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сту: План) у делу грађевинског подручја Плана, у
Катастарској општини Нови Сад II, за осам локалитета,
укупне површине 12,74 ha.
Први локалитет обухвата два просторна потеса уз
Булевар Европе и уз Улицу цара Душана.

1004
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', 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 и 37/19 – др. закон)
и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада”, број 11/19) Скупштина Града Новог
Сада на LV седници од 18. септембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА
МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА
ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА
СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА
ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
„7. АПРИЛ“ И ДРУГИ)
Члан 1.
Овом Одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и
допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту
намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара,
улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла
Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Медицинске школе „7. април“ и други) (''Службени
лист Града Новог Сада'', број 42/18) мења се и допуњује
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА
МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ,
БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА,
УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 40/11, 30/12-исправка,
45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17, 21/18 и 22/19) (у даљем тек-

Просторни потес уз Булевар Европе обухвата површину
од 3,00 ha унутар границе од почетне тачке на пресеку
планиране регулационе линије Улице Ђорђа Магарашевића
и западне границе парцеле број 3000. Од ове тачке граница
редом прати у правцу југа западну границу парцеле број
3000, у правцу истока јужну границу парцела бр. 3000 и
3001, прати у правцу југа западну границу парцела бр. 2999
и 2998, затим продуженим правцем западне границе
парцеле број 2998 и долази до јужне планиране регулационе
линије Улице Олге Петров. Даље, граница скреће ка истоку,
прати планирану регулациону линију Улице Олге Петров
до пресека са западном регулационом линијом планиране
улице, затим скреће ка југу, прати западну регулациону
линију планиране улице до пресека са северном границом
парцеле број 4393/1(Улица Теодора Павловића). Од ове
тачке граница пресеца Улицу Теодора Павловића до
тромеђе парцела бр. 4336/3, 1340/1 и 4337/1, затим прати
источну границу парцела бр. 4337/1 и 4339/5 и продуженим
правцем источне границе парцеле број 4339/5 долази до
северне границе парцеле број 4329/1. Даље, граница скреће
ка истоку, прати северну границу парцела бр. 4329/1, 4324/1
и 4325, затим у правцу југа прати источну границу парцеле
број 4325 и њеним продуженим правцем долази до јужне
границе парцеле број 4278/1( Улица Тоне Хаџића). Од ове
тачке граница обухвата и прати границу парцела бр. 4234/1,
4239/1, 4240/2 и 4242/3, затим скреће ка истоку, прати
северну границу парцеле број 4240/1(Улица браће Груловић)
до пресека са продуженим правцем западне границе
парцеле број 4226/1, затим скреће ка југу, претходно
описаним правцем, пресеца парцелу број 4240/1(Улица
браће Груловић) и долази до тромеђе парцела бр. 7840/4,
4226/1 и 4240/1(Улица браће Груловић). Даље, граница
прати источну и јужну границу парцеле број 7840/4 и долази
до источне регулационе линије Булевара Европе, затим
скреће ка северу, прати источну регулациону линију
Булевара Европе и долази до тромеђе парцела бр. 2905/2,
2907/6 и 2907/1. Од ове тачке граница скреће ка истоку,
прати јужну регулациону линију Улице Ђорђа Магарашевића
и долази до почетне тачке описа.
Просторни потес уз Улицу цара Душана обухвата површину од 4,92 ha унутар границе од почетне тачке на тромеђи
парцела бр. 7883, 3337/1 и 3336/2. Од ове тачке у правцу
југа граница прати источну регулациону линију Улице цара
Душана до северне регулационе линије Улице Арањ
Јаноша, затим скреће ка западу, прати северну регулациону линију Улице Арањ Јаноша до пресека са источном
регулационом линијом Улице браће Кркљуш. Даље, граница скреће ка северу, прати источну регулациону линију
Улице браће Кркљуш до тромеђе парцела бр. 3330, 3337/1
и 3329 ( Улица браће Кркљуш), затим скреће ка истоку,
прати северну границу парцела бр. 3330 и 7883 и долази
до почетне тачке описа.
Други локалитет обухвата комплекс Медицинске школе
“7. април” површине од 1,29 ha унутар границе од почетне
тачке на тромеђи парцела бр. 4117, 3440 и 7808 (Улица
војводе Книћанина). Од ове тачке у правцу истока граница
прати северну границу парцеле број 4117 и управним прав-
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цем пресеца парцелу број 7809 (Улица Атанасија Гереског)
и долази до источне границе парцелу број 7809 (Улица
Атанасија Гереског), затим скреће ка југу, прати источну
границу парцеле број 7809 (Улица Атанасија Гереског) до
пресека са продуженим правцем границе парцела бр. 4117
и 4107. Даље, граница скреће ка западу, прати претходно
описан правац и јужну границу парцела бр. 4117, 4110/2 и
4115 до тромеђе парцела бр. 4115, 4114 и 4111, затим
скреће ка северу, прати границу парцела бр. 4115 и 4114
и њеним продуженим правцем пресеца парцелу број 4115
до јужне границе парцеле број 4117. Од ове тачке граница
скреће ка западу, прати јужну границу парцела бр. 4117 и
4116 и њеним продуженим правцем долази до осовине
Улице војводе Книћанина), затим скреће ка северу, прати
осовину Улице војводе Книћанина до пресека са управним
правцем повученим из тромеђе парцела бр. 4117, 3440 и
7808 (Улица војводе Книћанина). Даље, граница скреће ка
