
На  основу  члава  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Прсдлога  одлукс  о  измснама  и  допунама  
Плана  детањне  регулацијс  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Максима  
Горког  бр. 21 и  23), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XXІ  седници  од  29. новсмбра  2021. 
годинс , доноси  

ЗАКЈЈУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  
регулације  Малот  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитст  у  Улици  Максима  Горког  бр. 21 и  23) 
пре  излагања  најавни  увид  са  93. ссднице  од  02.07.2020. године  и  Извештај  о  обавњеном  
јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  рсгулације  Малог  
Лимана  у  Новом  Саду  (локалитст  у  Улици  Максима  Горког  бр. 21 и  23) са  149. (јавне ) 

седницс  Комисије  за  планове  од  08.10.2021. године. 

2. Закњучак  са  Одлуком  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  пословс . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-377/2020-1 
29. новсмбар 2о2l. године  
НОВИ  САД  

• -: Председница  

МЅЈева  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  35. став  7. 3акона  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), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХј  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  детањне  
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  допуњује  ПЛАН  ДЕТАЈБНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  МАЛОГ  ЛИМАНА  У  НОВОМ  САдУ  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  52/09, 22/19 и  59/19) (у  далем  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, површине  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  прати  границу  парцела  бр. 7913 и  612 и  продуженим  правцем  
источне  границе  парцеле  број  612 долази  до  осовине  Улице  Максима  Горког . дае, 
граница  скреће  ка  западу, прати  осовину  Улице  Максима  Горког  до  пресека  са  
продуженим  правцем  западне  границе  парцеле  број  7913, затим  скреће  ка  северу , прати  
претходно  описан  правац  и  западну  границу  парцеле  број  7913 и  долази  до  почетне  тачке  
описа  границе  обухвата  измена  и  допуна  Плана, 

Члан  2. 

У  Плану  одењак  ,,3. ПРОСТОРНА  ОРГАНИЗАЦИЈА  пододењак  ,,3.7. Hnaiі  
уређења  зелених  површина  после  става  1. додаје  се  нов  став  2. који  гласи: 

,,Избор  бињних  таксона  треба  да  буде  у  складу  са  педолоп tким, климатским , 
хидролошким  и  другим  условима  локалитета . При  избору  садног  материјала  предност  
дати  аутохтоним  бињкама, уз  употребу  мањег  процента  егзота  и  других  адекватних  
алохтоних  врста. Ограничава  се  удеоједне  врсте  на  10 % од  укупног  садног  потенцијала , 
односно  даје  се  предност  употреби  већег  броја  бињних  врста  у  односу  на  велике  групе  
једне  врстс  дрвећа . Избегавати  употребу  инвазивних  врста  дрвећа. 

досадашњи  ст. 2. до  9. постају  ст. 3. до  10. 
После  досадашњегстава  10. који  ностаје  став  11. додаје  се  став  12 који  гласи: 
,,Неопходно  је  обезбедити  очување  ресурса, односно  рационално  коришћење  

земњијцта  приликом  извођења  радова. То  подразумева  да  се  приликом  ископа  сачува  
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поврuіински  слој  землишта  обогаћен  слојем  квалитетног  хумуса, који  треба  користити  
као  подлогу  за  садњу  вегетације  након  изградње . . 

У  оделку  ,,4. НУМЕРИЧКИ  ПОКАЗАТЕЈhИ  Табела: ,,Нумериіки  
локазатеЈbи  део  ,,Број  станова  - план  број : ,,248 замењује  се  бројем: ,,252. 

У  одењку  ,,5. УСЛОВИ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПЛАНА  пододелак  ,,5.2. Правила  
за  уређење  и  изградњу подтачка  ,,5.2.2. Стамбени  објекти  и  објеіпи  
ванстамбених  намена  део  ,,6,) Изградња  новнх  објекаіна  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  По+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  2 1 је  намењен  вишепородичном  становању , 
са  могућношћу  садржаја  канцеларијског  простора , односно  намене  пословања  из  
квартарног  сектора  привреде  (адвокатске  канцеларије , здравствене  ординације , бирои, 
атењеи  и  слично ). Кота  приземла  је  висине  1,20 ш, у  односу  на  коту  терена  са  удичне  
стране. Приземње  објекта  је  намењено  и  комуникацијама , просторији  за  држање  
бицикала , пратећим  и  техничким  просторијама . У  објекту  се  може  формирати  0 
стамбепихјединица  иједан  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 . Осветлење  поткровлаје  исклучиво  
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  поткровла  могуће  је  формирати  балконе  и  терасе  према  
дворишној  фасади . На  уличној  фасади  се  могу  формирати  само  застаклене  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  приклучци  за  објекте  у  Улици  Максима  Горког  бр. 21 и  
23. Колски  приступи  се  обавезно  формирају  ван  заштитне  зоне  сваког  од  стабала  дрвореда  
липе  у  ширини  од  2 м. Приликом  пројектовања  и  изградње  колског  приступа  обавезно  је  
прибавлање  услова  и  обезбеђивања  надзора  ЈКП  ,,Градско Положај  колског  
приступа  и  пасажа  приказаног  на  графичком  приказу  је  оријентациони , а  тачан  положај  
биће  дефинисан  приликом  израде  техничке  документације . 

