
Председница  

ена  Маринковић  Радомировић  

На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог број  11/19), поводом  разматрања  Предлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  Улица  
Радничке  и  Стражиловске ), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ххІх  седници  оД  16. 

септембра  2022. године , доноси  

ЗАКЛУЧАК  

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  на  углу  Улица  Радничке  и  
Стражиловске ), пре  излагања  на  јавни  увид  са  156. седнице  од  25. 1 1.202 1. године  и  
Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  Улица  Радничке  и  
Стражиловске ) са  4. седнице  од  21.07.2022. године . 

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 : 35-95012021-1 
16. септембар  2022. године  
НОВИ  САД  



На  основу  члана  35. став  7. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 УС, 24/1 I, 121/12, 42/13 УС, 
50/13 - ус, 98/13 - УС, 132/ ј 4, 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  
H/19), Скугпнтина  Града  Новог  Сада  на  ХХјХ  седници  од  16. септембра  2022, године, 
доноси  

оДлУку  
о  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

МАЛОГ  ЛИМАНА  У  Новом  САДУ  
(ЛОКАЛИТЕТ  НА  УГЛУ  УЛИЦА  РАДНИЧКЕ  И  СТРАЖИЛОВСКЕ ) 

Члан  1. 

Овом  одлуком , а  на  освову  Оддуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  деталве  
регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  
Стражиловске ) (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  28/21) мења  се  и  допуњује  
ПЛАН  ДЕТАЈћНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  МАЛОГ  ЛИМАНА  У  НОвОМ  САДУ  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр.  52/09, 22/19, 59/19, 52/21 и  16/22) (у  дањем  тексту: План) за  
локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске . 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћен  је  део  грађевинског  подручја  
Плана  у  Катастарској  општини  Нови  Сад  іј, површине  860 м2, унутар  описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана  утврђена  је  
тачка  на  тромеђи  парцела  бр. 776, 780 и  7758/1 (Радничка  улица). Од  ове  тачке  у  правцу  
југоистока  управним  правцем  граница  долази  до  осовине  Радничке  улице, затим  скреће  ка  
југозападу , прати  осовину  Радничке  улице  и  долази  до  пресека  са  управним  правцем  
повученим  из  тремеђе  парцела  бр. 776, 7758/1 (Радничка  улица) и  840 (Стражиловска  
улица). дале, граница  скреће  ка  северозападу , прати  претходно  описан  пранац  и  западну  
границу  парцела  бр.  776 и  777 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 777, 778 и  840 
(Стражиловска  улица). Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  североистоку , прати  границу  
парцела  бр. 777 и  778, затим  скреће  кајугоистоку , прати  источну  границу  парцела  бр. 777 
и  776 и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  тачку  описа  границе  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана. 

Члан  2. 

У  Плану  оделак  ,,3. ПРОСТОРНА  ОРГАНИ3АЦИЈА  пододелак  ,,3.7. План  
уређења  зелених став  I I. реченица  прва  мења  се  и  гласи: 

,,Обавезво  је  формирање  кровног  врта  на  приземном  објекту  приступа  подземној  
гаражи  у  северном  делу  парцеле  број  781 у  Радничкој  улици  број  25 и  у  северном  делу  
планиране  грађевинске  парцеле  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске  

После  става  12. додају  се  четири  нова  става  која  гласе: 
,,Приликом  уређења  зелених  и  слободних  површина, избор  билних  таксона  треба  

да  буде  у  складу  са  педолошким , климатским , хидролошким  и  другим  условима  
локалитета . Комбиновати  дрвеће  и  жбуње  различитих  висива  (високо , средње  високо  и  



2 

ниско) у  цијгу  санирања  негативних  утицаја  на  жівотну  средину  ради  очувања  и  
унапређења  еколошких  функција  локалитета . дати  предност  коришћењу  аутохтоних  
биЈБака, у3 употребу  мањег  процента  егзотичних  и  других  адекватних  алохтоних  врста. 
Удсо  јсдне  врстс  ограничава  се  на  lО% од  укупног  потенцијала  (предност  дати  садњи  
всћег  броја  биЈБних  врста  у  односу  на  велике  групе  једне  врстс  дрвећа). 

