
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Предлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  генералне  регулације  населених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитетјавних  
служби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.),  Скупштина  Града  Новог  Сада  на  хуј  седници  од  
18. јуна  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  населених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитетјавних  служби  у  Змај  
Јовиној  улици  и  др.) пре  излагања  на  јавни  увид  са  95. седнице  од  16.07.2020. године, 
Извештај  о  обавленом  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  јавних  
служби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.)  са  107. (јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  
05.11.2020. године  и  Закњучак  Комисије  за  планове  са  124. седнице  од  08.04.2021. године. 

2. Заклучак  са  Одлуком, извештајима  и  Закњучком  Комисије  за  планове  доставити  
Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-258/2020-1 
18.јун  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка , 64/10 - УС, 24/1 1, 121/12, 42/13 - УС, 50/1 3 
- УС, 98/13 ус, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 

- др. закон , 9/20 и  52/21) и  члана  39. 
тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (, Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  і-јовог  Сада  на  хуј  седници  од  18. јуна  202 1. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЈБЕНИХ  МЕСТА  ЛЕДИНЦИ  И  СТАРИ  ЛЕДИНЦИ  
(ЛОКАЛИТЕТ  ЈАВНИХ  СЛУЖБИ  У  ЗМАЈ  ЈОВИНОЈ  УЛИЦИ  И  ДР.) 

Члан  1. 

Овом  одлуком , а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  
регулације  насејвених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  јавних  служби  у  3мај  
Јовиној  улици  и  др.) (,.Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  9/20), мења  се  и  допуњује  
ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЈБЕНИХ  МЕСТА  ЛЕДИНЦИ  И  СТАРИ  
ЛЕДИНЦИ  (,,Слу?кбени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  18/16 и  50/19) (у  далем  тексту: Пдан) 
у  делу  грађевинског  подручја  Плана, у  Катастарској  општини  Лединци, површине  од  
1,80 ћа, унутар  описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  дела  грађевинског  подручја  Плана, утврђена  је  тромеђа  
граница  парцсла  бр. 460, 461 и  470/4. Од  ове  тачке  у  правцу  истока, граница  прати  северну  
границу  парцеле  број  461, затим  скреће  кајугу  и  прати  западну  границу  парцеле  број  449 
(Змај  Јовина  улица). дале, граница  скреће  ка  истоку, пресеца  парцелу  број  449 (Змај  Јовина  
улица) и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 449, 438/1 и  438/2, затим  наставла  у  правцу  истока, 
пратијужну  границу  парцеле  број  438/1 и  њеним  продуженим  правцем  долази  до  пресека  
са  продуженим  правцем  источне  границе  парцеле  број  438/2. Од  ове  тачке  граница  скреће  
кајугу, прати  претходно  описан  правац  и  источну  границу  парцеле  број  438/2, затим  скреће  
ка  западу , пратијужну  границу  парцеле  број  438/2 и  у  правцујуга , прати  западну  границу  
парцела  бр. 440 и  442 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 442, 443 и  449 (Змај  Јовина  улица). 
дање, граница  скреће  ка  западу, пресеца  парцелу  број  449 (Змај  Јовина  улица) и  прати  
северну  границу  парцела  бр. 776 и  774, северозападну  границу  парцеле  број  773/2 и  западну  
границу  парцеле  број  773/1 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 773/1, 769 и  897/2 (Улица  
3латана  Петровића ). Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  западу, пресеца  парцелу  број  897/2 
(Ђурђевданска  улица) и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 897/2 (Ђурђевданска  улица), 758 и  
756, затим  скреће  ка  северу , прати  источну  границу  парцела  бр. 756, 755, 754, 752, 750 и  
749, скреће  ка  истоку, пресеца  парцелу  број  748 и  наставла  ка  северу  западном  границом  
парцеле  број  758. дале, скреће  ка  северозападу , прати  северну  регулациону  линију  
планираног  пролаза , затим  скреће  ка  североистоку  и  прати  плаиирану  источну  границу  
улице  и  северозападну  границу  парцеле  број  466/1 до  пресека  са  јужном  регулационом  
линијом  планираног  пролаза . Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  истоку , прати  јужну  
регулациону  линију  планираног  пролаза  и  северну  границу  парцеле  број  466/2 до  nресека  
са  управним  правцем  повученим  из  nресека  западне  границе  парцеле  број  461 и  северне  
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регулационе  линије  планираног  пролаза . дање, граница  скреће  ка  северу, прати  западну  
границу  парцеле  број  461 и  долази  До  почетне  тачке  описа  границе . 

