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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  детањне  регулације  ,,дунавски  парк  у  Новом  Саду  (Комплекс  дома  здравња), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХІХ  седници  од  16. септембра  2022. године, доноси  

ЗАКЈІУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
изврпіеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  
регулације  ,,дунавски  парк  у  Новом  Саду  (Комплекс  Дома  здравња), пре  излагања  на  
јавни  увид  са  174. седнице  од  31.03.2022. године  и  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  
Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  ,,дунавски  парк  у  Новом  
Саду  (Комплекс  дома  здравња) са  3. седнице  Комисије  за  планове  од  14.072022. 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 : 35-192/2022-ј  
16. септембар  2022. године  
нови  слд  



На  основу  члана  35. став  7. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 исправка , 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 

50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и  52/21) и  
члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  Новог број  
11/19), Скупіптина  Града  Новог  Сада  на  ХХјХ  седници  од  16. септембра  2022. године , 
доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  дЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ,,ДУНАВСКИ  

ПАРК  У  НоВОМ  САдУ  (КОМПЛЕКС  ДОМА  ЗДРАВЛА) 

Члан  1. 

Овом  одлуком , а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  детањне  
регулације  ,,дунавски  парк  у  Новом  Саду  (Комплекс  дома  здравња) (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  33/21) мења  се  и  допуњује  ПЛАН  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
,,ДУНАВСКИ  ПАРК  У  НОВОМ  САДУ  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
46/05) (у  дањем  тексту : План), за  Комплекс  дома  здравња, у  Катастарској  оппітини  Нови  
Сад  11, површине  0,20 ћа. 

За  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана, утврђена  је  
тачка  описа  број  1 на  западној  граници  парцеле  број  73, којаје  дефинисана  координатама : 
Y1 7410371,78; Х15012890,45. Од  ове  тачке  у  правцу  истока  граница  пресеца  парцелу  
број  73 и  долази  до  источне  границе  парцеле  број  73, односно  до  тачкс  описа  број  2 којаје  
дефинисана  координатама : Y2= 410336,78; Х2=5012896,93, затим  граница  скреће  ка  
југозападу , прати  источну  границу  парцела  бр. 73 и  74  и  ка  северу  пратећи  западну  
границу  парцела  бр. 73 и  74 и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плана . 

Члан  2, 

У  Плану  одењак  ,,З. ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  
пододењак  ,,3.З. Правила  грађења  и  обликовање  објеката  подтачка  ,,З.З.1. Услови  и  
правила  за  изградњу  објеката  на  коіплексу  дома  зДравЈі.а  део  ,,дом  здравња  после  
става  8. додаје  се  5 ставова  који  гласе : 

,,Планира  се  проілирење  комплекса  дома  здравња  корекцијом  северне  међе  
парцеле  број  74, тако  што  се  припаја  неизграђен , слободан  део  парцеле  број  73 у  КО  Нови  
Сад  11. Корекција  северне  међе  је  у  складу  са  постојећим  стањем , односно  положајем  
постојеће  ограде. Померањем  међе  стварају  се  услови  и  за  транслаторно  померање  
трафостанице . 

Постојећи  помоћни  објекти  на  парцели  се  уклањају , а  планира  се  изградња  новог  
приземног  објекта  за  третман  инфективног  медицинског  отпада  (ИМО), димензија  
8,5 rn x  18 tn ca дворишне  стране , у  северозападном  делу  парцеле, у  складу  са  графичким  
приказом . 
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Планира  се  промена  спратности  са  П+2+Т  на  П+2+Пк, у3 доградњу  назитка  и  
усклађивање  висине  коте  слемена, лрема  условима  Завода  за  заштиту  споменика  културе  
Града  Новот  Сада. Могућаје  доградња  лифта  у  објекту. 

Планира  се  прилагођавање  објеката  свим  стандардима  приступачности , 
реконструкцијом  постојећих  степеништа  и  изградњом  лриступне  рампе, платоа  и  
споЈЂашњег  степениште  на  дворишном  улазу  у  објекат, уз  западну  фасаду  према  
дунавском  парку  (споредни  улаз). На  тлавном  улазу  планирана  је  споЈЂна  монтажно -

демонтажна  рампа. Опционо  је  денивелацију  од  10 см  могуће  репіити  нивелисањем  
партера  јавне  површине . На  северној  страни  објекта  планира  се  изградња  степеништа  за  
приступ  техничкој  просторији . 

