
І-ја  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Гіредлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  генералне  регулације  Сремске  Каменице  са  окружењем  (локалитет  Григовац  и  др.), 
Скупштипа  Града  Новог  Сада  на  ХХІ  седници  од  29. новембра  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  Сремске  Каменице  са  окружењем  (локалитет  Григовац  и  др.)  пре  излагања  на  
јавни  увид  са  115. седнице  од  28.0L2021. године  и  Извештај  о  обавленом  јавном  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. Заклучак  са  Одлуком  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 
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На  осноВу  члана  35. став  7. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - ислравка , 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 
- УС, 98/13 - ус, Н2/14, 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  I 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  
(локаліјтет  ГригоRац  и  др.) 

Члаіi 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  дањем  тексту : План) у  делу  грађевинског  подручја  Плана  у  Катастарској  
општини  Сремска  Каменица, укупне  површине  3,85 ha, унутар  описаних  граница . 

Локалитет  1, површине  0,38 ha, унутар  границе : од  тачке  на  тромеђи  парцела  бр. 
2102/1, 2102/2 и  4012/1 (поток) у  правцу  истока  граница  прати  северну  границу  парцеле  
број  2102/1 до  пресека  са  западном  планираном  регулационом  линијом  Григовачког  пута, 
затим  скреће  ка  југу , прати  западну  планирану  регулациону  линију  Григовачког  пута  до  
пресека  са  јужном  границом  парцеле  број  2412. Дање, граница  скреће  ка  западу , прати  
ју)кну  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  гачке  описа. 

Локалитет  2, ловршине  1,95 ћа, унутар  границе : од  тачке  на  тромеђи  парцела  бр. 
2106/2, 4012/1 (поток) и  3991 (пут) у  правцу  истока  граница  прати  северну  границу  
парцеле  број  2 106/2, затим  скреће  ка  југу  и  југозападу , пратећи  источну  границу  парцела  
бр. 2106/2, 2106/1, 2107 и  2395 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  2395, 2396 и  2394 (пут). 
Дајње, граница  скреће  ка  северозападу  и  севертоистоку , обухвата  и  nрати  границу  парцеле  
број  2395 до  пресека  са  источном  планираним  регулационом  линијом  улице, затим  прати  
источну  планирану  регулациону  линију  улице  до  пресека  са  западном  границом  парцеле  
број  2107. Од  ове  тачке  граница  прати  западну  границу  парцела  бр. 2107, 2106/1 и  2106/2 
и  долази  до  почетне  тачке  описа. 

Локалитет  3, површине  0,33 ha, унутар  границе : од  тачке  на  тромеђи  парцела  бр. 
2129, 2128/4 и  2128/3 у  правцу  истока  граница  прати  северну  границу  парцеле  број  2128/3, 
затим  скреће  ка  југу, прати  источну  границу  парцеле  број  2128/3 до  пресека  са  северігом  
планираном  регулационом  линијом  улице . дање, граница  скреће  ка  западу, прати  северну  
планирану  регулациону  линију  улице  до  пресека  са  западном  границом  парцеле  број  
2128/3, затим  скреће  ка  северу , прати  западну  границу  парцеле  број  2128/3 и  долази  до  
почетне  тачкс  описа. 

Локалитет  4, површине  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, I б9010 и  1690/11 и  долази  до  пресека  са  источном  планираном  
регулационом  линијом  улице  до  пресека  сајужном  границом  парцеле  број  1691/? (улица). 
Далс, у  правцу  истока  граница  прати  јужну  границу  парцеле  број  169 1/? (улица) и  долази  
до  почетне  тачке  описа! 

Члан  2. 