Члан  2. 

У  Плану  део  ,,Іј. ПЛАНСКИ  ДЕО  одењак  ,,7. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  И  НИВЕЛАЦИЈЕ  пододењак  ,,7.1. План  регулације  
ііовршина  јавне  намене  са  инфраструктуром  и  зеленилом  после  става  3. додају  се  два  
става  која  гласе: 

,,Планом  се  од  целих  и  делова  постојећих  парцела  образују  парцеле  површинајавне  
намене  за: 

- основну  школу: целе  парцеле  бр. 462, 465 и  466/2 и  делови  парцела  бр. 464, 
466/1 и  747; 

- здравствену  станицу : цела  парцела  број  438/2 и  део  парцеле  број  428; 
разноврснејавне  службе : део  парцеле  број  461; 

-	 саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр. 758 и  759 и  делови  парцела  бр. 449, 461, 
466/, 748 и  897/2, 

Начин  формирања  наведених  површина  јавне  намене  дефинисан  је  на  графичком  
приказу  ,,План  регулације  површина  јавне  намене  са  инфраструктуром  и  зеленилом  у  
размери  1:1000. У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  
на  графичком  приказу, важи  графички  приказ . Планиране  регулационе  линије  дате  су  у  
односу  на  границе  парцела . Осовина  саобраћајнице  дефинисана  је  координатама  
осовинских  тачака  које  су  дате  на  графичком  

У  пододењку  ,,7.2. План  нивелације  после  става  3. додају  се  два  става  која  гласе : 
,,Грађевинско  подручје  обухваћено  планом  налази  се  на  надморској  висини  од  

116,30 м  до  134 м  са  падом  од  запада  према  истоку . Нивелете  планираних  објеката  
прилагодити  нивелети  коловоза, односно  уклопити  у  постојеће  стање . У  оквиру  датог  
нивелационог  решења  дозвоњена  су  и  извесна  одступања, али  која  не  нарушавају  основну  
конценцију  плана. 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 

- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 
- нагиб  нивелете.. 

У  одењку  ,,16. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  ЗА  ПРОСТОР  
КОЈИ  СЕ  РЕАЛИЗУЈЕ  НА  ОСНОВУ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
пододењак  ,1б.2. Правила  уређења  и  грађења  у  грађевинском  подручју  подтачка  
,,16.2.1. Површине  јавне  намене  део  ,,Јавне  службе  део  ,,Основне  шкопе  став  1. мења  
се  и  гласи : 
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,,У  обухвату  плана  планирају  се  два  комплекса  основних  школа. Постојећи  у  
Лединцима  (ОШ  1) и  планирани  у  Старим  Лединцима  (ОШ  2). Комплекс  Основне  школе  
,,Јован  Јовановић  3мај  (ОШ  1), (истурено  оделење  Лединци), налази  се  у  центру  насења  
Лединци, у  Улици  Змај  Јовиној . Планираноје  проширење  комплекса  премајугозападу , на  
парцеле  бр. 464, 465, 466/1 и  466/2. На  проширеном  делу  комплекса  планира  се  уређење  
школског  дворишта  са  пратећим  мобилијаром  и  реализација  спортских  терена. Комплекс  
је  могуће  организовати  и  на  други  начин, доградити  постојећи  и  изградити  нове  објекте , у  
складу  са  условима  санације  терена, потребама  корисника  и  нормативима  и  правилима  
грађења  за  комплексе  основних  школа.. 

После  дела  ,,дом  за  старе  додаје  се  нови  део  ,,3дравствена  станица  (Лединци) који  
rnacw 

,,3дравствена  станица  (Лединци) 

Постојећи  објекат  здравствене  станице  у  Улици  Змај  Јовиној  у  Лединцима  се  
задржава, уз  могућност  доградње  и  надоградње  до  заузетости  од  30 % и  спратности  до  +1. 
Планираноје  проширење  комплекса  на  део  парцеле  број  

У  делу  ,,Различитејавне  службе  после  става  2. додаје  се  нови  став  који  гласи : 