Планира  се  обнова  и  реконструкција  постојеће  ограде  дуж  целог  обода  комплекса, 

према  условима  Завода  за  заштите  споменика  културе  Града  Новот  Сада. 
Поред  планираног  паркинг-простора  планирају  се  зелене  површине  са  високим  

зеленилом . 
У  подтачки  ,,3.3.б. ПоказатеЈЂи  планираних  ііамена  и  капацитети  и3граДње  у  

делу  ,,Показатењи  планираних  намена  и  капацитета  изградње  део  ,,Биланс  поврінина  и  
део  ,,дом мењају  се  и  тласе: 
,,Биланс  површина : 

Површина  заштићеног  подручјаје 5.58 ћа  
Површина  парка: 

1. Зеленеповршине  
2. Језеро  
3. Стазе  
4. Тениско  игралиште  
5. Спортско -културно-рекреативни  тсрен  
6. дом  здравња  

3,08 ha 
0,13 ћа  
0,76 ћа  
0,40 ha 
0,17 ћа  
0,20 ћа  

Укупна  површина  парка: 4,74 ha 

Дом  здрава  

- Површина  комплекса 1984,45 м2  
- Површинаподобјектом 927м2  

Поврілина  под  главним  објектом  774 м2  

Површина  под  помоћним  објектима 153 м2  

- Бруто  развијена  површина  објеката  3 174 м2  

- Индексизграђености 1,29 

- Степен  заузетости  . 49,73 % 
Планирани  индекс  изтрађености  1,60 

- Планирани  степен  заузетости  46,71 % 

У  одењку  ,,б.О. РЕГУЛАЦИЈА  МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРНИХ  СИСТЕМА  

пододењак  ,,б.1. flna!і  хидротехЈіике  део  ,,Услови  за  прикЈbучење  І1a водоводгіу  
Nірежу: и  део  ,,Услови  за  јірикњучење  на  кагіализациону  мрежу: бришу  се. 
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После  дела  ,,Подземне  воде  додаје  се  део: ,,Услови  за  изградњу  инсталација  и  
прикњучака  на  водну  и  канализациопу који  гласи : 

,,Услови  за  изградњу  инсталација  и  прикњучака  на  водііу  и  канализациоііу  
инфраструктуру  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  поврмине , између  две  регулационе  
линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано , или  обострано , 
уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставњају  тако  да  водоводна  
мрежа  задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  на  друте  инсталације  и  објекте  
инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  0,7-1 м, а  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  других  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. 

Задате  вредности  су  растојања  од  споњне  ивице  новог  цевовода  до  споњне  ивице  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  није  могуће  испомтовати  тражене  услове, пројектом  предвидети  
одговарајућу  зајлтиту  инсталација  водовода. 

Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високотрадње ! 
Минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката. 

дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2-1,5 гл  мерено  од  коте  терена, а  на  
месту  прикњучк  новопланираног  на  постојећи  цевовод , дубину  прикњучка  свести  на  
дубину  лостојећег  цевовода . 

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  
ширине  пута  за  минимум  1 м  од  сваке  стране . 

На  траси  новог  дистрибутивног  водовода  предвидети  одговарајући  број  хидраната  
у  свему  према  важећим  прописима . Предност  дати  уградњи  надземних  хидраната . 

Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбеђује  у  
нормалним  условима  водоснабдевања  количину  воде  од  5 llѕ  ca притиском  од  0,5 bara за  
потребе  противпожарне  заштите  (хидрантска  мрежа, спринклерски  систем, ...). 

За  потребе  санитарне  воде  у  нормалним  условима  водоснабдевања  Јавно  
комунално  лредузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбеђује  притисак  на  месту  
лрикњучења  од  2,5 bara. 

Водоводни  прикњучци  

Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  се  прикњучком  објекта  на  јавни  
водовод . 

Прикњучак  на  јавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом , а  завршава  
се  у  склоништу  за  водомер , закњучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  прикњучка  величином  и  типом  водомера  одређује  пројектант  
на  основу  претходно  урађеног  хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсталација  за  
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објекат, а  одобрава  Јавно  комунално  предузсће  ,,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  (,,Службсни  лист  Града  
Новог  Сада , бр. 60110, 8/1 1 - исправка , 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и  59/20) и  Правилника  о  
техничким  условима  за  прикучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  
систем  канализације  (,,Службсни  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94)! 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  
приклучак . 

