На основу члана 39. тачка 84. Статута Града Новог Сада (,,Службени лист Града
Новог Сада , број 1 1/19), поводом разматрања Предлога одлуке о изменама и доііунама
Плана деталне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима
Горког бр. 21 и 23), Скупштина Града Новог Сада на ххј седници од 29. новембра 2021.
године, доноси

ЗАКЈћУЧАК

L Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о
извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана детањне
регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког бр. 21 и 23)
пре излагања најавни увид са 93. седнице од 02.07.2020. године и Извештај о обавњеном
јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана деталне регулације Малог
Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког бр. 21 и 23) са 149. (јавне)
седнице Комисије за планове од 08.10.2021. године.
2. Заклучак са Одлуком и извештајима доставити Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДНОВИСАД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-377/2020-І
29. новембар 2о2l. године
НОВИ САД

Председниа
--

МЅq Јјена Маринковић Радомировић

ф

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,
50/13 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), Скупшпгна Града Новог Сада на ХХІ седници од 29. новембра 2021. године,
доноси
-

-

-

-

оДлуку
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА дЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
МАЛОГ ЛИМАНА У новОм слду
(ЛОКАЛИТЕТ У улИЦИ МАКСИМА Горког БР. 21 И 23)

Члан 1.
Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана деталне
регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког
бр. 21 и 23)
(,,Службени лист Града Новог Сада , број 55/19) мења се и долуњује ПЛАН дЕТАЈћНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛОГ ЛИМАНА У новом слду (,,Службени лист Града Новог
Сада , број 52/09, 22/19 и 59/19) (у да.њем тексту: План) за локалитет у Улици Максима
Горкогбр.21 и 23.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се део грађевинског подручја
Плана у Катастарској општини Нови Сад 11, ловршине 0,14 ћа, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе дела грађевинског подручја Плана утврђена је
тачка на тромеђи парцела бр. 7913, 623/2 и 602/2. Од ове тачке граница скреће ка
југоистоку, обухвата и лрати границу парцела бр. 7913 и 612 и продуженим правцем
источне границе парцеле број 612 долази до осовине Улице Максима Горког. да.ње,
граница скреће ка западу, прати осовину Улице Максима Горког до пресека са
продуженим правцем западне границе ларцеле број 7913, затим скреће ка северу, прати
претходно описан лравац и западну границу парцеле број 79 І 3 и долази до лочетне тачке
олиса границе обухвата измена и допуна Плана.
Члан 2.
У Плану оделак ,,з. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА пододе.њак ,,3.7. План
уређења зелених површина лосле става 1. додаје се нов став 2. који гласи:
,,Избор билних таксона треба да буде у складу са педолошким, климатским,
хидролошким и другим условима локалитета. При избору садног материјала предност
дати аутохтоним би.њкама, уз употребу мањег процента егзота и других адекватних
алохтоних врста. Ограничава се удео једне врсте на 10 % од укупног садног потенцијала,
односно даје се предност улотреби већег броја би.њних врста у односу на велике групе
једне врсте дрвећа. Избегавати употребу инвазивних врста дрвећа. .
досадашњи ст. 2. до 9. постају ст. 3. до 10.
После досадашњегстава 10. који постаје став 11. додаје се став 12 који гласи:
,,Неопходно је обезбедити очување ресурса, односно рационално коришћење
зем.њишта приликом извођења радова. То подразумева да се лриликом ископа сачува
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поврінински слој земњишта обогаћен слојем квалитетног хумуса, који треба користити
као подлогу за садњу вегетације након изградње. .