,,На  парцели  број  46 1 налазе  се  објекти  дома  културе  и  месне  канцеларије  са  поштом  
(ЈС  2). Објекти  се  задржавају  уз  могућност  реконструкције  и  доградње . Објекти  се  могу  
користити  за  било  који  садржај  јавних  служби  потребан  насењу. Максимална  спратностје  
две  корисне  ета)ке, а  максимална  заузетост  парцеле  30 %. На  парцели  (комплексу ) могуће  
је  изградитијошједан , независан  приземни  објекат  или  анекс  уз  постојеће  објекте. Како  би  
се  задржало  уређење  овог  локалитета  које  дефинишу  постојећи  објекти  оријентисани  ка  
тргу  у  југоисточном  делу  парцеле , препоручује  се  формирање  зоне  изградње  планираног  
објекта  у  северозападном  делу  парцеле. Приликом  изградње  нових  објеката  потребно  је  
максимално  уважити  постојећу  организацију  простора  (нарочито  уређење  простора  око  
трга  и  споменика), нивелацију  и  квалитетно  зеленило.. 

досадашњи  ст. од  3. до  6. постају  ст. од  4. до  7. 

У  пододењку  ,,16.3. Правила  за  уређење  и  грађење  инфраструіпуре  у  делу  
,,Услови  за  прикЈЂучење  на  водну  инфраструктуру  став  3. мења  се  и  гласи: 

,,Водни  услови  су: 

планом  је  предвиђена  је  потпуна  заштита  землишта  и  површинских  и  подземних  
вода  од  загађивања , као  и  спречена  је  промена  постојећег  режима  вода; 

-	 у  оквиру  обухвата  плана  налазе  се: река  дунав  - десна  обала  приближне  стационаже  
реке  дунав  од  кт  1261+000 до  кт  1263+000, Лединачки  поток  са  својим  притокама , 
поток  Шандровац, Поповичко  језеро  и  Лединачко  језеро ; уређење  простора  и  
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изградња  објеката  унутар  плана  ни  на  који  начин  не  сме  да  ремети  стабилност  и  
услове  одр)кавања  обале  реке  дунав  и  потока; 

- промена  намене  и  граница  водног  землишта  на  које  право  управњања  имају  Јавно  
водопривредно  предузеће  ,,Воде  Војводгјне  Нови  Сад, не  могу  се  мењати  без  
сагласности  овог  предузећа ; 

- 
у  обалном  појасу  реке  дунав, у  појасу  ширине  минимално  10 м  од  корита  за  велику  
воду, не  могу  се  градити  објекти, гіоставњати  ограде  и  садити  дрвеће ; овај  појас  мора  
бити  стално  проходан  за  пролаз  слу?кбених  возила  и  механизације  у  зони  водног  
објекта ; 
уколико  се  предвиђа  изливање  атмосферских  вода  у  реку  дунав, предвидети  
изливне  грађевине  које  својим  габаритом  не  залазе  у  протицајни  профил  и  не  
нарушавају  стабилност  обале; 

- поставњање  плутајућих  објеката  на  реци  дунав  може  имати  само  статус  
привремених  објеката; на  пливајућим  објектима  није  дозвоњено  извођење  радова  
који  могу  изазвати  загађење  реке  дунав; 
у  обалном  појасу  потока, обострано , мора  се  обезбедити  стално  проходна  радно-
инспекциона  стаза  ширине  минимум  5 м  у  грађевинском  реону, односно  10 м  у  
ванграђевинском  реону, за  пролаз  и  рад  механизације  која  ради  на  одржавњу  
потока; у  овом  појасу  не  могу  се  градити  надземни  објекати  (шахтови, ограде  и  др.), 
депоновати  материјал  и  садити  дрвеће, а  подземни  објекти  морају  бити  статички  
димензионисани  на  оптерећење  од  тешке  грађевинске  механизације  која  се  користи  
при  одржавању  потока; 

- евентуална  укрштања  са  потоцима  извести  под  углом  од  900; 
код  поставњања  инфраструктуре  на  водном  земњишту  у  експропијационом  појасу  
потока, по  траси  која  је  паралелна  са  потоцима, инфраструктурни  објекти  се  могу  
поставити  по  линији  експропијације  потока, односно  на  минималном  одстојању  од  
исте  (до  1 м) тако  да  међусобно  (управно ) растојање  између  трасе  и  ивице  обале  
потока  буде  минимум  5 м; подземна  инфраструктура  мора  бити  укопана  минимум  
1 м  испод  нивоа  терена; 

- саобраћјне  површине  планирати  изван  зоне  експропријације  потока; уколико  је  
потребно  саобраћајно  повезивње  леве  и  десне  обале  потока, исто  је  могуће  
планирати  уз  изградњу  пропуста  - моста, уз  услов  да  се  обезбеди  статичка  
стабилност  истог  и  потребан  протицај  у  профилу  пропуста  - моста  у  свим  условима  
рада  система ; 

