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 Срсмске Каменице са окружењем (локалитет Григовац и др.),
Скупштина Града Новог Сада на ХХј седници од 29. новембра 2021. године, доноси

ЗАКЛУЧАК

1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о
извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне
регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет Григовац и др.) пре излагања на
јавни увид са 115. седнице од 28,01.2021. године и Извештај о обавњеномјавном увиду у
Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремске Каменице са
окружењем (локалитет Григовац и др!) са 136. (јавне) седнице Комисије за планове од
08.07.2021. године.
2. Закњучак са Одлуком и извештајима доставити Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове!

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Председнша
Број: 35-956/2020-1
29. новембар 2021. године
НОВИ САД
MЅc Јелена Маринковић Радомировић

На основу члапа 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, 50/13
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 1 1/19),
Скупштина Града Новог Сада на ХХј седници од 29. новембра 2021. године, доноси
-

-

-

-

-

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ
(локалптет Григовац и др.)
Члаіі 1.
Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне
регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет Григовац и др.) (,,Службени лист
Града Новог Сада , број 9/20), мења се и допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ (,,Службени лист Града Новог Сада , бр.
32/13 и 9/21) (у далем тексту: План) у делу грађевинског подручја Плана у Катастарској
општини Срсмска Каменица, укупне површине 3,85 ha, унутар олисаних граница.
Локалитет 1, површине 0,38 ha, унутар границе: од тачке на тромсђи парцела бр.
2102/1, 2102/2 и 4012/1 (поток) у правцу истока граница прати северну границу парцеле
број 2102/1 до пресека са западвом планираном регулационом линијом Григовачког пута,
затим скреће ка југу, прати западну планирану регулациону линију Григовачког пута до
nресека са јужном границом nарцсле број 2412. дале, граница скреће ка западу, прати
јужну границу парцеле број 2412 до тромеђе парцела бр. 2412, 2413 и 4012/1 (поток),
затим скреће ка северу, прати источну границу парцеле број 4012/1 (поток) и долази до
почетне тачке описа.
Локалитет 2, површине 1,95 ha, унутар границе: од тачке на тромсђи парцела
бр!
2106/2, 4012/1 (nоток) и 3991 (пут) у правцу истока граница nрати северну границу
nарцеле број 2106/2, затим скреће ка југу и југозападу, пратећи источну границу nарцела
бр. 2106/2, 2106/1, 2107 и 2395 и долази до тромеђе парцела бр. 2395, 2396 и 2394 (пут).
дање, граница скреће ка северозападу и севертоистоку, обухвата и прати границу парцеле
број 2395 до пресека са источном nланираним регулационом линијом улице, затим прати
источну планирану регулациону линију улице до nресека са западном границом парцеле
број 2107. Од ове тачке граница прати заnадну границу nарцела бр. 2107, 2!06/1 и 2106/2
и долази до nочетне тачке onuca.
Локалитет 3, површине 0,33 ћа, унутар границе: од тачке на тромеђи парцела бр.
2129, 2128/4 и 2128/3 у nравцу истока граница nрати северну границу парцеле број 2128/3,
затим скреће ка југу, прати источну границу парцеле број 2128/3 до nресека са северном
nланираном рсгулационом линијом улице! даЈБе, граница скреће ка западу, прати северну
nланирану регулациону линију улице до nресека са западном границом парцеле број
2128/3, затим скреће ка севсру, прати заnадну границу парцеле број 2128/3 и долази до
почетнс тачке onuca.
Локалитет 4, nовршине 1,19 ha, унутар границе: од тачке на тромеђи парцела
бр.
96/2, 1691/6 и 1691/7 (улица) граница обухвата и прати границу парцела бр. 1691/6,
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1691/5, 1690/17, 1690/9, 1690/10 и 1690/11 и долази до пресека са источном планираном
регулационом линијом улице до пресека сајужном границом парцеле број 1691п (улица).
дање, у правцу истока граница пратијужну границу парцеле број 1691/7 (улица) и долази
до почетне тачке описа.
Члан 2.
У Плану
одењак ,,7. ТРАСЕ,
КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ пододењак ,,7.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА део
,,Сііабдевање електричноі енергијом после става 4. додају се десет ставова који гласе:
,,Преко подручја прелазе трасе 110 kV далековода који је у власнипітву
,,Електромрежа Србије Ад:

1.110 kV број 104/7 ТС ,,Нови Сад 6
2. 110 kV број 124/1 ТС ,,Нови Сад 1

-

-

ТЕ-ТО ,,Нови Сад 1;
ТС ,,Рума 1;

У непосредној близини обухвата предметне измене и допуне плана налази се траса
далековода 110 kV бр. 195/1 ТС ,,Нови Сад 1
ТС ,,Беочин који је у власништву
,,Електромрежа Србије Ад.
-

Према Плану инвестиција и Плану развоја преносног система за период од 2020.
године до 2029. године планиране су следеће активности:
1. Адаптација ДВ 110 kV бр. 124/1 ТС ,,Нови Сад 1 - ТС ,,Рума 1 која је
условњена старошћу далековода
2. Повезни вод за ТС 110//20 kV Беочин. Иницијално се повезивање сагледава по
принципу ,,улаз-излаз на ДВ 110 kV бр. 95/1 ТС ,,БФЦ
ТС ,,Нови Сад 1.
Трасадалеководаје око 1Кп ,
-

Према условима прибавњеним од ,,Електромрежа Србије Ад, у обухвату Плана,
као и у непосредној близини обухвата Плана није планирана изградња електроенергетске
инфраструктуре која би била у власништву ,,Електромрежа Србије Ад.
У случају градње испод или у близини далековода потребна је сагласност
,,Електромрежа Србије Ад, 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 важећих
закона, правилника и техничких прописа.
Претходно наведени услови важе приликом израде:

з

-

-

елабората о могућностима градње планираних објеката у занлитном појасу
далековода; заштитни појас далековода износи 25 м са обе стране далековода
нагјонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника;
елабората утицаја далековода на потенцијално планиране објекте од
електропроводног материјала; овај утицај на цевоводе, у зависности од
насењености подручја потребно је анализирати на максималној удаености до
1000 ш од осе далековода;
елабората утицаја далековода на телекомуникационе водове (не треба ако су у
питању оптички каблови); овај утицај, у зависности од специфичне отпорности тла
и насењености подручја, потребно је анализирати на максималној удањености до
3000 ш од осе далековода у случају градње телекомуникационих водова.

У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност
градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на:
-

-

потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и
потенцијалне планиране телекомуникационе водове (ово није неопходно ако се
користе оптички каблови).

Предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских
уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање
надземних делова пластичним омотачима и слично!
Уколико постоје метални цевоводи, у зависноти од насењености подручја,
потребноје анализирати индуктивни утицај на максималној удањености од 1000 м од осе
далековода. Индуктивни утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и
насењености подручја, потребноје анализирати на максималној удањености од 3000 м од
осе далековода, у случају градње телекомуникационих водова.
У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са
пратећом инфраструктуром и уколико се утврди јавни (општи) интерес планианог објекта
и достави налог мера за измештање (рекострукцију или адаптацију) од стране надлежних
органа, потребноје да се:
приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања
међусобних права и обавеза између ,,Електромрежа Србије Ад и свих
релевантних правних субјеката у реализацији пројекта адаптације или
реконструкциј е далековода;
о трошку инвеститора планираних објеката потребно је да се уради техничка
документација за адаптацију или реконструкцију и достави ,,Електромрежа
Србије Ад на сагласност;
о трошку инвеститора планираних објеката, евентуална адаптација или
реконструкција далековода (односно отклањање свих колизија констатованих
Елаборатом) потребна је да се изврши пре почетка било каквих радова на
планираним објектима у непосредној близини далековода;
пре почетка било каквих радова у близини далековода потребно је о томе
обавестити представнике ,,Електромре)ка Србије АД.
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У постојећим коридорима далековода се могу изводити санације, адаптације и
реконструкције због потреба интервенција или ревитализације система.
У одењку ,,8. СПРОВОЋЕЊЕ ПЛАНА пододењак ,,8.2. Урбаііистичке целлле
за које су осiіов за реализацјІју план генералне регулацлје и план детал.не
регулације после алинеје дванаесте додаје се алинеја тринаеста која гласи:
-

део простора Боцке уз Улицу борова промена намене..
-

У одењку ,,1О. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА пододењак ,,1О.l. УслОви ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ У ОКВИРУ ЦЕЛИНА И ЗОНА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОСНОВ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ подтачка ,,1О.1.5. ГРИГОВАЦ
,,Табела: Нумерички показатењи мејБа се и гласи:
,,Табела; Нумерички показатењи
Површина
(ћа)
24,63
26,83
4,02
2,04
УКУПНО
57,52