У одењку ,,4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЈћИ Табела:,,Нумерички
п0казатели део ,,Број станова - план број: ,,248 замењује се бројем:
У одењку ,,5. услови зл РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА пододењак ,,5.2. Правила
за уређење и изградњу објеката подтачка ,,5.2.2. СТаN1бени објекти и објекти
ванстамбених намена део ,,6) Изградња новuх објеката после става 8. додаје се шест
ставова који гласе:
,,На парцели број 7913 (Улица Максима Горког број 21) формира се зона изградње
уличног тракта са дворишним крилом спратности Г1о+П+3(4)+Пк, а на парцели број 612
(Улица Максима Горког број 23) формира се зона изградње са дворишним крилом
спратности По+П+З+Пк.
Сви услови за изградњу објекта у Улици Максима Горког број 23 (парцела број
612) примењују се из Плана.
Објекат у Улици Максима Горког број 21 је намењен вишепородичном ставовању,
са могућношћу садржаја канцеларијског простора, односно намене пословања из
квартарног сектора привреде (адвокатске канцеларије, здравствене ординације, бирои,
атењеи и слично). Кота приземња је висине 1,20 м, у односу на коту терена са уличне
стране. Приземње објекта је намењено и комуникацијама, просторији за држање
бицикала, лратећим и техничким просторијама. У објекту се може формирати 10
стамбених јединица и један пословни апартман у приземњу објекта.
За објекат у Улици Максима Горког број 21 дефинисана су посебна правила за
формирање дворишног крила, поткровња, крова и обликовања фасада. дворишно крило
може бити смакнуто по висини, за половину етаже у односу на улични тракт. Поткровње
није самостална етажа него је горњи ниво дуплекс станова повученог 4. спрата. Кров се
може формирати као кос нагиба око 330 или лучни. Осветњење поткровњаје искњучиво
лежећим кровним прозорима са уличне стране, а могуће је и вертикалним кровним
прозорима и/или у форми француских балкона, са дворишне стране, до 50 % површине
кровне равни. У оквиру етаже поткровња могуће је формирати балконе и терасе према
дворишној фасади. На уличној фасади се могу формирати само застакњене лође на
спратним етажама до 50 % површине фасаде. Могуће је формирање препуста до
максимално 1 м. Планирају се препусти и на дворишној фасади објеката. Могуће је
формирати терасу на повученом четвртом спрату. У архитектонском обликовању уличне
фасаде треба се придржавати елемената Модерне Малог Лимана, односно искњучиво
линијска декорација без гипсане фасадне декорације. Не планира се употреба кованог
гвожђа.
Планирају се нови колски прикњучци за објекте у Улици Максима Горког бр. 21 и
23. Колски приступи се обавезiiо формирају ван заштитне зоне сваког од стабала дрвореда
липе у ширини од 2 гл. Приликом пројектовања и изградње колског приступа обавезно је
прибавњање услова и обезбеђивања надзора ЈКП ,,Градско зеленило . Положај колског
приступа и пасажа приказаног на графичком приказу је оријентациони, а тачан положај
биће дефинисан приликом израдс техничке документације.
Обавезно је решавање паркирања у оквиру парцеле по нормативу миііимум један
стан и пословни апартман једно паркинг или гаражно место. Осим у дворишту,
паркирање се може планирати у дворишним крилима и/или у подземним гаражама.
Обавезно је озелењавање на најмање 20 % поврјјіине парцеле. У случају изградње
-
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подземнс гараже, обавсзно је формирање зеленог крова на делу површине, како би сс
задоволжо услов озелењавања парцеле. Кота крова подзсмнс гараже не сме бити виша од
котс суседне

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

Размера
1.Извод из Плана генералнс рсгулације старог градског центра и
подручја Малог Лимана у Новом Саду
2. Извод из Плана дсталне регулације Малог Лимана у Новом Саду
3.План намснс површина
4. План регулацијс површинајавнс намене

АЗ
АЗ
1500
1:500.

