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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  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  
(локалитет  комплекса  МУП  на  углу  Булевара  крања  Петра  Ј  и  улице  браће  Јовандић ), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХУј  седници  од  29. априла  2022. године, доноси  

ЗАКЈhУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
регулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  комплекса  
Муп  на  углу  Булевара  крала  Петра  І  и  улице  браће  Јовандић) пре  излагања  најавни  увид  
са  150. седнице  од  14.10.2021. године  и  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  
одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  
окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  комплекса  муп  на  углу  Булевара  крања  Петра  І  и  
улице  браће  Јовандић ) са  168. (јавне ) седнице  Комисије  за  планове  од  10.02.2022. одине . 

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  
Број : 35-846/202 1-ј  
29. април  2022. године  
НОВИ  САД  4Ѕсленd МаринкбићРдомировић  



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), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХУI седници  од  29. априла  2022. године, 
доноси  

одлукУ  
о  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
НОВОГ  ГРАДСКОГ  ЦЕНТРА  СА  ОКРУЖЕіБЕМ  У  НОВОМ  САДУ  

(ЛОКАЛИТЕТ  КОМПЛЕКСА  МУН  НА  УГЛу  БУЛЕВАРА  КРАЈБА  ПЕТРА  Ј  И  
УЛИЦЕ  БРАЋЕ  ЈОВАНдИЋ) 

Члан  1. 

Овом  одлуком , а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  
регулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  комплекса  МУН  
на  углу  Булевара  краа  Петра  I и  Улице  браће  Јовандић ) (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  33/21) мења  се  и  допуњује  ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  НОВОГ  
ГРАДСКОГ  ЦЕНТРА  СА  ОКРУЖЕЊЕМ  У  НОВОМ  САДУ  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр. 39/11, 14/14, 8/16, 82/16, 50/17, 42/8, 22/19, 43/19 и  24/21 - др. план) (у  
дајњем  тексту : План) за  локалитет  комплекса  МУП  на  углу  Булевара  крала  Петра  І  и  
Улице  браће  Јовандић ), у  Катастарској  општини  Нови  Сад  I, укупне  површине  1,22 ћа, 
унутар  описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана  утврђена  је  
осовинска  тачка  број  706 на  пресеку  осовина  Булевара  крања  Петра  I и  Улице  браће  
Јовандић . Од  ове  тачке  у  правцу  североистока  граница  прати  осовину  Булевара  крала  
Петра  I до  пресека  са  управним  правцем  повученим  из  тромеђе  парцела  бр. 4654/4, 4619 и  
10442/1 (Булевар  крања  Петра  І), затим  скреће  ка  југу, прати  претходно  описан  nравац  и  
источну  границу  парцеле  број  4654/4 до  јужне  преломне  тачке  на  граници  парцела  бр. 
4654/4 и  4626. дање, у  правцу  запада, управним  правцем  граница  пресеца  парцелу  број  
4654/4 и  долази  до  источне  границе  парцеле  број  4654/2, затим  скреће  ка  југу  и  западу, 
прати  источну  и  јужну  границу  парцеле  број  4654/2 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 
4654/2, 4654/4 и  10445/2 (Улица  браће  Јовандић). Од  ове  тачке  управним  правцем  граница  
долази  до  осовине  Улице  браће  Јовандић , затим  скреће  ка  северу , прати  осовину  Улице  
браће  Јовандић  и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана . 

Члан  2. 

У  Плану, оделак  ,,5. КОНЦЕПЦИЈА  УРЕЂЕЊА  И  КАРАКТЕРИСТИЧНЕ  
ГРАЂЕВИНСКЕ  ЗОНЕ  И  УРБАНИСТИЧКЕ  ЦЕЛИНЕ  ОдРЕЂЕНЕ  ПЛАНОМ  
пододелак  ,,5.2. Подела  простора  на  урбанистичке  целине  и  зоне  са  прстежном  
наменом  земл,ишта  нодтачка  ,,5.2.9. Урбагіистичка  целина  9 после  става  2. додаје  се  
нови  став  3, који  гласи : 



,,Комплекс  Министарства  унутрапіњих  послова  заузима  површину  од  око  0,80 ha, a 
у  оквиру  њега  планирана  је  реконструкција  постојећих  објеката  оријентисаних  ка  углу  
Булевара  крала  Петра  ј  и  Улице  браће  Јовандић  и  рушење  постојећих  помоћних  објекта  у  
цињу  проширења  просторних  капацитета  према  захтеву  корисника  изградњом  новог  
објекта  спратности  до  П+4(пов.5) и  П+Пк! . 

