
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  детањне  регулације  блокова  између  Шафарикова , Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Улици  Шафариковој  број  4), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХІХ  
седници  од  16. септембра  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  блокова  између  Шафарикова , Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  Саду  (локалитет  у  
Улици  Шафариковој  број  4), пре  излагања  најавни  увид  са  177. седнице  од  21.04.2022, 
године  и  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  детањне  регулације  блокова  између  Шафарикова , Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Улици  Шафариковој  број  4), са  4. седнице  Комисије  за  планове  од  
21.07.2022. године . 

2. 3акњучак  са  Одлуком  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Предсејјица  
Број : 35-337/2022-1 
16. септембар  2022. године  
НОВИ  САД MЅc ена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службсни  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), Скупплина  Града  Новог  Сада  на  ххјх  седници  од  16. септембра  2022. годинс, 
доноси  

одлУку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКОВА  
ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ШАФАРИКОВЕ , ЈЕВРЕЈСКЕ  И  УСПЕНСКЕ  У  Новом  САДУ  

(ЛОКАЛИТЕТ  У  уЛицИ  ШАФАРИКОВОЈ  БРОЈ  4) 

Члан  1. 

Овом  одлуком, а  на  основу  Одлукс  о  изради  измена  и  допуна  Плана  детањне  
регулацијс  блокова  између  улица  Шафарикове , Јеврејске  и  Успенскс  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улици  Шафариковој  број  4) (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  5/22), 
мења  се  и  допуњујс  ПЛАН  ДЕТАЈLНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКОВА  ИЗМЕЋУ  УЛИЦА  
ШАФАРИКОВЕ , ЈЕВРЕЈСКЕ  И  УСПЕНСКЕ  У  новоМ  слду  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  42/18) (у  дањем  тексту: План) за  локалитет  у  Улици  
Шафариковој  број  4, који  обухвата  целе  парцеле  бр. 10152 и  10153 у  Катастарској  
општини  Нови  Сад  Ј, укупне  поврпіине  796 м2. 

Члан  2. 

У  Плану  одењак  ,,4. КОНЦЕПТ  УРЕЂЕЊА  ПРОСТОРА  став  4. реченица  друга  
мења  се  и  гласи: ,,3амена  објеката  планира  се  на  углу  Шафарикове  и  Улице  Павла  Папа, у  
Шафариковој  улици  број  4, у  Јеврејској  улици  број  6 и  на  делу  парцеле  број  10150 КО  
Нови  Сад  Ј  

Став  5. брише  се. 

досадашњи  ст. 6. до  9. постају  ст. 5. до  . 

У  одењку  ,,7. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  пододењак  ,,7.2. Водна  
инфраструктура  део  ,,Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  мења  се  и  гласи : 

,,Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  решено  преко  постојеће  и  
планиране  канализационе  мреже  заједничког  типа, а  све  у  склопу  канализационог  система  
Града  Новог  Сада. Постојећа  примарна  канализациона  мрежа  реализована  је  у  
Шафариковој  улици  са  профилом  О  800 мм, у  Јеверејској  улици  са  профилом  135/90 см, 
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Док  је  у  Успенској  улици  изграђена  канализациона  мрежа  профила  600 мм, а  у  Улици  
Павла  Папа, профила  О  500 шм. Постојећа  канализациона  мрежа  у  потпуности  се  
задржава, уз  могућност  реконструкције  дотрајалих  дсоница, као  и  измепјтања  у  профилу  
улице. У  Јсврејској  улици  планира  се  реконструкција  канализационе  мреже! Примарна  
мрежа  биће  профила  1200 мгп, а  секундарна  профила  200 мм  и  250 мм. 

Планирани  објекат  приклучити  исклучиво  на  постојећи  канализациони  шахт  
примарне  канализационе  мреже  опілтег  система  О  800 мм  Шафарикове  улице, који  је  
изграђен  наспрам  парцеле  на  кућном  броју  4 у  Шафариковој  улици! 

Положај  и  капацитети  постојеће  и  планиране  мреже  приказани  су  на  графичком  
приказу  број  4 ,,План  водне  инфраструктуре  у  размери  1:1000. 