Члан 4.
Одлука о измснама и допунама Плана детањнс рсгулације Малог Лимана у Новом
Саду (локалитет у Улици Максима Горког бр. 21 и 23) садржи текстуални део који се
објавлује у ,,Службеном листу Града Новог Сада , и графичкс приказс израђенс у три
примсрка, којс својим потписом оверава предссдник Скупштине Града Новог Сада.
По један примсрак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада,
Градској управи за урбанизам и грађсвинске пословс и Јавном предузећу ,,Урбанизам
Завод за урбанизам Нови Сад.
документациона основа ове одлуке чува сс у Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове.
Одлука о измснама и допунама Плана деталне регулације Малог Лимана у Новом
Саду (локалитет у Улици Максима Горког бр. 21 и 23) доступна је на увид јавности у
згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, и путем интсрнет странс
www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавливања у ,,Службеном листу
Града Новог Сада .

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВи САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САдА
Број: 35-377/2020-1
29. новембар 2021. годинс
нОвИ САД

Председница

МЅоелеја Маринковић Радомировић
?

ИЗIVIЕНЕ И ДОПУНЕ flЛАНА ДЕТАЊНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГVIАЛОГ ЛИМАНА У HOBOіVI САДУ
(локалитет у Угіици Максима Горкогбр. 21 и 23)
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На основу члана 27. став 2. тачка 4. Правилнвка о садржини, начину и поступку
израде докумената nросторног и урбанистичког планирања ( Службени гласник РС ,
брсј 32/19),

ИЗЈАВЈЂУЈЕМ ДА ЈЕ НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУнЛМА
пЛАНА ДЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МЛЛОГ ЛІТМАНА У ноВоМ СЛДУ
(локалитет у Улици Максима Горког бр. 2 1 и 23):

ПРИЛРЕМЈЂЕН У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ И
ПРОпИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, КАО И ДА ЈЕ
ПРИПРЕМЈЂЕН И УСКЛАЂЕН СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ОБАВЊЕНОМ
ЈАВНОМ УВИДУ
-

-

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

У Новом Саду, 20.10.2021. године

РЕ]пWБЛикл СРЕИЈА
ЛТТОНОМВА ПОКРЛЈИНА ВОЈВОДИЕА
грлд новИ СЛД
СКУпШтијј ГРАДА новог САДА
КОМИСИЈА •3А nnAHOBE
Број: У 35-377/2О
дана: 02.07.2020. године
НоВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ стРуtмоЈ Контројш
HАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАмл ИдоflУпАмл
пЛАНА дГТАЈНВ РЕГУЛАЦИЈЕ
МАЛОГ ЈПМАјј У НОВОМ САДУ (ЛОКАЈШТЕТ
У УЈјлци мАКСим , ГОРКОГ БР.
21 И 23) ПРЕ ИЗЈјАГАЊА пА ЈАВШ4 УВИД
Струша контрола Надрта одлуке о изменама
и допунама nnaua деталне регулације Малог
Лимана у Новом Саду (локаЈтитет у Улицu
Махсима Горког бр. 21 и 23), обавлена је на 93.
седниди одржалој 02.07.2020. године. са
почетком у 09,00 часова у згради ЛI ,Урбаннзам
Завод за урбавизам Нови Сад, у велШој сали на
трећем спрату.
93. седници присуствов
су: Радоња Дабетић, председнјјк Комисије, Зоран
Вукадиновић,
заменик председлијСа Комисије, Васо Кресовић, члаи
Комисије, Радосав НН1епановић, члаи
Комисије и Нада Милић, секретар и члал Комисије за
плаuове.
Седнчци су Присуствовајтјј представници ЈЛ ,,Урбанизам
Завод за урбаuизам Нови Сад и
Градске управе за трађевинско земл,Ијлте и инвестиције.
Након уводног образложења одговорног урбалисте из JH
Урбализам Завод за урбаиизам Нови
Сад, хао обрађивача хшаиа, Комисијаје констатовала
следеће :
даје Одлука о израдк о измена и допуnа плаuа деталне
регулације Малог Лимаиа у Новом Саду
(локалитет у Улици Максuма Горког . 21 и 23), усвојена
бр
да LVH седници Скупштиие Града
Новог Сада одржапој 27. новембра 2019. године
( Службени лист Града Новог Сада број 55/19)
са Решењем о Неприступању изради стратемке процене
уткцаја измена и допуnа uлаuа деталне
регулације Малог Лuмала у Новом Саду (локалитет
у Улици Максuма Горког бр. 21 и 23) на
животну средину.
Концептуајши оквир измена и допуна nлаuа деталне регулације
Малог Лимала у Новом Саду
(локазштет у Улuци Максима Горког . 2 1 и 23) био је на
бр
раном јавном увиду у периоду од
17.12.2019. године до 31.12.2019. године.
Нацрт одлуке о изменама и допуnама плаuа деталне регулације
Малог Лнмана у Ноом Саду
(локалитет у Улици Максима Горког бр. 21 и 23), израдилоје Јавно
предузеће Урбализам Завод
за урбанизам Нови Сад.
На 93. седници одржаној 02.07.2020. године Комисија за Плаиове
разматралаје Надрт одлуке о
изменама и допудама плаuа деталне регулације Малог Лимана
у Ноном Саду (локалитет у
УЈшци Максима Горког бр. 21 и 23) и том приликом констатовала
да је текст за Надрт плана

