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/1 З  
- 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  Сад&, број  11/19), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  Хјј  седници  од  5. априла  2021. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РАДНЕ  

ЗОНЕ  У  СЕВЕРОИСТОЧНОМ  ДЕЛУ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
(ЗБОГ  ПРОМЕНЕ  ШИРИНЕ  КОРИдОРА  ДАЛЕКОВОДА  110 КУ) 

Члан  1. 

Овом  одлуком , а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуііа  Плана  генералне  
регулацијс  радне  зоне  у  североисто tјном  делу  града  Новог  Сада  (због  промене  івирине  
коридора  далековода  110 kV) (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  61/19), мења  се  и  
допуњује  ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РАДНЕ  ЗОНЕ  У  СЕВЕРОИСТОЧНОМ  
ДЕЛУ  ГРАДА  НОВОГ  САдА  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 45/15 и  52/15 - 
исправка ), у  Катастарској  општини  (у  далем  тексту : КО) Нови  Сад  ЈТЈ, унутар  описане  
границе , дефинисане  кординатама  преломних  тачака . 

ТАЧАКА  ТАЧАКА  kООРдИНАТЕ  КООРДИНАТЕ  

Број  Y [mj X {nі] Број  Y [mJ X {mj 

1 7411016,71 5016764,12 32 7413207,03 5014295,57 
2 7411065,86 5016860,64 33 7413228,74 5014285,42 
3 7411318,19 5016731,83 34 7413340,17 5014504,18 
4 7411569,19 5016603,83 35 7413493,15 5014804,15 
5 74ј 1827,19 5016471,83 36 7413636,17 5015085,18 
6 7412135,19 5016314,83 37 7413764,77 5015336,63 
7 7412444,19 5016156,83 38 7413754,99 5015367,70 
8 7412748,17 5016001,84 39 7413575,83 5015459,16 
9 7413068,18 5015838,83 40 7413282,79 5015608,18 
10 7413342,19 5015698,82 41 7413008,79 5015749,18 
11 7413634,18 5015549,83 42 7412723,85 5015894,15 
12 7413844,90 5015442,36 43 7412633,70 5015940,00 
13 7413882,28 5015326,49 44 7412560,10 5015795,25 
14 7413754,82 5015076,80 45 7412612,69 5015768,40 
15 7413602,82 5014779,79 46 7412555,29 5015656,09 
16 7413454,81 5014490,78 47 7412517,07 5015655,68 
17 7413296,00 5014180,38 48 74125 і3,72 5015643,73 
18 7413172,75 5014128,42 49 7412485,20 5015649,40 
19 74і3161,20 5014133,51 50 7412373,70 5015652,35 



2 

20 7413160,25 5014131,63 51 7412448,56 5015798,94 
21 7413093,11 5014165,89 52 7412449,91 5015801,58 
22 7413086,54 5014153,01 53 7412470,14 5015841,19 
23 7413079,04 5014156,49 54 7412488,54 5015831,80 
24 7413075,10 5014148,93 55 7412561,96 5015976,21 
25 7413022,41 5014175,70 56 74ј2472,82 5016021,17 
26 7412980,63 5014196,97 57 7412313,76 5016103,20 
27 7413032,61 5014296,66 58 7412074,85 5016225,15 
28 7413068,26 5014365,03 59 7411790,84 5016369,16 

29 7413121,28 5014339,15 60 7411524,82 5016505,17 

30 7413136,46 5014330,35 61 741 і243,83 5016648,16 
31 7413142,65 5014331,26 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћеноје  55,90 ћа. 

Члан  2. 