У  оделку  ,,8. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  после  става  1 1 
додаје  се  став  12. који  гласи: 

,,Приликом  реализације  зелених  поврілина  (зелених  површина  улице, јавних  
блоковских  зелених  површина, кровних  вртова, вертикалних  зидних  вртова  и  других ), 
неопходно  је  избегавати  следеће  врсте  које  спадају  у  категорију  инванзивних  врста: 
дивли  дуван  (Aѕclepіaѕ  ѕyrіaca L.), Јасенолисни  јавор  (Acer negundo L), Kuceno дрво  
(Alіnathuѕ  аЈtіѕѕјтпа  Ѕw!), Багремац  (Атогрhа  fructіcoѕa L.), Западни  копривић  (Celtіѕ  
occіdentalіѕ  L.), Дафина  (Eleagnus anguѕtіfolіa L.), Пенсилвански  длакави  јасен  
(Fraxіnuѕ  pennѕylvanіca Marslіall.), Трновац  (Gledіchіa trіachantoѕ  L.), Гоџи  (Lісјпит  
hаlјті fоlјим  Мјll..), Петолисни  бршлен  (Ратthепосіѕзиѕ  јпѕетtа  (А. Kern.) Frіtѕch.), 
касна  Сремза  (Ргиниѕ  ѕетоtіпа  Ehrh.), Јапанска  Фалопа  (Reynourіa ѕyn. Fallopіa 
Japonіca), Багрем  (Robіnіapѕeudoacacіa L.) u сибирскиБрест  (Ulтиѕритјlа  L.). ) 

У  оделку  ,,9. МЕРЕ  И  УСЛОВИ  ОЧУВАЊА  ПРИРОДНИХ  И  КУЛТУРНИХ  
дБАРА  пододелак  ,,9.2. Мере  очувања  културних  добара  став  1. алинеја  прва  мења  
се  и  гласи: 

,,- Јеврејска  улица  бр.: 2, 4, 8 и  10 (парцеле  у  КО  Нови  Сад  I бр.: 10150, 10151/2, 
10153 и  10154); 

Став  4. мења  се  и  гласи : 

,,Објекат  у  Јеврејској  улици  број  6 (парцела  број  10152 КО  Нови  Сад  I), 9. 
децембра  2016. године  евидентиран  је  као  непокретност  која  ужива  претходну  заштиту . 
Чланом  29. став  4. Закона  о  културним  добрима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 71/94, 52/1 1 

- др. закони , 99/11 - др. закон , 6/20 - др! закон, 35/21 
- др. закон  и  129/21 др.  закон) 

прописана  је  обавеза  установе  заштите  да  у  року  од  две  године, утврди  да  ли  
евидентирана  непокретност  има  споменичка  својства  и  да  у  том  року  предложи  
утврђивање  предметне  непокретности  за  културно  добро . С  обзиром  на  то  да  објекат  у  
Јеврејској  улици  број  6, у  року  од  три  године  од  дана  евидентирања  није  утврђен  за  
културно  добро, на  ту  непокретност  се  неће  примењивати  мере  заштите  утврђене  овим  
законом . 

У  одењку  ,,12. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  пододелак  
,,12.2. Нравила  уређења  и  грађења  за  реализацију  пла iіираних  намена  део  ,,БЛОК  2 
став  14. брише  се. 



досадашњи  став  15. који  постаје  став  14. мења  се  и  гласи: 

,,С  обзиром  на  то  да  се  парцсли  број  10152 КО  Нови  Сад  І, на  броју  б  у  Јсврејској  
улици, не  можс  обезбедити  колски  приступ  из  саме  Јеврсјске  улице, планским  решењем  
прописује  се  обавеза  обједињавања  предметне  ларцеле  са  парцелом  број  10153 КО  Нови  
Сад  ј  у  ШафарикоЕој  улици  број  4. Након  формирања  јединствсне  грађевинске  парцеле  
(оквирне  површине  790 м2), изградња  објекта  се  рсализује  у  складу  са  елементима  
урбанистичке  регулације  приказаним  графички , као  и  уз  обавезно  поштовање  следећих  
услова: 

- на  делу  грађевинске  парцеле  уз  Јеврејску  улицу  планира  се  изградња  дела  објекта  
намењеног  искњучиво  садржајима  пословања , спратности  П+3+Пк, који  се  висински  
обавезно  усаглашава  са  висинама  кровних  венаца  суседних  објеката  у  Јеврејској  улици  бр. 
4 и  8 (ћ  = сса  12,60 - сса  12,90 пі); 

- улична  регулационо -грађсвинска  линија  формира  се  спајањем  крајњих  тачака  
грађевинских  линија  двају  суседних  објеката  (Јеврејска  улица  бр. 4 и  8); 