Индивидуални  водомери , за  мерење  потрошње  воде  за  породичне  стамбене  и  
пословне  објекте , поставлају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта , на  парцсли  корисника , 0,5 м  од  регулационе  линије. 

Потребан  пречник  и  положај  приклучка  треба  битв  дефинисан  пројектом  
унутрашњих  инсталација  објекта  који  се  приклучује . 

Извођење  прикњучка  водовода ,  као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавног  комуналног  прсдузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасу  мрсже  канализације  полагати  у  зони  јавне  површине  између  две  
регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано , или  обострано , уколико  је  улични  
фронт  uіupu од  20 м, 

Минимални  прсчник  опште  канализације  250 мм. 
Трасе  канализацијс  се  поставлају  тако  да  се  задоволе  прописана  одстојања  у  

односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 
Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  инфра—

структуреје  0,7-1 nі, a вертикално  0,5 м. 
Није  дозволево  полагањс  фекалне  канализације  испод  објеката  високоградње . 

Минимално  одстојање  од  темела  објекта  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката . 

Сви  објекти  за  сакуплање  и  третман  отпадних  вода  морају  бити  водонепропусни  и  
заштићени  од  продирања  у  подземне  издане  и  хаваријског  изливања . 

Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1,3 гл, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњсње  услова  приклучења  индивидуалнх  објеката ), а  на  месту  
прикњучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

На  траси  предвидети  изградњу  доволног  броја  ревизионих  шахтова  на  
прописаном  растојању  од  160 до  200 DN, a макимално  50 nі. 

Канализација  атмосферских  вода  са  саобраћајних  и  манипулативних  површина  пре  
упуштања  у  атмосферску  канализацију  или  канализацију  општег  типа  Града  Новог  Сада  
мора  проћи  третман  на  сепаратору  лаких  нафтних  деривата  и  песколову . 

директно  одвођење  атмосферских  вода  са  уређених  водонепропусних  површина  и  
са  кровова  објеката  у  јавну  канализацију  ограничава  се  на  30 1!ѕ/ha, npu прорачуну  са  
количином  која  одговара  двадесетоминутној  киши  повратног  периода  две  године  - 
усвојити  120 1/ѕ!ha. 

Све  количине  изнад  наведених  вредности  морају  се  прихватити  ретензијом  и  
поступно  упуштати  у  планирану  атмосферску  канализацију . 



5 

Ретензија  за  прихват  атмоеферских  вода  се  мора  пројектовати  унутар  парцеле  
корисника . 

Прихват  канализације  отпадних  вода  планирати  из  санитарних  чворова  и  кухиња . 
Отпадне  воде  морају  задоволити  услове  дефинисане  Одлуком  о  санитарно-

техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  17/93, 3/94 10/01 и  47/06 - др. одлука). Уколико  исте  нс  
задоволавају  наведене  услове, морају  имати  одговарајући  предтретман . 

Канализациони  приклучци  

Прикњучак  на  фекалну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  завршава  се  у  
ревизионом  пЈахту . 

Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  пројектант , а  одобрава  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, на  основу  прстходцо  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  у  складу  са  типом  објскта, техничким  нормативима , Одлуком  о  
условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  
воде  и  уклањања  вода  и  Правилником  о  техничким  условима  за  приклучење  на  технички  
систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације . 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  се  приклучити  на  
канализациону  мрежу, акоје  она  изграђена. 

Прикњучење  нословних  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 200 rnm. 
Ревизионо  окно  лоцира  се  на  парцели  корисника , на  0,5 м  од  регулационе  линије . 
Објекти  чије  отпадне  воде  садрже  штетне  материје , могу  се  приклучити  на  

канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  приклучка  угради  уређај  за  пречишћавање  
индустријских  отпадних  вода  до  прописаног  квалитета  упуштања  у  канализацију . 

Објекат  који  се  водом  снабдева  из  соnственог  изворишта  моке  се  прикњучити  на  
фекалну  канализацију  под  условом  да  постави  водомер  за  мерење  исцрплене  воде. 

Прикњучење  подрумских  и  сутеренских  просторија , као  и  базена  на  
канализациони  систем  дозволава  се  само  преко  аутономног  постројења , препумпавањем . 