У  Ппану  одењак  ,,б. ТРАСЕ, коРидоРи  и  КАПАЦИТЕТИ  
ИНФРАСТРУКТУРЕ  пододењак  ,,б.2. Водна  инфраструктура  део  ,,Водни  
након  четвртог  става  додају  се  два  става  који  гласе: 

,,Заштитни  појас  далековода  укршта  се  са  мелиорационим  каналима  на  следећим  
стационажама  канала : 

- број  15 на  км  0+990 (катастарска  парцела  канала  832/2 КО  Нови  Сад  111), 
- број  16 на  км  0+560 (катастарска  парцела  канала  3181/2 КО  Нови  садјјј), 
- Стари  дунавац  на  км  1+03 0 (катастарска  парцела  канала  3 182/9 КО  Нови  Сад  

111), 
- број  14 на  км  і +100 (катастарска  парцела  канала  3183/1 КО  Нови  Сад  ІІI), 
- Чуварев  на  км  1+160 (катастарска  парцела  канала  3 1 84/2 КО  Нови  Сад  111), 
- јх  реон  на  км  0+250 (катастарска  парцела  канала  1546/1 КО  Нови  Сад  јјј), 
- Чикош  на  км  2+300 (катастарска  парцепа  канала  3188 КО  Нови  Сад  111), 
- Чикош  на  км  2+500 (катастарска  парцела  канала  3188 КО  Нови  Сад  ІІІ), 
- Мајурски  на  км  0+220 (катастарска  парцела  канала  3 199 КО  Нови  Сад  ІІI), 
- Шњива  на  км  0+205 (катастарска  парцела  канала  3200/1 КО  Нови  Сад  111). 

Сви  набројани  канали  припадају  сливу  црпне  станице  ,,Калипјте . Услови  заштите  
канала  су  следећи : 

пројектовати  стубове  далековода  тако  да  буду  удањени  од  ивице  обале  канала  
минимум  10 м, мерено  управно  на  осовину  канала. Подземни  објекти  морају  
бити  укопани  минимум  1 rn испод  површине  терена  због  оптерећења  од  тешке  
грађевинске  механизације  која  одржава  мелиорационе  канале ; 
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у  зони  укрштања  са  каналима, висина  надземног  вода  у  распону  стубова  треба  
да  је  минимум  9 м  изнад  терена  плус  сигурносна  висина; ова  висина, која  је  
нешто  већа  од  висине  регулисане  Правилником  о  техничким  нормативима  за  
изградњу  надземних  електроенергетских  водова  називног  напона  од  1 kV до  400 
kV (,,Службени  лист  сфРЈ , 

 број  65/88 и  ,,Службени  лист  СРЈ  број  18/92), је  
потребна  како  би  се  омогућио  несметан  рад  механизације  на  одржавању  
каналске  мреже ; 
у  реку  дунав, мелиоративне  канале , отворене  канале  и  друге  водотоке  забрањено  
је  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  атмосферских  и  
пречишћених  отпадних  вода  које  по  Уредби  о  граничним  вредностима  
загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  
роковима  за  њихово  достизање  (,,Слу)кбени  гласник  РС  број  50/12) омогућују  
одржавање  минимално  доброг  еколошког  статуса  (Іі  класе  вода) и  које  no 
Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр. 67/11, 48/12 и  
01/16) задоволавају  прописане  вредности . 

У  пододелку  ,,б.3. Енергетска део  ,,Снабдевање  електричном  
став  4. брише  се  и  додаје  се  седам  ставова  који  гласе : 

,,Преко  подручја  прелазе  следећи  далеководи  110 kV y надлежности  ,.Електромрежа  
а.д. Београд : 
- далековод  1 Њ  kV број  176/1 ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  9; 

далековод  110 kV број  176/2 ТС  Нови  Сад  9 - ТЕ-ТО  Нови  Сад; 
далековод  110 КУ  број  176/3 ТЕ-ТО  Нови  Сад  - ТС  Нови  Сад  4; 
далековод  110 kV број  1005 ТС  Нови  Сад  3 - ТЕ-ТО  Нови  Сад. 

Сви  далеководи  110 kV задржавају  своју  трасу. На  свим  далеководима  могућа  је  
реконструкција , адаптација  и  санација  у  сврху  одржавања  и  ревитализације  система . Према  
условима  ,,Електромрежа а.д. Београд  није  планирана  изградња  електроенергетске  
инфраструктуре  у  власништву  ,,Електромрежа а.д. Београд . 