- при  пројектовању  фасаде  новог  објекта , обавезан  услов  је  да  се  комплетна  фасада  
постојећсг  објскта  у  идснтичном  облику  понови  у  свим  архитектонским  дстањима; пре  
рушења, потребно  је  извршити  снимање  детала  уличне  фасаде  постојећег  приземног  
објекта ; централну  фигуру  анђела  као  и  украсне  вазе  потребно  је  опрезно  демонтирати  и  
након  конзерваторско -рестаураторског  третмана, аплицирати  на  идентична  места  на  новој  
фасади; свс  профилације  са  старе  фасаде, потребно  је  поновити  на  приземњу  новог  
објекта  у  идентичном  облику  и  величини ; ајнфорт  капију  израдити  по  узору  на  постојећу ; 

- фасаду  у  зони  изнад  приземне  рспликс, потребно  је  извести  повучено  у  односу  на  
уличну  фасадну  раван, чимс  ће  се  приказати  временска  слојевитост  архитсктуре  објекта; 

- савременим  обликовањем , материјализацијом , колоритом  и  целокупним  дизајном  
фасаде  објекта  изнад  приземне  реплике, без  употребе  историцистичких  елемената, 
потребно  је  успоставити  квалитетан  и  складан  однос  нове  архитектуре  интерполираног  
објекта  са  постојећом  архитектуром  историјски  вредних  објеката  Јеврејске  улице; 

- на  фасади  према  Јеврејској  улици, у  зони  изнад  приземња, препусти  
архитектонских  елемената  дозвоњени  су  на  максимално  30 % површине  фасаде  и  
максимално  0,5 nі  испред  фасадне  равни ; 

- предлаже  се  позиционирање  конструктивних  елемената  приземња  објекта  
ослоњеног  на  регулацију  Јеврејске  улице, на  начин  да  се  остави  могућност  реализацијс  
колонаде  која  би  сс, уколико  се  обезбеде  адекватни  услови  и  сагласност  Завода  за  
заштиту  споменика  културе, могла  реализовати  у  ширини  од  3 метра  кроз  приземња  
објеката  од  броја  2 до  броја  10 у  Јеврејској  улици; 

- на  дслу  грађевинске  парцеле  ка  Шафариковој  улици  планира  се  изградња  објекта  
на  постојећој  регулационој  линији , спратности  По+П+2+Пк, висине  венца  као  код  
реперног  објекта  на  броју  6 у  Шафариковој  улици, сса  10,80 м; 

- обавезн  је  изградња  колског  пасажа  за  прилаз  парцели ; обавезна  намена  
приземња  на  овом  тракту  је  пословање , а  на  вишим  спратовима  могуће  је  становање ; 

- фасаде  оријентисане  ка  унутрашњости  блока, планирају  се  без  отвора  на  граници  
са  суседном  парцелом , или  са  прозорским  отворима  високих  парапста  (1,8 м), на  
удањености  минимум  2,5 м  од  суседне  парцеле  (у  складу  са  графичким  приказом ); 
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- испод  целе  планиране  парцеле, обавезна  је  изградња  подземне  гараже, са  
прилазом  из  Шафариковс  улице; не  ограничава  се  број  подземних  етажа  у  сврху  
обезбеђења  адекватног  броја  паркинг-места, у  складу  са  нормативима ; 

-анекси  ниже  спратности  планирани  у  средишту  парцеле  (По+П  и  По+П+2), 
(представњени  графички ), планирају  се  искњучиво  као  пословни  делови  објекта  и  
обавезно  покривају  равним  зеленим  крововима  (према  условима  дефинисаним  у  тачки  
број  8: План  уређења  зелених  површина ); 

- обавеза  инвеститора  је  да  пројектно -техничку  документацију  достави  на  
сагласност  Заводу  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новот  Сада, као  и  да  најмање  
осам  дана  пре  почетка  радова  на  локалитету , исте  пријави  како  би  се  блатовремено  
обезбедио  надзор. 

досадашњи  став  16. брише  се, а  досадашњи  став  17. који  постаје  став  15. мења  се  и  
тласи: 

,,У  југоисточном  делу  блока  2, на  месту  где  је  Јеврејска  улица  сужена, оставла  се  
мотућност  планирања  пешачког  пролаза  - колонаде  кроз  приземња  објеката  (од  броја  2 до  
броја  10), на  начин  да  се  грађевинска  линија  приземла  помери  до  3 nі  ка  унутрашњости  
блока. 