- за  евентуално  уклањање  или  садњу  вишегодишњег  засада  на  водном  земњишту, 
обавеза  је  корисника  да  обезбеди  посебну  сагласност  од  Јавног  водопривредног  
предузећа  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад; 

- план  је  у  складу  са  општим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  диспозиције  
отпадних  вода  на  нивоу  Града  Новог  Сада; приликом  израде  плана  испоштовани  су  
сви  дати  услови  и  решења  у  вези  са  напред  наведеним  концептом  и  у  скnаду  са  
3аконом  о  водама  (,,Слу)кбени  гласник  РС , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 - 
др. закон) и  актима  донетим  на  основу  овог  закона; 
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забрањено  је  у  реку  дунав, језера, гіотоке  и  отворене  канале  испупітати  
непречишћене  отјіадне  воде, осим  условно  чистих  атмосферских  и  пречишћених  
отпадних  вода  (путем  уређених  испуста) које  одговарају  11 класи  воде  у  складу  са  
Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  
гласник  Рс , број  50/12) 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), задовоЈБавају  прописане  вредности ; 
предвидети  сепаратни  тип  канализационе  мреже  посебно  за  сакупњање  условно  
чистих  атмосферских  отпадних  вода, посебно  за  заулене  атмосферске  отпадне  воде, 
посебно  за  технолошке  отпадне  воде  и  посебно  за  санитарно-фекалне  отпадне  воде; 
дефинисати  реципијент  свих  отпадних  вода; 

- чисте  атмосферске  воде  чији  квалитет  одговара  јІ  класи  воде  могу  се  без  
пречишћавања  одводити  у  атмосферску  канализацију , зелене  површине, потоке, 
путнијарак , и  др.,  путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије ; 

- за  упуштање  чистих  атмосферских  и  пречишћених  отпадних  вода  које  одговарају  11 
класи  воде, у  постојеће  потоке  обухваћене  планом, потребноје  претходно  извршити  
анализу  да  ли  и  под  којим  условима  постојећи  nотоди  могу  да  приме  додатну  
количину  вода, а  да  не  дође  до  преливања  из  потока  по  околном  терену; 
зауњене  атмосферске  воде  (са  заулених  и  запрњаних  површина  - бензинске  пумпе, 
паркинг  и  сл.) rіpe улива  у  јавну  канализациону  мрежу  морају  проћи  предтретман  
кроз  таложник  и  сепаратор  масти  и  уња; 

- санитарно -фекалне  отпадне  воде  и  примарно  пречишћене  технолошке  отnадне  воде  
(у  зависности  од  загађивача ) могу  се  испуштати  у  јавну  канализациону  мрежу, а  
потом  одвести  на  насењско  постројење  за  nречишћавање  отпадних  вода  (ППОВ); до  
изградње  ППОВ-а, као  привремено  решење, предвидети  да  се  ове  отпадне  воде  
одводе  у  армиранобетонске  водонепропусне  септичкејаме ; 

- по  потреби, код  загађивача  који  продукују  технолошке  отпадне  воде, предвидети  
изградњу  уређаја  за  предтретман  ових  вода, тако  да  њихов  квалитет  задовоњава  
санитарно -техничке  услове  за  испуштање  у  јавну  канализацију  пре  испуштања  на  
Ппов, а  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  
материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање , Прилог  2, Глава  111, Табела  1; 
уважити  и  све  друге  услове  које  за  сакупњање , каналисање  и  диспозицију  отпадних  
вода  пропише  надлежно  комунално  предузеће Јавно  комунално  предузеће  
,,Водовод  и Нови  Сад; 

- водоснадбевање  решити  прикњучењем  на  јавни  водовод  према  условима  и  уз  
сагласност  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад; 
објекте  за  смештај , складиштење  и  чување  опасних, отровних  и  лако  запаЈБивих  
течности  предвидети  према  важећим  прописима, уз  сигурну  и  трајну  заштиту  
поврnіинских  и  подземних  вода; 
локацију  за  депонију  отпада  утврдити  у  складу  са  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  
депоније  (,,Службени  гласник  РС , број  92/10); 

- за  зоне  у  оквиру  плана  у  којима  се  планира  изградња  објеката  на  водном  земњишту, 
неопходно  је  планирати  израду  плана  детањне  