У  Плану  оделак  ,,7. ТРАСЕ, коридори  и  і{АПАЦИТЕТИ  
ИНФРАСТРУКТУРЕ  пододелак  ,,7.3. ЕНЕРГЕТСkА  ИНФРАСТРУКТУРА  део  
,,СнабдеваіБе  елеіпричноі  енергијом  после  става  4. додају  се  десет  ставова  који  гласе : 

,,Преко  подручја  прелазе  трасе  110 kV далековода  који  је  у  власништву  
,,Електромрежа  Србије  Ад; 

1. 110 kV број  104/7 ТС  ,,Нови  Сад  6 - ТЕ-ТО  ,,Нови  Сад  1; 
2. 110 КV број  124/1 ТС  ,,Нови  Сад  1,, — Тс  Рума  1; 

У  неnосредној  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 КУ  бр. 124/1 ТС  ,,Нови  Сад  1 - ТС  ,,Рума  1 која  је  
условлена  старошћу  далековода  

2. Повезни  вод  за  ТС  110//20 kV Беочин . Иницијално  се  повезивање  сагледава  по  
принципу  ,,улаз-излаз  на  ДВ  110 kV бр. 195/1 ТС  ,,БФЦ  - ТС  , Нови  Сад  1. 
Трасадалеководаје  око  lКш. 

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  инсталац uје, а  на  основу  важећих  
закона, правилника  и  техничких  прописа . 

Претходно  наведени  услови  важе  приликом  израде : 
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- елабората  о  могућностима  градње  плаііираних  објеката  у  заштитном  појасу  
далековода ; заштитни  појас  далековода  износи  25 м  са  обе  стране  далековода  
напонског  нивоа  110 kV од  крајњег  фазног  проводника ; 

- елабората  утицаја  далековода  на  потенцијално  планиране  објекте  од  
електропроводног  материјала ; овај  утицај  на  цевоводе , у  зависности  од  
населености  подручја , потребно  је  анализирати  на  максималној  удалености  до  
1000 м  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  удаености  до  
3000 гп  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 , 
потребно  је  анализирати  индуктивни  утицај  на  максималној  удаености  од  000 м  од  осе  
далековода . Индуктивни  утицај , у  зависности  од  специфичне  отпорности  тла  и  
насеЈЂености  подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  удаености  од  3000 м  од  
осе  далековода , у  случају  градње  телекомуникационих  водова . 

У  случају  да  се  из  Елабората  утврди  колизија  далековода  и  плаiіираних  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, потребно  је  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  ,,Електромрежа  Србије  Ад. 
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У  постојећим  коридорима  далековода  се  моту  изводити  санације , адаптације  и  
реконструкције  збот  потреба  интервенција  или  ревитализације  система . 

У  оделку  ,,8. СПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА  пододелак  8.2. Урбаііистичке  целине  
за  које  су  основ  за  реализацију  план  генералне  регулације  и  план  детањпе  
регулације  после  алинеје  дванаесте  додаје  се  алинеја  тринаеста  која  гласи : 

- део  простора  Боцке  уз  Улицу  борова  - промена  намене.. 

У  оделку  ,,1О. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  пододелак  ,,1О.1. УСЛОВИ  ЗА  
УРЕЋЕЊЕ  И  ГРАЂЕЊЕ  У  оквиру  ЦЕЛИНА  И  ЗОНА  ЗА  kOJE JE ОСНОВ  ЗА  
РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  подтачка  ,,јО.1.5. ГРИГОВАЦ  
,,Табела: Нумерички  показатели  мења  се  и  гласи : 

Табела : Нумерички  показатели  

НАМЕНА  
Површина  

(ћа) 
Проценат  

(%) 
поРодично  СТАНОВАЊЕ  24,63 42,81 
ЗАШТИТНО  ЗЕЛЕНИЛО  26,83 46,65 
САОБРАЋАЈНИЦЕ  4,02 6,99 
ВОДЕНА  ПОВРШИНА  - пОТОк  2,04 3,55 

УКУПНО  57,52 100,ОО  

У  пододелку  ,,1О.2. УСЛОВИ  ЗА  УРЕЋЕЊЕ  И  ГРАЂЕЊЕ  У  ОквИРУ  
ЦЕЛИНА  И  ЗОНА  ЗА  kOJE СУ  ОСНОВ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  И  ПЛАН  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  после  подтачке  ,,IО.2.1О. ДЕО  
ПРОСТОРА  ЧАРДАК  додаје  се  подтачка  10.2.11. која  гласи : 

,,IО.2.11. ДЕО  ПРОСТОРА  БОЦКЕ  УЗ  УЛИцУ  БОРОВА  

Овим  Планом  се  у  детању  мења  План  деталне  регулације  Боцке  у  Сремској  
Каменици  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  19/16). 