припремњен у схладу са Законом о лламнрању и изградњи ( Службени
rnacnuі Рејуоике
Србиј&, бр. 72/09, Ѕ i/09-исправка. 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС
, 50і 13-Ус, 98/13-УС,
132/14. 145/14. 83/18, 31/19, 37/19- др.Закон и 09/20)
.

Нахон усаГлпіавања са ставовима Градске управс за прописе, Надрт одлухс
о изменама и
допујіама плала детал,не регулацие Малог ЈЈнмаuа у Носм Сду (локалитет
у УЈЈИЦИ fvјаксима
Горког бр. 2 1 и 23) можс се упуТити у дали постулах доношења плана, у складу
са члавом 50.
3ахона о плаиирању и изградњи ( 1 Службеии гласник Рспублике Србије ,
бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10 ус, 24!11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/1 4, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19-др.3акон и 09/20).
-

Hзвсштај доставити:

1.Јп

Урбализам Завод за урбаиизам Нови Сад
2. Градској улрави за грађевинско землиштс и инвсстиције
З. Градској управи за урбапизам и грађсвинске послове
4.Члаиу Градског већа за управу, пролисе и урбаuизам
5 .Архиви

Нада Милић, дипл.инж.арх.

Председдик Комисије

ња да6етић дипл.инж.арх.

В.д. Начедника
Градске управе за урбанизам и грађвинске послове

Дејаи Михајловић

РЕПУВЈІКА СРЕИЈА
АУТОНОМЕЛ ПОКРАЈHНА ВОЈІОдИНА
ГРАД Нови САД
СКУпјВТHВА ГРАДА ноВог САДА
ХОГШСИЈА ЗА HnAHOBE
Број: У-35-377120
,Да.на: 08.10.2021. годивс
Нови САД