Председница  

б  

Члан  3. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 
Размера  

1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  насејјених  места  Лединци  и  
Стари  Лединци  - План  намене  земњишта  грађевинског  подручја АЗ  

2. Спровођење  Плана 1:2500 
З . План  намене  површина , саобраћаја , нивелације  и  регуалције  1:1000 
4. План  регулације  површинајавне  намене  са  инфраструктуром  и  
зеленилом 1:1000. 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењених  места  
Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  јавних  служби  у  3мај  Јовиној  улици  и  Др.),  садржи  
текстуални  део  који  се  објавњује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  
приказе  израђене  у  три  примерка, које  својим  потгтисом  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  насењених  места  
Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитетјавних  служби  у  3мај  Јовиној  улици  и  др.),  доступна  
је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, и  
путем  интернет  стране  www. ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Члан  5. 

Ова  одлука  ступа  на  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 : 35-258!2020-ј  
18. јун  2021. године  
НОВИ  САД  МЅсЈњfена  МаринковићРадомировић  



ИЗМЕНЕ  Н  дОП VЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
НАСЕГЕНН  МЕСГА  ЕдИНЦН  И  СГАРИ  ЛЕДННЦИ  
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ј-ја  основу  члана  27. став  2. тачка  4. Гіравилпика  о  садржини , пачину  и  поступку  
израде  докумената  просторног  и  урбапистичког  Ііланирања  (,,Службени  гласник  РС , 
број  32/19), 

ИЗЈАВЈЂУЈЕМ  ДА  ЈЕ  ј-јАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  
ПЛЛНЛ  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЈБЕНИХ  МЕСТА  ЛЕдНЦИ  И  
сТАРи  ЛЕДИНЦИ  (локалитетјавних  слу?кби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.): 

- ПРИПРЕМЛ)ЕН  У  СКЛАДУ  сА  ЗАКОНОМ  О  ПЛАНИРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  И  ЛРОГІИСИМА  дОНЕТИМ  іІA ОСНОВУ  оВоГ  ЗАКОНА, КАО  
ИдАЈЕ  

- ПРИПРЕМЈБЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЈЂЕНОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ  

ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА  
/ Мдіжо  H. 

Стојаа  
о\ дјIл. ннж. арх  / 

1404 
- _t 

У  Новом  Саду, 27.04.2021. годинс  



РЕПУБЛКА  СРВИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈША  ВОЈВОДМНЛ  
ГРАД  НоВи  САД  
СКУГІШТМНА  ГРАДА  ноВог  слдл  
комисиЈл  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-258/20 
даиа: 16. 07. 2020. годинс  
НОВИ  САД  

ИЗнЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈЕОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОјІУНАМА  ПЛАI1А  ГЕНЕРАЈНІЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ИАСЕЛЕНИХ  МЕСТА  ЛЕДИНЦИ  И  СТАРИ  ЛЕДШ{ЦІI 

(ЛОКАЛИТЕТ  JABІІHX СЈГУЖБИ  У  ЗМАЈ  ЈоВиНоЈ  улици  и  ДР.) 
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  JABHH УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Гілана  генералне  регулације  насењених  
места  Лсдинци  и  Стари  Лединци  (локалчтетјавних  служби  у  Змај  Јовиној  улиди  и  др.),  обавњена  
је  на  89. седкици  Комисије  за  плаиове, одржаиој  28.05.2020. године  са  почетком  у  09,00 часова  у  
зтради  Скуптптине  Града  Новог  Сада, ул. Жарка  зрењанина  број  2, у  плавој  сали  на  првом  
спрату  и  на  95. седници, одржаиој  16.07.2020. годинс  са  почеткому  09,00 часова  у  згради  ЈП  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

89, седници  присуСтвовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  
Нјћепаловић , члансви  Комисије  за  гтлалове  и  Нада  Мллић, сскрстар  и  члан  Комисије  за  планове. 
95. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, гіредседник  Комисије , Зораu Вукадиновић, 
заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовнћ, члаи  Комисије  и  Нада  Милнћ, секретар  и  члан  
Комисије  за  плаиове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбааизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  заглтиту  животне  средине, Градске  улраве  за  урбаиизам  и  грађевинске  послове  
и  Градске  управе  за  грађевинско  земњипіте  и  инвестидије . 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбапизам  Завод  за  урбаиизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плала, Комисијаје  констатовала  следеће: 

да  је  Одлука  о  изради  измена  и  допуиа  плаиа  генералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  
Стари  Лединци  (локалитет  јавних  служби  у  Змај  Јовикој  улици  и  др.), усвојена  на  LXІ  седвици  
Скушлтине  Града  Новог  Сада  одржаној  28. фебруара  2020. годчне  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  09/20) са  Репіењем  о  неприступању  изради  стратеіпке  процене  утицаја  одлуке  о  
изменама  и  догтунама  Hnaua генералНе  регулације  насењсних  месга  Лединци  и  Стари  Ледиици  на  
жuвотну  средину. 