досадашњи  ст. 18. до  29. постају  ст. 16. до  27. 

Члан  З. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  
1. Извод  из  Плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Шафарикове , 

Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  Саду АЗ  

2. План  намене  земњишта, саобраћаја , нивелације  и  регулације  1 :500 

3. План  регулације  површинајавне  намене 1:500. 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  
Шафарикове , Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Шафариковој  број  
4) садржи  текстуални  део  који  се  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  се  у  Скупнітини  Града  Новог  Сада, 
Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Јавном  предузећу  ,,Урбанизам  
Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 



МЅс:Јел  Минк6вић  Радомировић  
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Документациона  основа  ове  одлуке  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детајвне  ретулације  блокова  између  улица  
Шафариков; Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Шафариковој  број  
4), доступна  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  
број  2 и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ. 

Члан  5. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-337/2022-1 
16. септембар  2022. године  
НОВИ  САД  



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

ИЗЈАВЈЂУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НЛЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНЛМА  И  ДОГГУНАМА  
ПЛАНЛ  ДЕТАЈЂНЕ  РЕГУЛЛДИЈЕ  БЛОКОВА  ИЗМЕЂУ  УЛЦА  
ШЛФАРHКОВЕ, ЈЕВРЕЈСКБ  И  УСІЊНСКЕ  У  НОВОМ  САДУ  
(локалитет  у  Улици  Шафариковој  број  4): 

-І IРИНРЕМЈЂЕН  У  СКЛЛДУ  СА  ЗАКОНОМ  О  ПЛЛНИРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  H HPOHHCHMA ДОНБТИМ  НЛ  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, 

-НРИПРЕМЈЂЕН  И  УСКЛЛЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЈЂЕНОМ  
ЈАВНОМ  УвидУ. 

-УСКЛАЂЕН  СА  RЛАНСКИМ  ДОКУМЕНТИМА  ШИРБГ  ПОДРУЧЈА . 

ОДГОВОРНH УРБАНСТА  
Александар  д. Савић, дипл.инж.арх. 

лицснца  број : 223А  00944 19 
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У  Новом  Саду, 18.О&2022. године  



ПОСЛОВАЊЕ  

САОБРАЋАЈНЕ  ПОВРШИНЕ  

ЗОНА  ИЗГРАДЊЕ  ПЛАНИРАНИХ  ОБЈЕКАТА  

ЗОкА  ИЗГРАдЊЕ  ПОДЗЕМНЕ  ГАРАЖЕ  
r іі i іі rііііі iii ІІ   

ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
БЛОКОВА  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ШАФАРИКОВЕ, ЈЕВРЕЈСКЕ  И  УСПЕНСКЕ  

У  НОВОМ  САДУ  
(локалитет  у  Улијји  Шафариковој  број  4) 

ПЛАН  НАМЕНЕ  ЗЕМЊИШТА, САОБРАЋАЈА, НИВЕЛАЦИЈЕ  И  РЕГУЛАЦИЈЕ  

БРОЈ  УРБАНИСТИЧКОГ  БЛОКА  

РЕГУЛАЦИОНА  ЛИНИЈА  ПО  ПОСТОЈЕЋОЈ  ГРАНИЦИ  ПАРЦЕЛЕ  

ПЛАНИРАНАРЕГУЛАЦИОНАЛИНИЈА  

 ОБАВЕЗНО  ОБЈЕДИЊАВАЊЕ  ПАРЦЕЛА  

ГРАНИЦА  КАТАСТАРСКЕ  ОПШТИНЕ  

і  ј ГРАНИЦА  ОБУХВАТА  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  

ПРЕДСЕДј-јИк  СКУЛШТИНЕ  ГРАДА  Н000Г  САДА  
ЈЕГјЕНА  МАРИНКОВИЋ  РдОМИРОВИЋ  

Јавно  Предузеће  нУРБАНИ3АМІі  завод  за  урбанизам & Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3/ ІІ  

НАЗИВ  ПЛАНА  
ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ГIЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

БЛОКОВА  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ШАФАРИКОВЕ, ЈЕВРЕЈСКЕ  И  УСПЕНСКЕ  У  НОВОМ  САДУ  
(локалитету  Улици  ШафарикоНој  број  4) 

ОдГОвОРНи  
УРВАНИСТА  А  САВиЋ  ДИПЛ _ИНЖ  арх  НА3иВ  КАРТЕ  

ПЛАН  НАМЕНЕ  ЗЕМЊИШТА. САОБРАЋАЈА, 
НИВЕЛАЦИЈЕ  И  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ОБРАЂИВАЧ  
А. ПАЊКОВ  ИЋ,д  ИПЛ _ И  нксао6. 
М.МАЊКОВИЋ -ГРИГОРО8 диллинжгод  
И.ОЖВАТ. рађ.техн. 