НАМЕНА
поРодично СТАНОВАЊЕ
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
САОБРАЂАЈНИЦЕ
ВОДЕНА ПОВРШИНА пОТок
-

Проценат

(%)
42,81
46,65
6,99
3,55
100,00

У пододењку ,,ІО.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ У ОКВИРУ
ЦЕЛИНА И ЗОНА ЗА КОЈЕ СУ ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ И ПЛАН ДЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ после подтачке ,,10.2.1О. ДЕО
ПРОСТОРА ЧАРДАК додаје се подтачка 10.2.11. која гласи:
,,10.2.11. ДЕО ПРОСТОРА БОЦКЕ УЗ УЛИЦУ БОРОВА
Овим Планом се у детању мења План детањне регулације Боцке у Сремској
Каменици (,,Службени лист Града Новог Сада , број 19/16).
Овим Планом се мења памена и3 заштитног зеленила у намену породично
становање. Обухваћени простор се налази у централном делу насења Боцке, источно од
Улице борова и важи за парцеле бр.: 1691/1, 1691/2, 1691/3, 1691/4, 1691/5, 1691/6, 1690/1,
1690/6, 1690/7, 1690!g, 1690/9, 1690/10, 1690/11, 1690/17 и 1690/18.
На овом простору ће се примењивати урбанистички параметри и режими изградње
који су дати у Плану деталне регулације. док је намена дефинисана Планом генералне

Члаіі 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
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Размера
1.1. Извод из Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем
План намене земњишта грађевинског подручја
АЗ
1.2. Извод из Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем
Спровођење плана
А3
1.3. Извод из Плана генералве регулације Сремске Каменице са окружењем
Плана намене земњишта, саобраћаја, регулације и нивелације Григовца АЗ
2.1. План намене земњишта, саобраћаја, регулације и
нивелације локалитет 1 и 2
1 :2500
2,2. План намене земњишта, саобраћаја, регулације и
нивелације локалитет 3
1:2500
2.3. План намене земњишта, саобраћаја, регулације и
нивелације локалитет 4
:2500
3. План регулације површинајавне намене локалитет 4
1:2500
4. План водне инфраструктуре локалитет 4
1:2500
5. План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација
локалитет 4
1:2500.
-

-

-

-

Члан 4.
Одлука о измеиама и допунама Плана генералне регулације Сремске Каменице са
окружењем (локалитет Григовац и др), садржи текстуални део који се објавњује у
,,Службеном листу Града Новог Сада , и графичке приказе израђене у три примерка, које
својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.
По један примерак потписаног оригинала LЈува се у Скупштиии Града ІГовог 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 донунама Плана генералне реrулације Сремске Каменице са
окружењем (локалитет Григовац и др), доступнаје на увидјавности у згради Скупштине
Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, и путем интернет стране
www.ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ.
Члаіі 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавњивања у ,,Службеном листу
Града Hовог Сада .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДНОВИСАД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број : 35-956!2020-ј
29. новем6ар 2021. године
нОВИ САД

Председница

MЅc. .Јлена Маринковић Радомировић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ОРЕМОКЕ КАМЕНИЦЕ ОА ОКРУЖЕЊЕМ
(локалитет Григовац и др.)
ПЛАН HArVІEHE ЗЕМЊИШТА, САОБРАЋАЈА, РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕПАЦИЈЕ
- ЛОКАЛИТЕТ 1 и 2
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ
(локалитет Григовац и др.)
ПЛАН НАМЕНЕ ЗЕМЊИШТА, САОБРАЂАЈА, РЕГУЛАЦИЈЕ И НЕВЕЛАЦИЈ
- ЛОКАЛИТЕТ З
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БРОЈ:

І-ја основу члана 27, став 2. тачка 4. Правилішка.о садржини, начину и іЈоступку
израде докумената просторпог и урбагистичког плапирања (,,Службени гласпик РС ,
број З2І19)

ИЗЈЛВЈБУЈЕМ ДА ЈЕ НАЦРТ ОдЛУЈ(Е О ИЗМЕНАМА И ДОПУНЛМА
ПЛАнА
ГЕј-ІЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
СРЕМСКЕ
КАМЕНИЦЕ
СА
ОКРУЖЕЊЕМ (локалитст Григовац и др.):