У  складу  са  чланом  516 Закона  о  плаиирању  и  изградњи  изградњи  ( Сдужбени  гласник  Репубдлке  
Србије , бр.  72/09, 81/09-исправка, 64/10 - Ус, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 9g/1З-Ус, 
132/14, 145]14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Закон  и  09/20) примењује  се  скраћени  постулак  измена  и  
допуна  пnанског  документа  који  лодраз % ева  да  сс  нс  спроводи  постувак  раиог  јавног  увида. као  
и  да  се  сгтроводи  поступал  јавног  увида  у  трајању  од  најмање  15 даиа. 



Еацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плала  генералне  рсгуладије  насењених  места  јјединци  и  
Стари  Лединци  (локалитетјавних  служби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.), израдило  је  Јавно  предузсће  
Урбаиизам  3авод  за  урбаиизам  Нови  Сад. 

На  89. седници  одржаиој  28.05.2020. године  Комисија  за  плановс  разматрала  је  Надрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  
(локалитет  јавних  служби  у  Змај  Јовиној  улиди  и  др.)  и  Том  ПИЛИКОМ  констатовала  да  је  тскст  за  
Нацрт  одлуке  припремњен  у  складу  са  3ахоном  о  плаиирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  
Републике  Србиј&, бр. 72/09, 1/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 5ОЛЗ-УС, 
98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/1 Ѕ, 31/19, 37/19- др.закон  и  09/20). 

На  95. седници  одржаиој  16.07.2020. године  Комисија  за  плаиове  разматрала  је  поново  Нацрт  
одлуке  о  изменама  и  допунама  гјлана  генералне  ретулацијс  насењених  места  Ледннци  и  СтарИ  
Лсдивди  (локалитет  јавних  служби  у  Змај  Јовиној  улици  н  др.) који  је  коригован  у  складу  са  
Водлим  усзіовима  исходованим  од  страие  ЈВП  , Воде  Војводине  Нови  Сад. Комисија  за  планове  је  
Том  ПИЛИКОМ  захлучила  да  прихвата  кориговаи  Нацрт  одлуке  као  и  да  је  исти  усклађен  са  
наведеним  условима . 

Након  усаглашавања  са  ставовима  Градске  уііраве  за  прописе, Надрт  одлуке  о  изменама  и  
допуиама  Плаuа  генерапне  ретулације  насењених  мсста  Лединци  и  Стари  Лсдиици  (локалитет  
јавних  служби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.),  може  се  упутити  у  дањи  постунак  доношсња  одлукс, 
у  складу  са  чланом  50. н  516 Закона  о  планирању  н  изградњи  (1 Службени  гласник  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/I9-др.Закон  и  09/20). 

Извеіптај  доставитн: 

1. ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбаиизам  Нови  Сад  
2, Градској  управи  за  грађсвинско  зсмњиппе  и  иuвестиције  
З. Градској  уіірави  за  урбанизам  и  грађевинске  ПОСЈІОВС  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животне  срецине  
5.Архиви  

Нада  Мили1, дипл.инж.арх. 

В.д. Начелника  
Предсјик  Комисије

-
Градске  управе  зурбализам  иревинске  nослове  

- 
Р  оња  дабетић, дипл.инж.арх. дејад  Михајловић  



РЕПУБЛиКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈI4ВА  возводиHл  

ГРАД  Нови  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НоВоГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  пЛАНОВЕ  
Број: V-35-258120 
Дана: 05. 11. 2020. годиас  
НОВИСАД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЛЕНОМ  ЈАВНОМ  УВWДУ  У  НАДРТ  ОЏУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  

И  ДОПУЛАМА  ЈјЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЈјАЦИЈЕ  
НАСЕЈБЕЈШХ  МЕСТА  ЛЕДWНци  И  СТАРИ  ЛЕДИНЦИ  

(ЛОКАЈШТЕТ  ЈАВКИХ  СЛУЖБИ  У  ЗМАЈ  јовиној  улици  и  ДР.) 