У  случају  градње  испод  или  у  близини  далековода  потребна  је  сагласност  
,,Електромрежа а.д. Београд  при  чему  важе  следећи  услови : 

- сагласност  се  даје  на  Елаборат  који  инвеститор  планираних  објеката  треба  да  
обезбеди , а  који  израђује  овлашћена  пројектна  организација ; 

- садржај  Елабората  и  мере  које  се  прописују  приликом  пројектовања  и  пре  и  за  
време  извођења  радова  прописује  власник  инсталације , а  на  основу  вакећих  
закона , правилника  и  техничких  nponuca. 

Претходно  наведени  услови  важе  приликом  израде  Елабората  о  могућностима  
градње  планираних  објеката  у  заштитном  појасу  далековода . Ширина  заштитног  појаса  
далековода  је  добијена  сабирањем  законски  прописане  удалености  од  крајњег  фазног  
проводника  и  удањености  крајњег  фазног  проводника  од  осе  далековода  и  износи  29 гп  од  
осе  далековода  са  обе  стране  далековода  1 10 kV. 
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гјотребноје  и  анализирати  утицај  далековода  на  потенцијалне  планиране  објекте  од  
електропроводног  материјала! Овај  утицај  на  цевоводе, у  зависности  оД  населености  
подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  удалености  до  1000 м  од  осе  
далековода . 

Такође  је  потребно  анализирати  утицај  далековода  на  Телекомуникационе  водове  
(не  треба  ако  су  у  питању  оптички  каблови). Овај  утицај , у  зависности  од  специфичне  
отпорности  тла  и  населености  подручја, nотребно  је  анализирати  на  максималној  
удањености  до  3000 м  од  осе  далековода  у  случају  градње  телекомуникационих  водова. 

Утврђују  се  следећи  услови  заштите  далековода  110 kV: 

приликом  извођења  радова, као  и  касније  приликом  експлоатације  планираних  
објеката , водити  рачуна  да  се  ни  на  који  начин  не  наруіпи  сигурносна  удањеност  
од  5 м  у  односу  на  проводнике  далековода  напонског  нивоа  110 kV; 
забрањеноје  коришћење  прскалица  и  воде  у  млазу  за  заливање, уколико  постоји  
могућност  да  се  млаз  воде  приближи  на  мање  од  5 м  проводницима  далековода  
напонскогнивоа  110 kV; 
приликом  извођења  било  каквих  грађевинских  радова 5  нивелације  терена, 
земњаних  радова  и  ископа  у  близини  далековода , ни  на  који  начин  се  не  сме  
угрозити  статичка  стабилност  стубова  далековода ; терен  испод  далековода  и  
око  стубова  далековода  се  не  смс  насипати ; 
испод  и  у  близини  далековода  не  садити  високо  дрвеће  које  се  својим  растом  
може  приближити  на  мање  од  5 м  у  односу  на  проводнике  далековода  напонског  
нивоа  110 kv; 
забрањено  је  складигптење  лако  запаливог  матсријала  у  заштитном  појасу  
далековода; 
нисконапонске  приклучке, телефонске  прикЈЂучкс , прикњучке  за  кабповску  
телевизију  и  друге  приклучке  извести  подземно  у  случају  укрштања  са  
далеководом ; 
све  металне  инстајiације  (електро-инсталације , грејање  и  друго) и  други  метални  
делови  (ограде  и  друго) морају  да  буду  прописно  уземлени ; нарочито  водити  
рачуна  о  изједначењу  потенцијала ; 
минимално  растојање  планираних  објеката, пратеће  инфраструктуре  и  
инсталација  од  било  ког  дела  стуба  далековода  износи  12 м.. 

У  оделку  ,,7. СПРОВОЋЕЊЕ  ПЛАНА  пододењак  ,,7.2. Просторне  целине  за  
које  је  основ  за  реализацију  план  дсталне став  1. тачка  7. брише  се. 