НАРУЧИЛАЦ  
ИЗРАдЕ  CROЅЅINGTІM DOO VETERNіK 

ПОМОЋнИК  
ДИРЕКТОРА  С.КАЦЕНБЕРГЕР . дипп.инж.арх. РоЈ  ЗАДАТКД: 

2.4.8/21 

ДдТУМ: 

08.2022. 

РДЗМЕрА: 

1:5ОD 

БРОЈ  

2 ДИРЕКТОР  д.МИЛАДИНОВИЋ  дипл.инж.арх  
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РЕПУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДІ [НЛ  
ГРАД  ноВи  САД  
СКУНШТјЛ-{А  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V-35-337/22 
дана: 21.04.2022. године  
НОВИ  САд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  дЕТАЈћНЕ  РЕГУЛАДИЈЕ  
БЛОКОВА  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  [пАФАРИКОВЕ , ЈЕВРЕЈСКЕ  И  УСПЕНСКЕ  У  нОвОм  

САДУ  (ЛОКАЛИТЕТ  У  УЛИци  ШАФАРИКОВОЈ  БРОЈ  4) 
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  нл  лвни  УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  догіунама  Плана  деталне  регулације  блокова  
између  улица  Шафарикове , Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  
пјафариковој  број  4) пре  излагања  на  јавни  увид, обав.њена  је  на  177. седници  Комисије  за  
планове  одржаној  21.04.2022.године , са  почетком  у  09,00 часова  у  згради  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  
за  урбанизам  Нови  Сад, Бул. цара  Лазара  број  З, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

177. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић , председник  Комисије , Васо  Кресовић , Радосав  
НЈћепановић , Милан  Ковачевић  и  Иван  Бракочевић , чланови  Комисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 

Градске  управе  за  заштиту  животне  средине , Градске  управе  за  грађевинско  земл.иште  и  
инвестиције  и  Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  пословс . 

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

да  је  Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  блокова  између  улица  
Шафарикове , Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Шафариковој  број  4), 

усвојена  на  ХХУ  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  10. фебруара  2022. године  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  5/22) са  Решењем  о  иеприступању  изради  стратешке  
процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регуЈiације  блокова  између  улица  
Шафарикове , Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  блокова  између  улица  
Шафарикове , Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Шафариковој  број  4), 

израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  177. седници  Комисије  за  планове  која  је  одржана  2 1.04.2022. године , Комисија  за  планове  
разматрала  је  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детајbне  регулације  блокова  између  
улица  Шафарикове , Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Шафариковој  број  
4) и  том  приликом  је  зак.њучено  да  је  Нацрт  одлуке  припремњеі -І  у  складу  са  Законом  о  



Ра  дејан  Мгхајловић  ња  дабетић, дипл.инж.арх. 

планирању  и  изградњи  (t Службени  гласник  Регіублике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/1З-УС, 98(1З-УС, 132/14, ј 45/14, 83/18, 3 1/19, 37/19-

др.закон, 09/20 и  52/21). 

Након  усаглашавања  са  ставовима  Градскс  управе  за  прописс, Нацрт  одлукс  о  изменама  и  
допунама  Плана  детањнс  регулације  регулацијс  блокова  између  улица  Шафарикове , Јеврејске  и  
Успенске  у  Новом  Саду  (локалнтет  у  Улици  Шафариковој  број  4), може  се  упутити  у  дањи  
постугіак  доношења  одлуке, у  складу  са  чланом  50. и  516 Закона  о  планирању  и  изградњи  
(НСлужбени  гласник  Републике  Србијеt, 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). 

Извеінтај  доставити : 

ј . ЈП  нурбанизам і  Заводзаурбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
3. Градској  унрави  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  управу, прописе  и  урбанизам  
5.Архиви  

Секретар  Комисије  

Јасмина  Лазић, маст.инж.арх. 