Избегавати  садњу  инвазивних  врста: ДИВЈБИ  дуван  (Aѕc!epіa ѕyrіaca), јасенолисни  
јавор  (Асет  negundo), кисело  дрво  (Aіlanthuѕ  glanduloѕa), багремац  (Атогрhа  frutіcoѕa), 
западни  копривић  (Celtiѕ  occіdenta1іѕ ), дафина  (Eleagnuѕ  апgиѕц fо1іа), пенсилвански  
длакави  јасен  (Fraxіrіuѕ  perіnyzlvanіca), трновац  (G!edіtchіa tтјасапtоѕ), жива  ограда  
(Lусіuт  hаlјтфоlіит), петолисни  бршЈБан  (Parthenocіѕѕuѕ  іnѕerta), касна  сремза  (Prumuѕ  
ѕerotіna), јапанска  фалопа  (Reynourіa ѕyn. Fallopiajaponіca), багрем  (Rоbіпјарѕеиdоасасіа) 
и  сибирски  брест (U1тиѕриміlа). 

Приликом  спровођења  зсмѕrаних  радова, сачувати  површински  слој  земѕrишта  
обогаћсн  слојсм  квалитетног  хумуса, који  треба  користити  као  подлогу  за  садњу  
вегстацијс  након  изградње . 

Уколико  се  у  току  радова  пронађу  геолошка  или  палеонтолошка  документа  која  би  
могла  представњати  заштићену  природну  вредност, иста  пријавс  Министарству  заштите  
животне  средине  као  и  да  се  предузму  све  мсрс  заштите  од  уништења, оштећења  или  
крађе  до  доласка  одговорног  

У  одсѕrку  ,,Ѕ. УСЛОВИ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПЛАНА  пододеѕrак  ,,5.2. Правила  
32 уређење  и  изградњу  објеката  подтачка  ,,5.2.2. Стамбени  објеіпи  и  објекти  
ванстамбених  намена  део  6) Изградња  нових  објеRата  послс  става  18. додаје  се  шест  
ставова  који  гласе: 

,,Планира  се  формирање  нове  грађевинскс  парцеле  обједињавањем  парцсла  бр. 
776 и  777 и  изградњајсдног  вишепородичног  стамбсно-пословног  објекта  спратности  од  
По+П+б  (раван  кров) до  По+П+б+(пов!7) (раван  кров) на  углу  улица  Радничке  и  
Стражиловске . Планира  се  повлачсње  грађевинске  линије  у  Стражиловској  улици  на  
нивоу  приземѕrа  за  2 м  у  односу  на  регулацију , изузев  зоне  у  дужини  од  4 м  у  северном  
делу  парцеле, с  тим  да  је  о6авс3н0 нивелационо  усаглашавање  са  котом  јаннс  површинс  
Стражиловске  и  Радничкеулице . Ширинауличногтрактау  Стражиловској  улицијс  14 м, 
а  ніирина  тракта  у  Радничкој  улици  се  мора  усагласити  са  ширином  непосредно  суседног  
објскта  у  Радничкој  улици  број  23 (парцела  број  780). 

Седми  спрат  се  формира  као  повучен  у  односу  на  обе  уличне  фасаде. На  објектима  
ћс  се  планирати  раван  или  кров  малог  нагиба . Раван  кров  који  представѕ rа  тсрасу  стана  на  
последњој  стажи  ће  с  користити  као  проходан  део  крова. Испод  цслс  парцсле  планираће  
се  једна  или  више  подрумских  етажа  за  намену  гаражирања  возила . 