ПРИПРЕМЈЂЕН У СКЛАдУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАВУ И
ИЗГРАДЊИ И ПРОПИСИМА дОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, КАО
ИДАЈЕ
-:
ІпЈРЕМЈЂЕН И УСКЛАЂЕН СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ОБАВЛ)ЕНОМ
ЈАВНОМ Увиду
-

-

ОдГОВОРНИ УРБАНИСТА

У Нозом Саду, 12.10.2021. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
AVTOHOMHA ПОКРАЈ}ГНА ВОЈВОДиНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПНЈТИНА ГРАДА НОВОГ САдА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: У-35-956/20
дана: 28.01.2021. године
НОВИСАД

ИЗВЕШТЛЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАдИЈТ СРЕМСКЕ КАМЕНЧЦЕ СА
ОКРУЖЕЊЕМ (ЛОКАЛИТЕТ ГРИГОВАД ИДР.)
ПРЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД
Стручна контрола Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне рсгулације Сремске
Каменице са окружењем (локалитет Григовац и др.) пре излагања на јавни увид, обавњена је на
115. седници одр)каној 28.01 .2021. године са почетком у 09,00 часова у згради ЈП
Завод за урбанизам Нови Сад, Бул. цара Лазара број З, великој сали на трећем спрату.
:

1 15. седници присуствовали су: Радоња дабетић, председник Комисије, 3оран Вукадиновић,
заменик председника Комисије, Радосав Шћепановић и Васо Кресовић, чланови Комисије за
планове.
Седници су присуствовали и представници ЈП Урбанзам 3авод за урбанизам Нови Сад,
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, Граске управе за грађевинско земЈигвте и
инвестиције и Градске угтраве за заштиту животне средине.
Након уводног образло)кења одговорног урбанисте из ЈП Нурбанизамт 3авод за урбанизам Нови
Сад, као обрађивача плана, Комисијаје констатовала следеће:
да је Одпука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Сремске Каменице са
окружењем (локапитет Григовац и др.), усвојена на LХІседници Скупјлтине Града Новог Сада
одр?каној 28. фебруара 2020. године ( Службени лист Града Новог Садатт број 9/20) са Решењем о
неііриступању изради стратешке процене угицаја одлуке о изменама и допунама Плана генералне
регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет Григовац и др.)на животну средину.
Концептуални оквир одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремске
Каменице са окружењем (локалитет Гиговац и др.), био је на раном јавном увиду у периоду од
27. маја 2020. године до 10.јуна 2020. године.
Нацрт одлуке о изменама и доnунама Плана генералне регулације Сремске Каменице
са
окружењем (локалитет Григовац. и др.), израдило је .Јавно предузеће Урбанизам
Завод за
урбанизам Нови Сад.
.

На 115. седници Комисије за планове ](оја је одржана 28. јануара 2021. године, Комисија
за
планове извріпила је стручну контролу Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана
генералне
регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет Григовац и
др.), и том приликом је
заісњучено да је Нацрт плана припремњен у складу са Законом о планирању и
изградњи

( Службенн гласник Републuк Србн , бр. ?2!09, Ѕ1/09 исправка, 64/10 УС. 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, }32/14, 145/14, 3!i 3 1/19, 37/19-др.закон н 09/20).
-

.

Након усаглаілавања са ставовима Градске управе за прописе, Нацрт одлуке о изменама и
допунама Плана генерапне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет Григовац и
Др.) може се упутити у даЈЂи поступак донопіења плана, у складу са чланом 50. Закона о
планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије 1 , бр. 72/09, ЅІ /09-исправка, 64/10
УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 95/13-УС, 132/14, 145/4, 83/1 Ѕ, 3 1/19, 37/19-др.Закон и
09(20).
-

Извештај доставити:
1.ЈП Урбаннзам Завод за урбанизам Нови Сад
2. Градској угзрави за грађевинско земњиште и инвестиције
3. Градској уіірави за урбанизам и грађевииске послове
4.Члану Градског већа управу, прописс и урбанизам
5.Архиви

Секретар Комисије

Нада Милић, дипл.ин)к.арх.

в.д. Начелника
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове

Председник Комисиј е
7
аоаабетић, дипл.ин)I(.арх.

