
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  насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитетјавних  
служби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУІ  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  насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  јавних  служби  у  Змај  
Јовиној  улици  и  др.) пре  излагања  на  јавни  увид  са  95. седнице  од  16.07.2020, године , 
Извепітај  о  обавњеном  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  
05.1 І !2020. године  и  Закњучак  Комисије  за  планове  са  124. седнице  од  08.042021. године. 

2. Закњучак  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  

МЅелена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 8 1/09 исправка , 64/10 - ус, 24/1 1, і  21/12, 42/13 - УС, 50/13 
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  Новог  Сада  на  ХУј  седници  од  18. јуна  2021. 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  насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  јавних  служби  у  Змај  
Јовиној  улици  и  др.) (,,Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  9/20), мења  се  и  допуњује  
ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЈБЕНИХ  МЕСТА  ЛЕдИНЦИ  И  СТАРИ  
ЛЕДИНЦИ  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 18/16 и  50/19) (у  дањем  тексту: План) 
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  парцела  бр. 460, 461 и  470/4. Од  ове  тачке  у  правцу  истока, граница  прати  северну  
границу  парцеле  број  461, затим  скреће  ка  југу  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  onucaі  правац  и  источну  границу  парцеле  број  438/2, затим  скреће  
ка  западу, пратијужну  границу  nарцелс  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, северозаnадну  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  
Златана  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  планирану  источну  границу  
улице  и  северозападну  границу  nарцеле  број  466/1 до  пресека  са  ју?кном  регулационом  
линијом  планираног  пролаза . Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  истоку, прати  ју)кну  
реГулациону  линију  планираног  пролаза  и  северну  границу  парцеле  број  466/2 до  пресека  
са  уnравним  правцем  повученим  из  нресека  западне  границе  парцеле  број  461 и  северне  
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регулационе  линије  планираног  гіролаза . дање, граница  скреће  ка  северу , прати  западну  
границу  парцеле  број  461 и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе , 

Члан  2. 

У  Плану  део  ,Н. ПЛАНСКИ  ДЕО  одењак  ,,7. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПОВР[пИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  И  НИВЕЛАЦИЈЕ  пододењак  ,,7.1. План  регулације  
површина  јавне  намене  са  инфраструктуро Nі  и  зеленилом  после  става  3. додају  се  два  
става  која  гласе : 

,,Планом  се  од  целих  и  делова  постојећих  парцела  образују  парцеле  површина  јавне  
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; 
разноврсне  јавне  службе: део  парцеле  број  46 1; 
саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр. 758 и  759 и  делови  парцела  бр. 449, 46 1, 
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  приказу.. 

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  
концепцију  плана . 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 

- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 
- нагиб  

У  оделжу  ,,16. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  ЗА  ПРОСТОР  
КОЈИ  СЕ  РЕАЛИЗУЈЕ  НА  ОСНОВУ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
пододењак  ,,16.2. Правила  уређења  и  грађења  у  грађевинском  подручју  подтачка  
,,16.2.1. Површине  јавне  намене  део  ,,Јавне  службе  део  .,Основне  школе  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  
,5Јован  Јовановић  3мај  (ОШ  1), (истурено  оделење  Лединци ), налази  се  у  центру  насења  
Лединци , у  Улици  3мај  Јовиној . Планираноје  проширење  комплекса  премајугозападу , на  
парцеле  бр. 464, 465, 466/1 и  466/2. На  проширеном  делу  комнлекса  планира  се  уређење  
нјколског  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.. 

гласи : 
После  дела  ,,дом  за  старе  додаје  се  нови  део  ,,Здравствена  станица  (Лединци ) који  

,,Здравствена  станица  (Лединци) 

Постојећи  објекат  здравствене  станице  у  Улици  Змај  Јовиној  у  Лединцима  се  
задржава, уз  могућностдоградње  и  надоградње  до  заузетости  од  30 % и  спратности  до  п+1. 
Планираноје  проширење  комnлекса  надео  парцеле  број  

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

,,На  парцели  број  46 і  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  садр)кај  јавних  слу)кби  потрсбан  населу . Максимална  спратностје  
две  корисне  ета)ке, а  максимална  заузетост  парцеле  30 %. На  парцели  (комплексу ) могуће  
је  изградитијошједан , независан  нриземни  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  сс  формирање  зоне  изградње  планираног  
објекта  у  северозападном  делу  парцеле. Приликом  изградње  нових  објеката  потребно  је  
максимално  уважити  постојећу  организацију  простора  (нарочито  уређење  нростора  око  
трга  и  споменика ), нивслацију  и  квалитетно  зеленило.. 