Улични  фасадни  препусти  планирани  су  у  Стражиловској  улици  до  1,2 іn, на  50 % 
површине  фасаде. Улични  фасадни  препусти  у  Радничкој  улици  планирани  су  до  0,5 м, на  
50 % површинс  фасаде . Фасадни  препусти  на  дворишним  фасадама  могу  бити  до  1,2 м, на  
50 % површине  фасадс, уз  неопходно  удаѕrењс  од  објекта  у  Радничкој  улици  број  23. 

Нови  колски  приступ  јс  само  из  Радничкс  улицс  и  формира  се  тако  да  се  задржава  
стабло  копривића  као  део  дрвореда  са  неопходном  зоном  заштите  кореновог  система  од  
минимум  2 м. 
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Обавезно  је  решавање  паркинг-места  у  оквиру  парцеле , по  нормативу  минимум  

једно  паркинг-место једаіі  стан , односно  једно  паркинг-место  на  70 м2  површине  

пословног  простора . Како  би  се  задовоњио  овај  норматив , паркирање  и  гаражирање  

возила  се  планира  у  једној  или  више  подрумских  етажа. Приступ  етажи /етажама  за  

паркирање  и  гаражирањаје  колским  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 . дебЈbина  супстрата  у  поЈЕима  

предвиђеним  за  садњу  зеленила  треба  да  буде  минимум  30 см, што  зависи  од  врста  

биЈЕака  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  1,5х1,5>d,2 м  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  лредвидети  у  оквиру  објекта  гараже  или  

у  непосредној  близини  исте. 3апремина  резервоара  одредиће  се  у  складу  са  величином  

површина  под  зеленилом  и  потреба  противпожарних  система . 

Архитектура  објекта  се  планира  без  гипсаних  украса  и  примене  декоративних  

елемената  кованог  гвожђа . 

У  пододењку  ,,5.4. Услови  за  оііремање  простора  инфраструктуром  подтачка  

,,5.4.1. Услови  за  изградіbу  саобраћајних  површииа  став  11. после  реченице  прве  

додају  се  две  реченице  које  гласе : 

,,Нови  колски  прикЈbучци  у  Радничкој  улици  се  реализују  у  свему  у  складу  са  

поетојећим  начином  партерне  обраде. При  дефинисању  нових  прикгbучака, а  у  цињу  

очувања  сваког  појединачног  стабла  дрвореда  копривића , неопходно  је  исходовати  услове  

од  надлежне  институције . 

Члан  3. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  

1. і4звод  из  Гlлана  генералне  регулације  старог  градског  цевтра  

и  подручја  Малог  Лимана  у  Новом  Саду АЗ  

2. і1звод  из  Плана  детаЈbне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду АЗ  

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

4. План  регулације  површинајавне  намене  1:500. 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  

Саду  (локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске ) садржи  текстуални  део  који  се  

објавзЂује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  три  

примерка , које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 
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По  један  примерак  потписаног  оригинала  чува  се  у  Скупштини  Града  Новог  Сада, 

Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послоне  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  деталне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  
Саду  (локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске ) доступнаје  на  увидјавности  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  објавливања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
ЛУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ноВи  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-95О/2О2-ј  
16. септембар  2022. године  
НОВИ  САд  

Председница  

елева  Марикоић  Радомировић  



На  основу  чЈјана  27. стаі  2. тачка  4. Hравилника  о  садржини , начиі iу  и  поступку  
израдс  докумената  rіpocropnor u урбанистичког  планирања  (,,Службени  гласник  РС , 
број  32/19), 

ИЗЈАВЛ)УЈЕМ  дА  ЈЕ  НАДРТ  ОдЈјУКЕ  О  ИЗМЕј-јАМА  И  дОПУНАМА  
ПЛАНА  ДЕТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  МАЛОГ  ЛИМАНА  У  НОВОМ  САДУ  
(локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске ): 

- ПРИПРЕМЛЈЕН  У  СКЛАДУ  СА  ЗАКОНОМ  О  ПЛАНИРАЊУ  И  
И3ГРАдЊИ  И  ПРОПИСИМА  дОНЕТИМ  НА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, КАО  
ИДАЈЕ  

- ПРИПРЕМЈБЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЛ)ЕНОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ  

ОдГОВОРНИ  УРБАНИСТ

, 
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У  Новом  Саду, 25.08.2022. годиие  



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
МАЛОГ  ЛИМАНА  У  Новом  САДУ  

(локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске  
______ - -- 
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1 БРОЈ  

ЗОНА  - - ГРАЂЕВИНСКА  

- . 
ГРАНИЦА  КОЛОВОЗ  

ЗОНА  ПРЕДсЕДНИј( СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ЈЕЛЕНА  МАРИнКОВИЋ  РОМИРОВИЋ  

Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  Завод  за  урбанизам  
Ноби  Сад, булебар  цара  Лазара  3/ ЈН  

& 
НАЗИВ  ИЗМЕНЕ  И  ДОIІУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  Мапог  Лимана  

У  НОВОМ  САДУ  (локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске ) 

д.МИЛАДИНОВИЋ , диПЛ.и 4(.арх. НАЗИВ  КАРТЕ  ГШАН  НАМЕНЕ  ПоВРШИНАРЕГУТIАЦИЈЕ  И  НИОЕЛАЦИЈЕ  

ОБРАБИВАЧ  М.СТЕФАНОВИЋ, архТехН. НАРУЧИЛАЦ  MODENA GRADNJA NЅ  - 021 D.O.O. 
Стражиловска  19, Локал  з, Нови  Сад  

С.КАЦЕНБЕРГЕР , дипл.инж.арх  врој  ЗАДАТКА: 

2.4.1/21 

ДАТУМ: 

08.2022. 

РАЗМЕРА: 

1:500 

БРОЈ: 

З  ДИРЕКТОР  д.МИЛАДИнОВИЋ , дипл.инж.арх. 



РЕПУБЛRКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНЛ  ВОЈВОДИнА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУпЈЈЈТИНА  ГРАДА  новог  САДА  
КОМиСИЈА  зА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-950/21 
Дана: 25.11.2021. годинс  
ноВи  слд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЈШ  

НАДРТА  ОДЛУКЕ  О  И3МЕНјМА  И  ДОпУЊ4МА  ПЈL4ЛА  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦиЈЕ  
МАЛОГ  ЛИМАНА  У  НОВОМ  САДУ  (ЛОКАЛИТЕТ  НА  УГЛУ  УЛиЦА  РАДНИЧКЕ  И  

СТРАЖИЛОВСКЕ ) НРЕ  ИЗЛАГАЊА .НА  ЈАВНИ  УЈШД  

Стручnа  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Нлала  деталне  регуладије  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражнловске) прс  излагања  Најавни  увид, обавњенаје  на  156. (јавној) ссдnици  којаје  одржана  дала  25. І I.2021. годинс  у  згради  ЈП  
,,Спортски  И  ПОСЛОВНН  центар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  І  спрату, са  почетком  у  9,00 часова. 

156. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовиh, Радосав  
LНћепановић  и  Иваn Бракочевић  члаНови  Комисије  и  Јасмина  Лазнћ, секретар  Комисије  за  плановс. 

Седницн  су  присуствовали  и  представници  Јп  турбанизамт  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  грађевинско  земјј,иштс  и  инвестиције  н  Градске  управе  за  урбаnизам  и  грађевинске  послове. 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбаннсте  из  ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

Даје  Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плала  деталнс  регулацнје  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске), усвојена  на  Хујјј  седници  Скупштине  
Града  Новог  Сада  одржаној  18. јуна  2021. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада т  број  28/2 1) 
са  Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  лроцене  утицаја  измена  и  допуна  Плала  детањне  
регулације  Малог  Лимала  у  Ј{овом  Саду  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  измена  и  допуиа  Плана  детањне  регулације  Малог  Лимаиа  у  Новом  Саду  
(локазштет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске ) био  је  на  раnом  јавном  увнду  у  периоду  од  
2 1. јула  202 1. године  до  04. августа  202 1. године. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  доггунама  Hnaaa детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске ), израдило  је  Јавно  предузеће  Урбализам  
3авод  за  урбааизам  Нови  Сад. 