истоку, прати претходно описан правац и долази до почетне
тачке описа.
Трећи локалитет обухвата простор у унутрашњости
блока између улица Ласла Гала и Браће Рибникар површине од 0,52ha унутар границе од почетне тачке на тромеђи
парцела бр. 1161/1, 1161/2 и 1155. Од ове тачке у правцу
истока граница прати северну границу парцела бр. 1161/2,
1157 и 1156/3, затим скреће ка југу, прати источну границу
парцела бр. 1156/3 и 1158/3 и долази до тромеђе парцела
бр. 1158/3, 1156/1 и 1160/2. Даље, граница пресеца парцеле бр. 1160/2 и 1160/1 и долази до преломне тачке на
граници парцела бр. 1160/2 и 1160/1, поново пресеца парцелу број 1160/2 и долази до тромеђе парцела бр. 1160/2,
1196/1 и 1196/2. Од ове тачке граница прати источну границу парцеле број 1196/1, затим је пресаца и долази до
тачке на јужној граници парцеле број 1196/1 удаљена 1.00m
од објекта на парцели број 1196/1. Даље, граница скреће
ка западу, прати јужну границу парцеле број 1196/1, затим
скреће ка северу, прати западну границу парцеле број
1196/1 до пресека са јужном регулационом линијом планираног пролаза. Од ове тачке граница долази до пресека
западне границе парцеле број 1100/3 и северне регулационе линије планираног пролаза, затим прати западну границу парцела бр. 1100/3 и 1161/2 и долази до почетне тачке
описа.
Четврти локалитет обухвата простор на углу улица
Мише Димитријевића и Колo српских сестара обухвата
површину од 0,29ha унутар границе од почетне тачке на
тромеђи парцела бр. 4135/1, 4137/1 и 4138/2. Од ове тачке
у правцу истока граница прати северну границу парцеле
број 4137/1 и њеним продуженим правцем долази до осовине Улице кола српских сестара, затим скреће ка југу,
прати осовину Улице кола српских сестара и долази до
пресека са осовином Улице Мише Димитријевића. Даље,
граница скреће ка западу, прати осовину Улице Мише
Димитријевића до пресека са продуженим правцем западне
границе парцеле број 4137/1, затим скреће ка северу, прати
претходно описани правац и западну границу парцеле број
4137/1, и долази до почетне тачке описа.
Пети локалитет обухвата целу парцелу број 1189 КО
Нови Сад II (Улица Ласла Гала 32) површине од 0,20ha.
Шести локалитет обухвата део блока између улица
Лазе Нанчића и Серво Михаља, површине од 0,74ha унутар границе од почетне тачке на тромеђи парцела бр.
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3136/1, 3137 и 7802/1(Улица Лазе Нанчића). Од ове тачке
у правцу југа граница прати источну границу парцеле број
3136/1 и управним правцем долази до осовине Улице Серво
Михаља, затим граница скреће ка западу, прати осовину
Улице Серво Михаља до пресека са управним правцем
повученим из тромеђе парцела бр. 2132/2, 3103/2 и 3104/2.
Даље, граница скреће ка северу, прати претходно описан
правац и западну границу парцела бр. 3132/2, 3132/1 и
3130, и продуженим правцем западне границе парцеле
број 3130 долази до осовине Улице Лазе Нанчића, затим
скреће ка истоку, прати осовину Улице Лазе Нанчића до
пресека са продуженим правцем источне границе парцеле
број 3136/1. Од ове тачке граница скреће ка југу, прати
претходно описани правац и источну границу парцеле број
3136/1 и долази до почетне тачке описа.
Седми локалитет обухвата блок уз Радничку улицу површине од 1,63ha унутар границе од почетне тачке на пресеку осовине Сутјеске улице и јужне границе парцеле број
881 (Сутјеска улица). Од ове тачке у правцу североистока,
граница прати северну регулациону линију Радничке улице
до пресека са продуженим правцем западне границе парцеле број 878, затим скреће у правцу југоистока, поклапа
се са западним границама парцела бр. 878, 876, 875, 874,
873/2, 872 и 886/2, затим у истом правцу пресеца парцелу
број 886/1 и долази до северне границе парцеле број 759/2.
Даље, граница скреће у правцу југозапада, прати северну
границу парцеле број 759/2 и продуженим правцем долази
до осовине која је дефинисана осовинским тачкама бр.
1094 и 1176. Од ове тачке граница скреће у правцу северозапада, прати поменуту осовину до пресека са јужнoм
границом парцеле број 893, затим у правцу североистока
и северозапада прати границу парцеле број 893, и њеним
продуженим правцем поново долази до поменуте осовине
коју прати до тачке која је утврђена за почетну тачку описа.
Осми локалитет обухвата простор у унутрашњости блока
између улица Дожа Ђерђа, Пушкинове, Мише Димитријевића
и Гогољеве површине од 0,15ha унутар границе од тромеђе
парцела бр. 1362/1, 1360 и 1362/2. Од ове тачке у правцу
југоистока, граница прати северну границу парцела бр.
1362/2 и 1363 до тромеђе парцела бр. 1363, 1361/2 и 1349
и управним правцем долази до планиране регулационе
линије, затим скреће ка југозападу, прати планирану регулациону линију до северне границе парцеле број 1339.
Даље, граница скреће ка северозападу, прати северну границу парцела бр. 1339, 1370 и 1369 до пресека са правцем
паралелним са планираном регулационом линијом повученим из тромеђе парцела бр. 1368, 1364 и 1367/2, затим
скреће ка североистоку, прати претходно описан правац и
источну границу парцела бр. 1364 и 1362/1 и долази до
тачке која је утврђена за почетну тачку описа.
У случају неслагања описа граница у тексту и границе
приказане на графичком приказу важи граница на графичком приказу.

Члан 2.
У Плану, одељак ''3. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА'',
пододељак ''3.2. Подела простора на целине са билансом површина'' ''Табела 1: Биланс површина'' мења се и
гласи:
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'' Табела 1: Биланс површина
Намена површина
- становање

ha

спратности до П+2, капацитета око 55 паркинг места по
етажи;''

%

Досадашња алинеја пет до седам постају алинеје шест
до осам.