Овим  Планом  се  мења  намена  из  заштитног  зеленила  у  намену  породично  
становање . Обухваћени  простор  се  налази  у  централном  делу  ііacena Боцке, источно  од  
Улице  борова  и  важи  за  гіарцеле  бр.: 1691/1, 1691/2, 1691/3, 1691/4, 1691/5, 1691/6, 1690/1, 
1690/6, 1690/7, 1690/8, 1690/9, 1690/10, 1690/11, 1690/17 и  1690/18. 

На  овом  простору  ће  се  примењивати  урбанистички  параметри  и  ре)кими  изградње  
који  су  дати  у  Плану  деталне  регулације , док  је  намена  дефинисана  Планом  генералне  

Члан  З. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  слсдећи  графички  прикази : 
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Размера  
1. L 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 АЗ  
1.3. Извод  из  Плана  генералне  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  
2.2. План  намене  земњишта , саобраћаја , регулације  и  

1 :2500 

нивелације локалитет  3  1:2500 
2.3. План  намене  земјbишта, саобраћаја , регулације  и  

нивелације локалитет  4  1:2500 
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  L2500. 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  Сремске  Каменице  са  
окружењем  (локалитет  Григовац  и  др), садржи  тексгуални  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  чува  се  у  Скупштини  Града  Новог  Сада, 
Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Јавном  предузећу  ,,Урбанизам  
Завод  за  урбанизам  Нови  Сад! 

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

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  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. ѕkupѕ tі na.novіѕad .rѕ. 

Члан  5. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  5,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 35-956/2020-1 
29. новембар  2021. године  
НОВИ  САд MЅc. Јлена  Маринковић  Радомировић  



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ОРЕМОКЕ  КАМЕНИЦЕ  ОА  ОКРУЖЕЊЕМ  

(локалитет  Григовац  и  др.) 
ППАН  НАМЕНЕ  ЗЕМЈЂИШТА , САОБРАЋАЈА , РЕГУЛАЦИЈЕ  И  НИВЕЛАЦИЈЕ  

-ЛОКАЛИТЕТ  1 и  2 

Lв .аіа  
јј  

1 1Г Г  
i 

НАМЕНА  ЗЕМЈЂИ LјЈТА ЗАLЈЈТИТА  ПРОСТОРА  

ПОРОДИЧко  СТАКОВАЊЕ  до  П+1- ПК  * ТЕРЕјЧ  СА  ПОСЕЕНИМ  УСЛОВИМА  ЗАИГРЛдЊУ  

- ЗАШТИТНИ  ПОЈАС  ПОТОКА  

® ВРОЈ  ГРАЂЕВИНСКОГЕЛСКА  

РЕГУЛАЦk НАЛИНИЈА  по  ПОСТоЈЕЋОЈ  ГРАНИЦИ  ПАРЦЕЛЕ  

 ПЛАНиРАРЕГУЛАЦИОНАЛИНИЈА  

мАНИГРАЋЕВиНСкОГлОдРУЧЈА  ГРАдА  НОВОГСАДА  

јјјјјјјiнј ГРАнИLАОБВАТАИзМЕНАидОПунАгІЈТАНА ІЈ  

Сз  

- 
 

ј  

јјІЈЈјі  
СИ  

.ііiіі,.. 