Ha і  56. седници  одржалој  25. 1 I .202 1. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допуиама  Плала  деталне  регулације  Малог  Лимааа  у  Новом  Саду  (локалитет  на  
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угду  улица  Радниіже  и  Стражиловске ) и  тоМ  приликом  Комисија  је  констатовала  да  је  текст  за  
Нацрт  плана  припремлен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изгјадњи  ( Службени  гласник  
Републике  Србије , бр. 72/09, З1/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/1З-УС, 
98/ІЗ-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 3 1/19 и  37/19- др.Закон, 09/20 и  52/21). 

Након  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  одлуке  о  изменама  и  
допунама  плана  деталне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  
Радничке  и  Стражиловске ), може  се  упутити  у  дал3и  поступак  доношења  пЈгана, у  складу  са  
члаиом  50. Закона  о  плагирању  н  изградњн  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/1З-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19-др.Закон, 09/20 и  52/21). 

Овај  Извсштај  је  саставни  део  Записника  са  156. седнице  Комисије  за  плаівове  од  25.11. 
2021. године. 

Извештај  доставити: 
. ЈП  Урбализам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  

2. Градској  уарави  за  грађевинско  3емлиште  и  ннвестицнје  
З. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члапу  Градског  всћа  за  управу, прописе  и  урбапизам  
5 .Архиви  

Секретар  Комисије  

Јасмина  Лазић, мат.инж.арх. 

В.д. Начелника  
Председјк  Комисије Градске  управе  за  урбализам  н  грађевинскс  пословс  

7  
РадQта  Дабетић, дипл.инж.арх. ДејаМихајловић  
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РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВи  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  нОВог  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V-35-950/21 
Дана: 21.07.2022. године  
НоВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВHДУ  У  НАЦРТ  ОдЛУkЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  

ПЛАНА  дЕТАЈbНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  МАЛОГ  ЛИМАНА  У  новом  САДУ  
(ЛОКАЛИТЕТ  НА  углу  УЛИЦА  РАДНИЧКЕ  И  стРАжИлоВСкЕ ) 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  З. (јавној) седници  која  је  одржана  дана  
14.07.2022. године  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Улица  Жарка  Зрењанина  број  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  З, у  великој  сали  на  трећем  спрату  разматрала  је  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допујјама  Плана  деталне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске ). 

З. (јавној) седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  І{омисије, Васо  Кресовић , Милан  Ковачевић, Иван  Бракочевић , чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 
4. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председтгик  Комисије, Милан  Ковачевић, Васо  Кресовић  и  Иван  Бракочевић  чланови  Комисије . 

Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  на  углу  улица  Ра,цничке  и  Стражиловске ), усвојенаје  на  XVI седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  18. јуна  202 1. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  28/2 1) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  на  животјІу  средину. 

јСонцептуални  оквир  измена  И  Допуна  Плана  деталне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске ) био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  2 1. јула 2021. годинедо  04. августа 2о2 ј . године . 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  Малог  Јіимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске ), израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  3а  урбанизам  Нови  Сад. 

На  156. седници  одржаној  25. 1 t .202 1. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске ) и  том  приликом  Комисија  је  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  одлуке  припремњен  у  складу  са  Законом  о  плапирању  и  изградњи  (11Слу?кбени  гласник  Рспублике  Србије 1 , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/іЗ -УС, 50/јЗ-УС, 98/1З-УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и  37/I9-др.Закон, 09/20 и  5212 і ). 
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Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске ), изложен  је  на  јавни  увид  у  периоДу  од  06.06.2022. до  05.07.2022. године  (чијеје  оглашавањс  објаањено  у  листу  дневник  од  06.06.2022. године). У  току  јавног  увида  доставњене  су  2 (две) примедбе  на  Нацрт  плана, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Комисија  за  планове  је  на  3. (јавној ) седници, одржаној  14.07.2022. године  разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детuњне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражаловске ). Након  јавног  дела  •ссднице  Комисија  није  наставила  разматрање  примедби , већ  је  3аклучивање  по  примедбама  одложено  за  наредпу  седницу  Комисије  за  планове. 