ИЗВЕШТАЈ
о ОБАВЈћЕНОМ ЈАВНОМ УВКДУ У НАДРТ ОДHЕ О ИЗМЕКАМА И
ДОЛУНАМА ПЛАПА ДFТАЈЂІ{
Е РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛОГ ЈШМАHА УНоВом
САДУ (ЛОКАЛІНЕТ У УЈШЦH МАКСИМА ГОРКОГ БР. 21 И 23)
Комисија за плаиовс Скупштине Града Новог Сада, на 145. (јавној) која је одржана даиа
16.09.2021. годнне н 149. (јавној) седници која је одржана дала 08.10.2021. годиве, у згради јп
,,Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад, Сујјеска број 2, у амфитеатру на I спрату, са
почепсом у 9,00 часова, разматрала је Извештај обрађивача плава о спроведеном јавном увиду у
Нацрт одзіуке о изменама и допунама плала деталне регуладије Малот Лимаnа у Новом Саду
(локалитет у Улици Махсима Горког бр. 21 и 23).
145. (јавној) седкици присуствовалн су: Радоња дабетиh. председпик Комисије, Васо Кресовић,
Радосав Шћепаnовић, Милаи Ковачсвић и Иваи Брахочевић, чланови Комисије и Јасмина Лазић,
сскретар Комисије за лланове.
149. (јавној) седиици присуствовали су: РадоњаДабстuh, председник Компсије, Васо Кресовић,
Милав Ковачевнh и Иваи Еракочсвић, чланови Комисије и Јасмика Лазнћ, секретар Комисијс за
планове.
Одлука о изради о измена н допуна пдаnа детањне регудације Малог Лимава у Новом Саду
(локааитет у Улици Максима Горког бр. 21 и 23), усвојена је иа LVіІ седнлци Скупппине Града
Новог Сада одржалој 27. новембра 2019. године ( Службени лист Града Новог Сада број 55/19) са
Решењем о неприступању израдн стратешке nроцене угицаја измена и допуна плача деталuе
ретулације Малог Лимаиа у Новом Саду na животну средипу.
Концептуалии оквир измена и догіуиа плана детањнс регулације Малог Лимана у Новом Саду
(локалитет у Улици Махсима Горког бр. 21 и 23) био је на раиом јавном увиду у периоду од
17.12.2019. годинедо 31.12.2019. године.
Нацрт одлукс о изменама u допувама плаuа деталне регулацијс Малог Лимаиа у Новом Саду
(локалчтет у Улuци Максuма Горког бр. 21 и 23), израдило је Јавно предузеће Урбавизам 3авод
за урбанизам Нови Сад.
На 93. седници одржалој 02.07.2020. годuне Комисија за плаnове разматрала је Нацрт одлукс о
изменама и допунама плана дстањне рсгулације Малог Лимала у Новом Са,цу (локалитет у Улици
Максима Горког бр. 21 и 23) и том приликом констатовала даје текст за Нацрт плана ирипремлен
y cіcnany са 3ахоном о плајпірању и изградњи ( Службени глсииіс 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.3ахони 09/20).
-

Саду
Надрт одлуке о изменама и допуиама плава детањне регулације Малог Лимава у Новом
09.08.2021.
оД
периоду
увид
у
(локалитет у Улици Махсима Горког бр. 21 и 23) је изложен најавни
диевиих
од 09. ГЈС 2021.
ЛоТу
сбјаис
у
оглпzавав
до 07.09.2021. годнне ( іја је
која је
године) У току јавног увида доставњена је 1 (једна) примедба и 1 (једна) примедба
о
зштају
доставњена ваи рока на Нацрт одлуке, мто је обрагјкаі плажі хопстатовао у H
слроведеном јавном увиду.
одржаној
Након спроведеног јавног увида, Комисија за планове је на 145. (јавној) седиици,
године)
09.0&2021.
дневnик
од
шісту
16.09.2021. године (чије је одржавање објавњеио у
и
изменама
одлуке
о
разматрала Извеппај обрађивача плала о спроведеном јавном увиду у Нацрт
Максима
допунама плана детањне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Ујшци
16.09.2021.
У-35-377/20
од
број
Горког бр. 21 и 23). Том приликом Комисијаје донела Заісњучак
године, којим се одлаже доношење Нзвемтаја о обавњеном јавном увиду док се не исходује
Решење о условима залітите природе.
плаuа о
На 149. (јавној) седници Комисије за ллаuове јс разматрала допуиу Извештаја обрађивача
Малог
регуладије
детањне
плаиа
спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и долунама
прилнком
Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког бр. 21 и 23). Комисијаје том
прихватила да се у Надрт уграде ставови наведени у Решењу о условuма заштите природе издатог
од страле Покрајинског завода за залітиту природс.
1 (једна)
У затворсном делу седнице, Комисија је констатовала да је у току јавног увида поднета
доnунама
примедба и 1 (једuа) примсдба којаје доставњена ваu рока на Нацрт одлуке о изменама и
. 21
плаuа детањне рсгуладије Малог Лимаиа у Новом Саду (локалитет у Улици Максuма Горког бр
и 23).
Примедбе су поднели:
ј . ЈКН Градско зелснило , Нови Сад
какцедарије
2. Никола Чслановић, Максима Горког 23, Нови Сад преко Адвокатскс
Марија Ковачевић, Радничка 7, Нови Сад