Комисија  за  шјанове  Скуппітине  Града  Новог  Сада, на  107. (јаввој) седници  која  је  одржана  дана  
05.1 І  .2020. године  у  згради  ЈП  Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад, Сутјсска  број  
2, у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извепггај  обрађнвача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плаиа  генералне  регулације  
насејЂеанх  места  Ледиици  и  Стари  Лединци  (локалитетјавних  служби  у  Змај  Јовниој  улици  и  др.). 

1 07. седници  лрисуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Радосав  НЈћепаиовиh и  Васо  Кресовиh чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  и  члан  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  измена  и  долуна  Плана  генералне  perynaііuje насејЂених  месга  Ледиици  и  Стари  Лединцн  (локалитет  јавнвх  служби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.), усвојена  је  ua LXІ  седвици  Сіупштине  Града  Новог  Сада  одржаиој  28. фсбруара  2020. године  ( Службени  лист  Града  Новог  СадаІі  број  09/20) са  Реідењем  о  велриступању  изради  стратеахке  процене  угнцаја  одлуке  о  изменама  и  допуиама  Плана  тенералне  регулације  насел,ених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  на  животну  средииу. 

У  складу  са  члавом  516 3акона  о  плалирању  и  изградњи  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09,  81/09-исправха, 64/10 - УС, 24/11, 12У12, 42/13-УС, 50/1З-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Закон  и  09/20) примењује  се  скраћени  постугхак  Измена  и  догхуна  Планског  документа  који  пОдразумева  да  се  не  сnроводu поступак  раиог  јавног  увида, као  и  да  се  стіровод  поступакјавног  увида  у  трајан,у  од  најмање  15 дана. 

Надрт  одлуке  о  изменама  и  допуuама  Плана  генералне  регулације  насењених  места  Ледиuцн  и  Стари  Лединци  (локалитетјавних  служби  у  Змај  Јовиној  улиди  и  др.), израдило  је  Јавно  Ііредузеће  Урбанизам  Завод  за  урбализам  Нови  Сад. 

Стручва  Контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допукама  Плана  генералuе  регулације  насејњенuх  места  Ле. икци  и  Стари  Ледиuји  (локалитстјавлих  служби  у  3мај  Јовивој  улици  и  др.) обавл.енаје  на  89. Седкици  одржалој  28. маја  2020. Године  и  на  95. седницн  одржалој  16. јула  2020. годнне  кадаје  Комисија  за  планове  дала  позиТивно  мшПл.ење  на  Надрт  одлуке. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Ллана  гснералне  регулације  насеЈњеих  места  ЛСДИНІ  Стари  Ледјнцu (локаЛитетјавш  служби  у  3мај  Јовиној  улици  и  др.) Изложен  је  на  јавни  т  периоду  од  14. октобра  2020. годнне  До  28. октобра  2020. године  (чије  је  оглаПјавање  објав.т  листу  дневник  од  14. 0кто6ра  2020. године). 
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Јавна  презентација  Налрта  оде  о  изМена fа  и  дОпаМа  Плана  генералне  регулације  насеелuх  
места и  Сри  Ленци  (локалетјавннх  служби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.) одржалаје  
20! ообра  2020. ГОДИНС  у  фитеатру  ЈП  ,Спортск  и  Пословни  ценр  ВОјводинаС  Нови  С , у  
Улици  Стгјеска  број  2 са  лочетком  у  10,00 часова. 

У  току  јавног  увкда  доставзвена  је  једна  примедба  што  је  обрађивач  плала  констатовао  у  
Извеігітају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Наіон  спроведенот  јавног  увнда, Комисија  за  тгланове  је  на  107. (јавној) седниц , одржалој  05. 1 t. 2020. године  (чије  је  одржавање  објавзвено  у  листу  двевник  од  14.10.2020. годпне  заједно  са  ТексТом  оглашавања  јаввог  увида) разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Надрт  одлуке  о  измелама  и  допучама  Плана  генералле  ретуЈіације  насеЈвених  места  Лединци  и  Стари  Ледилјхи  (локалиГетјавних  служби  у  3мај  Јовиној  улици  и  др.). 

На  јавном  делу  седнице, након  изношења  става  обрађивача, подносиопима  примедбе  дата  је  огућиост  да  додатно  образложе  своје  примедбе . 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовазта  да  је  у  току  јавнот  увида  поднета  01 (једна) 
приедба  на  Нацрт  одлуке  о  измснама  и  допунама  Плава  генералне  рсгуладије  насењених  места  
Лединци  и  Стари  Ледиици  (локалитет  јавних  служби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.). 