66,01 29,51

- породично ст.(П-П+1+Пк)...26,08 hа

Досадашња алинеја осма која постаје алинеја девета
мења се и гласи:

- вишепор.ст.средњих густина,
П+2+Пк-П+3+Пк).........................14,08 hа

''изградња гараже/гаража за јавно коришћење у блоку
између улица Дожа Ђерђа, Пушкинове, Мише Димитријевића
и Гогољеве, спратности до Су +П+3. Капацитет гараже
(северна грађевинска парцела) је око 30 паркинг места по
етажи, а гараже на јужној грађевинској парцели око 15
паркинг места по етажи;''

- вишепор.ст.великих густина,
П+4+Пк-П+6+Пк).........................20,07 hа
- вишепор.становање (ГП), преко
четири спрата............................. 5,78 hа
- пословни комплекси у зонама
становања

1,77

Досадашње алинеје девета до 12. постају алинеје 10.
до 13.

0,79

У одељку ''6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА'' пододељак ''6.1.
Општи услови уређења простора'' подтачка ''6.1.2. Јавне
службе'' став 2. алинеја прва мења се и гласи:

- градски центри
- општеградски и линијски центри
(П-П+14-15)
- зона центра уз Футошку ул. са посебним
амбијенталним карактеристикама
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44,26 19,77
2,62

1,17

- спортски и пословни центар
„Војводина“ Нови Сад

17,81

7,96

- Универзитетски центар

0,53

0,24

- здравствене установе

1,10

0,49

- образовање

12,42

5,55

- гробља

9,11

4,07

- уређена јавна површина

1,86

0,83

- зелене површине (парк, трг, сквер)

1,94

0,87

- јавне гараже

1,80

0,8

- саобраћајне површине

61,98 27,71

- станица за снабдевање горивом

0,47

" - проширење предшколских установа у Улици Лазе
Костића број 5 и Улици Војвођанских бригада број 14; нови
комплекси и објекти на подручју Грбавице (блокови око
Улице Данила Киша), у Улици Мише Димитријевића број
74, и у блоку између улица Лазе Нанчића и Серво Михаља;"

- специјализовани центри

Алинеја трећа мења се и гласи:
''- проширење Средње школе "Светозар Милетић" и
проширење Медицинске школе "7. април";“

- јавне службе

У пододељку ''6.2. Мере заштите културно – историјских
споменика и заштићених природних целина'' подтачка
''6.2.1. Мере заштите културно – историјских споменика''
део ''Археолошки локалитети'' после става 1. додаје се
став 2. који гласи:

- комуналне површине

''Поред познатих археолошких локалитета, просторни
потеси уз Улицу цара Душана и Булевар Европе, Комплекс
Медицинске школе "7. април", Локалитет 22 (унутрашњост
блока између улица Ласла Гала и Браће Рибникар), Угао
улица Мише Димитријевића и Кола српских сестара и
Комплекс општеградског центра у Улици Ласла Гала број
32, налазе се у у зонама потенцијалних локалитета са
археолошким садржајем и скелетним налазима."

0,21
''

У одељку ''4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ'' пододељак ''4.1 План регулације'' став 2. после
алинеје четрнаесте додаје се алинеја петнаест која гласи:
"- предшколске установе."
У одељку ''5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ'' пододељак ''5.1. Саобраћајна инфраструктура'' став 10. алинеја прва мења се и гласи:
'' - изградња јавне гараже јужно у блоку између улица
Ласла Гала, Браће Рибникар и Данила Киша, спратности
до Су+П+2 – П+3, капацитета од око 75 до 95 паркинг места
по етажи;''

Део ''Мере заштите простора:'' мења се и гласи:
"Мере заштите простора са аспекта археологије:
На свим познатим и потенцијалним локалитетима са
археолошким садржајем и скелетних налаза, приликом
земљаних радова на изградњи и реконструкцији нових
објеката и инфраструктуре, обавезни су археолошки надзор
и контрола земаљаних радова. Потребно је да инвеститори
изградње исходују мере техничке заштите и сагалсности
на пројектну документацију од Завода за заштиту споменика
културе Града Новог Сада.

'' надоградња јавне гараже код Спортског и пословног
центра "Војводина" до спратности Су +П+2 и оријентационог
капацитета 1000 паркинг места;''

У складу са чланом 109. Закона о културним добрима
("Службени гласник РС бр.71/94, 52/11-др.закон и 99/11др.закон), инвеститори изградње нових објеката и инфраструктуре су обавезни да уколико приликом извођења
земљаних радова наиђу на археолошко налазиште или
предмете, без одлагања стану, оставе налазе у положају
у којем су нађени и обавесте надлежни завод за заштиту
споменика културе."

После алинеје четврте додаје се нова алинеја пета која
гласи:

У делу '' Евидентирани објекти градитељског наслеђа''
став 2. мења се и гласи:

'' изградња гараже за јавно коришћење северно у блоку
између улица Ласла Гала, Браће Рибникар и Данила Киша,

"У важећим плановима детаљне регулације, који
представљају основ за уређење простора у којима су лоци-