ГРЕДСІДНИК  CKVrІI]THHE ГРАДА  Н000Г  САДА  
ЈЕЛЕR А  МАРИНКоBИЋ  РЛдОМИРОВИЋ  

ЈИ  

Јабно  предузеће  УРБАНИЗАГуI 3або за  урбанизам  
hовИ  Сад. Булевар  цара  Лазара  Ј /НІ  

, 

жзие  пгі- 
И1МН  ИДО  

СРЕМСКЕ  
УН І  

лОКалиТаг  
КАМЕнИЦЕ  

ЛАнА  І  LHL}A HІo Ј- Іој  УЈ  АЦИЈL 
СА  ОКРжЕњЕМ  

ГригОвац  и  до. 
И  КвАнОвИЋ -ЈОВАНОаИh диплинкар  јчдзив  кдртв  Ј

ЋАЈА  

ОБРАЋИвАЦ  8uЋГРиГОРОоДиПл .иоГоД  ЧІАЦ  ГРАДНОВИСАД  І  

С.КАЦнБЕРГЕР , д,Пп,и,ЖПІГ  БРОЈ  ЗДДАТКА: ДАТР?і  РАЗR&РА: БРОЈ  

ДИРЕКЈОр  д,іілддиноеи-ћДИПп.и.,кБРх  1.3 20/1 9 10. 2021. 1:2500 2.1 
--------------------------: • -;-. - 
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ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
СРЕМСКЕ  КАМЕНИЦЕ  СА  ОКРУЖЕЊЕМ  

(локалитет  Григовац  и  др.) 

ПЛАН  НАМЕНЕЗЕNIЊИШТА, САОБРАЂАЈА , РЕГулАЦиЈ И  НЕВЕЛАЦИЈЕ  
-ПОКАЛИТЕТ  3 

19а1 1407953.67 5007110.69 
1982 7407984.70 5007143.22 

,,іф - 

/ - 

НАМЕНА  ЗЕМЊИШТА  

ПОРОдИЧИО  О1,аЈОвАњЕ  - до  п+I +пк  

РЕГУЛАЦИОНА  ГІИНИЈАПО  ПОСТОЈЕЋоЈ  ГРАНИЦИ  nАРцЕЛЕ  

- nnnHupAHA РЕГУЛАЦИОНАЛИНИЈА  

ГРАНИЦА  ГРАЋЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  ГРАДА  НоВог  САДА  

 ГРРЈИL4А  ОБУХБАТА  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  

]
і  

С  

Си  

ПРЕдСЕдНИК  СјПШТИНЕ  ГРДДД  НОВОГ  СдДА  
ЈЕЛЕНА  МАРИНКОВИЋ  РАДОМИРОВИЋ  

. 
Ји  

Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  завод  за  урбаннзам  
..t,.- Ноеи  Сад. булеЕар  цара  Лазара  3,111 

НАЗИВПЛАИА  
ИЗIа i-ј И  дОПУН ПЛАЧА  ГНЕРАЛНЕ  РГУЛАLLИЈЕ  СРЕМСКЕ  КАМЕнИЦЕ  сА  ОКРУЖЕЊЕМ  

токалитет  Григовац  и  др  
ОдГОВОРНи  
уРБАНистА  РІ  Н 3иВ  КАРГЕ  

Пј 4Јј  ІдЈН МЊјЈј1јТА, СА°БРАћАЈА, 
РЕГУЛАЦIЈЈЕјЈНЕеЕ  ЈІАЦИЈ( 

- јІоКАЈ1ЈIТЕТ  

ОБРАЋИВАЧ  bКОВИЋГРИГОРОВдаали ,ажгод  гЈ- ГРАНОИ  Сд Г  

С  КА!  ПИЕЕРГЕР .дјјпла,,ж  аро  ЕЈЗдЛАТкАг  KAІYіL PATaBPAі  ЕРО. 

ДИРЕКГОР  д.МИЈАд4НоЕиЋ ,дипл .ааіік,ара  1.3.20/19 10. 2021. I2500 2.2 
--------------- ГГ  



CPLMCKE КАМЕНИЦЕ  СА  ОКРЖЕЊЕМ  
(локалитет  Григовац  и  др.) 