В.д! Начелника  
Председн  Комисије Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  



РЕПУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЛјНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V-35-З3?/22 
дана: 21.07.2022. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕНЈТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВHДУ  У  НАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  
ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКОВА  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ШАФАРИКОВЕ , 

ЈЕВРЕЈСКЕ  И  УСГјЕНСКЕ  У  НОВОм  САДУ  (ЛОКАЛИТЕТ  У  УЛИЦИ  
ШАФАРИКОВОЈ  БРОЈ  4) 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  3. (јавној ) седници  која  је  одржана  дана  
14.07.2022. године  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Улица  Жарка  Зрењанина  бој  2, у  
плавој  сали  на  Ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова  и  на  4. седници  која  је  одржана  21.07.2022. 
године  са  почетком  у  9,00 часова  у  згради  ЈП Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  
цара  Лазара  3, у  великој  сали  на  трећем  спрату  разматрала  је  Извештај  обрађивача  nлана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Hлана  детањне  регулације  
блокова  између  улица  Шафарикове , Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  
пЈафариковој  број  4). 

3. (јавној ) ссдници  гтрисуствовали  су: Радоња  дабетић , председник  Комисије , Васо  Кресовић , 
Милан  Ковачевић , Иван  Бракочевић , чланови  Комисије  и  Нада  Милић , секретар  Комисије  за  
планове . 

4. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председвик  Комисије , Милан  Ковачевић , Васо  
Кресовић  и  Иван  Бракочевић  чланови  Комисије . 

Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  дета.њнс  регулације  блокова  између  улица  Шафарикове , 
Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Шафариковој  број  4), усвојенаје  на  XXV 
седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  10. фебруара  2022. године  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада!!  број  5/22) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  гіроцене  угицаја  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  дета.њне  регулације  блокова  између  улица  Шафарикове , Јеврејске  и  
Успенске  у  Новом  Саду  на  животну  средину . 

У  складу  са  чланом  516 3акона  о  планирању  и  изградњи  (ІіСлужбени  гласник  Републике  СрбијеІі ,  
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/1 1, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 
23/18, 3 ј /19, 37/19-др.Заков, 09/20 и  52/21) примењује  се  скраћени  поступак  измена  и  допуна  
планског  документа  који  подразумева  да  се  не  спроводи  поступак  равогјавног  увида  и  спроводи  се  
поступакјавног  увида  у  трајању  од  најмање  15 дана. 

Нацрт  одлуке  о  нзменама  и  допунама  Гlлана  детањне  регулације  блокова  између  улица  
LНафарикове , Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Шафариковој  број  4), 
израдилоје  Јавно  предузеће  !ІУрбанизам fІ  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  177. седници  Комисије  за  планове  која  је  одржана  21.04.2022. године, Комисија  за  планове  
разматрала  је  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Hnarіa детањне  регулације  блокова  између  
улица  Шафарикове , Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Шафариковој  број  4) и  
том  приликом  је  зак.њучила  да  је  Нацрт  одлуке  припремен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  
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изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09-исправка , 64/10 - УС, 24/1!, 
ј 21/12, 42/IЗ-УС, 50/јЗ-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83(18, 31/19, 37/I9-др.закон, 09/20 и  52/21). 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  бпокова  измсђу  улица  
Шафарикове , Јеврејске  и  Успенске  у  I-Іовом  Саду  (локалитет  у  Улици  Шафариковој  број  4), 
изложен  је  на  јавни  увид  у  периоду  од  10.06.2022. до  24.06.2022. године  (чије  је  оглашавање  
објавњено  у  листу  1дневник  од  10.06.2022. године). У  токујавног  увида  доставњенаје  1 (једна) 
примедбе  и  ! (једна) примедба  након  рока  оставленог  за  подношење  примедби, што  је  обрађивач  
плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду  и  у  допуни  извештаја  о  спроведеном  
јавном  увиду. 

Јавна  презентација  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  блокова  
између  улица  Шафариковс , Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Шафариковој  
број  4) обавњена  је  14.06.2022. године  у  гјросторијама  Меснс  заједнице  ,,Житни  трг , димитрија  
Аврамовића  број  8, у  Новом  Саду, са  nочетком  у  10,00 часова. 