После  пододењка  ,,7.2. Просторне  целине  за  које  је  основ  за  реализацију  план  
детањне  регулације  додаје  се  нов  пододелак  ,,7,3. Просторне  целине  за  које  је  основ  за  
реализацију  план  детањне  регулације  и  план  генералне  регулације  (дуални  режим) 
који  гласи : 
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,,7.3. Просторне  целине  за  које  је  основ  за  реализацију  план  детањне  регулације  
и  план  генералне  регулације  (дуални  режим) 

Основ  за  спровођење  на  деловима  простора  за  које  је  обавезна  израда  плана  
деТалне  регулације , а  налазе  се  у  обухвату  измена  и  допуна  Плана  су  план  генералне  
регулације  и  nлан  детајне  регулације  (дуални  режим). 

Планом  генералне  регулације  утврђенје  заштитни  појас  далековода , а  све  смернице  
за  израду  планова  детањне  регулације  дефинисане  су  у  нододењку  ,,8.2. Услови  за  уређење  
простора  за  које  је  основ  за  реализацију  план  детањне У  случају  да  на  
просторима  испод  заштитног  појаса  далековода  постоје  важећи  планови  детањне  
регулације , сва  правила  уређења  и  грађења  за  ове  просторе  се  спроводе  на  основу  тих  
планова.. 

досадашњи  пододењак  ,,7.3. Локације  за  које  се  обавезно  израђује  урбанистички  
пројекат  постаје  пододењак  ,,7.4. Локације  за  које  се  обавезно  израђује  урбанистички  

1.  

Члан  3. 
Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  

Извод  из  Плана  генералне  регулације  радне  зоне  у  североисточном  делу  града  
Новог  Сада Претежна  намена  простора  са  поделом  на  целине  и  зоне  АЗ  

2.  Претежна  намена  простора  са  поделом  на  целине  и  зоне  1:10 000 

3.  Спровођење  Плана  1:10 000 

4.  План  саобраћаја , регулације  и  нивелације  1:10 000 

5.  План  површинајавне  намене  1:10 000 

б. План  водне  инфрастуктуре  - локалитети  1, 2, 3 и  4 1:10 000 

7.  План  енергетске  инфраструктуре  - локалитети  1, 2, 3 и  4 1:10 000 

8.  Урбанистичка  регулација  простора  пословања  у  радној  зони  1:2 500. 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  радне  зоне  у  
североисточном  делу  града  Новог  Сада  (због  промене  ширине  коридора  далековода  110 kV) 
садржи  текстуални  део  који  се  објавњује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  
графичке  приказе  израђене  у  три  нримерка, 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. 
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документациона  основа  ове  одлуке  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  радне  зоне  у  
североисточном  делу  града  Новог  Сада  (због  промене  ширине  коридора  далековода  1 10 
kV), доступнаје  на  увидјавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  
број  2, и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.rіovіѕad.rѕ. 

Члан  5. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-195/2020-1 
5. април  2021. године  
НОВи  САД  

Председші zја  

MЅc Је 4аринјовић  Радомировић  
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На  основу  члана  27. став  2. тачха  4. Правилника  о  садржини , начину  и  поступку  
израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  планирања  (,,Службени  гласник  РС , број  32/19), 

ИЗЈАВЈЈУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЈЈНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РАДНЕ  ЗОНЕ  У  СЕВЕРОИСТОЧНОМ  ДLЛУ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  (због  промене  ширине  коридора  далековода  110 кV): 

- ПРИПРЕМЈЈЕН  У  СКЛАДУ  сА  ЗАКОНОМ  О  ГІЛАНИРАЊУ  И  ИЗГРАДЊИ  И  ПРОПИСИМл  ДОНЕТиЈЧј  НА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, КАО  ИДАЈЕ  
- ПРИнРЕМЈЈЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕнІТАЈЕМ  O OBABJbEHOM ЈАВНОМ  УВИДУ. 

ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА  
Владиііир  Маровиh, дипл.инж.ел. 