На  4. седници  која  је  одржана  2 1 .07.2022. године, І(омисија  је  наставила  разматрање  поднетих  примедби, предлога  и  сугестија. У  затвореном  делу  седнице, Комисијаје  констатовала  да  су  у  току  јавног  увида  поднете  2 (две) примедбе  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  Малог  ЈТимана  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  Радничке  и  Стражиловске ). 

Примедбе  су  доставили : 
1. Модена  градња  НС-021 дОО  Нови  Сад  и  
2. Покрајшіски  завод  за  згНтиту  природе  

Примедба  број  1:  
Примедбу  је  поднела  Модена  градња  НС-02 ј  доо  Нови  Сад. 

Примедбом  се  предлаже  да  се  предвиди  комуникација  возиЈІа  са  подземнам  
гаражама  формирањем  аутолифта  Ну  дну  дворишта  (спратности  П) који  не  улази  у  
заузетост  парцеле, а  остварује  једину  могућност  комуnикације  са  подземним  
етажама  у  сврху  паркирања  возила . У  цињу  побоњшања  еколошког  аспекта  
изградње, кров  аутолифта  се  планира  као  зелени  кров . Позиција  а)гголифта, 
димензија  6,40 гп  са  4,12 ш,је  дат  скицом  у  прилогу. 
Примедбом  се  предлаже  и  да  се  прошири  површина  седмог  спрата  (у  делу  тракта  у  
Радничкој  улици) у  коју  би  се  сместила  техничка  просторија  намењена  за  лифт  
технику  и  све  инсталације  које  воде  од  подрума  до  последње  етаже  - технички  
канал . Зона  техничке  просторије , димензија  око  3 гп  са  3 м, је  дата  скицом  у  
прилогу. 

Примедбом  се  наглашава  да  се  раван  кров, који  представња  терасу  стана  на  
последњој  етажи  ће  се  користити  као  проходан  део  крова . 
Како  би  се  испратила  архитектура  и  етаже  испод  повучене  седме, тражи  се  
повећање  габарита  последњег  спрата  у  правцу  Радничке  улице  у  ширини  од  3,5 rn. 
Тиме  би  се  ритам  фасаде  наставио  и  на  nоследњој  етажи. Зона  проширења, у  
ширини  3,5 м, повучена  од  грађевијгске  линије  према  Радничкој  улици  за  1 гп, је  
дата  у  скици  у  гЈрилогу . 

Комисија  за  плапове  прихвата  примсдбу . 



ПР  Б  ККОМИСИЈЕ  

1. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх. 

2. Милан  Ковачевић, дипл.инж.арх. 

3. Иван  Бракочевић , дипл.инж.арх. 
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Примедба  број  2:  
Примедбу  (Мишлење) је  поднео  Покраијински  завод  за  заштиту  природе . 

У  примедби  (мишњењу) којгстатовано  је  да  у  текстуалном  делу  Плајјског  
документа  І{едостају  одређени  делови  из  издатих  услова. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи, Извештај  се  доставња  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање. 
Након  поступања  по  овом  Извештају, обрађивач  плана  ће  плански  документ  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доношења. 

Овај  извеuхтај  је  саставни  део  Записника  са  4. сед tІице  Комисије  за  планове  од  21.07.2022. 
године. 

,,Радоња  дабетић, дапл.инж.арх. 

Вд  Начелника  

Градске  управе  за  урбаниз w гр  евинске  иослове  

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ : 
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