досадашњи  ст. 3. до  5. постају  ст. 4. до  6. 

У  одењку  ,,8. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА  ПО  ЗОНАМА  И  
ЦЕЛИНАМА  пододењак  ,,8.1. Правила  и  услови  уређења  и  грађења  за  просторне  
целине  за  које  је  осРов  за  реализацију  план  геііералне  рсгулације  подтачка  ,,&1.3. 
Специфични  услови  за  уређеіbе  и  грађсњс  у  урбаііистичким  целлнама  подтачка  
,,8.1.3.7. Урбанистичка  целина  9 мења  се  и  гласи : 

,,Комплекс  Министарства  унутрашњих  послова  

Комплекс  Министарства  унутрашњих  послова  заузима  понршину  од  0,80 ha. Y 
склопу  овог  комплекса  налази  се  део  парцеле  број  4654/4 и  објекти  на  парцелама  бр. 4665 
(дуж  Улице  браће  Јовандић ), 4654/3 (дуж  Булевара  крала  Петра  ј) и  4654/2 (помоћни  
објекти  у  дворишту  планирани  за  рушење). Обавезно  је  формирање  јединственог  
комплекса , спајањем  наведених  парцела, осим  када  се  парцела  формира  у  скзіаду  са  
посебним  случајевима  формирања  грађевинске  парцеле  сходно  Закону  о  планирању  и  
изградњу . 

У  оквиру  постојећег  комплекса  који  се  задржава  планирана  је  реконструкција  
постојећих  објеката  оријентисаних  ка  углу  Булевара  крала  Петра  І  и  Улице  браће  
Јовандић  и  рупіење  постојећих  помоћних  објекта  у  цињу  проціирења  просторних  
капацитета  према  захтеву  корисника . 

Постојећи  објекат  могуће  је  реконструисати  и  прилагодити  кретању  особа  са  
посебним  nотребама  и  потребама  корисника , те  је  у  том  смислу  могућа  корекција  
хоризонталих  и  вертикалних  габарита  за  максимално  5 %. У  оквиру  зоне  изградње  на  
месту  постојећих  приземних  помоћних  објеката  чије  је  рушење  предвиђено , планирана  је  
изградња  објекта  максималне  спратности  П+4(пов.5), са  последњом  повученом  етажом  (5. 
спрат) у  односу  на  основии  габарит  објекта . Послед lbу  спратну  етажу  повући  за  
минимално  1,5 м  у  односу  на  Улицу  браће  Јовандић . Спратове  изнад  приземња  према  
постојећим  вишепородичним  стамбеним  зградама  у  Улици  кралевића  Марка  увући  
минимално  2!5м  у  односу  на  грађевинску  линију  приземне  етаже. Основни  габарит  
планираног  објекта  повући  минимално  2,5 м  у  односу  на  границу  са  суседном  парцелом  
број  4654/9 у  цињу  формирања  отвора, али  је  етажу  приземла  без  отвора  могуће  
формирати  и  на  граници  са  суседном  парцелом . 

Поткровну  етажу  на  објекту  спратности  до  П+Пк, могуће  је  формирати  као  етажу  
пуне  спратне  висине . На  удањености  мањој  од  2,5 м  према  сусед iіим  парцелама  није  
могуће  формирати  отворе . 

Приликом  позиционирања  објекта  унутар  дефинисаііе  зоне  изградње  тежити  ка  
маскималном  удалењу  од  суседне  источне  парцеле . 



Паркирање  је  могуће  решити  и  у  сутеренској /подрумској  етажи  планираног  објекта  
у  оквиру  планиране  зоне  изградње . У  сутеренској /подрумској  етажи  је  могуће  планирати  
и  садржаје  у  функцији  основне  намене . 