Комисија  за  плановеје  на  3. (јавној ) седници , одржаној  14.07.2022. године  и  на  4. седници  којаје  
одржана  21.07.2022. године  разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  
Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  
Шафарикове, Јеврејске  и  Успенске  у  Новом  Саду  (локалитст  у  Улици  Шафариковој  број  4). На  4. 
Седници  разматранајс  и  допуна  извештаја  о  спроведеномјавном  увиду . 

У  затвореном  делу  седнице , Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднета  1 (једна) 
примедба  и  1(једна) примедба  након  рока  оставњеног  за  подношењс  примсдби  на  Нацрт  бдлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  блокова  између  улица  Шафарикове , Јеврејске  и  
Успенске  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Шафариковој  број  4). 

У  оставњеном  року  за  доставњање  примедби , предлога  и  сугестија  стигла  ј  1 

примедба . 

Подносилац  примедбе  је  Марко  Трифковић , испред  Новосадске  бициклистичке  

иницијативе , са  адресом  у  Војводе  Бојовића  број  5 у  Новом  Саду. 

Након  рока  за  доставњање  примедби  предлога  и  сугестија  стигла  је  примедба  
Покрајинског  завода  за  заштиту  природе  из  Новог  Сада. 

Примедба  број  1 

Подносилац  примедбе  је  Марко  Трифковић , испред  Новосадске  бициклистичке  
иницијативе , са  адресом  у  Војводе  Бојовића  број  5 у  Новом  Саду. 

У  тексту  примедбе  наводи  се  да  је  планским  решењем  дата  могућност  реализације  
пешачког  пролаза  тј . колонаде, кроз  приземња  објеката  на  парној  страни  Јеврејске  улице  

(од  броја  2 до  броја  10), али  да  то  није  довоњно , тојест, даје  планским  решењем  потребно  
предвидети  обавезну  реализацију  овог  пешачког  пролаза . 

У  образложењу  примедбе, подносилац  подсећа  на  уско  грло  пешачких  и  
бициклистичких  кретања  у  овом  делу  Јеврејске  улице  неіосредно  ослањеном  на  
централну  градску  пешачку  зону, на  изузетно  високу  саобраћајну  фреквентност , на  
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тротоаре  недовоњне  ширине, на  непостојање  бициклистичке  стазе  која  се  пре  овог  дела  

Јеврејске  прекида  и  скреће  у  Шафарикову  улицу  и  Друго . Подносилац  примедбе  сматра  да  

би  извођењем  колонаде, тј  пешачког  пролаза  кроз  приземња  предметних  објеката, била  

могућа  реализација  бициклистичке  стазе, што  је  у  складу  са  смерницама  и  препорукама  

планова  вишег  реда, а  истовремено  био  решен  вишедеценијски  проблем  недовоњно  

безбедног  кретања  пегЈЈака  у  Јеврејској  улици. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  делимично  није  основана , а  делимично  се  

прихвата , уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  2 (пристигла  након  рока  за  доставњање  примедби , предлога  и  

сугестија ) 

Примедбује  поднео  Покрајински  завод  за  заштиту  ггрироде  из  Новог  Сада  

У  примедби  се  наводи  да  су  за  потребе  израде  предметног  планског  документа, 

05.05.2022. издати  Услови  број  03020-812/3, чији  елементи  нису  у  потпуности  уграђени  

у  нацрт  Плана, и  то  у  смислу: 

1. избегавања  инвазивних  врста  приликом  озелењавањапредметног  простора . 

2. обавезног  интегрисања  осталих  услова  везаних  за  озелењавање  у  текстуални  

део  Плана  (превасходно  оних  који  се  односе  на  очување  предеоне  и  биолошке  

разноврсности  кроз  планирање  вишеспратности  зелснила, садњу  аутохтоних  врста  и  

слично). 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  делимично  није  основана , а  делимично  се  

прихвата , уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду  

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи , Изве tдтај  се  доставња  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање . 
Након  поступања  по  овом  Извештају , обрађивач  плана  ће  планеки  документ  доставити  
надлежгІоМ  органу  градске  управе  ради  упуhивања  у  процедуру  дономења . 

Овај  извештај  је  саставни  део  Записника  са  4. седнице  Комисије  за  планове  од  21.07.2022. 

године. 
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дејан  Михајловић  

ЧЛЛНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

Вд  Начелника  

Градске  уnраве  за  урааизам  иј t5свинске  послове  

1. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх. 

2. Милан  Ковачевић , дипл.инж.арх. 

З . Иван  Бракочевић , дипл.инж.арх. 
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