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

У  пододелку  ,Јб.3. Правила  за  уређење  п  грађење  инфраструктуре  у  делу  
,,Услови  за  прикњучење  на  водНу  инфраструтуру  став  3. мења  се  и  гласи : 

,,Водни  услови  су: 

- планом  је  предвиђена  је  потпуна  заштита  земњигпта  и  површинских  и  нодземних  
вода  од  загађивања , као  и  спреченаје  промена  постојећег  режима  вода  
у  оквиру  обухвата  плана  налазе  се: река  дунав  - десна  обала  приближне  стационаже  
реке  дунав  од  кт  ј 261+000 до  кт  1263+000, Лединачки  поток  са  својим  притокама , 
поток  Шандровац , Поnовичко  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  земјЂишта  на  које  право  управњања  имају  Јавно  
водопривредно  предузеће  ,,Воде  Војводине  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, поставњати  ограде  и  садити  дрвеће; овај  појас  мора  
бити  стално  проходан  за  пролаз  службених  возила  и  механизације  у  зони  водног  
објекта; 
уколико  се  nредвиђа  изливање  атмосферских  вода  у  реку  дунав, предвидети  
изливне  грађевине  које  својим  габаритом  не  залазе  у  протицајни  профил  и  не  
нарушавају  стабилност  обале ; 

- поставјвање  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  іпирине  минимум  5 м  у  грађевинском  реону, односно  10 м  у  
ванграђевинском  реону, за  пролаз  и  рад  механизације  која  ради  на  одр?кавњу  
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  водnом  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 пi; подземна  инфраструктура  мора  бити  укопана  минимум  
1 гп  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  потребаіі  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 Нови  Сад; 

- план  је  у  складу  са  општим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  диспозиције  
отпадних  вода  на  нивоу  Града  Ј-јовог  Сада; приликом  израде  плана  испоштовани  су  
сви  дати  услови  и  решења  у  вези  са  напред  наведеним  концептом  и  у  складу  са  
Законом  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, потоке  и  отворене  канале  испуштати  
непречишћене  отпадне  воде, осим  условно  чистих  атмосферских  и  пречишћених  
отпадних  вода  (путем  уређених  испуста) које  одговарају  Іі  класи  воде  у  складу  са  
Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих  матсрија  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), задоволавају  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  ііосебно  за  санитарно -фекалне  отпадне  воде ; 
дефинисати  реципијент  свих  отпадних  вода; 
чисте  атмосферске  воде  чији  квалитет  одговара  11 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  Јј  
класи  воде, у  постојеће  потоке  обухваћене  планом, потребноје  претходно  извршити  
анализу  да  ли  и  под  којим  условима  постојећи  потоци  могу  да  приме  додатну  
количину  вода, а  да  не  дође  до  преливања  из  потока  по  околном  терену; 

- заулене  атмосферске  воде  (са  зауњених  и  запрланих  површина  - бензинске  пумпе, 
паркинг  и  СЛ!) пре  улива  у  јавну  канализациону  мрежу  морају  проћи  предтретман  
кроз  таложник  и  сепаратор  масти  и  уња; 
санитарно -фекалне  отпадне  воде  и  примарно  пречишћене  технолошке  отпадне  воде  
(у  зависности  од  загађивача ) могу  се  испуштати  у  јавну  канализациону  мрежу, а  
потом  одвести  на  насењско  постројење  за  пречишћавање  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  задоволава  
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  сакуплање , каналисање  и  диспозицију  отпадних  
вода  nponunіe надлежно  комунално  предузеће Јавно  комунално  предузеће  
,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад; 

- водоснадбевање  решити  приклучењем  на  јавни  водовод  према  условима  и  уз  
сагласност  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и Нови  Сад; 
објекте  за  смештај , складиштење  и  чување  опасних, отровних  и  лако  запаливих  
течности  предвидети  према  важећим  прописима , уз  сигурну  и  трајну  заштиту  
површинских  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  землишту, 
неопходно  је  планирати  израду  плана  деталне  регулације.. 
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Чланз. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази: 