Код  решавања  одвода  уnотреблених  вода  поступити  ло  Одлуци  о  санитарно-
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  ујавну  канализацију . 

Заулене  атмосферске  воде  са  манипулативних  поврніина  као  и  воде  од  nрања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.), посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сеnаратор  уња  и  масти  и  
лаких  течности  итек  потом  испуштати  у  реципијент! 

Санитарно -фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишћавања  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу , уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежног  јавног  комуналног  
предузећа . 

Извођење  прикњучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  надле-
жности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 
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Члан  З. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Разімера  
1.1 Извод  из  Плана  генералне  регулације  старог  градског  центра  и  

подручја  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  - План  намене  
површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације АЗ  

1.2 Извод  из  Плана  деталне  регулације  ,,дунавски  парк  у  
Новом  Саду  - Регулационо  и  нивелационо  решење  са  
правилима  уређења  парковске  површине АЗ  

2. План  намене  површина, нивелације  и  регулације  са  саобраћајем 1:500. 

Члан  4, 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детајњне  регулације  , дунавски  парк  у  
Новом  Саду  (Комплекс  дома  здравла) 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  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  детане  регулације  ,,дунавски  парк  у  
Новом  Саду  (Комплекс  дома  здравња) 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  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА тГ/ дедница  
Број : 35-192/2022-Г  
16. септембар  2022. године  
НОВИ  САД :? у$еiејена  Маринковић  Радомировић  
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Г-ја  основу  члана  27. став  2. тачка  4. правилника  о  садржини , начину  и  поступку  
израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  планирања  (,,Службени  гласник  РС , 
број  32/19), 

ИЗЈАВЈБУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  НАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  
дОПУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ,,ДУНАВСКИ  ПАРК  У  
НОВОМ  САДУ  (Комплекс  дома  здравла): 

- ПРИПРЕМЈЂЕН  У  СКЛАдУ  СА  ЗАКОНОМ  О  ПЛАНИРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  И  ПРОПИСИМА  дОНЕТИМ  НА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, КАО  
ИДАЈЕ  

- nPuHPEMJhEH H УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЈБЕНОМ  
ЈАВНОМ  УВИду  

ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА  

     

 

, 

  

  

  

У  ј-Товом  Саду, 24.08.2022. године  
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 СПОРтСКОкултУРнОРЕкРЕАТИВЧИ  КОМПЛЕКС  

* СПоМЕчик  ПРИРОДЕ  І F КАТЕГОРИЈЕ  - ДУНАВСКИ  ПАРК  

ГГТІЛП  ПОДРУЧЈЕ  ЗАШТИТЕ  

тРАНСфОРМАтОРСКА  СТАНицА  

РЕГУЛАЦИОнА  ЛИНИЈА  ПО  ПОСТОЈЕЋОј  ГРАНИЦИ  ПАРцЕлЕ  
- - - пЛАНиРАнА  РЕГУлАцИОНАЛИНијА  

ГРАНИЦАОБУхВАТАПлА  

ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ДУНАВСКИ  ГIАРК  У  НОВОМ  САДУ  

(Комплекс  дома  здравња ) 

Плач  наменегіовршина  нивелације  и  регулације  
са  Саобраћајем  

НАМЕНА  ПОВРШИнА  

ЗДРА8СТВО  

РЕЖИМ  ОБЈЕКАТА  

ПОСТСЈЕЋИ  ОБЈЕКАТ . П+2+Пк  (П+2+т) 

ПЛАнИРАЧИ  ПОМОЋни  оБЈЕКАт - П  

САОБРАЋАЈНЕ  ПоеРшичЕ : 

ПЕШАЧКЕ  поеFшинЕ  

САОБРАЋАЈНЕ  ПОВРШИНЕ  У  ОКВИРУ  КОМППЕКСА  
пАркинг  у  оквиру  КОМППЕКСА  

ПАРкичг  ЗА  ОСОБЕ  СА  ПОСЕБНИМ  ПОТРЕБАМА  

ЗОчА  ПРОСТОРА  ЗА  КОнТЕЈНЕРЕ  

3ЕлЕчИпО  У  ОКВИРУ  kOMnnEkCA 

ПЛАНИРАчА  ВИСОКА  ВЕГЕТАЦИЈА  

ПАРК  

ПРБДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ  ГРААА  новог  САДА  
ЈЕЛЕНА  МАРИНКОВИЋ  РАдОМИРОВИЋ  

Јавно  Предузеће  УРБАни3АгІ Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад. Вуітевар  цара  Лазара  ЗјН ! 