Обавезно  је  решавање  паркирања  у  оквиру  парцеле  по  нормативу  минимум  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 % површине  парцеле. У  случају  изградње  
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гіодземне  гараже , обавезно  је  формарање  зсленог  крова  на  делу  површине, како  би  се  
задоволио  услов  озелењавања  парцсле . Кота  крова  подзсмне  гараже  не  сме  бити  виша  од  
коте  суседне  

Члап  З. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  
1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  старог  градског  центра  и  

подручја  Малог  Лимана  у  Новом  Саду АЗ  
2. Извод  из  Плана  деталне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду АЗ  
3. План  намене  површина 1•500 
4. План  регулације  површинајавне  намене   1:500. 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Улици  Максима  Горког  бр. 21 и  23) садржи  текстуални  део  који  сс  
објавлује  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  чува  сс  у  Скупштини  Града  Новог  Сада, 
Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Јавном  предузећу  
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  детањне  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  Зрсњанина  број  2, и  путем  интернет  стране  
www.ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ. 

Члан  5. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА . Председница  
Број : 35-377/2020-ј  
29. новембар  2021. године

,_  

НОВИ  САД Му/Тслеіга  Маринковић  Радомиронић  



И3МНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНАДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
МАЛОГ  ЛИМАНА  У  HOBOіVI САДУ  

(локалитет  у  Улици  Максима  Горкогбр . 21 и  23) 
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Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  завод  за  урбанизам  
Нсви  Сад. Булооар Јпазара  3/111 цара  

НАЗИвГІЛАНА  
иОМ  -е  и  дОПУЕ  Rn4HA ДЕТАЊЈ-ЈЕ  РПГУЛАЦИЈЕ  

МАЛОГЛИМАНА  VHOBOM ОАДУ  
окалите у  УГіиц маіесик.јо  Горог  бр 21 и  22) 

др  д  ПОЛИЋ.дипл  ИНЖ-арх, НАЗИВ  КАРТЕ  ПЛАН  НАМЕНЕ  ПОаРшА  

оБРкиВАч  
мд  А  ЈЂЕНИЋ . дипл.инж.саод  
М  М  ГРИГОРОЕ , дигт  Иеекгеод  

ЛАЖнИрі, аретехн  
НАРИЛАЏ  
изРАдЕ  

ујл 0.0 о  - ZA 0WЕМі RдГО  
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Брагте  Грултзић  IА  но  и  Сад  
ПОІОТіЧј4( С  КАЦЕЈ- ЕРГЕР, ДИГІУІ .ИНЖР  БРОЈ  3АТКА; ААТУдI РАРАі  БрОЈг  

РЕРД мих  2910 1 



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

ИЗЈАВЈЂУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НЛЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  дОПУнАМЛ  
ПЛАНА  1-ТАЈБНЕ  РЕГУЛАДИЈЕ  МАЛОГ  ЛHМАНА  У  НОВоМ  сАду  
(локалитет  у  Улици  Максима  Горког  бр.  2 1 и  23): 

- ПРИПРЕМЈЂЕН  У  СКЛАДУ  сл  ЗАКОНОМ  О  ПЛАниРлњу  И  ИЗГРАдњИ  И  
ПРОПИСИМЛ  ДОНЕТИМ  НА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, КАО  И  ДА  ЈЕ  

- ПРИНРЕМЊЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЛЕНОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ  

ОДГОВОРНИ  УРБАHИСТЛ  

У  Новом  Саду, 20.10.2021. године  



РЕЈТуЕлијО  СРЕИЈА  
АУТОНОМнА  ПОКУлЈил  воЈводилА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУпштин  ГРАДА  НоВог  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАиОВЕ  
Ерој : У-35-377/2О  
Дана: 02.07.2020 године  
ноВи  сАд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧ}ІОЈ  КОНтРОЛп  HАЦРТА  ОДЈГУКЕ  О  ИЗМЕВј&Јwј. И  ДОпУпАМА  ГјЛАНА  ДFТАЈІЈјЕ  РЕГУЛАциЈј  МАЛОГ  ЛИ  АјL4 У  НовоМ  САДУ  (ЛОКАЈШТЕТ  У  УЛИци  МАКСиМА  ГОРКОГ  БР. 21 И  23) ПРЕ  ИЗЈІАТАЊА  НА  ЈАВпИ  УВ11Д  