Размера  
1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  населених  места  Лединци  и  
Стари  Лединци  План  намене  земњијлта  грађевинског  лодручја ЛЗ  

2. Спровођење  Плана 1:2500 
3. План  намене  површина, саобраћаја , нивелације  ирегуалције  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  Ледиј iци  (локалитетјавних  служби  у  3мај  Јовиној  улици  и  др.), садржи  
текстуални  део  који  се  објавлује  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  
3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

документациона  основа  ове  одлуке  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

Одлука  о  изменама  и  доnунама  Плана  генералне  регулације  насењених  места  
Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитетјавних  служби  у  3мај  Јовиној  улици  и  др.), доступна  
је  ira увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  3рењанина  број  2, и  
путем  интернет  стране  www. ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Члан  5. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивагва  у  Слу?кбеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУГІШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председнuца  
Број : 35-258/2020-1 
18. јун  2021. године  
НОВИ  САд MЅc fена  Маринковић  Радомировић  
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ОдГОВОРНИ  УРБАНИСТА  
т( Мрјо  н. 
Л  Стојаио 1 

На  основу  члана  27. став  2. тачка  4. Правилника  о  садржини , начину  и  поступку  
израде  Докумената  просторног  и  урбанистичког  ІЈланирања  (,,Службени  гласник  РС , 
број  32/19), 

И3ЈАвЈЂУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  ОдЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  
ПЛАЛА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЈБЕНИХ  МЕСТА  ЛbдНЦИ  И  
СТАРИ  ЛЕДИНЦИ  (локалитетјавних  служби  у  3мај  Јовиној  улици  и  др ): 

- ПРИПРЕМЈЂЕН  У  СКЛАДУ  СА  ЗАКОНОМ  О  НЛАНиРА}БУ  И  
ИЗГРАДЊИ  И  HРоГтиСИмл  донвтим  јјл  оСНоВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, КЛО  
u)uJE 

- HРHПРЕМЈЂЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕЈЈТТАЈЕМ  О  ОБАВЈЂЕНОМ  
ЈАВНОМ  увИДу  

У  Новом  Саду, 27.04.2021. годинс  



РЕПУБЛКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОДИНА  
грлд  нови  САД  
СКУГШЈТИНА  ГРАДА  новог  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-258120 
Дана: 16. 07. 2020. годинс  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈКОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕпАМА  И  ДОЛУНАМА  ПЛАHА  ГЕЕРАЈГКЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
НАСЕЈБЕНИХ  МЕСТА  ЛЕДИНЦИ  И  СТАРИ  ЈГЕДШІЦИ  

(ЛОКАЈШТЕТ  ЈАВНИХ  СЛУЖБИ  У  ЗМАЈ  ЈОВИНОЈ  УЛИЦИ  И  дР.) 
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВКИ  УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  оддуке  о  измснама  и  допунама  Плала  генералне  регулације  насењених  
места  Лединци  и  Стари  Лецинци  (локалитетјаввих  служби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.),  обавдена  
је  на  89. седлици  Комисије  за  лланове, одржаној  28.05.2020. годане  са  почетком  у  09,00 часова  у  
зтради  Скуптитине  Града  Новог  Сада, ул. Жарка  Зрењанина  број  2, у  нлавој  сали  на  прВом  
спрату  и  на  95. седници, одржалој  16.07.2020. године  са  почеткому  09,00 часова  у  згради  ЈП  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

89. седници  ттрисуствовазш  су: Радоња  дабетић, предссдник  Комискје, Васо  Кресовић  и  Радосав  
Шћепановић , члаиови  Комисије  за  планове  и  Нада  Милић, сскретар  и  члан  Комиснје  за  плалове. 
95. седници  присуствовапи  су; Радоња  дабстић, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , 
заменик  прсдседниха  Комисије, Васо  Кресовић, члан  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  и  члаu 
Комисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбавизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градск  утраве  за  заіптиту  животне  средине, Градске  управс  за  урбализам  и  грађевинске  послове  
и  Градске  улраве  за  грађевинско  землипгге  и  инвестиције. 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбаиисте  из  ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбаиизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плаиа7  Комисијаје  констатовала  слсдећс: 

да  јс  Оддука  о  израдu измена  и  допуна  Плала  тенералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  
Стари  Лединци  (локалитет  јавних  служби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.), усвојена  ua LXІ  седници  
Скухпптине  Града  Новг  Сада  одржаној  2g. фебруара  2020. године  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  09/20) са  Регдењем  о  нспристулању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  
изменама  и  допунама  плааа  теиералне  регуладије  насењених  места  Лединци  и  Стари  Ледuuци  ла  
животву  средину. 