дрворед  у  Улици  браће  Јовандић, као  и  зеленило  у  оквиру  комплекса  потребно  је  
сачувати  и  заштитити  од  могућих  грађевинских  радова. Унутраіпњост  комплекса  ће  се  
озеленити  у  складу  са  просторном  организацијом  постојећих  и  планираних  садржаја  
комплекса . 

Паркинг-простори  биће  покривени  крошњама  високе  лишћарске  вегетације , а  
мање  зелене  површине  у  унутрагпњости  комлпекса  допуниће  се  декоративном  
вегетацијом . 

У  оквиру  саобраћајних  поврпіина  унутар  комплекса  планирани  су: паркинзи , 
тротоари , манипулативне  површине  и  интерна  станида  за  снабдевање  горивом . У  оквиру  
ових  површина  налази  се  постојеће  зеленило  којеје  потребно  у  највећом  мери  задржати . 

У  оквиру  планираних  објеката  могућа  је  изградња  гаражних  паркинг-места, а  у  
складу  са  потребама  и  димензијама  возила  која  ће  их  користити . 

Задржавају  се  колски  прилази  комплексу , односно  један  из  Улице  Браће  Јовандић  
и  један  са  Булевара  крања  Петра  Ј, а  по  потреби  је  могућа  и  изградња  нових. Пешачки  
прилази  се  такође  задржавају , а  по  потребије  могућа  изградња  нових. 

За  потребе  постојећих  и  планираних  садржаја, а  према  условима  ,,ЕПС  
дистрибуција  д!о.о. Београд, Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад , у  западном  делу  
комnлекса  се  планира  изградња  нове  трансформаторске  станице  20/0,4 kV. Нова  
трансформаторска  станица  се  може  градити  и  у  оквиру  планираних  објеката.. 

У  подтачки  ,,8.1.4. Правила  парцелације , препарцелације  и  исправке  граница  
парцела  став  З . после  алинеје  треће  додаје  се  нова  алинеја  четврта, која  гласи: 

- обавезна  је  парцелација  и  формирање  јединствене  грађевинске  парцеле  за  
комплекс  Министарства  унутрапіњих  послова , специјалну  намену, основну  школу, 
предшколске  установе  и  склоништа; за  грађење  објеката  јавне  намене  у  јавној  својини  
могуће  је  формирање  грађевинске  парцеле  у  складу  са  nосебним  случајевима  формирања  
грађевинске  парцеле  сходно  Закону  о  планирању  и  

досадашње  алинеје  четврта  до  26. постају  алинеје  пета  до  27! 

У  пододењку  ,,8.4. Правила  уређења  зелених  и  слободних  површина  део  
,,Урбанистичке  целине  1, 4, 5, 8, 9 и  12 после  става  5. додаје  се  став  б. који  гласи: 

,,Комnлекс  Министарства  унутрашњих  nослова  озеленити  у  складу  са  nараметрима  
наведеним  за  пословне  објекте . Обзиром  на  недостатак  nростора  за  партерну  вегетацију , 
озелењавање  овог  комплекса  треба  базирати  на  поставци  високе  лишћарске  вегетације, у  
оквиру  поплочања . дрвеће  садити  у  унутрашњости  комплекса  у  оквиру  постојећих  
nаркинга  и  пешачких  комуникација  у  розетама  са  заштитном  декоративном  решетком . 
Прилазе  и  улазе  у  објекте  треба  нагласити  декоративном  вегетацијом , а  nостојеће  
дрвореде  у  регулацији  улица  (Булевар  крања  Петра  ј  и  Улица  браће  Јовандић ), треба  
допунити  квалитетном  вегетацијом  на  местима  где  је  то  неопходно . Избор  таксона  треба  
да  буде  у  складу  са  гједолошким , климатским , хидролошким  и  другим  условима  



локалитета  и  одређеном  планском  наменом , како  би  се  остварио  максималан  ефекат  
озелењавања . Удео  једне  врсте  ограничава  се  на  10 % оД  укупног  садног  потенцијала . 
Дати  предност  кориаіћењу  аутохтоних  бињака, уз  употребу  мањег  процента  егзотичних  и  
других  адекватних  алохтоних  врста. Избегавати  употребу  инвазивних  врста. Приликом  
ископа  сачувати  површински  слој  земњиніта  обогаћен  слојем  квалитетног  хумуса, који  
треба  користити  као  подлогу  за  садњу  вегетације  након  