У  Новом  Сад  2.3 .202 1. године  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМHЛ  ПОКРАЈHНА  ВОЈВОДИI-јА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУНШТиНА  ГРАДА  НОвОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-195/20 
дана: 21. 05. 2020. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  кОНТРОЛи  

НАЦРТА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОНУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГТЛАЦИЈЕ  
РАДНЕ  ЗОНЕ  У  СЕВЕРОИСТОЧНОМ  ДЕЛУ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  (ЗЕОГ  ПРОМЕНЕ  
ШИРИНЕ  КОРИДОРА  дАЛЕКОВОдА  110 kV) HPE ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВИд  

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Пзіана  генералне  регулације  радне  
зоне  у  североисточном  делу  града  Новог  Сада  (због  nромене  ширине  коридора  далековода  1 10 
kV), обавл.енаје  на  88. седници  Комисије  за  планове, одржаној  21.05.2020. године  са  почетком  
у  09,00 часова  у  згради  Скупнјтине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, у  Плавој  сали  
на  првом  спрату. 

88. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије , Зоран  Вукадиновић , 
Антонио  Сандики, Васо  Кресовић , чланови  Комисије  за  планове  и  Нада  Милић, секретар  и  члан  
Комисије  за  планове. 

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

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  Јп  урбанизамі  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  nлана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

даје  Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  радне  зоне  у  североисточном  
делу  града  Новог  Сада  (због  промене  ширине  коридора  далекбвода  110kV), усвојена  на  LІX 
седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  23. децембра  2019. године  ( Службени  лист  
Града  Новог  сада!!  број  61/19) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  
измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  радне  зоне  у  североисточном  делу  града  Новог  Сада  
на  животну  средину. 

У  складу  са  чланом  516 Закона  о  планирању  и  изградњи  изградњи  (ІСлужбени  гласник  
Републике  СрбијеІ , 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.закон  и  9/20) примењује  се  скраћени  поступак  
измена  и  допуна  планског  документа  који  подразумева  да  се  не  спроводи  поступак  раногјавног  
увида, као  и  да  се  спроводи  поступакјавног  увида  у  трајању  од  најмање  15 дана  

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  радне  зоне  у  североисточном  
делу  града  Новог  Сада  (због  промене  піирине  коридора  далековода  110 kV), израдило  је  Јавно  
предузеће  І!урбанизамІ i  завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 



Предс  Комисиј  е  

а  дабетић , дипл .инж.арх. 

На  88. седници  одржаној  21.05.2020. године  Комисија  за  ііланове  разматрала  је  Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  радне  зоне  у  североисточном  делу  града  Новог  
Сада  (због  промене  ширине  коридора  далековода  110 kV), u том  приликом  констатовала  да  је  

текст  за  Нацрт  одлуке  припремњен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  

гласник  Републике  Србије1 T, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/1 l, 121/12, 42/13-УС, 

50/1З-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон  и  9/20). 

Након  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  nponuce, Нацрт  одлуке  о  изменама  и  

допунама  Плана  генералне  регулације  радне  зоне  у  североисточном  делу  града  Новог  Сада  (због  

промене  ширине  коридора  далековода  110 kV), може  се  упутити  у  дајњи  поступак  доношења  

одлуке, у  складу  са  чланом  50. и  5 16 закона  о  планирању  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, 

98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон  и  9/20). 

Извештај  доставити : 

1. ЈГI урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  землишТе  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  

5 .Аркиви  

Секре  аркомисие  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

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

дејанМихајловић  



РЕПУБЛИКЛ  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-195/20 
Дана: 05. 11. 2020. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  увиду  у  НАЦРТ  ОДЈјУІ{Е  О  јјЗМЕНАМА  

И  ДОНУНАМА  ГјЈІАнА  ГЕНЕРАЈШЕ  РЕГУЈјАЦИЈЕ  
РАДНЕ  ЗОНЕ  У  СЕВЕРОИСТОЧНОМ  ДЕЈLУ  ГРАДА  ноВоГ  САдА  

(ЗБОГ  ПРОМЕНЕ  ШИРИНЕ  КОРHДОРА  ДАЛЕКОВОДА  110 kV) 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новот  Сада, на  107. (јавној ) седници  која  је  одржана  дана  
05.11.2020 годнне  у  згради  Лт  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  
2, у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматралаје  Извепјтај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  уВиду  у  Надрт  одлухе  о  изменама  и  допуаама  Нлана  генералне  регулације  
радне  зоне  у  североисточно  делу  града  Новог  Сада  (због  промене  ширине  коридора  далековода  
110kV). 

107. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Радосав  Шћепановић  и  
Васо  Кресовић  чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  и  члан  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  радне  зоне  у  североисточuо  делу  
града  Новог  Сада  (збот  промене  пјирине  коридора  далековода  1 10 kv), усвојенаје  на  LІX седници  
Скулштине  Града  Новог  Сада  одржаној  23. децембра  2019. године  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  61/19) са  Решењем  о  Неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допулама  Плана  генералие  регулације  радне  зоне  у  североисточло  делу  града  Новог  
Сада  на  животну  средину. 

У  складу  са  чланом  516 Закона  о  планирању  и  изградњи  изградњи  ( Іслужбени  гдасник  Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/1З-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.3акон  и  09/20) примењује  се  скраtіени  постуnак  измена  и  доnуна  планског  документа  који  подразумева  да  се  не  спроводи  постуіІак  раног  јавног  увида, као  и  да  се  спроводи  поступак  јавног  увида  у  трајању  од  најмање  15 дана. 

Нацрт  одлупе  о  изменама  и  допуnама  Плана  генералне  регулацнје  радне  зоне  у  североисто tшо  делу  града  Новог  Сада  (због  промене  ширине  коридора  далековода  1 10 kV), израдило  је  Јавно  предузеће  Урбализам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  доnунама  Плана  генералне  регулације  радне  зоне  у  североисточно  делу  града  Новог  Сада  (због  Јјромене  ширине  коридора  далековода  110 kV) обавњена  је  на  8. седници  одржаној  21. маја  2020. године  када  је  Комисија  за  планове  дала  позитивно  Мишњење  на  Нацрт  одлуке. 



З . Нада  Милић, дипл .инж.арх.-мастер  

4. Радосав  Шћепановић, дипл. инж. арх. 
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Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допуиама  Плана  генералне  регулације  радне  зоне  у  североисточио  делу  
града  Новог  Сада  (због  промене  ширине  коридора  далековода  1 10 kV) изложен  је  на  јавни  увид  у  
nериоду  од  14. октобра  2020. годиде  до  28. октобра  2020. годипе  (чије  је  оглашавање  објавлено  у  
листу  дневник  од  14. октббра  2020. године). 
Јавна  презентација  Нацрта  одлухе  о  изменама  и  допудама  Плана  генералне  регулације  радне  зоне  
у  североисгочно  делу  града  Новог  Сада  (због  промене  ширине  коридора  далековода  1 10 kV) 
одржана  је  2 1. октобра  2020. године  у  просторијама  ЈП  ,,Спортски  и  пословни  центар  
Нови  Сад, у  Улици  Сутјеска  број  2 са  почетком  у  10,00 часова. 

У  Току  јавног  увида  није  доставлегіа  ниједна  примедба  ілто  је  обрађивач  плана  констатовао  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  107. (јавној) седници, одр?каној  05. 11. 
2020. године, разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  
о  изменама  и  допунама  Плана  tенералне  регулације  радне  зоне  у  североисточно  делу  града  Новог  
Сада  (због  промене  ширине  коридора  далековода  i io kv). 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  у  току  јавног  увида  није  поднета  ниједна  
примедба  на  Нацрт  одлухе  о  изменама  и  допуuама  Плана  генералне  регулације  радне  зоне  у  
североисточно  делу  града  Новог  Сада  (због  промене  ширине  коридора  далековода  110 kV). 

СХОДнО  члану  50. 3акона  о  планирању  и  изградњи , Извепхтај  се  доставл .а  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање. 
Након  поступања  по  овоМ  Извештају , обрађивач  плана  he плански  документ  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доношења . 

ПРЕДСНК  КОМИСИЈЕ  

Рдоња  Дабетић, дипл.инж.арх. 

В.Д. Начелника  

Градске  управе  з  урбанизам  иаІіевинске  послове  

\ 
дејад  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 7? 

1. Васо  Кресовић, дипл.днж.арх. 
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