У  складу  са  члааом  516 3акона  о  планирању  и  изградњи  изградњи  ( Службеки  гласник  Републике  
Србијс , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 9/13-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.3акон  и  09/20) примењује  се  скраћени  поступак  измена  и  
допуна  плааског  документа  који  подразумева  да  се  не  спроводн  поступах  раиогјавног  увида, као  
и  да  се  спроводи  поступахјаввог  увида  у  трајању  од  најмање  5 дава. 



В.Д. Начелника  
Предс;4 ик  Комнсије Градске  управе послове  

Нацрт  сдлукс  о  изменама  и  допунама  Плаиа  генералне  регуладијс  насењених  места  Лсдинци  и  
Стари  Ледипци  (локазгитетјавних  служби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.), израдило  је  Јавно  предузеће  
Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  89. седници  одржадој  2805.2020. године  Комисија  за  плаиове  разматрала  јс  Напрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плаиа  генсралне  регулације  аасењених  места  Лсдинци  и  Стари  Лсдинци  
(локалитет  јавних  служби  у  3мај  Јовиној  ујјици  и  др.) И  Том  приликом  констатовала  да  је  текст  за  
Нацрт  одлуке  припремњен  у  складу  са  Заuоном  о  планиању  и  изградњи  ( Службени  гласник  
Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка1  64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.захон  и  09/20). 

На  95. седници  одржаиој  1 6.07,2020. године  Комисија  за  плаисвс  разматрала  је  псново  Нацрт  
одлуке  о  изменама  и  додукама  плана  генералне  регуладије  насењеких  места  Лединци  и  Стари  
Лединјіи  (локалитет  јавних  службн  у  змај  3овиној  улиџи  и  др.) који  је  кориговав  у  ск.паду  са  
Водлим  условима  исходованим  од  страие  ЈВп  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад. Комисија  за  гхланове  је  
том  приликом  заклучила  да  прихвата  коригован  Нацрт  одлуке  као  и  да  је  исти  усклађен  са  
наведеним  условима. 

Након  усаглаіuавања  са  ставовима  Градске  улраве  за  прописе, Надрт  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плапа  генералне  регулације  насењених  места  Лединци  н  Стари  Ледиици  (локалитет  
јавних  слутби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.), може  се  упутитu у  дањи  псступак  доношења  одлуке, 
у  сісладу  са  чланом  50. и  516 3ахона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  
Србије , 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  09/20). 

іјзвеіптај  доставити: 

ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбаиизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиігпе  и  иивестиције  
З. Градској  утірави  за  урбанизам  и  грађевинске  пословс  
4.Члаuу  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животие  средине  
5.Лрхиви  

Нада  Милић, дигтл.инж.арх. 

Р,аода6етић, дипл.инж.арх. дејан  Михајловић  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  покрлјuнл  војводинл  
ГРАДНОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ШІАЈјОВЕ  
Број: У-35-258/20 
дана: 05. 11. 2020. тодинс  
НОВИСАД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  увиду  у  НАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  

И  ДОПУЛАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
НАСЕЈЈЈЕНиХ  МЕСТА  ЛЕДІHIЦп  И  СТАРИ  ЛЕДНЦИ  

(ЛОКАЛИТЕТ  ЈАВНПХ  СЛУЖБИ  У  ЗМАЈ  ЈОВиНОЈ  улнци  и  ДР.) 

Комисија  за  лланове  Скупхптине  Града  Новог  Сада, на  107. (јавној ) седници  која  је  одржана  дана  
05. 1 1 .2020. године  у  згради  Јп  ,Спортсхи  и  пословни  цен-гар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  
2, у  амфитеатру  на  Г  спрату, са  тхочетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обраивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допувама  Плааа  генералне  регулације  
насезвених  места  Лединци  и  Стари  Ледингіи  (локалитетјавних  служби  у  змај  Јовиној  улици  и  др.). 