У  одењку  ,,9.О! ПЛАН  ИНФРАСТРУКТУРЕ  и  услови  УРЕЋЕЊА  
пододењак  ,,9.2. Hnn іі  водјје  инфраструктуре  део  ,,Водоводни  прикл3учцн  став  3, 
мења  се  и  гласи: 

,,Пречник  водоводног  прикњучка  величином  и  типом  водомера  одређује  
пројектант  на  основу  претходно  урађеног  хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  
инсталација  за  објекат, а  одобрава  Јавно  комунално  предузе hе  ,,Водовод  и  канализација  
Нови  Сад  у  складу  са  техничким  нормативима  Одлуке  о  условима  и  начину  организовања  
послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр.  60!10, 8/11 - исправка , 38/Н, 1З /4, 59/16, 59/19 и  59/20) и  
Правилника  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  
и  технички  систем  канализације  (.,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  3/94).. 

У  делу  ,,Каналнзационјі  приклучци  после  става  7. додаје  се  нови  став  8, који  
гласи: 

,,Пречник  канализационог  прикњучка  одрођује  пројектант , а  одобрава  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, на  осг•гову  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  у  складу  са  типом  објекта , техничким  нормативима , Одлуком  о  
условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  
воде  и  уклањања  вода  и  Правилником  о  техничким  условима  за  прикјучење  на  технички  
систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  

Досадашњи  ст, од  8. до  10. постају  ст. од  9. до  l і . 

Члан  3. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  

1.  Извод  из  Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  
са  окружењем  у  Новом  Саду  - План  претежне  намене  са  поделом  
на  просторне  целине  А3 

2.  Планнаменеповраіина   1:1000 
З . Начинспровођењаплана  1:1000 
4.  План  регулацијс  површинајавне  намене  1:1000 
5.  План  саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  режимима  1:1000 
6.  План  водне  и  енергетске  инфраструктуро  1:1000. 
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Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  
са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  комплекса  МуП  на  углу  Булевара  крања  Петра  І  и  
Улице  браће  Јовандић ), садржи  текстуални  део  који  се  објавњује  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада , и  графичкс  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  пословс  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  новог  градског  центра  
са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  комплскса  МУH на  углу  Булевара  крања  Петра  і  u 
Улице  браће  Јовандић ), доступна  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  
Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Члан  5. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број ; 35-846/2021-1 
29. април  2022. године  
НОВИ  САД  
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РЕПУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
грАд  нови  слд  
СКУПШТHНА  ГРАДА  НоВог  САДА  
КОМИСИЈА  зА  ПЛАHОВЕ  
Број: У-35-846/21 
Дана: 14.10.2021. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЈШ  

НАЦРТА  ОДЈјУКЕ  О  ИЗМЕІIАМА  И  ДОЈТУнАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЈТАЦИЈТ  
нОвОг  грлдског  ЦЕј{ТРА  СА  ОКРУЖЕЊЕМ  У  нОвОм  САДУ  (ЛОКАЛИТЕТ  
КОМТТЛЕКСА  MYH HA УГЛУ  БУЛЕВАРА  КРАЈБА  ПЕТРА  ј  И  УЛИЦЕ  БРАhЕ  

ЈОВАНДИЋ) 
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералие  регулације  новог  
гралског  центра  са  оісружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  комплскса  МУП  на  углу  Булевара  крала  
Петра  І  и  Улиде  браhе  Јовандић), обавњенаје  на  150. седници  којаје  одржала  дана  14.10.2021. 
године  у  згра,ци  ЛЈ  ?турбаІтизамІ  Завод  за  урбанизам, у  великој  сали  на  трећем  спрату  са  почетком  
у  9,00 часова. 

150. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовић, Милаи  
Ковачевић  и  иван  Бракочевић, чланови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  Комисије  за  плалове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбакизам  3авод  за  урбализам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  грађевипско  земњиште  и  инвестиције, Градске  управе  за  заіптиту  животне  
средине  и  Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове. 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  Јп  ІУрбанизамт  3авод  за  урбализам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плала, Комисијаје  констатовала  следеће : 

Да  је  Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  новог  градског  цевтра  са  
окружењем  у  Новом  саду  (локалитет  комплекса  МУП  на  углу  Булевара  крала  Петра  І  и  Улице  
браhе  Јовахтдић), усвојена  на  xVІI седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  22.јула  2021. 
године  (ітСлужбени  лист  Града  Новог  Садаіт  број  33/21) са  Решењем  о  непристулању  изради  
стратепіке  процене  утицаја  измеиа  и  догјуна  Плаuа  генералііе  регулације  новог  градског  центра  
са  окружењем  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Концептуалнн  оквир  измена  и  допуна  Плала  генералне  регулације  новог  rрадског  центра  са  
окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  комплекса  МуП  на  углу  Булевара  крала  Петра  Ј  и  Улице  
браhе  Јоваидић) био  је  на  ралом  јавном  увиду  у  периоду  од  05. августа  2021. годијІе  до  19. 
августа  2021. године. 

ј-Іацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плаnа  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  
окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  комплекса  МУП  на  углу  Булевара  крала  Петра  Ј  и  Улице  
браhе  Јовандић), израдило  је  Јавио  предузеће  ттУрбализаміт  3авод  за  урбализам  Нови  Сад. 
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На  150. седпици  одржалој  14. 10.202 ј . године  Комисија  за  планове  разматралаје  Нацрт  одлуке  о  
изменама  н  допунама  Плапа  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  
Саду  (локалитет  комллекса  Муп  на  углу  Булевара  крања  Петра  І  и  Улице  браhе  Јовандић) и  
том  приликом  Комисија  је  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  плана  припремњен  у  складу  са  
Законом  о  плаuирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републнке  Србијс 1 , бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42113-УС, 50/13-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и  37/19- др.Закон, 09/20 и  52/21), уз  потребнс  корекције. 
Комисија  за  планове  сматра  даје  ј-јацрт  потребно  кориговати  на  следсћn начин: 
- дефинисати  правило  да  на  удањености  мањој  од  2, nі  није  могуће  формирати  отворе  на  

граници  према  суседној  парцели, 
проширити  зону  изградње  плакираних  објската  у  делу  контакта  објекта  ниже  и  више  
спрастности . 

Након  корскција  и  усаглаілавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плапа  генералне  регулације  новог  гра,цског  центра  са  окружењем  у  Новом  
Саду  (локалитет  комплекса  МУП  иа  углу  Булвара  краЈга  Петра  ј  и  Улице  браћс  Јовандић), 
може  се  упутити  у  дањи  поступах  доношења  плана, у  складу  са  члакоіи  50. Закона  о  плаиирању  
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, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Закон, 09/20 
и  52/21). 

Овај  Извештај  је  саставли  део  Записника  са  150. седнице  Комисије  за  планове  од  
14.10.2021. године. 

Извеіптај  доставитн : 
1. ЈП  Урбавизам  Завод  за  урбапизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  ііівестиције  
3. Градској  управи  за  уvбаиизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Грацског  већа  за  уппаву . прописе  и  урбанизам  
5.Архиви  

Секретар  Комисије  

Јасмина  Лазић, маст.инж.арх. 

Предик  ј(омисије  
7? 

Радбња  дабетић, дипл.инж.арх. 

в.д. Начелника  
Градске  управс  за  урбанизам  цграђевинске  послове  

 

дејаіі  Мі- хајловић  
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V35-846/21 
дана: 10.02.2022. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  
ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАДИЈЕ  НОВОГ  ГРАДСКОГ  ЦЕНТРА  СА  ОКРУЖЕЊЕМ  
у  НОвОм  САДУ  (ЈјОКАЛИТЕТ  КОМПЛЕКСА  МУП  НА  УГЛУ  БУЛЕВАРА  KPAJІJA 

ПЕТРА  ј  И  УЛИДЕ  БРАЋЕ  ЈОВАНДИЋ) 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, ва  i68. (јаЕној ) седници  која  је  одржана  дана  
10.02.2022. године  у  згради  ЈП  ,,Схіортски  и  пОслоЕни  центар  Војводина  Нови  Сад, Сухјеска  број  
2, у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматралаје  Извештај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  уВиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералие  регулације  
новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  комјхлекса  МУП  на  утлу  Булевара  
крала  Петра  І  и  Улице  браће  Јовандић)! 

