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На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (),Службени  лист  Града  
Новог  Сада )  број  п/19), поводом  разматрања  Предлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  војводе  
Мишића  број  б), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  xxvі  ссдници  од  29. априла  2022. 
године )  доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. 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  војводе  Мишића  број  б) npe 
излагања  на  јавни  увид  са  149 (јавне) седнице  од  08.10.2021. године  и  Извештај  о  
обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  
регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  војводе  Мишића  број  б) са  
168. (јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  іо.02.2022. године . 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-859/20211 
29. април  2022. године  
НОВИ  САД  



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/Н  - УС, 98/13 - ус, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и  52121) и  
члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХУј  седници  од  29. априла  2022. године, 
доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

МАЛОГ  ЛИМАНА  У  новоМ  САДУ  
(ЛОКАЛИТЕТ  У  УЛИЦИ  ВОЈВОдЕ  МИШИЋА  БРОЈ  6) 

Члан  1. 

Овом  одлуком , а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  детањне  
регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  војноде  Мишића  број  6) 
(,,Службени  лист  Града  Новог број  33/21) мења  се  и  допуњује  ПЛАН  ДЕТАЈБНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  МАЈјОГ  ЛИМАНА  У  НОВОМ  САдУ  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр.  52/09, 22/19, 59/19 и  52/21) (у  дањем  тексту: План), за  локалитет  у  Улици  
војводе  Мишића  број  6. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћене  су  цсле  парцеле  бр.  690/1 и  
690/2 у  Катастарској  општини  Нови  Сад  11, површине  од  248 м2. 

Члан  2. 

У  Плану  одењак  ,,5. УСЛОВИ  3А  РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПЛАНА  пододењак  ,,5.2. 
Правила  за  уређење  и  изградњу  објеката  подтачка  ,,5.2.2. Стамбеии  објекти  и  
објеіпи  ванстамбе iiих  нагтена  део  ,,б) Изградња  нових  објекама  после  става  14. 
додају  се  4 става  која  гласе : 

,,Планира  се  изградња  објекта  у  Улици  војводе  Мишића  број  6, на  
новоформираној  грађевинској  парцели  насталој  обједињавањем  парцела  бр. 690/1 и  690/2. 
Планира  се  изградња  вишепородичног  стамбеног  објекта  спратности  По+П+3+ 
(пов.4+гал.). Зона  изградње  је  формирана  на  уличној  регулационо -грађевинској  линији , и  
у  складу  са  постојећим , непосредно  суседним  објектом  у  Улици  војводе  Мишића  број  4 
(парцела  број  689/2), односно  дворишним  крилом  у  Улици  војводе  Мишића  број  8 
(парцела  број  691) до  удањености  2,5 м  од  парцеле  број  688/1, у  складу  са  графичким  
приказом . Последња  етажа, четврти  спрат, се  формира  као  повучена  са  уличне  стране , 
новишене  спратне  висине  са  површином  могуће  галерије  на  50% заузетости  основе , изнад  
које  се  формира  проходан  раван  кров  на  ком  је  могуће  формирати  излазну  кућицу  до  
максимално  30 % површине  основе . Фасадни  препусти  су  могући  на  уличној  фасади  до  
0,5 м, а  на  дворишној  максимално  до  дворишне  грађевинске  линије, у  складу  са  
графичким  приказом . Сви  препусти  морају  бити  удањени  минимално  2,5 rn од  свих  
суседних  граница  парцела . 

Код  намене  становања  максимална  висина  пода  приземња  је  1,20 м  изнад  коте  
тротоара , али  се  код  пројектовања  савладавање  висинске  разлике  мора  организовати  
унутар  габарита  објеката . 
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Гаражирање  возила  се  планира  обавезно  у  подрумској  етажи, у  складу  са  
нормативом  један  стан  - једно  паркинг-место . Приступ  ауто-лифту  се  мора  пројектовати  
тако  да  се  не  угрози  ни  једно  стабло  постојећег  дрвореда  копривића , укњучујући  
заштитну  зону . 