107. седпици  лрисуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комискје, Радосав  Пlћепановић  и  
Васо  Кресовић  члакови  Комлсије  и  Нада  Милић, секретар  и  члаи  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  нзмена  и  долуна  Плана  генералие  регуладије  насел.ених  места  Лединци  и  Стари  
Лединци  (локалитет  јавних  служби  у  3мај  Јовиној  улици  и  др.),  усвојена  је  на  LXI седвиди  
Скупштине  Града  Новог  Сада  одржапој  28. фебруара  2020. године  (Іслужбени  лист  Града  Новот  
Сада  број  09/20) са  Реілењем  о  непристулању  изради  стратешке  проценс  угицаја  одлуке  о  
измеиама  и  допуиама  Hлана  тенералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  на  
животну  средину. 

У  скзтаду  са  чланом  516 3акона  о  планирању  и  изтрадњи  изградњи  ( Службени  гласних  Републике  
Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 . УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/]3-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Закон  и  09/20) примењује  се  скраћени  поступак  измена  и  
долуна  планског  документа  који  подразумева  да  се  не  слроводи  поступах  ралог  јавног  увида, као  
и  да  се  спроводи  поСтупакјавногувида  у  трајању  од  најмање  15 даиа. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допуиама  Плана  генсралне  регулације  насезвених  места  Ледиици  и  
Стари  Лелинци  (локалитетјавних  служби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.), израдило  је  Јавно  предузеће  
lІУрбанизами  3авод  за  урбанкзам  Нови  Сад. 

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  -изменама  и  допунама  Плана  генеразгле  регулације  насењених  
места  Леинци  и  Стари  Ледииди  (локалитетјавних  служби  у  Змај  Јовиној  улипи  и  др.) обав.њенаје  
на  89. седници  одржаној  28. маја  2020. године  и  на  95. седниди  одржалој  16. јула  2020. годинс, 
када  је  Комисија  за  планове  дала  пози-іхвно  миіпл.ењс  на  Нацрт  одлуке. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  долунама  Hлана  генералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  
Стари  Ледuнцн  (локаллтет  јавних  служби  у  3мај  Јовиној  улuци  и  др.)  изложен  је  на  јавни  увнд  у  
периоду  од  14. отгобра  2020. године  до  28. октобра  2020. годиіхе  (чије  је  оглајцавање  објавњено  у  
листу  дневник  од  14. октобра  2020. године). 
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Јавна  презентација  Налрта  одлуке  о  изменама  и  допукама  Плана  і-енералне  регулације  насел)евuх  места  Лединди  и  Стари  Лединци  (локалитетјавних  служби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.) одржаиаје  20. озпобра  2020. године  у  амфитеатру  УП  ,,Спортски  и  ггословни  центар  Војводина  Нови  Сад  у  Улици  Сугјеска  број  2 са  почетхом  у  10,00 часова. 

У  току  јавног  увида  достаІзуbсна  је  једна  примедба  ІJITo је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Нахон  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  107. (јавној) седници, олржаиој  05. 1 1. 2020. године  (чије  је  оДржаВае  објавЈbено  у  листу  двевник  од  14.10.2020. тодине  заједно  са  текстом  оглапіавања  јаввот  увида) разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавком  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  ретулације  насеЈbених  места  Лединци  и  Старн  Ледиици  (локалитетјавних  служби  у  Змај  Јовиној  улипи  и  др.). 

На  јавном  делу  седннце, након  изношења  става  обрађивача, Подносиохіима  примедбе  дата  је  могућиост  да  додатно  образложс  своје  прпмедбе . 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовајта  да  је  у  току  јавног  увида  поднета  01 (јсдна) прuмедба  на  І-Іадрт  одлуке  о  изменама  и  дОлуі-іама  Плава  генералле  регулајзије  насејњених  места  Лединцu и  Стари  Ледиици  (локалитетјавних  служби  у  Змај  Јовиној  улицu и  др.). 