Стручпа  контрола  Надрта  одлуке  о  изменама  и  Допунама  пдана  ДеТалне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (докалитет  у  Улици  Максима  Горког  бр. 21 и  23), обавњена  је  на  93. седниди  одржаuој  02.07.2020. године. са  почетком  у  09,00 часова  у  згради  ЈП  ,Урбаиизам  Завод  за  урбапизам  Нови  Сад, у  велнјСој  сали  на  трећем  спратј. 

93. седници  Присуствовајш  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зорал  Вукадиновић, заменик  председпи-ка  Комисије, Васо  Кресовић, члак  Комисuје, Радосав  HЈћепановић, члал  Комисије  и  Нада  Munuh, секретар  и  члаи  Комисије  за  плаuове. 

Седниди  су  присуствовајцј  Представници  ЈП  ,Урбаиизам  Завод  за  урбализам  Нови  Сад  и  Градске  управе  за  грађевинско  земњијіие  и  иивестиције . 

Након  уводног  образложења  одговорнот  урбалисте  из  Јп Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  обрађиЂача  плаиа, Комисијаје  констатовала  следеће : 

даје  Одлука  о  изради  о  измена  и  Допуна  плала  детањне  регулације  Малог  Лимала  у  Новом  Саду  (докалитет  у  Улици  Максима  Горког  бр. 2 1 и  23), усвојеиа  па  LVІІ  седници  Скупштнне  Гра,да  Новог  Сада  одржаној  27. новембра  2019. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Садан  број  55/19) са  Решењем  О  Непристјлању  изради  стратеіпке  процеие  уткцаја  измена  и  допуна  плала  Детањне  регулације  Малог  Ліімака  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Максuма  Горког  бр. 21 и  23) на  кивотиу  средину. 

Концеп-гуајши  оквир  измена  и  допука  плаиа  деталне  регулације  Малог  Лимала  у  Новом  Саду  (докаЈштет  у  Улuци  Махсима  Горког  бр. 21 и  23) био  је  на  раиом  јавном  увиду  у  периоду  од  17.12.2019. годмје  до  31.12.2019. године. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  плала  деталне  регулације  Малог  Лимаиа  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Ујшци  Максима  Горког  бр. 2 1 и  23), израдкло  је  Јавно  предузеће  Урбанизам tт  Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад. - 

На  93. седници  одржалој  02.07.2020. године  Комисија  за  Плаиове  разматралаје  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  плала  детајЂне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Максима  Горког  бр. 21 и  23) u том  прилuком  констатовала  да  је  текст  за  Надрт  плаuа  



ња  дабетић, диnл.инж.арх. дејал  Михајловиh 

прппреіЈ-Lен  у  схладу  са  Захоној  о  планирању  и  изградњи  ( Службели  гласник  Репубјихе  Србије , бр. 72/09. 8 [/09-исправка. 64/10 - УС, 24/1 1, 121/12, 42/iЗ-УС, 50/1 З-УС, 98/іЗ-УС, 
132/14, 145/14. 83/18, 3 1/19, 37/19- др.Закон  и  09/20) 

Наков  усаглаnіавања  са  ставовима  Градске  управе  за  пропнсе, Надрт  одлуке  о  изменама  и  допупама  плана  деталне  регулације  МалогЛимаuа  у  Ноо  Саду  (локалитет  у  Улици  Махсима  Горког  бр. 2 1 и  23) може  се  упугити  у  дали  поступак  доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. 
3ахона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 93/13-УС, 132/14, 145/14, 33/18, Л/19, 
37/1 9-др.закон  и  09/20). 

Hзвеiптај  доставити: 

1. ЈП  Урбализам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  улрави  за  грађевинско  землиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбаuизам  и  грађевинске  послове  
4.Члаиу  Градског  већа  за  управу, прописе  и  урбализам  
5 .Архиви  

Нада  Милић, дипд.инж!арх. 