дејан Михајловић

РЕНУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: У-35-956/20
дана; 08.07.2021. годинс
НОВИСАД

ИЗВЕШТАЈ
У НАДРТ ОДЛУКЕО ИЗМЕНАМА И ДОHУНАМА
УВјЈДУ
ЈАВНОМ
О ОЕАВЈБЕНОМ
ОКРУЖЕЊЕМ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ СА
И
ДР.)
(ЛОКАЛИТЕТ ГРИГОВАД
која је одржана дана
Комисија за планове Скуппітине Града Новог Сада, на 136. (јавној) ссдници
Сад, Сутјсска број
Нови
08.07.2021. годинс у згради п ,,Спортски и пословни центар
Извештај обрађивача плана о
2, у амфитеатру на ј спрату, са гјочетком у 9,00 часова, разматралаје
генералне регулације
спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана
Сремске Каменицс са окружењем (локалитет Григовац И Др.).
Комисије, Васо Кресовић и
136. (јавној) седници присуствовали су; Радоња дабетић, прсдседник
Комисије за планове.
Милан Ковачевић, чланови Комисијс и Јасмина Лазић, секретар и члан
Каменице са окружењем
Одлука о изради изМена и допуна Плана генералне регулације Сремске
Новог Сада одржаној 28.
(локалитет Григовац и др.), усвојена на LXІ седници Сkуіштине Града
Садаі број 9(20) са Реnісњсм о неприступању
фебруара 2020. године (ІСлужбени лист Града Новог
генералне регулације
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и доnунама Плана
Сремске Каменице са окружењем на животну средину.
регулације Срсмске
Концептуални оквир одлуке о измецама и допунама Плана генералне
увиду у периоду од
Каменице са окружсњем (локалитет Грговац и др.), биоје на раном јавном
27. маја 2020. године до 10. јуна 2020. годинс.
.

Сремске Каменице са
Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације
ІІурбаНизамН Завод за
окру)кењем (локалитет Григовац и др,), израдило је Јавно предузеће
урбанизам Нови Сад.
Комисија за планове
На 1 15. седници Комисије за планове којаје одржана 28. јануара 2021. године,
Сремске Каменице
регулације
је разматрала Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне
миплЂење на исти.
са окру)кењем (локалитет Григовац и др.), и том приликом дала позитивно
СреМске Каменице са
Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације
19.05.2021. до
окру?кењем (локалитет Григовац и др.) је изложен на;јавни увид у периоду од
листу: ІІдневникІІ од 19. маја 2021. године). У
17.06.2021. године (чијеје оглашавање објавњено у
што је обрађивач плана
току јавног увида доставњена је 1 (једна) примедба на Нацрт одлуке,
ј(онстатовао у Извештају о спроведеномјавном увиду.

2
Након спроведеног јавног увида, Комисија за планове је на 136. (јавној) седници, одржаној
08.О 7.2021. године (чије је одржавање објаввено у листу дневник од 19.05.2021. године)
разматрала Извештај обрађивача плана о спроведеном јавном уВиду Нацрт одлухе о изменама и
допунама Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет Григовац и
др.).
У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала да је у току јавног увида поднета 1 (једна)
примедба на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Срелске Каменице
са окружењем (локалитет Григовац и др.).
Примедбу су поднели:
1. АД Електромрежа Србије , Београд
Примедба 6јој 1
(подносиоци: Лд Електромрежа Србије , Београд)
Подносиоци траже да се уваже и наведу у Нацрту плана услови број 130-0О-UТD-ОО3-1458/2020002 од 24. 112020. године.
Комисија за плајјовс прихвата примедбу.

Сходно чЛану 50. Закопа о плапирању и лзградњи, Извештај се доставња обрађивачу плана
на надлежно поступање.
Натсон поетупања по овом Извештају, обрађивач плана ће плански докумеііт доставити
гіадлежвом оргапу градеке управе ради унућивајБа у процедуру доношења.

Овај Извештај је саставнгј део Записника са 136. Седнице Комисије за плаиове од 08.07.2021.
године.

ПРЕДСЕ В9К КОМИСИЈЕ

В.д. Начелника
Градске упраде заурбанизам.м--грађевинске послове

) доња дабетић, дипл.инж.арх.

Nc
Дејан Михајловић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1. Васо Кресовић, дипл.инж.арх.
2. Милан Ковачевић, дилл.ииж.арх
З. Јасмина Лазић, маст.инж.арх.