168. (јавној) седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, гхредседник  Комисије, Зорав  
Вукадиновић, заменик  председника  Комисијс, Васо  Кресовић , Радосав  Шћепановић , Милан  
Ковачевић, Иван  Бракочевић  чланови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  
окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  комплекса  МУП  на  углу  Булевара  крала  Петра  Ј  и  Улице  
браће  Јовандић), усвојена  је  на  XVІI седници  Скуппітине  Града  Новог  Сада  одржаној  22. јула  
2021. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  33/21) са  Реніењем  о  непристугіању  изради  
стратешке  процене  утицаја  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  
окружењем  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  
окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  комплекса  МУП  на  углу  Булевара  крала  Петра  I и  Улице  
браће  Јовандић) био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  05. августа  2021. године  до  19. августа  
2021. године . 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  донунама  Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  
окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  комплекса  Муп  ва  углу  Булевара  крања  Петра  ј  и  Улице  
браће  Јовандић), израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  150. седници  одржаној  14.10.2021. године  Комисија  за  планове  разматралаје  Ј-Іацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  
Саду  (локалитет  комплекса  МУП  на  углу  Булевара  крала  Петра  ј  и  Улице  браће  Јовандић) и  том  
приликом  Комисија  је  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  rілана  припремЈњен  у  складу  са  Законом  о  
планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 8 1!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 и  37Л9- др.3акон, 
09/20 и  52/21), уз  потребне  корекције  које  су  наведене  у  Извештају  о  извршеној  стручној  контроли . 
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Нацрт  одлуке  о  изменама  И  Допунама  Плана  генералне  регулацнје  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалwгет  комплекса  МуП  на  углу  Булевара  крала  Петра  і  и  Улице  
браће  Јовандић), изложен  је  на  јавнн  уВИд  (чије  је  оглашавање  објавњево  у  листу  двевни l(п  од  30. 
12.202 1. годнне) у  перноду  од  30. 12.202 1. до  28.01.2022. годнне. У  току  јавног  увида  Доставњено  је  
2 (две) примедбе  на  Нацрт  плана, шТо  је  обрађивач  плана  ковстатовао  у  Извештају  о  спроведеном  
јавном  увиду. 

І-јакон  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  1 68. (јавној) седници, одржаној  1 0.02. 
2022. године  (чије  оглашавање  је  објавњено  заједно  са  текстом  огласа  за  јавви  увид) разматрала  
Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  нзменама  и  допунама  
Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  
комплекса  МУП  на  углу  Булевара  крала  Петра  ј  и  Улице  браће  Јовандић). 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  је  2 (две) 
примедбе  ва  НацрТ  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  новог  градског  
центра  са  огружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  комnлекса  МУП  на  углу  Булевара  крања  Петра  ј  и  
Улице  браће  Јовандић). 

Примедбе  су  доставили : 

1. Електропривреда  Србије  ДОО, Београд, огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад  
2. Маја  Шандол, Крањевића  Марка  13, Нови  Сад  

Примедба  број  1 
(Електропривреда  Србије  ДОО, Београд, огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад) 

Подносилац  примедбе  уочио  је  да  је  у  графичком  прилогу  План  саобраћаја, регулације  и  нивелације  
сарежимима  иградње  није  приказана  трансформаторска  ставица  којаје  била  назначена  у  условима  
за  израду  Плана. 