Алинеја трећа мења се и гласи:
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рани објекти под претходном заштитом, предложени су
услови и мере заштите од стране Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада."
После става 2. додају се три става која гласе:
''Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада
је евидентирао објекте у Улици Ласла Гала број 32 на парцели 1189 КО Нови Сад II, и у Улици Ласла Гала број 24
на парцели 1195 КО Нови Сад II као непокретности које
уживају претходну заштиту.
Мере заштите добара која уживају претходну заштиту
утврђене су Законом о културним добрима ("Службени
гласник РС бр.71/94, 52/11-др.закон и 99/11-др.закон). Ови
објекти се не смеју оштетити или уништити, не смеју без
сагласности мењати изглед, својства или намену.
Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада
се стара о овим добрима прописујући конзерваторско-рестаураторске услове за предузимање мера техничке заштите.
Након добијених услова треба исходовати и сагласност на
техничку документацију."
У пододељку ''6.5. Услови и мере заштите живота и
здравља људи и заштите од пожара, елементарних
непогода, техничко – технолошких несрећа и ратних
дејстава'' деo ''Заштита од пожара'' мења се и гласи:
''Заштиту од пожара треба обезбедити одговарајућим
мерама заштите: распоредом појединачних објеката и
њиховом међусобном удаљеношћу димензионисаном тако,
да се обезбеде безбедносни појасеви између објеката који
представљају противпожарну баријеру, коришћењем ватроотпорних материјала за изградњу објеката, изградњом противпожарне хидратантске мреже, планирањем приступних
путева и пролаза за ватрогасна возила до објекта,
озелењавањем слободних површина, омогућавањем
евакуације и спасавања људи итд.
Обавезно је придржавање закона, прописа, стандарда
и других аката којима је уређена област заштите од пожара
и експлозија, а посебно одредби следећих прописа: Закона
о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09,
20/15, 87/18 и 87/18 - др. закон), Закона о запаљивим и
горивим течностима и запаљивим гасовима ("Службени
гласник РС", број 54/15), Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара
("Службени лист РС", број 3/18), Правилника о техничким
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног
ризика од пожара ("Службени лист СРЈ", број 8/95).
Гараже за путничке аутомобиле морају у свему бити
пројектоване у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара
и експлозије ("Службени лист СЦГ", број 31/05).
Ради заштите од пожара, при пројектовању објеката
неопходно је предвидети приступне путеве, окретнице, и
уређене платое за интервенцију ватрогасних возила, а све
према Правилнику о техничким нормативима за приступне
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила
у близини објеката повећаног ризика од пожара.
При пројектовању у оквиру парцела корисника обавезно
предвидети, приказати и испројектовати приступне путеве,
окретнице и уређене платое за интервенцију ватрогасног
возила који морају бити предвиђени тако, да се омогући
приступ бродовима и околним објектима да би се могло
вршити гашење и спашавање лица.
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При планирању и пројектовању објеката обавезна је
примена Правилника о техничким нормативима за заштиту
високих објеката од пожара ( „Службени гласник РС“, број
80/15), Правилникa о техничким нормативима за заштиту
од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне
намене (''Службени гласник РС'', број 22/19) и Правилникa
о техничким нормативима за заштиту угоститељских
објеката од пожара (''Службени гласник РС'', број 20/19).
Неопходно је да надлежни орган у процедури издавања
локацијских услова који су обухваћени планским документом,
прибави услове у погледу мера заштите од пожара (и услове
за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара
и експлозија када објекти садрже запаљиве и гориве
течности, запаљиве гасове и експлозивне материје) од
Министарства унутрашњих послова (Управе и Одељења
у саставу Сектора за ванредне ситуације), као имаоца јавних
овлашћења, а све на основу члана 54. Закона о планирању
и изградњи и члана 16. Уредбе о локацијским условима
("Службени гласник РС", бр. 35/15, 114/15 и 117/17).
У складу са чл. 33, 34. и 35. Закона о заштити од пожара,
инвеститор мора прибавити сагласност на техничку
документацију од Министарства унутрашњих послова
Србије, Одељење за заштиту и спасавање у Новом Саду.''
У одељку ''7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА'' назив пододељка
„7.1. Услови уређења и грађења у оквиру урбанистичких
целина и зона 1 до 10'' мења се и гласи:
"7.1.Услови уређења и грађења у оквиру урбанистичких целина и зона 1 до 13".
Део '' Урбанистичка целина 2 - Комплекс Медицинске
школе "7. арпил"'' мења се и гласи:
'' Урбанистичка целина 2 - Комплекс Медицинске
школе "7. арпил"
Комплекс Медицинске школе "7. април" планира се са
проширењем на парцеле бр. 4116, 4115, 4110/2, и на део
парцеле број 7809 КО Нови Сад II.
У циљу формирања уличног паркинга и тротоара, у делу
комплекса оријентисаном према Улици војводе Книћанина,
утврђује се нов положај регулације улице, односно граница
парцеле школе на 11,00 m од осовине улице.
Планирана површина комплекса износи око 1,18 ha.
На комплексу/парцели Медицинске школе "7. Април",
планира се доградња објекта у складу са потребама школе
за повећањем капацитета. Планирана доградња омогућиће
безбедност ученика у процесу наставе и одвијање наставног
процеса за све образовне профиле и сва одељења у школи.
Доградња постојећег објекта у северном делу парцеле
планира се у оквиру зоне површине око 517 m2 и спратности
П+3. Планирана доградња у јужном делу парцеле износи
око 300 m2 и спратности П.
Максимални индекс заузетости у односу на планирану
површину комплекса износи 30%.
Оријентационe зонe доградње су представљене на графичком приказу, као и улази у комплекс школе и објекат.
Могућа су одступања у односу на графички приказ, уз
поштовање максималног индекса заузетости, и услова о
минималној удаљености од граница парцеле.
Условљава се минимална удаљеност објекта од северне
границе парцеле 4,0 m а од јужне границе парцеле 3,5 m.
Планиране доградње објекта треба да имају савремени
архитектонски израз, али и да се хармонично уклопе у
постојећи комплекс школе. Основни принципи обликовања