нАзив  ПЛА  И2МЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАГbНЕ  РЕгУЛАцИЈЕ  дунАвски  ПАРк  уновом  САдУ  {Комппекс  дома  здравгbа) 
одгокорни  
УРБАНИСТА  

Др,д.ПСЛИЋ  ДвгсГвчвскрш  
Б.ЈОВАнови  РТЕ  Пгккквкмгкк  ршкка  кклкцкqккрм  улачијв  

Ск  сккв  раћајкм  

СБРАЋивАч  
Др.д.ПОЛИЋ. наскрс  
БЈОВАНОВИЋ  LВУШЊАР , Двмглјкнжарв  
М.СТЕфАНСвић  крхГввв. 

НАРУЧИЈАЦ  
иЗрлдЕ  

ГРАд  НОВИ  САД  

ПОМСЋНИК  
РЕкпорА  СЈАЦБНБЕРГЕР . квасарч  врој  зА0АТсА  

і .4.14/2 

ДАТУМ : 

ОВ.2О22 

рАзАвлРд І  EPCj: 

1:ЕОО 2 ДИРЕКТОР  

\ 

уnеваР  Mu%a-Fa 
ПМІH 

\ 



Е
- 

ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ДУНАВСКИ  ПАРК  У  Новом  САДУ  

(Комгілекс  дома  здравз-bа) 

ПЛаН  Намене  пОвршиІ- а  ниаелације  и  регулације  
са  оаобраћајем  

НАМЕНА  ПОВРШИНА  

3дРА8СТвО  

РЕЖИМ  ОБЈЕКАТА: 

ПОСТОЈЕЋИ  ОБЈЕКАТ  - П+2+Пе  (П+2+Т) 

 ЛЛАНИРАНИ  ПОМОЋНИ  ОБЈЕКАТ - П  

САОБРАЋАЈнЕ  flOBPUJuHE 

ПЕШАЧКЕ  ПОВРШИНЕ  

САОБРАЋАЈНЕ  flOBPUJuHE У  ОКВИРУ  КОМГІЛЕКСА  

ПАРКИнГ  У  ОКВИРУ  КОМПЛЕКСА  

ПАРКИнг  ЗА  ОСОБЕ  СА  IЛОСЕБНИМ  ПОТРЕБАМА  

ЗОНА  ПРОСТОРА  ЗА  КОНТЕЈНЕРЕ  

ЗЕЛЕНИЛС  У  ОКВИРУ  КОМПЛЕКСА  

ПЛАНИРАнА  ВИСОКА  ВЕГЕТАЦИЈА  

ПАРк  

СПОРТСКО1(УЛТуРНОРЕКРЕАТи 9ни  КСМПЛЕКС  

СПОМЕНИК  ПРИРОДЕ  1 КАТЕГОРИЈЕ  д 1-АВСКИ  ПАРК  

ПОДРУ4ЈЕ  3АшТиТЕ  

ТРАнСФОРМАТОРСКА  СТАнИЦА  

РЕГУЛАЦИОНА  ЛИНИЈА  IЛО  ПОСТОЈЕЋОЈ  ГРАНИЦИ  ГАРЦЕЛЕ  
- - — ПЛАНиРАНА  РЕГУЛАЦиОНА  ЛИнИЈА  
9 И  • ГРАНиІАОБУХВАТАПЛАНА  

ПРЕДСДДНИК  СКУЛШТИНЕ  ГРА2А  НОПОГ  САДА  
ЈЕЛЕНА  МАРИНКОВИЋ  Р/\дОмиРОвиР  

___
Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ завод  за  урбанизам  

Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3111 

НАзив  плк  и3МЕнЕ  и  ДОПУНЕ  ПЛДНА  дЕТДIЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ДУНАВСКИ  ПДРК  
У  НОВОМ  СДДУ  (Комплекс  дома  здравЈbа) 

сдговорни  
УРБАНИСТА  

др. д.ПОЛИЋ , Депл .нке .вр  
Б.ЈОВАНСвИЋ  I]ЈУШЊАР, Дегаиеее .ар  иив  Плаееамееu лпалшАеа  .euenufeatІajeu регУлаца]е  - 

еп  саоараћ*,а  

олРАЋиеАч  се ЈпоЛаееLеD 
М.СТI]фАНОаиЋ. ерх.теее . 