Примедбу  је  лоднела: 
1. Месна  заједкица  Лединци  

Примедба  број  1  
Прамедба  поднета  од  Месн  заједиитје  Лединци  састоји  ес  из  два  дела: 

- Првл  део  примедбе  се  односи  на  локалитет  и  плаиирапо  прошнрење  Основне  
школе  Јоваи  Јовановић  Змај  (парцеле  број  462, 464, 465, 466/1 и  466/2). 

Подносилад  примедбе  је  става  да  је  на  итанираиим  парцелама  за  лротлирење  
комплекса  оеновне  піхоле, лотребно  ллатгирати  објекат  предіпхолске  устаиове. 

Подносилац  то  образлаже  постојећим  фуикционисањем  HУ  ,,Радосно  детињство  у  
Лединцима, које  користн  део  објеіnа  основне  шхоле. 

Кахо  је  фискуггурна  сала  за  потребе  основне  глколе  на  ОІзОМ  комплексу  већ  
релизована, подносилад  сматра  де  кема  дотребе  за  дањим  проширењем  за  потребе  основне  
школе. 

Такође, лодносилад  сматра  да  се  ллаиирави  објекат  предтлколске  устакове, по  
важсћем  плану. налази  вал  дентралиог  дела  насел,а, на  неприступаЧЈом  локалитету . 

Комнспја  за  планове  делимично  прлхвата  прнмедбу, уз  образложење  дато  у  Изветптају  обрађпвача  о  спроведсном  јавном  увпду. 



ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ  

1. Васо  Кресовић, дипл.ииж.арх. 

3. Нада  Милић, Дипл.инж.арх.-Мастср  

4. Радосав  Шћепановић, дипл. инж. арх. 
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- други  део  примедбе  се  односи  на  постојеће  стамбене  и  друге  објекте  у  зоНи  
обухвата  Надрта  одпуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералве  регулације  
насејвених  Мест  Лединци  и  Стари  Лединци  

Подносилац  је  става  да  се  предвиди  могућност  дотрадњс, надоградње  и  промене  
намене  оваквих  објеката. 

Комиеија  за  лланове  сатра  да  пјпімедба  није  оенована, уз  образложење  дато  у  
Извеііггају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увлду. 

Содно  tіnauy 50. 3акона  о  планирању  и  изградњи , Извепггај  се  доставла  обрађивачу  плана  
иа  надлежно  поступање. 
Након  посіупања  по  овом  Извевітају, обрађивач  плана  ће  пладски  Докумеііт  доставити  
надлеждом  opraііy градске  управе  ради  упућнвања  у  пронедуру  доношења. 

ПРЕдСјНИК  КОМСИЈЕ  

оња  дабић, дипл .инж.арх. 

В.д. Начелника  

Гралске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

дејан  Михајnовић  



Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада. на  124. седници  одржаној  О&04. 202 1 године, поводом  накнадног  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  насеЈеннх  места  Лединци  и  Стари  Ледиици  (локалитет  јавних  служби  у  Змај  Јовиној  улици  и  др.), који  је  коригован  у  складу  са  дописом  Службе  извршних  органа  Града  Новог  Сада  број  35-258/2020-јЈ  од  ј  703202 ј . год., донелаје  посебан  

ЗАКЈЈУЧАК  

Комисија  за  планове  прихвата  коригован  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  ретулације  насејБених  места  Ледјшци  и  Стари  Лединци  (јгокалитет  јавних  служби  у  Змај  Јоваиој  улици  и  др.) у  складу  са  дописом  Службе  извршних  органа  Града  Новог  Сада  број  35-25g/2020-јј  од  17.03.2021. 

Закл)учак  доставити: 

- ЈЛ  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
- Члану  Градског  већа  управу, пропнсе  и  урбанизам  
- Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  ггослове  
- Градској  управи  за  грађевинско  земЈЂиште  и  инвестиције  

РЕпУБЈпЖА  СРЕИЈА  
АУТоНоМЕ  ПОКРАЈ}ША  ВОЈВОДИњ  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУплјтинл  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМиСИЈА  ЗА  HЛАНОВЕ  
Број  : У-35-258/20 
дана: 0&04.2021. тодине  
НОВИ  САД  

HРЕДСЕДјјЈЖ  КОМИСИЈЕ  
Радоња  Дабетић, дипл.ишк.арх. 
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