Приступ  подрумској  гаражи  је  ауто-лифтом . Простор  изнад  подрумске  гараже  
планира  се  као  партерно  уређен  зелени  кров . Планира  се  формирање  травњака  у  
комбинацији  са  декоративним  ниским  и  средње  високим  жбуњем . дебњина  супстрата  у  
поњима  предвиђеним  за  садњу  зеленила  треба  да  буде  МиIІимум  30 crn, ніто  зависи  од  
врста  бињака  које  ће  се  садити . Поред  супстрата , у  поњима  треба  предвидети  и  све  
неопходне  слојеве  за  формирање  кровних  вртова. дрвенасте  саднице  прсног  пречника  14-
16 см  (на  висини  од  1 м) са  неинвазивним  кореновим  системом  садиће  се  у  бетонске  
касете  димензија  1,5х1,5х1,2 пі  са  перфорираним  страницама  (отвори  пречника  150 мм). 
На  свим  зеленим  деловима  крова  планира  се  поставка  заливног  система , који  ће  се  
напајати  из  резервоара  за  воду . Поставку  резервоара  треба  предвидети  у  оквиру  објекта  
гараже  или  у  непосредној  близини  исте. Запремина  резервоара  одредиће  се  у  складу  са  
величином  поврпіина  под  зеленилом  и  потреба  противпожарних  система.. 

Члан  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  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  АЗ  

3.  План  намене  површина, нивелације  и  регулације  1:500 

4.  Скица  начина  озелењавања  крова  подрумске  гараже  А4. 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Улици  војводе  Мишића  број  б) садржи  текстуални  део  који  се  
објавњује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  три  
примерка , које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  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  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Улици  војводе  Мишића  број  б) доступна  је  на  увид  јавности  у  згради  
Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, и  путем  интернет  стране  
www.ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ. 
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Члан  5. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службсном  лисТу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председн  
Број : 35-859/2021-1 
29. април 2022. године  
НОВИ  САД Мца  Маринковић  Радоіировић  



ИЗМЕНЕ  И  ДОЛУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
МАЈІОГЛИМАНАУ  новоМ  САДУ  

(локалитет  у  Улици  војводе  Мишића  број  6) 
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Ha основу  члаиа  27 стан  2. тачка  4. Правијвјва  о  садржинп , начиву  и  iіоступку  
израдс  докумспата  просторітог  н  урбавистичког  планирања  (,,Службспи  гласник  1>С , 
број  32/19), 

ИЗЈ -АВЈБУЈЕМ  ДА  JR HДЦРТ  ОДЛУЈ(Е  о  иЗМЕHАМА  И  ДОјЈУ!IАМА  ЏЛАНА  
ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЈIАЦІЈЈЕ  МАЛо1 ЈјиМАНА  У  НОВОМ  САДУ  (локалитст  у  УЈІИЦИ  
војводс  Мінгића  број  6); 

ГЈРИпРЕМЛ)Еј-ј  У  скллду  сл  3Аі(ОНОМ  О  ГТЛАHИРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  и  пропмсимл  ДОНЕТиМ  нл  основv ОВОГ  ЗЛКОНЛ, клО  
ИДАЈЕ  

- ГІРмПРЕМЈЂЕІ -І  И  УСІ(ЈТАВЕјТ  Сл  ИЗВЕ1ІјТАЛМ  О  ОБЛВЈБЕНОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ  

ОдГОјЗОРНи  УРБАНИСТА  

У  І-јовом  Салу, 1104.2022. 



РЕпУЕЈIИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  

° ГРАд  нОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НоВог  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЈL4НОВЕ  
Број : У-35859/21 
дана: 08.10.2021. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЈШ  

НАДРТА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОHУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
МАЛОГ  ЛИМАНА  У  НоВом  САДУ  (ЈІОКАЛТЕТ  У  УЛIHЏЈ  ВОЈВОДЕ  МИШИЋА  

БРОЈ  б) 
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  HA JABHH УВіТД  

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  дстањне  регулације  Мајтог  
Лимаnа  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  војводе  Мишића  број  б), обавлена  јс  на  149. (јавној) 
седници  одржаnој  ОЗ.102021 године, у  згради  ЈП  ,,Сгтортскн  и  послоВни  цетпар  Војводина  Нови  
Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова. 

149. (јавној) седници  присуствовапи  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Васо  Крссовић, 
Милај-т  Ковачевић  и  Иван  Бракочевић, члаиови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  Комисије  за  
планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбаиизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  инвестицијс  и  Градске  управе  за  урбанизам  и  
трађевинске  послове. 