Примедба број 1
(подносиоци: JKH Градско зелеНило , Нови Сад)
постојеhи дрворед липа тјјја
Примедба се односи на пристуле парцелама гтлаuираве у односу на
непосредnој близиии
platyphHloѕ тако да прелазе преко јединог стабла (испред броја 2 1) пли су у
предлажу да се прикњучци
стабла (испред броја 23). С обзиром да су стабла у одuичиом стању,
плавирају тако да њихова удаленост од стабла буде 2 м.
Комисија за пЈЈаНове ирихвата примсдбу.

Примедба број 2
Адвокатске канцеларије
(nодносиоци: Никола Челановић, максима Горког 23, Нови Сад преко
Марија Ковачевић, Радничка 7, Новu Сад)

Подносилад примедбе је власник стала у објекту на парцели број 612 (Махсuма Горког 23) и
сувласник земзЂишта на парцели. У примедби се износи неслагање са плаиираним решењем и
износи чињеница да годиосплад иниднјативе за измену плаЕске документације није ии власник ни
Корнсннк сбјекта нн земишта на преетној парцели нема ов тпење од стрле власнИка
објеката и парцеле, па неприхватливим да се плалира једал колски приступ за обе парцсле.
Псдносилад упсзорава на уставом згаралтоnапу пепоnредиnост приnатпе cncune npu изрди
плаиских решења. Тражи се да се укине могућлост изградње четврте повучене етаже и Могућлост
да се гараже граде не само под зградом веh н у дворијішом делу на суседној парцели број 7913 К.О.
Нови Сад 11.
Комисија за нланове део примсдбе дрихвата, а део примедбе не прлхвата.
Комисија за планове прихвата део примедбе који се односи на парцелу број 612 К.о. Нови
Сад 11 (Улица Максима Горког број 23) на којој је сувласник подносилац примедбе, односно
да се у Нацрт плана угради реіпење обрађивача које је навсдено у Извештају о сдроведеном
јавном увнду. Комнсија не прнхвата део примедбе који се односи на парцелу број 7913 К.О.
Нови Сад 11 (Улица Максима Горког број 21).
***
Комисија сматра да је у Нацрту потребно брисатп услов да у архитектонском обликовању
уличне фасаде треба изоставити закрнвленс и лучпе елементе.
Сходно члану 50. 3акона о планирању и изградњи, Извепітај се доставл,а обрађивачу плана
на надлежно поступање.
Након поступања по овом Извештају, обрађивач плана ће плански документ доставити
надлежном органу градске управе ради упућивања у процедуру доношења.
Овај Извештај јс саставни део 3аnисника са 145. седнице Комисије за плановс од 16.09.2021.
године.
HРЕДСЕ

КОМИСИЈЕ

В.Д. Начелиика
Градске улраве за урбапам и грађевинске послове

оња дабетнћ, дипл.илж.арх.
дејаu Михајловић
ЧЛАНОВИ KOMHCHJE:
1. Васо Кресовић, диіuі.илж.арх.
2. Милал Ковачевић, дипл.инжарх.
3. Hван Бракочевић, диПл.Инж
4. Јасмкна Лазић, маст.инж.арх.

Уіф Г