нАРиЛАц  
И Ад  

ГРАД  НОВи  САД  

ПомоЋНи!( 
ДИРЕКТОРА  СКАЦЕНБЕРГЕР ,дипл,иеееаре  БроЈ  ЗАЛАТхДк: 

1.4.14121 

ДАТУм: 

08.2022. 

РАзмБРА: 

оо  

еРоЈ: 

2 диРЕIпОР  

-,еаеа,‚---:.-,--: ‚--. 

д,МИЛАдиноаиЋ  Дегл uеак,прх. 

--------------- 

75 

* 

Р-1:500 



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИHА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V-35-192/22 
дана: З !.ОЗ 2022. године  
ноВИ  САд  

ИЗВЕІПТАЈ  
О  ИЗВРШЕІ{ОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛИ  НАЦРТА  

ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ДУНАВСКИ  ПАРК  У  НОвОм  САДУ  (КОМПЛЕКС  ДОМА  ЗДРАВЈБЛ) ПРЕ  

ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  дунавски  
парк  у  Новом  Саду  (Ј(омплекс  дома  здравња), обавњена  је  на  174. седници  која  је  одржана  дана  
31.03.2022. године  у  згради  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам , у  великој  сали  натрећем  спрату  
са  почетком  у  9,00 часова. 

174. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовић, Радосав  
Шћепановић , Милан  Ковачевић  и  Иван  Бракочевић , чланови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  
Комисијс  за  планове . 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  ијјвестиције , Градске  управе  за  заштиту  животне  
средине  и  Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове . 

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

да  је  Одлука  о  изради  о  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  дунавски  парк  у  Новом  
Саду  (КоМплеј(с  дома  здравња), усвојена  на  хујј  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  
одр)каној  22. јула  2021. године  ( Службени  лист  Града  Новог  садаІ l број  33/21) са  Решењем  о  
неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  
Дунавски  парк  у  І-Јовом  Саду  на  ЖИВОТН  средину . 

Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  Дунавски  парк  у  Новом  Саду  
(Комплекс  дома  здравња) биоје  на  раномјавном  увиду  у  периоду  од  05. августа  2021. године  до  
19. августа  202!. године . 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  дунавски  парк  у  Новом  Саду  
(І(омплекс  Дома  здравња), израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад. 

На  174. седници  одр)І(аној  31.03.2022. године  Комисија  за  планове  разматрапаје  Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  дунавски  парк  у  Новом  Саду  (Комплекс  дома  
здравла) и  том  приликом  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  плана  припремњен  у  складу  са  
Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09- 



исправка, 64/10 - ус, 24/1 1, 121/12, 42113-УС, 50/1З-УС, 98/1 3-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/1 9 и  37/19- др.Закон, 09/20 и  52/21), уз  потребне  корекције . Комисија  сматра  да  је  у  графичком  прилогу  Нацрта  потребно  означити  рампу  са  дворишне  стране  и  паркинг  место  за  инвалиде . 

Накои  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе , Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  дунавски  парк  у  Новом  Саду  (Комплекс  дома  здравња) може  се  упутити  у  даЈЂи  постуnак  доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. 3акона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, ЅІ /09-исправка , 64/10 - УС, 24/11, 121/ ј 2, 42/ І 3-УС, 50/I3-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/I9-др.Закон, 09/20 и  52/21). 

Овај  Извештај  је  саставни  део  Записника  са  174. седuице  Комисије  за  планове  од  31.03.2022. гоДине. 

Извештај  доставити : 
1. Јп  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земЈЂиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевннске  послове  
4.Члану  Градског  већа  за  управу, nponuce u урбанизам  
5.Архиви  

СекретаQ Комисије  

Јасмина  Лазић, маст.инж.арх. 