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као и композиције приликом пројектовања фасада, јесте
прилагођавање постојећем објекту школе и карактеру
амбијента.
Планира се раван или плитак кос кров нагиба до 10 %.
С обзиром на повећање капацитета школе, планира се
нови простор за паркирање возила и тротоар за пешаке у
оквиру планиране регулације Улице војводе Книћанина.
Планираним решењем ће се обезбедити простор за око
16 возила.
Приликом реализације паркинга, потребно је сачувати
постојеће вредно зеленило.
Планира се даље уређење школског комлекса (озелењавање, завршавање изградње спортских терена итд.),
као и привођење намени површина које су планиране за
проширење постојећег комплекса.
Врста и положај спортских терена може бити и другачији
у односу на представљене на графичком приказу уз
поштовање основних пешачких токова.
Сви садржаји у објекту морају бити доступни, без препрека, деци, старима и осталим лицима са посебним потребама.
За потребе хитних, противпожарних интервенција и
одржавања, око планиране доградње у северном делу комплекса, планира се колско-пешачка површина ширине 3,5 m.
Ограда се планира по ободу комплекса школе. Планирати је као прозрачну и озелењену.
За реализацију доградње објекта школе или остале
радове, планом се неће условити формирање јединственог
комплекса/парцеле, односно обједињавање свих парцела.
Могућа је фазна реализација у оквиру комплекса, до коначног формирања целине комплекса.
У оквиру комплекса, планира се одговарајући концепт
уређења – поплочавања, осветљења, постављања урбаног
мобилијара и озелењавање у складу са условима датим у
одељку "6. Правила уређења" пододељак "6.3. Услови за
уређење зелених површина"."
После дела ''Урбанистичка целина 10 – Блок
општеградског центра омеђен Булеваром Европе,
Булеваром цара Лазара, Улицом цара Душана и Арањ
Јаноша'' додају се три дела који гласе:
''Урбанистичка целина 11 – Угао улица Мише
Димитријевића и Кола српских сестара
На грађевинској парцели која ће се формирати од целих
и делова парцела број 4137/1, 4137/2 и 4137/3, планира се
изградња објекта јавне намене –предшколска установа.
Површина комплекса износи 0,19ha. Величина комплекса
омогућава смештај за око 140 деце рачунајући параметар
8,00 m2 објекта / детету.
Максимална спратност објекта предшколске установе
је П+1+Пк или П+1+ повучен 2. спрат уколико се планира
раван кров. У оквиру поткровне етаже могуће је реализовати само садржајe администрације или помоћне просторије,
док деца морају бити смештена у оквиру приземља и првог
спрата.
Зона изградње планираног објекта је представљена на
графичком приказу број 6 "Угао улица Мише Димтријевића
и Кола српских сестара, Урбанистичка целина 11."
У оквиру зоне изградње на графичком приказу која је
дефинисана грађевинским линијама, могуће планирати
габарит објекта до индекса заузетости 30%.
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На делу парцеле на самом углу, планира се одговарајући
концепт озелењавања и уређења који подразумева
формирања платоа и дечијег игралишта. Планирана
решења представљена на графичком приказу нису
обавезујућа, али је обавезно чување постојећег квалитетног
зеленила и планираних комуникација.
Основ за реализацију је план генералне регулације.
Паркирање се решава у оквиру комплекса на слободним
површинама, у складу са просторним могућностима, и на
јавним површинама у окружењу. Паркинзи на јавним
површинама су приказани на графичком приказу број 6 у
оквиру саобраћајних површина. Њихова намена првенствено
треба да буде у функцији довођења и одвођења деце у
предшколску установу што се дефинише техничким
регулисањем саобраћаја.
Оставља се у случају потребе могућност реализације
подземне етаже (подрум) за гаражирање возила и техничке
просторије. Зона изградње је представљена на графичком
приказу број 6 "Угао улица Мише Димтријевића и Кола
српских сестара, Урбанистичка целина 11". Прилаз гаражи
се планира из Улице кола српских сестара.
Урбанистичка целина 12 –Комплекс општеградског
центра у Улици Ласла Гала
У Улици Ласла Гала број 32, на парцели бр.1189 КО
Нови Сад II, утврђује се намена општеградски центар.
Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада
је 1.11.2018. године евидентирао објекат у улици Ласла
Гала број 32 на парцели 1189 КО Нови Сад II, као непокретност која ужива претходну заштиту.
У оквиру овог комплекса планирају се садржаји као што
су култура, уметност, образовање и остале намене
општеградског центра комплементарне садржајима културе.
Постојећи објекти спратности од П до П+1, чувају се у
изворним габаритима.
За све интервенције у оквиру комплекса (адаптација,
санација, пренамена делова комплекса који се интегрално
чувају), потребно је исходовати услове и мере техничке
заштите надлежног завода за заштиту спoменика културе.
Урбанистичка целина 13 –Блок општеградског центра
уз Радничку улицу
Блок уз Радничку улицу, планира се за општеградски
центар, јавну гаражу, уређене јавне површине са пешачким
комуникацијама, саобраћајне површине и трансформаторску
станицу.
У оквиру намене општеградски центар, дефинисана је
грађевинска парцела на којој се планира изградња
пословног, пословно-стамбеног или стамбено-пословног
објекта са минималним учешћем пословања 20% не
рачунајући површину гаража.
Максимална спратност објекта је По+П+1- По+П+12.
Заузетост парцеле је максимум 100% у оквиру етаже
подрума, приземља и 1. спрата, који су намењени за
паркирање возила, осим у делу према Улици Радничка и
Улици Сутјеска где се у ширини ламела и њиховом дужином
планира пословање (канцеларије, локали...) на приземљу
и 1. спрату.
У делу објекта који је планиран за потребе гаражирања
возила, могу се формирати више етажа ниже корисне
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висине, али тако да укупна висина тог дела објекта не
прелази коту пода другог спрата уличног дела објекта.
Заузетост парцеле изнад приземља и 1. спрата је 50%.
Максимално дозвољени индекс изграђености је 6,5.
Максимална развијена бруто површина је око 17.000m2.
Грађевинска линија може да се поклапа са регулационом
линијом. Међутим, грађевинску линију приземља је у
целости или у делу, потребно померити у односу на
регулацију, уколико је то неопходно за реализацију
комуналне инфраструктуре и прикључних шахтова, а све
у складу са условима имаоца јавних овлашћења.