Примедбу  је  поднела: 
1. Месна  заједница  Лединцн  

Примедба  бро  1  
Пригчfедба  поднета  од  Месне  заједннце  Лединци  састоји  се  из  два  дела: 

- Први  део  примедбе  се  одиоси  на  локалитет  и  плавираио  пропіирење  Основне  
школе  .јоваи  Јоваиовић  3мај  (парцеле  број  462, 464, 465, 466/1 и  466/2). 

Подносилац  примедбе  је  става  да  је  на  плавираним  парцелама  за  проширење  

комплекса  основне  ілколе, потребно  планирати  објекат  предшколске  устаиове. 

Подносилац  То  образлаже  постојеГіим  функционисаием  nv ,,Радосно  детиuствосс  

Ледичцима, које  користи  део  објеwга  основне  віколе. 

Како  је  фискултурна  сала  за  потребе  основне  ціколе  на  овом  комплсксу  већ  

релизована, подвосилац  сматра  де  uема  потребе  за  дагњим  проширењем  за  потребе  основне  

школе. 
Такође, подносилац  сматра  да  се  плалирани  објекат  гіредтјіколске  установе, по  

важећем  плапу, налазк  ваи  іхентралuог  дела  васезва, на  деприступачном  лока.питету. 

Комнеија  за  планове  делимичво  прихвата  прнмеабу, уз  образложење  дато  у  

Извелтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 



ПРЕдЦИК  КОМиСИЈЕ  В.д. Начелиика  

Гралске  управе  за  урбанизам  и  граГевинске  послове  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. Васо  Кресовић, дилл.ивж.арх. 

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

4. Радосав  Шћепановић, дипл. инж. арх. 
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з  

други  део  іірнмедбс  се  односи  на  постојеће  стамбене  и  друге  објекте  у  зони  
обухвата  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералuе  регулације  
насењених  мест  Лединди  и  Стари  Лединци  

ГЈодносилаіх  је  става  да  се  предвиди  могућиост  доградње, НадоГрадње  и  промене  
намене  овапвих  објеката. 

Комисија  за  планове  сматра  да  лркмедба  није  оенована, у3 образложсње  дато  у  
Извеілтају  обрађнвача  о  спровсденом  јавном  увиду. 

Сходно  члаау  50. 3акона  о  планирању  и  взградњи , Извештај  се  доставла  обрађивачу  ПЛ2на  
на  надлежно  поступање. 
Након  поступаи,а  по  овом  Извештају, обрађивач  плана  ће  плански  докумект  доставити  
надлежлом  opraiіy градске  управе  ради  уііућивања  у  процедуру  д0Н0шењ2. 

оњадабић, дипл.ивжарх. 

дејан  Михајловић  



Комисија  за  планове  Скупідтине  Града  Новог  Сада, на  124. седници  одржаној  0.04. 202 1. тодине, поВодоМ  вакнадног  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изменама  И  Долунама  Плана  генералне  регулације  населених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  јавнИх  служби  у  Змај  Јовиној  улици  и  Др ), који  је  коригован  у  складу  са  дописом  Службе  изврјпних  органа  Града  Новог  Сада  број  35-258/2020-11 оД  17.03.2021 гоД., донелаје  посебан  

ЗАКЈhУЧАК  

Комиснја  за  планове  прихвата  коригован  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Нлана  генералне  регулацнје  насеЛ)еннх  места  Лединци  и  Стари  Ледннци  (локалитет  јавних  служби  у  Змај  Јовнвој  улици  н  др.) у  складу  са  дописом  Слутбе  ИзврпінИх  органа  Града  Новог  Сада  број  35-258/2020-11 од  17.03.2021. 

Закњучак  доставити: 

- Јп  Урбајјизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
- Члану  Градског  већа  уnраву, прописе  и  урбанизам  
- Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послоВе  
- Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  

РЕПУБЛнКА  СРБИЈА  
АУТОНОМК4. ПОКЈАЈИНА  ВОЈВОДиНА  
r лд  ноВи  слд  
СКУпШТИК  ГРАДА  НоВоГ  СА,ДА  
КОМИСИЈА  ЗА  HЛАНОВЕ  
Број  : У-35-258/20 
Дана: 08.042021. године  
НоВи  САд  

пРЕдСЕДшн  КО1ШСИЈЕ  
Радоња  Дабетић, дипл.инж.арх. 
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