ПЛАН  НАМЕНЕ  ЗЕМЊИШТА  САОБРАЋАЈА , НИВЕЈІАЦИЈЕ  И  РЕГУЛАЦИЈЕ  
-ЛОКАЛИТЕТ  4 

Іт  јј& (, . 
\ 

к  ________ 

КАМЕКАЗЕМЈЂИШТА  ЗАIIГГИТА  ГІРОСТОРА  

ПОРОДИЧНО  CTMOBNLE до  П -1+П  3о(Ј]ТИТНИ  ПОЈАСдЕКОбОдА  

ЗАЈЈЈТИТНО  ЗЕЛЕНИЈ)О  СТАЛНОСТТВРЕКА  

• КЛI3ИштЕ  БСЦКЕ  - РЕЈСН  Б  
ТС  ТРМСсРУ4дТОРС! СТАј-fИЦд  rл сгдијіан  тран  - yІAIIPHO нзјзштГ) 

САОБРАТ,АЈНЕ  flO8PLJuHE 
КЈІI3ИШТЕ  БСL(Е РЕЈСН  

стабНааи  тНр u) 
Ц  

ПРОСТОР  ЧиЈАдАЈЂАРЕАЈ1I3АL1ЈА  
3Р8ИСИ  Од  ПРАЋЕЊА  ТЕРЕБЈ  
ПРОЈЕКА1АСАЈ- ЦИЈЕ  КЈВf3ИЈЈHА  

РЕГУВоЈЈИСнАЛИниЈА  пО  ПССТСЈЕЋОЈ  ГРМНЦИ  пЈЈцЕГ  

 ПЛАнИРМАРЕГУЛДцИОНАЛИНИЈА  

IјјІјјјјјтј ГРАНЈСхВ4ТАИ3МЕНАИдСfЛЈАПГ1ЈЧА  

3 

ј  

ј  

. 

Си  

Г  

јј , 

ГТЕДСЕДНјИІ( СІ(УГјјЈТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДД  

ЈЕЈЕНАУИНКОбИЋ  РАИРОБЋ  
Ји  

Јз  

Јавно  предузеће  УРБАНИЗАГVІ  Завод  за  урбанизам  А  
Ноои  Сад, Буаіеаар Лазара  Ј]јіј  цара  

)tзМЕнЕ u СПЕ  
СРНIСХЕ  

ГТГIАНА  ГLНLНNІНЕРЕГУПАЦИЈЕ  
КАIЕНkџЕ  СА  СКЈЕЊЕћ  

лоагi тот  Григоеац  ІI 
о  гое  и  НЋоиАНОбИТІ-ЈО5АНСНнћ, дГНІИІ  ар - НзИв  КАРТЕ  

ГОІАН  НА,НГЕ  3ЕІшОА  ОАОЕРАТАЈА , 
РЕГУтОІ LЈИЈЕИнјјвАІГАЦА  

ОдРАЋИВЈјЧ  HАКОБЈfЋГрВ1ГОРО8 ДАГАКНГ  ЦјЦ  ГРАД  НОВИ  СР  -ј  
ОЈКАЦ(Њ(РГЕРдLІгпННжЈр  БРОЈ  3АдА11(дL дАгА- РА3tРА: Број: І  

ДL?(КТОР  ј1IОВиЋу,тлиІдО  1_з  20/1д  10_ 2021 1 25О0 2.3 



На  осг.јову  члана  27. став  2. тачка  4. Гјравизпјика ,о  садржини , начину  и  поступку  
израде  докумената  просторпог  и  урбанистичког  плаігирања  (,,Службени  піасник  РС , 
број  32/19), 

ИЗЈАВЈЂУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗЈVШНАМЛ  И  дОПУНАМА  
ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СРЕМСКЕ  КАМЕј-јИЦЕ  СА  
ОКРУЖЕЊЕМ  (локалитет  Григовац  и  др.): 

- ПРИПРЕМЛ)Ен  У  СКЛЛДУ  СА  ЗАКОНОМ  О  ПЛАЈ-јИРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  и  ПРОПИСИМА  ДОНЕТИМ  НА  ОСНОВУ  оВоГ  ЗАКОНА, КАО  
ИДАЈЕ

-: 
- пРиНРЕМЈЂЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕIЛТАЈЕМ  О  ОЕАВЛЕНОМ  