і(омисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  број  2 

(Маја  Шандол, Крањевића  Марка  13, Нови  Сад) 
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Ро tоvапј, 

U vezі  ѕa Nacrtom Odі uke o ј zмеГіама  і  dopunama P І ana genera і ne reguі acІje novog gradѕkog centra 
ѕa оКгие nјем  u Novom Ѕadu ( і oka!іtet kompfekѕa MuP na ugі u Bu і . krafJa Petra u і!ce bгае  Jovand і d) 
(u daljem tekѕtu;P!an) doѕtavіJam ѕІedede prі medbe na ргеdІоеп u zonu І zgradnje novі h objekata na 
паvеdеnом  І oka Іі tetu: 

1. U planu, Odeijak 5. pododeijak 5.2. podtadka 5.2.9. Urban іѕt і dka ceHna 9 u ѕtavu З  ѕe іzmedu 
oѕtaiog navod і  da de ѕe јzvгјtј  гu епје  poѕtojedі h ромоdпіh objekata u сј u ргоігепја  
proѕtorn і h kapacі teta prenіa zahtevu korіѕn і ka іzgгаdnјом  novog objekta іі  ѕpratnoѕtі  do Р+4 
(pov.Ѕ) f Р+Рк. 

Ncіvedenі  objektі  kojі  ѕu иатеијепі  гиепји  ј  рго iгепји  kapadteta ѕe nalaze na ѕvega pur 
metara uda]jenoѕtі  оdѕtотbелјћ  zgracla na parcelama ѕa kојбта  ѕe granіd.e і  njіhovo ruknje 
i izgradnja de 1п7аtј  za poѕledіcu degradjran kvalіtet іivota i zcіravіja ѕtanara іz zgrada na 
оvјт  рагсеlата  (4624, 4625, 4627, 4628 ј4629). Pod і zanjem obJekta Р+4 (роv.5) (du јпе  бЅм  
х  ігјпе  22,ѕм) І  dпјgоg obJekta (P+Pk) (dцјnе  ЗОм  х  јгјпе  lом), na meѕtu ѕаdа nјјh 
prіzemn і h gагаа  MUP. povedava ѕe velk!na objekta u Јгјпи  і  viѕіnu tо  de ѕtаnагјта  и  
ѕtамhепјт  zgгаdата  koje ѕe granіde ѕa пјјта  ѕтапјјtј  protok vаzdипјh ѕtrujanja, prіѕtup 
ѕundevoj ѕvetіoѕtj, a dod! de i do vedeg zаgаd пја  vozduha і  povedunja huke. 

2. Veoma je znadaJno napomenutі  і  da je prfsutan poterі cіjafnі  rіzі k da ѕe nаги f statІ ka okoin і h 
ѕtamben і h zgrada tоkом  гu епја  poѕtojedіh prіzemnfh objekata MUP (gагаа) kopanjem І  
gradnjom novіh obіekata Р+4 (pov.5) І  Р+рК  па  proѕtoru od ѕvega nekoіі ko metara 
uda і jenoѕtі  od ѕtambenіh zgrada па  іѕtoj І okacі jі, dі me bі  ѕe ozbіІ jno ug оzііа  bezbednoѕt 
Ѕtanara і  u5јоvј  za і vоt, aH і  fmovіna ѕtanara. (ѕІі ke dvогftа  іz mog ѕtana u kraijevka Marka 
13 u naѕtavku). 

Predіog: 

Potreba da іJeg razvoja паеg gгаd2 poboі j~anja uѕіova za rad zapoѕіen і h u MUP Nov і  Ѕad, ле  bі  treba іo 
da bude na ~tetu ѕtanara oko І n і h zgrada па  naveden іm parce іama. 

моlјм  Vaѕ  da razmotr іte doѕtav іJene рdмеdbе  uz predlog da ѕe јzvг. ј  јzтеnа  pІana іzgradnje, da ѕe 
ѕтапјј  velid.lna i ѕpratnoѕtі  novog objekta na теѕtи  ѕаdапјіh ротоdп!h objekota (garaіe) 
ротегапјет  granіce !zgradnje novog objekta па  vedu, bezbednu udaijenoѕt od najbІiіih ѕtambenih 
zgrada (koje ѕu na parcelama bг.4625 ј  427 u kralJev!da Marka 11-13). Eventualnu ѕpratnoѕtje 
тоgиdе  nаdотеѕt!tј  tokom rekonѕtrukcіje objekta Р+4 kojі  ѕe nalazі  u иt вгаdе  Jovandіd. 