В.д. Начелника  
Председник  Комисије Градске  улраве  за  урбализам  и  грађрвинске  послове  



РЕНУБЛКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМHА  ПОКРАЈиВА  ВОЈВОДиНА  
грлд  ноВи  сАд  
СКУпјВТинА  ГРАДА  ноВог  САДА  
КОМIІСИЈА  ЗА  ПЈІАHОВЕ  
Број: У-35-377/20 
даиа: 08.10.2021. годин  
НоВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  

ДОпУНАМА  ПЛАНА  дЕТАЈћКЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  МАЛОГ  ЛМАНА  У  НОВОМ  
САдУ  (ЛОКАЈШТЕТ  У  УЛІјЦИ  МАКСИМА  ГОРКОГ  БР. 21 И  23) 

Комисија  за  планове Града  Новог  Сада, на  145. (јавној) која  јс  одржава  дана  
16.09.2021. тодине  и  149. (јавној) седници  која  је  одржала  даиа  08.10.2021. годиве, у  згради  ЛІ  
,,Спортски  и  пословни  центар  Војводнна  Нови  Сад, СуІјеска  број  2, у  амфитеатру  на  І  спрату, са  
почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обрађuвача  ллана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  
Нацрт  одлухе  о  изменама  и  долунама  плана  детањне  ретулације  Малог  Лимаuа  у  Новом  Саду  
(локазппет  у  Улици  Максима  Горког  бр. 2 1 и  23). 

145. (јавној) ссдници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председиик  Комисије, Васо  Кресовић, 
Радосав  ІІlћепаиовић, Милан  Ковачевић  и  ивал  Бракочевић, чланови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, 
секретар  Комисије  за  планове. 

149. (јавној) седници  nрисуствовалu су: Радоњадабетић , председник  Комисије, Васо  Кресовић, 
Милаи  Ковачевић  и  Иван  Бракочевић , члалови  Комисије  и  Јасмииа  Лазић, секретар  Комисије  за  
плаuове. 

Одлука  о  изради  о  измена  и  допупа  плала  детањне  регулације  Малог  Лимала  у  Новом  Саду  
(локалатет  у  Улици  Максима  Горкот  бр.  21 и  23), усвојена  је  на  LVІІ  седници  Скупштине  Града  
Новог  Сада  одржаној  27. новембра  2019. годнне  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  55/19) са  
Решењем  о  неприступању  изради  стратеіике  процене  угицаја  измена  и  допува  ллаиа  детањне  
регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Концентуалин  оквир  измена  и  допуна  плаиа  детањне  регулације  Малог  ЈТимала  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улици  Максима  Горког  бр. 21 и  23) био  је  ua раиом  јавном  увиду  у  периоду  од  
17.12.2019. године  до  31.12.2019. године. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  н  допуnама  плаuа  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улuци  Махсима  Горхог  бр.  21 и  23), израдило  је  Јавно  нредузеhе  Урбаиизам  Завод  
за  урбализам  Нови  Сад. 

На  93. седници  одржаnој  02.07.2020. године  Комисија  за  плаuове  разматрала  је  Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  плаnа  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  
Махсима  Горког  бр. 21 и  23) и  том  приликом  констатовала  даје  текст  за  Надрт  плана  прнпремлен  
у  складу  са  Захоном  о  планирању  и  изтрадњн  ( Службеии  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19- др.3ахон  и  09/20). 



Надрт  одлуке  о  изменама  и  допуПама  плана  детаЈЂНе  регуладије  Малог  
Лимана  у  Новом  Саду  

(локалитет  у  Улици  Махсима  Горкот  бр.  2 1 и  23) је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  оД  09.08.2021. 

до  О7.09.202L годиие  (чије  је  огл лавањ  објавлеио  у  листу  дтт  оД  09. вгуста  2021. 

године). У  току  јавног  увида  доставњена  је  1 (једна) примедба  и  1 (једна) примедба  која  је  

доставњена  ваи  рока  на  Нацрт  одлуке, што  је  обрађивач  плаБа  Ојјі  у епају  о  

спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  плалове  је  на  145. (јавној) седішци, одржаној  

16.09.2021. године  (чије  је  одржавање  објавлено  у  листу  дневаик  од  09.08.2021. године) 

разматрала  Извеппај  обрађивача  плаиа  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Надрт  одлуке  о  изменама  и  

допуиама  плана  детањне  регуладије  Малог  Лимала  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Махсима  

Горког  бр.  21 и  23). Том  приликом  Комисијаје  донела  3аклучах  број  V-35-377/20 од  16.09.2021. 

године, којим  се  одлаже  доноЈлење  Њвештаја  о  обавњеном  јавном  увиду  док  се  де  исходује  

Решење  о  условима  заштите  природе. 