ЈАВНОМ  УВИДУ  

ОДГОв  орј-ји  УРЕАј-іистл  

У  Новом  Саду, 12.10.2021. годиис  



РЕПУЕЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
KOMuCuJA ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-956/20 
дана: 28.01.2021. године  
нОВИ  САд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  стрчној  контРОлИ  НАЦРТА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  
ДОПУЊ4МА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛRЕ  РЕГУл4дU ЈЕ  СРЕМСКЕ  КАМЕНИЦЕ  СА  

ОКРУЖЕЊЕМ  (ЛОКАЈШТЕТ  ГРиГОВАЦ  И  ДР.) 
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВИД  

Стручна  Контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  Сремске  
Каменице  са  окружењем  (локалитет  Григонац  и  др.) пре  излагања  најавни  увид, обавњенаје  на  
1 15. седници  одржаној  28.0 1.2021. године  са  почетком  у  09,00 часова  у  згради  ЈП  
Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Бул. цара  Лааара  број  З, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

1 15. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије , Радосав  Шћепановиђ  и  Васо  Кресовић, чланови  Комисије  за  
планове . 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, Граске  управе  за  грађевинско  земЈиште  и  
инвестиције  и  Градске  управе  за  заштиту  животне  средине. 

Након  унодног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  урбанизам i Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

да  је  Одлука  о  изради  измена  и  доnуна  Плана  генералне  регулације  Сремске  1(аменице  са  
окружењем  (локалитет  Григовац  и  др.), усвојена  на  LХІседници  Скуппзтине  Града  Новог  Сада  
одржаној  28. фебруара  2020. године  (!iслу)кбени  лист  Града  Новог  СадаІ! број  9/20) са  Рејдењем  о  
неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
регулације  Сремске  Каменице  са  0крукењем  (локалитет  Григовац  и  др.)на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  одлуке  о  измецама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  Сремске  
Каменице  са  оi(ру)кењем  (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  допунама  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  која  је  одржана  28. јануара  2021. године, Комисија  за  планове  изврјпила  је  стручну  контролу  1-Iацрта  одлуке  о  изменама  и  догіунама  Плава  генералне  регулације  Сремске  Каменице  са  окружењем  (локалитет  Григовац  и  др.), и  тОМ  приликом  је  зак.тЋучено  да  је  Нацрт  плана  припремЈен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  



(Іслужбсни  гласпик  Републикс  Србиј&1 , бР. ?2109, 81/09 исправка , 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 

42/1З-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 1451і 4, 83/18. 31/19, 37/19-дрзакон  и  09/20). 

Након  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе , Нацрт  одлуке  о  изменама  и  

допунама  Плана  генералне  регулације  Сремске  Каменице  са  окружењем  (локалитст  Григовац  и  

др.) може  се  упутиги  у  даЈЂи  поступак  доношења  плана, у  складу  са  члаиом  50. Закона  о  

планирању  н  изградњи  ( Слукбени  гласник  Републике  Србиј  с , б  р. 72/09, 8 1/09-исправка , 64/ 1 О  

- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 3?/19-др .Закоп  и  
09/20). 

Извештај  доставити : 

1. ЈП  Урбанизам 1  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  управу, прописе  и  урбанизам  
5.Архиви  

Секретар  Комисије  

ј-Іада  Милић, дипл.иіјж.арх. 

Председник  Комисије  
В.д. Начелника  

Градскс  управе  за  урбанизам  и  грађевијгске  послове  
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Радоuаабетић, дипл.инж.арх. дејан  Михајловић  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  3А  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-956/20 
дана: 08.07.202L године  
НОВИСАД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЛЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ОДЈГУКЕО  ИЗМЕНАМА  И  ДОHУНАМА  

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СрЕМСКЕКАМЕНИЦЕ  СА  ОКРУЖЕЊЕМ  
(ЛОКАЛИТЕТ  ГРИГОВАД  И  ДР.) 

Комисија  за  ппанове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  136. (јавној ) седници  којаје  одржана  дана  

08.07.2021. године  у  згради  ЈН  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад, 
Сутјеска  број  

2, у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматраЈіајс  Извешгај  обрађивача  ппана  о  

спроведеном  јавном  увиДу  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  ДопуНама  Плана  генералне  регулације  
Сремске  Каменице  са  окру)кењем  (локалитет  Григовац  и  д .). 