Na ovaj nad.Іn bі  ѕe ublaJJlo пагиаvапје  kvalіteta ііvota ѕtanara па  ovoj 1оКасј71 (vedі  ртіѕtир  
ѕundevoj ѕvetIoѕtі, monjі  оbјеКаt пііј  nivo buke і  отоgиаlо  boUe ѕtrujanje і  kvalіtet vazduha) i 
ѕad.uvala ѕtabilnoѕt іfunkc!onalnoѕt objekata za іvоt, јтајиdј  u v!du da u proѕeku u 5vаk0ј  od ovіh 
zgrada јта  гпјпјтит  ЗО-tаk ѕtanova. 
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Комисија  за  плаповс  део  примедбс  прихвата , део  примедбе  не  прихвата. 
Комисијс  сматра  да  је  зону  изградње  објскта  спратности  П+4(5) потребно  кориговати  према  
првобитиом  решеву  из  І{ацрта. Сnратове  изнад  приземња  овако  дефннисане  грађевинске  
линијс  повући  2,5 ш, чиме  се  обезбеiјује  удањење  од  половине  висипе  објекта. Прошнрити  
зову  изградне  објекта  спратности  П+Пи  и  унутар  те  зоне  задржати  планирани  објекат  
дубине  10 іn. Увести  правило  да  се  прилнком  позициовирања  објеката  тсжи  ка  макеималном  
удањсњу  од  суседне  uсточне  парцелс. 

Сходно  члану  50. Заісопа  о  планпрању  и  изградњи , Извештај  се  доставња  обрађнвачу  плана  
на  вадлежно  поступање . 
і{акон  поступања  по  овом  Извештају , обрађнвач  плапа  ће  плаиеки  документ  доставити  
надлсжном  органу  градсuе  управе  ради  упућивања  у  тіроцедуру  доношеІ bа. 

Овај  извсштај  је  саставии  дсо  Записиика  са  168. ссднице  Комисије  за  планове  од  10.02.2022. 

годиие. 

ПРЕдСР -І4 ( І(ОМИСј4ЈЕ  В.д. Начелника  

Градске  управе  за  ујбанизам  иђвинске  послове  

дабетић, дипл.инж.арх. 

дејан  Михајловић  

ЧЈІАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

І . Зоран  Вукадиновић , дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић , дигіл .ииж.арх.  

З. Радосав  Шћепановић , дипл.ин?І(!арх.  

4. Милан  Ј(опачевић , дипл.инж.арх.  

5. Иван  Бракочевић , дипл.инж.арх. 

7 б. Јасмина  Лазић, маст.инж.арх.  



На  ОСПОВ  члана  27. став  2. тачка  4. правишіика  о  садржиаи , иачину  и  поступку  
израдс  докумсхгга  просторног  и  урбанистичког  планирања  (,,Службсјіи  іјасник  РС , 

број  32/19), 

ИЗЈАВЈБУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕј-ІАМА  И  дОПУНАМА  

ПЛАI-IА  ГЕј-ІЕРАЛј-јЕ  РВГУЛАЦИЈБ  ј-јОВОГ  ГіАдСКОГ  ЦЕј-јТРА  СА  

ОКРУЖЕЊЕМ  У  новоМ  слду  (ЛОКАЛИТЕТ  КОМПЛЕКСА  мУП  НА  УГЛУ  

БУЈТЕВАРА  І(РАЈЈ)А  ПЕТРА  І  И  УЛІ4ЦЕ  БРАЋВ  ЈОІЗАј-јдИЋ): 

- rІPHnPEMJІ EІ-І  У  СКЈІАДУ  СА  ЗАКОІ-ГОМ  о  пЛАј-ГИРАЊУ- И  
ИЗГРАДН)И  И  ПІОПИСИМЛ  дОНЕТИМ  НА  ОСН()ВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, КАО  

ИДАЈЕ  
- ГјРИГТРЕМЈІЕІ -І  И  УСКЈјАЂЕј-ј  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАјЗЈ1Е1-ІОМ  

ЈАВНОМ  УВИДУ  

У  Ј-јовом  Саду, 10.03.2022. годиис  
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