В.д. Начелника  
Предсеі Комисије Градске  управе  заурбанизам  и  граевинске  послове  

d ј , -  
дејан  Михајловић  р  адога  дабетић, дипл.инж.арх. 
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
комисиЈА  зл  ПЛАНОВЕ  
Број ; V-35-192/22 
дана; 14.07.2022. године  
нОВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
o OEABJІIEHOM JABHOM увиду  у  НАЦРТ  ОдЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  
ПЛАНА  дЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ,,ДУпАВСКИ  ПАРК  У  новОМ  слду  (КОМПЛЕКС  

дОМА  ЗДРАВЛЈА) 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  З. (јавној) седници  која  је  одржана  дана  

14.07.2022. године  у  згради  Скуппттине  Града  Новог  Сада, Улица  Жарка  Зрењанина  број  2, у  плавој  
сали  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрапаје  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  
јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  ,,дунавски  парк  у  
Новом  Саду  (Комплекс  дома  здравња). 

З. (јавној ) седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовић, Милан  
Ковачевић, Иван  Бракочевић , чланови  Комисије  и  секретар  Комисије  Нада  Милић. 

Одлука  о  изради  о  измена  и  допуиа  Плана  деталне  регулације  Іідунавски  паркІ  у  Новом  Саду  
(Комплекс  дома  здравња), усвојенаје  на  XVІI седници  Скуіиптине  Града  Новог  Сада  одржаној  22. 
јула  202 1. године  (ІІСnужбени  лист  Града  Новог  CanaІі  број  33/2 1) са  Решењем  о  неприступању  
изради  стратеглке  гіроцене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  
дунавски  парк  у  Новом  Саду  на  животну  средину . 

Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  ІІдунавски  паркІІ  
у  Новом  Саду  

(Комплекс  дома  здравња) био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  05. августа  202 1. године  до  19. 
августа  202 1. године . 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталnе  регулације  дунавски  парк 1  у  Новом  Саду  
(Комплекс  дома  здравња), израдилоје  Јавно  предузеће  ІІУрбанизамІ  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  174. седници  одржаној  31.03.2022. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  дунавски  парк  у  Новом  Саду  (Комплекс  дома  
здравња) и  том  приликом  констатовала  даје  текст  за  Нацрт  одлуке  припремњен  у  складу  са  Законом  
о  планирању  и  изградњи  (ІІСЛуЖбеНИ  гласјІик  Републике  Србије 1 , бр. 72/09, 8 1/09-исправка, 64/1 0 - 
УС, 24/1 1, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/1 8, 3 1/19 и  37/19- др.Закон, 09/20 
и  52/21), уз  потребне  корекције. Комисијаје  закњучила  даје  у  графичком  прилогу  Нацрта  потребно  
означити  рампу  са  дворипіне  стране  и  паркинг  место  за  инвалиде . 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  ,,дунавски у  Новом  Саду  
(Комплекс  дома  здравња) изложен  је  на  јавни  увид  у  периоду  од  0 1. јуна  2022. године  до  30. јуна  
2022. године  (чијеје  оглашавање  објавлено  у  листу  дневник  од  01. јуна  2022. године). У  току  
јавног  увида  није  доставњена  ниједна  примедба  на  Нацрт  плана, штоје  обрађивач  плана  констатовао  
у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Након  спроведеногјавногувида , Комисија  за  плановеје  на  З . (јавној ) седници, одржаној  14.07. 2022. 
године, (чије  оглашавањеје  објавњено  заједно  са  текстом  огласа  зајавни  увид) разматрала  Извештај  
обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
деталне  регулације  ,,дунавски  парк  у  Новом  Саду  (Комплекс  дома  здравња). 

У  затвореном  делу  седнице, Комисијаје  констатовала  да  у  Току  јавног  увида  није  поднета  ниједна  
примедба  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулацнје  ,,дунавски у  
Новом  Саду  (Комплекс  ,дома  здравња). 

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи, Извештај  се  доставња  обрађивачу  плаиа  на  
надлежно  поступање. 

Гјакон  ііоступања  по  овом  Извештају, обрађивач  nnaiia he плански  документ  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упуhивања  у  процедуру  доношења. 

Овај  Извеиптај  је  саставни  део  3аtіисника  са  3. седпицс  Комисије  за  планове  од  14.07.2022. 
године. 

ПРЕдЕЏЈ4\К  КОМИСИЈЕ  

Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

 

Вд  Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам  играђевннске  послове  

  

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. Васо  Кресовић, дипл.иііж.арх. 

2. Милан  Ковачевић, дипл.инж.арх. 

З . Иван  Бракочевић , дипл.инж.арх. 

, 

4. Нада  Милић, дипл.инж.арх.мастер  
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