136. ( авној ) седници  присуствовапи  су; Радоња  дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовић  и  

Милан  Ковачевић , члаНови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  и  члан  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  Сремске  Каменице  са  
окружсњем  

(локалнтет  Григовац  и  др.), усвојена  на  LXІ  седници  Скурштине  Града  Новог  Сада  одржаној  28. 

фебруара  2020. године  (IІСлу)кбени  лист  Града  Новог  Сада  број  9/20) са  Решењем  о  неприступању  

изради  стратсшке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
регулације  

Срсмске  Каменице  са  окру)кењем  на  ?јсивотну  срсдину . 

Концептуални  оквир  одлуке  о  измецама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  Сремскс  

Камснице  са  окрукењем  (локалитет  Грговац  и  др.), биоје  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  

27. маја 2020. годинедо  10.јуна 2020. годинс. 

Нацрт  одлукс  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  Сремске  Каменице  
са  

окружењем  (локапитет  Григовац  и  др.), израдИло  јс  Јавно  предузеће  IIУрбаНизамп  Завод  за  

урбанизам  Нови  Сад. 

На  1 15. седници  Комисије  за  планове  која  је  одржана  28. јануара  2021. тодине , Комисија  за  планове  

је  разматраnа  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  Сремске  Каменице  

са  окру?кењем  (локалитет  Григовац  и  др.), и  том  приликом  дала  позитивно  мишњење  на  исти . 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  доnунама  Плана  генералне  регулације  Сремске  Каменице  са  

окружсњем  (локалитет  Григовац  и  др.) је  изложен  на .јавни  увид  у  периоду  од  19.05.2021. до  

17.06.2021. године  (чијеје  огnашавање  објавњено  у  листу:tlдневникгі  од  19. маја  2021. године). У  

току  јавног  увида  доставњена  је  1 (једна) примедба  на  Нацрт  одлуке, што  је  обрађивач  плана  

констатовао  у  Извештају  о  спроведеномјавном  увиду. 
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Након  спроведеног  јавног  увнда, Комисија  за  планове  је  на  136. јавној ) седници , одржаној  
08.07.2021. годинс  (чије  је  одржавањо  објавлено  у  листу  1Дневник 1  од  19.05.2021. године) 
разматрала  Нзвејигај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увнду  Наіхрт  одлуке  о  изменама  и  
допувама  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  I бедна) 
примедба  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  Сремске  Каменице  
са  окружењем  (локалитст  Григовац  и  др.). 

Примедбу  су  поднели : 

Г . Ад  Електромрежа  Србије , Београд  

Примедба  број  1  

(подносиоци : Ад  Електромрежа  Србије , Београд) 

Подносиоци  граже  да  се  уваже  и  наводу  у  Нацрту  плана  услови  број  I30 О0-UТD-003-1458ј2020-
002 од  24.112020. године. 

Комисија  за  јілајіове  прііхвата  примедбу . 

Сходно  члаву  50. Закоііа  о  планирању  и  пзградњи , Извештај  се  доставла  обрађивачу  плана  
па  цадјјежно  поступање. 
Наион  поступања  по  овом  Извештају, обрађпвач  плана  he ЈЈлацски  докумспт  доставЈІти  
падлежгіом  органу  градске  управе  ради  упуГіивања  у  процедуру  допошења. 

Овај  Извештај  је  саетавнгј  дсо  Записііика  са  136. Седппцс  Комисије  за  плавове  од  08.07.2021. 
годипе. 

ГјРЕДСЕ  іЈ9К  КОМИСІ4ЈЕ  

аоња  дабстић, дипл .инж.арх. 

В.д. Начслника  

 

Градске  упраде  за  урбанизањи-грађевинске  послове  
t /.$- 

\f  

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ : 

1. Васо  Кресовић , дипл .инж.арх.  

2. Munaіі  І(овачевић , дипл .инж.арх  

3. Јасмнна  Лазић, мастилж.арх.  
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