Број 50 – страна 3321.

Елементи и композиција, који се примењују приликом
обликовања фасада планираног објекта треба да допринесу побољшању градске слике. Објекти треба да имају
савремени архитектонски израз и да на што квалитетнији
начин уклопе у постојеће окружење. Приликом обликовања
и применом одговарајуће архитектонске форме, посебно
водити рачуна о доминантним визурама, као и о квалитетној
материјализацији.
Постојећи објекат гараже уз Спортски и пословни центар " Војводина", планира се за задржавање и надоградњу
до спратности Су+П+2 и оријентационог капацитета 1000
паркинг места.

Објекат се планира основе облика "Г" изнад првог спрата,
габарита оријентисаног према Радничкој улици, и према
објекту Спортског и пословног центра "Војводина".

Могуће је заменити објекат новим објектом гараже приближно истог габарита, капацитета и исте максималне
спратности.

Спратност објекта изнад првог спрата се каскадно
повећава: ламела на углу, оријентисана према Радничкој
улици, спратности је до По+П+7, ламела која се на њу
наслања спратности је По+П+9, а део објекта–тракт
оријентисан према Спортском и пословном и центру
"Војводина" спратности је до По+П+12.

Део простора се намењује за јавне уређене површине
за које се планира одговарајући концепт уређења у складу
са већ започетом реализацијом јавних површина у оквиру
Спортског и пословног центра " Војводина". Планирано
уређење и озелењавање треба да представља део мреже
уређених јавних простора. Сви елементи који се користе
за уређење (партерно решење, урбани мобилијар), морају
се третирати јединствено и целовито.

Ширина габарита је до16,00 m.
Подрумска етажа, део приземља и првог спрата
планирају се за гаражу.
Просечна површина стана је најмање 60 m2 нето
површине, а број станова се ограничава капацитетом
паркинг места (услов је један стан-једно паркинг место).
Минимална површина стана је 26,0 m2 (или према важећем
правилнику за пројектовање стамбених објеката).
Испади на објекту који прелазе регулациону, односно
грађевинску линију су дозвољени искључиво у виду
пластике (удубљења и испусти конструкционе и естетске
природе, као и профилација на згради) на макс. 0,30 m
удаљености од фасадног платна (рачунајући од основног
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и на
макс. 30% површине фасаде.
Планирају се равни кровови, или плитки лимени са 10%
нагиба сакривен иза атике. Кров изнад првог спрата мора
бити функционално решен: планирати терасе за одмор,
обавезно је озелењавање (налаже се интензиван или
полуинтензиван зелени кров). Условљава се зелени кров
са ниским крошњастим растињем (обликоване форме са
плитким кореновим системом као што су црвени јавор,
лоптасти јавор, патуљаста жалосна врба, лоптасти багрем..),
засађеног у бетонским жардинијерама мин. димензија 150cm
x150cm x 100cm, које су постављене изнад конструктивних
стубова 1.спрата.
Паркирање се решава у подземној етажи (подрум), као
и у делу две надземне етаже (приземље и први спрат, или
више етажа ниже корисне висине), у складу са нормативом један стан/једно паркинг место и један паркинг/70 m2
пословног простора.

Континуално и јединствено уређеним пешачким
комуникацијама остварује се функционално повезивање
садржаја и најатрактивнијих тачака. У оквиру јавних површина планира се задржавање и даље уређење пешачке
стазе -променаде која прати Булевар цара Лазара и
наставља се у Алеју Мике Антића као и њено повезивање
са Радничком улицом. У делу пешачка стаза треба да има
ојачану подлогу за пролазак интервентних возила, као и
плато за ватрогасно возило.
Слободне површине око планираних и постојећих
објеката треба реализовати у комбинацији са елементима
партерног уређења, зеленила и урбаног мобилијара (клупе,
осветљење, степенице, рампе и сл.).
С обзиром на положај у централној градској зони, непосредну близину објеката од јавног значаја, посебно водити
рачуна о обликовању јавних површина.
Основ за реализацију је план генералне регулације уз
обавезну израду урбанистичког пројекта. Урбанистички
пројекат се може израдити за уређење целокупног простора урбанистичке целине, или делове целине у складу
са потребама Града или инвеститора, водећи рачуна да
се границом урбанистичког пројекта обухвате и јавни простори који су функционално повезани са планираном
грађевинском парцелом. У случају надоградње постојећег
објекта јавне гараже, није обавезна разрада урбанистичким пројектом.
Обухваћен је и део регулације Радничке улице, који
представља део подручја који је предложен за стављање
под заштиту као споменик природе "Дрворед копривића у
Радничкој улици у Новом Саду".

У случају да је потребно, могуће је реализовати гаражу
са више пoдзeмних етажа у циљу поштовања норматива
за паркирање.

Покрајински завод за заштиту природе Србије прописује
следеће услове:

Потребно је обезбедити два улаза/излаза у подзeмну
гаражу, који се планирају са саобраћајнице на крајњем
истоку блока, која је уједно и у функцији прилаза јавној
гаражи.

- задржавање постојеће травне површине испод
стабала, а евентуална реконструкција Радничке улице
мора да обезбеди минималну површину отвора
(незастртих површина) од 9 m2 по стаблу,

- примена мера одржавања,
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- ревитализација у складу са условима Завода за
заштиту природе Србије,
- задржавање гранитне коцке као коловозног застора
у циљу очувања амбијенталних вредности,
- у случају реконструкције улице у зони испод крошњи
дрвећа морају се поставити шупљикави бетонски
елементи како би се омогућило прозрачивање
кореновог система и водопропустљивост површинског
слоја,
- коришћење заштићеног природног добра у едукативне
сврхе,
- обављање научних истраживања која не угрожавају
дрворед.
Забрањено је:
- нарушавање континуитета дрвореда,
- заузимање простора где изостају стабла било каквим
трајним или привременим објектима,
- застирање простора око дебла (минимална површина
рупе 9 m2),
- предузимање свих радова који нису у складу са
заштитом, а који би узроковали нарушавање пејзажне
вредности или довели до деградације квалитета и
својстава природног добра,
-