Нахон  уводног  образложења  одговорног  урбааисте  из  JH Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плаиа, Комисијаје  констатовала  следеће : 

да  је  Одлука  о  изради  измена  и  допупа  Ллаиа  детањне  регуладије  Малог  ЈЈимаuа  у  Новом  Саду  
(локаnитет  у  Улици  војводе  Мимића  број  б), усвојена  на  XVІІ  седници  Скунштине  Града  Новог  
Сада  одржаuој  22. јула  2021. године  ( Службени  лист  Гра,ца  Новог  Са,ца  број  33/21) са  Решењем  
о  неприступању  изради  стратешке  лроцене  утицаја  измена  и  допуна  Плана  детањне  регулације  
Малог  Лимаnа  у  Ноnом  Саду  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  измена  н  допуна  Hnana детањне  регуладије  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улици  војводе  Мишића  број  б) био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  05. 

августа  202 1. године  до  19. августа  202 1. јодине. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улнци  војводе  Мишића  број  б), израдило  је  Јавно  предузеће  Урбализам  3авод  за  
урбанизам  Нови  Сад. 

На  149. седници  одржаној  08.10.2021. године  Комисија  за  планове  разматралаје  ј°{ацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плаnа  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  
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Улици  војводе  Мишића  број  б) и  том  приликом  Комисија  је  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  
плана  припремлев  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  
Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50113-УС, 
98!13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/19- др.Захон, 09/20 и  52/21), уз  потребну  корекцију. 
Комисија  за  планове  сматра  да  је  текстуални  део  Нацрта  потребно  допунити  условом  да  
максимална  дубина  препуста  са  дворишне  страие  објекта  износи  1,6 м. 

Након  корекције  и  усаглајпавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  Малог  Лкмала  у  Новом  Саду  (локалитет  у  
Улици  војводе  Мишића  број  б), може  се  упу-гити  у  дали  поступах  доношења  ллана, у  складу  са  
чланом  50. Закона  о  плалирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије 1 , бр.  72/09, 
81/09-исправка, 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19-др.Закон, 09/20 и  52/21). 

Онај  Извештај  је  саставни  део  Записника  са  149. седнице  Комисије  за  планове  од  
оg.10.2021. године. 

Извеппај  доставити: 
1. JH Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  землитпте  и  инвестиције  
З. Градској  улрави  за  урбализам  и  грађевинске  послове  
4.Члалу  Градског  већа  за  управу, прописе  и  урбанизам  
5.Архиви  

Секр  тр  Комисје  

Јасмина  Лазић, маст.инж.арх. 

В.д. Начелника  
Пре  сМник  Комисије Градске  управе  за  урбализам  и  грађевинске  послове  

__________
: 

оња  дабетић, дипл.инж.арх. дејај  Михајловuћ  
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНЛ  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ноВи  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V-35-859/21 
дана: 1О D22022. године  
НОВИ  САд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВІ{ОМ  уВиду  У  НАЦРТ  ОдЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  дОПУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈЂнЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  МАЛОГ  ЛИМАнА  У  НОВОМ  САДУ  (ЛОКАЛИТЕТ  

У  улици  ВОЈВОдЕ  МИШИЋА  БРОЈ  б) 

Комисија  за  планове  Скуnштине  Града  Новог  Сада, на  168. (јавној ) седници  којаје  одржана  дана  
10.02.2022. године  у  згради  ЈП  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  І  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обра )ивача  плана  о  сгіроведеномјавном  увиДу  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  ГІлана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  војводе  Мишића  број  б). 

168. Uавној ) седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , заменик  председника  Комисије , Васо  Кресовић, Радосав  Шћепановић , Милан  Ковачевић , Ипан  Бракочевић  чланови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  
у  Улици  војводе  Мишића  број  6), усвојена  је  на  хујј  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  
одржаној  22. јула  2О2 І . године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  33/2 1) са  Решењем  о  
неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  измена  и  допуиа  Плана  детањне  регулације  Малог  
Лимана  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улици  војводе  Мишића  број  6) био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  05. августа  
2021. годинедо  19. августа 2о2ј . године. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улици  војводе  Мишића  број  6), израдило  је  Јавно  предузеће  1 Урбанизам  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад. 