На  149. (јавној) седници  Комисије  за  планове  је  разматрала  допуну  извеіптаја  обрађивача  плаuа  о  
спроведсномјавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  доітуиама  плана  детањне  регуладије  Малог  
Лимала  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улнци  Махсuма  Горког  бр. 21 и  23). Комисијаје  том  приликом  

прихватила  да  се  у  Нацрт  уграде  ставови  наведени  у  Решењу  о  условима  зајптите  прнроде  издатог  

од  страле  Покрајинског  завода  за  заштиту  природе . 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увнда  подиета  1 (једва) 

прuмедба  и  1 (једна) примедба  којаје  доставњена  вал  рока  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допуНама  

плала  детањне  регулације  Малог  Лимала  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улицu Махсuма  Горког  бр! 21 

ч 23). 

Примедбс  су  поднелu: 

1. ЈКП  Градско  зеленилоТ, Нови  Сад  

2. Ннкола  Челаловић, Максима  Горког  23, Нови  Сад  преко  Лдвокатске  калцеларије  
Марија  Ковачевић, Радничка  7, Нови  Сад  

Примедба  бој  1  

(подносиоци : JKH Градско  зеленило , Новн  Сад) 

Примедба  се  односи  на  приступе  парцелама  плалнраіе  у  одuосу  на  постојећи  дрворед  липа  тјlја  

рlаtурhјllоѕ  тахо  да  лрелазе  преко  јединог  стабла  (испред  броја  21) или  су  у  непосредној  блнзнви  

стабла  (испред  броја  23). С  обзиром  да  су  стабла  у  одличном  стању, предлажу  да  се  прикњучци  

nnauupajy тахо  да  њихова  удањеност  од  стабла  буде  2 ш. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Прнмедба  број  2 

(іјодносиоци : Никола  Челаuовић, махсима  Горког  23, Нови  Сад  преко  Адвокатске  калцеларије  

Марија  Ковачевић , Радннчха  7, Новн  Сад) 



јiодносилад  примедбе  је  власник  стаuа  у  објекту  на  парцели  бјој  612 (Махсија  Горког  23) и  
сувласник  земњкілта  на  парцели. У  приіедби  се  износи  неслагање  са  планирапим  решењем  и  
износи  чињеница  да  подносилац  илицијативе  за  измену  нлавске  документације  uлје  ни  власник  ни  
корисник  објекта  ки  земњишта  на  прееткој  ларцели, нма  овлтn ење  од  странс  влаСuика  
објеката  и  ларцеле, па  неприхвативим  да  се  плаиира  једаи  колски  пристул  за  обе  парцеле. 
Подносиладупсзорава  на  уставом  загараптоапу  иеповрди2ост  прu атие  схоиие  при  изрдп  
плаuскш  решења. Тражи  се  да  се  укuне  могућност  изградње  четврте  повучене  етаже  и  могућиост  
да  се  тараже  граде  не  само  под  зградом  већ  и  у  дворипмом  делу  на  суседној  парцели  број  7913 к.о. 
Нови  Сад  11. 

Комисија  за  планове  део  ттрнмедбе  прихвата , а  део  примедбе  не  прихвата . 

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  подносилаџ  примедбе, односно  
да  сс  у  Нацрт  плана  угради  решење  обрађивача  које  је  наведено  у  Извештају  о  спроведсном  
јавном  увиду. Комиснја  не  гірвхвата  део  примедбе  који  се  односн  на  парцелу  број  7913 К.О. 
Нови  Сад  ІІ  (Улица  Максима  Горког  број  21). 

* ** 

Комисија  сматра  да  је  у  Наџрту  потребно  брисати  услов  да  у  архитектонском  обликовању  
удичне  фасаде  треба  изоставнти  закривленс  и  лучне  елементе . 

Сходно  члану  50. 3акона  о  планирању  и  изградњи , Извештај  се  доставла  обрађивачу  пдана  
на  надлежпо  поступање. 
Након  постулања  но  овом  Извсштају , обрађивач  плана  he плански  документ  доставкти  
надлежном  оргаиу  градскс  управе  ради  уnућивања  у  процедуру  доношења. 

Овај  Извештај  је  саставни  део  3аписника  са  145. ссднице  Комисије  за  планове  од  16.09.2021. 
године. 

НРЕДСЕ$. ј  КОМИСИЈЕ  

абетић, дипл.ивж.арх. 

В.д. Начеллика  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМиСИЈЕ: 

1. Васо  Кресовић, дитіл.unж.арх. 

2. Милан  Ковачевић, дипл.инжарх. 

3. Hваи  Бракочевић, дипл.инж.арх. 

4. Јасмина  Лазић, маст.инж.арх.  
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