употреба препарата (осим оних који се користе за
заштиту), који би угрозили виталност дендрофонда
и квалитет земљишта и подземних вода,

- непланска сеча, уклањање и оштећење биљака
(ломљење, кидање, вађење, брање и уништавање
биљака),
- уношење у дрворед свих осталих врста сем копривића
и примена ма које врсте у партерном уређењу
простора испод крошњи (изузетак представља травни
покривач који је потребно формирати у деловима где
постоји могућност),
- бацање и депоновање смећа ван контејнера, као и
свих врста отпадних материја,
- паљење ватре,
- укуцавање рекламних табли, металних делова и
друге сличне непримерене радње које нарушавају
кондицију и декоративност дрворедних стабала.".
Приликом реализације јавних површина, потребно
сачувати сва постојећа вредна стабла лишћарске вегетације,
уз примену адекватних техничко-технолошких мера, под
условом да не ремете извођење инфраструктуре и осталих
планираних садржаја.
У пододељку ''7.4. Правила уређења и грађења за
локалитете 1 до 61'' став 1. Локалитет 4, мења се и гласи:
"Локалитет 4, где се планирају блокови уз булевар
Европе и Улицу цара Душана и намењују за општеградске
линијске центре (П+1+Пк – П+М+7), вишепородично
становање великих густина спратности (П+4+Пк – П+5),
предшколску установу и зеленило.
У блоковима уз Булевар Европе који су последњих година
претрпели значајну трансформацију, наставиће се
реализација планираних објеката као слободностојећих,
који на појединим локацијама имају форму полуотвореног
блока.
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У полузатвореним блоковима уз Улицу цара Душана,
који су углавном реализовани, наставиће се уређење,
изградња и даље опремање земљишта.
Претежна намена, начин утврђивања површина јавне
намене, односно одређивања карактера земљишта на парцелама корисника / власника земљишта, као и максимална
спратност, утврђују се планом генералне регулације (општа
правила), док се остала правила регулације утврђују планом детаљне регулације: зоне изградње-заузетост,
парцелација, правила обликовања фасада (дозвољени
препусти) и завршних етажа итд.
Где је потребно, планирају се подземне гараже (сутерен или подрум), чији се број етажа не ограничава, односно усклађује се са потребним бројем паркинг места у гаражама.
У блоку између улица Браће Груловић, Булевара Европе
и Арањи Јаноша, планира се објекат на јужном делу блока
спратности По+П+М+7, са пословним анексом По+П, тако
да у оквиру уличног тракта приземље, мезанин и прва
четири спрата буду намењени пословању. Пети, шести и
седми спрат се намењују становању."
Локалитет 5, мења се и гласи:
"Локалитет 5, где се у делу блока између улица Лазе
Нанчића и Серво Михаља, планирају предшколска установа
и пословни комплекси у зони становања.
Предшколска установа се планира на парцели/комплексу
површине око 0,31ha.
Величина комплекса је довољна за смештај око 230
деце,у односу на параметар 8 m2 објекта /детету.
Комплекс се планира као површина јавне намене.
Максимални индекс заузетости је 30%.
Максимална спратност објекта предшколске установе
је П+1+Пк. У оквиру поткровне етаже могуће је реализовати
само садржајe администрације или помоћне просторије,
док деца морају бити смештена у оквиру приземља и првог
спрата.
Могућа је и реализација равног крова (максимална
спратност П+1).
Грађевинска линија се може поклапати са регулационом
линијом или може бити повучена од регулационе линије.
Паркирање се планира у оквиру комплекса и јавних
површина.
Планира се одговарајући концепт озелењавања и
уређења који подразумева и реализацију дечијег игралишта.
Остала правила регулације, уређења и обликовања итд.
у складу са планом детаљне регулације.
Правила уређења и грађења у пословним комплексима
у зони становања, дефинисана су планом детаљне
регулације."
Локалитет 22, мења се и гласи:
"Локалитет 22, где се у унутрашњости блока између
улица Ласла Гала и Браће Рибникар планирају две гараже
са приступном јавном површином-унутарблоковском
саобраћајницом.
Гаража која се планира северно у блоку између улица
Ласла Гала, Браће Рибникар и Данила Киша, спратности
је до П+2, капацитета око 55 паркинг места по етажи.
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Приступ гаражи остварује се преко унутарблоковских
саобраћајница. Величина површине износи око 0,13 ha.
Планира се као површина остале намене.
Гаража која се планира јужно у блоку између улица
Ласла Гала, Браће Рибникар и Данила Киша, спратности
је до Су+П+2 – П+3, капацитета од око 75 до 95 паркинг
места по етажи.
Приступ гаражи остварује се преко унутарблоковских
саобраћајница. Величина површине износи око 0,31 ha
(0,37 ha укључујући део парцеле број 1195 КО Нови Сад
II). Планира се као јавна гаража на површинама јавне
намене.
Објекат у Улици Ласла Гала број 24, на парцели број
1195 КО Нови Сад II, налази се у евиденцији Завода за
заштиту споменика културе Града Новог Сада, као непокретност која ужива претходну заштиту.
На делу парцеле број 1195 КО Нови Сад II, који је
обухваћен Изменама и допунама плана, објекат/објекти се
задржавају постојеће наменe и габарита. Дозвољени су и
садржаји као што су: становање, пословање, култура,
уметност, образовање и остале намене комплементарне
садржајима становања.
У случају да се објекат/објекти не прогласе за културно
добро, на делу парцеле бр. 1195 КО Нови Сад II у Улици
Ласла Гала бр. 24 планира се изградња јавне гараже као
дела јавне гараже у средишту блока. Део парцеле се
утврђује као површина јавне намене.
За све интервенције на делу парцеле број 1195 КО Нови
Сад II (адаптација, санација, пренамена делова комплекса
који се интегрално чувају), потребно је исходовати услове
и мере техничке заштите надлежног завода за заштиту
споменика културе.''
Локалитети 24, 25, 26. и 27, мењају се и гласе:
"Локалитети 24, 25, 26 и 27, где се планира се изградња
паркинга или гаража по условима из плана детаљне
регулације и плана генералне регулације с тим да се
утврђују као површине осталих намена.
На Локалитету 25 се омогућава изградња на две
парцеле (препоручује се обједињавање парцела), што
омогућава и изградњу две гараже. Оставља се могућност
реализације трафо станице у оквиру габарита објекта
гараже. Планирана спратност објекта/објеката је до Су+П+3.
Капацитет гараже (северна грађевинска парцела) је
око 30 паркинг места по етажи, а гараже на јужној
грађевинској парцели око 15 паркинг места по етажи. ''
У одељку ''8. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА'' пододељак „
8.1.Урбанистичке целине и зоне за које је основ за
реализацију план генералне регулације“ став 1. после
алинеје девете додају се три алинеје које гласе:
''Урбанистичка целина 11- Угао улица Мише
Димитријевића и Кола српских сестара;
Урбанистичка целина 12- Комплекс општеградског
центра у Улици Ласла Гала и
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престају да важе урбанистички планови'' став 1. после
алинеје треће додаје се алинеја четврта која гласи:
'' - План детаљне регулације дела општеградског центра
уз Радничку улицу у Новом Саду ("Службени лист Града
Новог Сада", број 55/09).''
У пододељку ''8.4. Спровођење плана генералне
регулације у урбанистичким целинама и зонама у којима
у делу престају да важе урбанистички планови'' став
2. алинеја прва мења се и гласи:
„ - План детаљне регулације блокова око Улице цара
Душана у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада",
број 31/07 и 61/10), и то у зони центра уз Футошку улицу са
посебним амбијенталним карактеристикама и целини за
коју је обавезно расписивање конкурса и у делу где се
планирају блокови уз булевар Европе и Улицу цара Душана,
као и у делу блока између улица Лазе Нанчића и Серво
Михаља;“
Алинеја трећа мења се и гласи:
„ - План детаљне регулације блокова око Улице Данила
Киша („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/03, 12/03,
3/06) и то у блоку са станицом за снабдевање горивом у
Улици браће Рибникар и у Улици Ласла Гала број 32, у
блоку између улица Ласла Гала, Браће Рибникар и Данила
Киша, и у блоку између улица Дожа Ђерђа, Пушкинове,
Мише Димитријевића и Гогољеве;“
После алинеје треће додаје се алинеја четврта која
гласи:
„ - План детаљне регулације блокова између Булевара
цара Лазара и улица Цара Душана, Атанасија Гереског и
Ђорђа Сервицког у Новом Саду ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 36/06 и 51/10), и то на углу улица Мише
Димитријевића и Кола српских сестара.“.
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
1. Извод из Плана генералне регулације простора
за мешовиту намену између Булевара Европе,
Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и
Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина,
улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду са
положајем локалитета
1.1. План претежне намене земљишта са
поделом на целине и зоне ........... …продужени А3
1.2. Спровођење плана генералне
регулације………………… ... ………..продужени А3
1.3. План регулације површина јавне
намене ……… .........………………….продужени А3
2. Извод из измена и допуна Плана генералне
регулације простора за мешовиту намену
између Булевара Европе, Булевара цара
Лазара, улица Стражиловске и Жарка
Зрењанина, Булевара Михајла Пупина,
улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду
– Спровођење плана генералне регулације
– Локалитет 61 ......................................................... А4
Локалитет 4 и 5