На  149. седници  одржаној  08.10.2021. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  доnунама  Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  
војводе  Миілића  број  6) и  том  приликом  Комисија  је  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  плана  
припремњен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( 1Службени  гласник  Републике  Србије 11 , 
бр. 72/09, 81/09-исгіравка, 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  37/19- др.Закон, 09/20 и  52/21), уз  потребну  корекцију . Комисијаје  том  приликом  
констатовала  да  је  текстуални  део  Нацрта  !Іотребно  допунити  условом  да  максимална  дубина  
препуста  са  дворишне  стране  објекта  изпоси  1,6 ш. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  ПЈІана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улици  војводе  Мишића  број  б), изло)кенје  најавни  увид  (чијеје  оглашавање  објавњено  
у  листу  дневник  од  30.12.2021. године) у  периоду  од  30.12.2021. до  28.01.2022. године. У  току  
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јавног  увида  доставјњенаје  1 (једна) примедба  на  Нацрт  плана, што  је  обрађивач  плана  тсонстатовао  у  Извештају  о  спроведеномјавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  ј  68. (јавној) седници, одр)јсаној  10.02. 2022. године  (чије  оглашавање  је  објавњено  заједно  са  текстом  огласа  за  јавuи  увид) разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детал)не  регулације  Малог  Лuмана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  војводе  Миніића  број  6) 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јаВног  увида  поднета  І  (једна) примедба  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  војводе  Мишића  број  6). 

Примедбу  су  доставили : 

1. Мај-іовић  градњаІ  доо, Руменачка  51, Нови  Сад  

Примедба  број  1 
(1 Мановић  градња11  дОО, Руменачка  5 1, Нови  Сад) 

ПримедбоМ  се  предла?хсе  проширење  габарита  са  дворишне  стране  (дворишне  грађевинске  линије) према  суседној  парцели  број  69 Ј  (Улида  Војводе  Мишића  број  8) у  складу  са  одобреном  иницијативом  за  измену  Плана  деталне  регулације  малог  Лимана  у  Новом  Саду. Иницијативом  коју  је  под  бројем  1 6/2 1 одобрио  ЈП  Урбанизам  Завод  за  Урбанизам  дозВо.Іено  је  да  се  нови  габарит  објекта  на  парцели  691 планира  у  ширини  дворишног  крила  постојећег  објекта  ширине  око  15м. Примедбом  се  наглашава  да  би  изградњом  ширег  тракта  на  том  објекту , односио  разлике  у  ширини  трактова, према  парцели  у  улици  војводе  Митлића  број  6 формирао  слепи  зид  1у  висини  П+4 ета?јсе . Примедбом  се  изра?кава  сагласиост  са  предлогом  плана  о  ширини  тракта  према  другој  суседној  парцели  у  Улици  војводе  Мишића  број  4. Примедбом  се  предла?ке  да  се  дозволи  формирање  излазве  кућице  на  проходном  равном  крову  Максимално  до  тридесет  посто  поврпјине  основе. Предлаже  се  да  четврти  спрат  буде  повишене  висине  са  површином  ДО  Ііедесет  посто  заузетости  основе . 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвчта , а  део  примедбе  не  прихвата . 
Комисија  сматра  да  је  потребно  изједначити  габарит  са  габаритом  објеита  у  Војводе  Мишића  број  8 до  удањености  2,5 м  од  парцсле  бр. 688/1. Комисија  усваја  предлогда  четврти  спрат  буде  повишене  висине  са  површином  могуће  галерије  иа  педесет  посто  заузетости  осиове  и  формирање  излазне  кућице  на  проходном  равном  крову  максималво  до  Тридесет  посто  површине  основе. 

Сходно  члану  50. Заиоиа  о  планира ibу  и  изградњи , Извештај  се  доставња  обрађивачу  плапа  на  надлежно  поступање . 
і{акон  Поступања  по  овом  Извепітају , обрађивач  плана  ће  плански  документ  доставити  надлежном  органу  градсuе  управе  ради  упућиваЈbа  у  процедуру  доиошетbа. 
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Овај  извештај  је  сасгавни  део  Записпика  с  168. ссднице  Комисије  за  плаiјове  од  10.02.2022! 
годипе. 

ПРЕдСЕКОМИСиЈЕ  

Радбња  дабетић, дипл.инж.арх. 

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ : 

1. Зоран  Вукадиновић , дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић , дипл.инж.арх. 

З. Радосав  Шћепановић , днпл.инж.арх. 

4. Милан  Ковачевић , дипл.инж.арх. 

5. Иван  Еракочевић , дипл.инж.арх. 

б. Јасмина  Лазић, маст.инж.арх. 

В.д. Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

дејан  Михајловић  
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