Урбанистичка целина 13 - Блок општеградског центра
уз Радничку улицу. "

3. План претежне намене земљишта са
поделом на целине и зоне ..............................1 : 2500

У пододељку ''8.3. Спровођење плана генералне
регулације у урбанистичким целинама и зонама у којима

3.1. План површина јавне намене .....................1 : 2500
3.2. Начин спровођења плана ...........................1 : 2500

страна 3324. – Броj 50

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

3.3. План водне инфрастрктуре ........................1 : 2500
3.4. План енергетске инфраструктуре ..............1 : 2500
Урбанистичка целина 2
Комплекс Медицинске школе "7. април"
4. Намена и режими изградње објеката ...... 1 :1000
4.1. План инфраструктуре............................... 1 :1000

Одлука о изменама и допунама допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између
Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина,
улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет медицинске школе и други), доступна је на увид јавности у згради
Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем
интернет стране www. skupstina.novisad.rs.
Члан 5.

Локалитет 22
5. План претежне намене земљишта са
поделом на целине и зоне ……… ..............1 : 1000
5.1. План регулације површина јавне намене . 1 : 1000
5.2. Начин спровођења плана...... .....................1 : 1000
5.3.План инфраструктуре................................ 1 : 1000
Урбанистичка целина 11
Угао улица Мише Димитријевића и Кола српских сестара
6. Намена и режими изградње објеката .......... 1 : 500
6.1. План регулације површина јавне намене . 1 : 500
6.2. Начин спровођења плана...... .......................1 : 500
6.3. План инфраструктуре .................................. 1 : 500
Урбанистичка целина 12
Комплекс општеградског центра у Улици Ласла Гала 32
7.
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План намене земљишта са поделом на
целине и зоне ............................................. 1 : 1000

7.1. Начин спровођења плана ..........................1 : 1000
Урбанистичка целина 13
Блок општеградског центра уз Радничку улицу
8. Намена и режими изградње објеката ....... 1 : 1000
8.1. План регулације површина јавне намене ..1 : 1000
8.2. Начин спровођења плана ........................ 1 : 1000
8.3. План инфраструктуре.............................

1 : 1000

Локалитет 25
9. План претежне намене земљишта са поделом
на целине и зоне ………..............................…1 : 1000
Члан 4.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације простора за мешовиту намену између Булевара
Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и
Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица
Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет медицинске
школе и други), садржи текстуални део који се објављује
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.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-128/2019-I
18. октобар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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