
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13—УС,
50/13–УС, 98/13–УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада ~
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на ХХХУШ седници од 29. јуна 2018. године, доноси

одлуку
о ИЗРАДИИЗМЕНА и ДОПУНАПЛАНАГЕНЕРАШЈЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПРОСТОРА ЗА мвшовитуНАМЕНУИЗМЕБУ УЈШЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК
ввљковв, РУМЕНАЧКЕ и сувотичког БУЛЕВАРА

У новом САДУ
( ЛОКАЈШТЕТ РАСАДНИК )

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама и допунама Плана
генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук
Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду ("Службени лист Града
Новог Сада" бр. 40/11, 11/15, 19/16 и 75/16) (у даљем тексту: План), за локалитет
Расадник.

Члан 2.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се грађевинско подручје у
Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад 11, КО Нови Сад 111 и КО
Ветерник, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе одређена је тачка на пресеку продуженог правца
из источне границе парцеле број 3730/1 и осовине Футошког пута у КО Ветерник. Од
ове тачке у правцу севера, граница прати претходно описан продужени правац и

регулациону линију Улице Сомборска рампа до пресека са продуженим правцем из
јужне границе парцеле број 729/40. Даље, граница скреће у правцу истока, прелази у
КО Нови Сад 1У, прати претходно описан правац и северну границу парцела бр. 730/5 5,
730/ 12 и 730/ 1 1, затим скреће у правцу југа, прати западну границу парцеле број 731/7 и
долази до тромеђе парцела бр. 730/22, 730/58 и 731/17. Од ове тачке граница у правцу
југоистока прати северну регулациону линију продужетка Булевара Јована Дучића до
пресека са управним правцем повученим из преломне тачке на граници парцела бр.
758/2 и 803/5. Од ове тачке граница скреће у правцу југа, прати описан управни правац,
затим у правцу истока прати северну границу парцеле број 758/2, затим у правцу југа,
редом прати продужени правац из источне границе парцеле број 758/14, источну
границу парцеле број 758/14, продужени правац из источне границе парцеле број
758/14, затим у правцу запада, прати јужну границу парцеле број 758/2 и њеним
продуженим правцем долази до пресека продуженим правцем из источне планиране
регулационе линије планиране саобраћајнице. Од ове тачке граница скреће у правцу
југа, прати продужени правац и источну планирану регулациону линију планиране
саобраћајнице и њеним продуженим правцем сече осовину Футошког пута, прелази из
КО Нови Сад 111 у КО Нови Сад 11 , затим скреће у правцу запада, прати осовину
Футошког пута, прелази у КО Ветерник и долази до почетне тачке описа границе.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се 19,67 ћа.

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног простора дефинисани су
Планом, којим је обухваћени простор претежно намењен пословању на улазним



правцима – комплекс Расадника Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови
Сад, вишепородичном становању, спортском парку и саобраћајним површинама.

Члан 4.

Циљ израде одлуке о изменама и допунама Плана је преиспитивање важећег
планског решења и његово усклађивање са могућностима реализације, у складу са
новим захтевима и потребама корисника простора, стањем на терену и реалним
могућностима реализације појединих инфраструктурних решења и фазности
реализације, ради дефинисања правила уређења и правила грађења за реализацију
планираних садржај а.

Члан 5.

Концептуални оквир планирања одређен је Планом.

Члан 6.

Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је 30 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.

Члан 7.

Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана обезбеђена су у
Програму уређивања грађевинског земљишта.

Члан 8.

Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће Јавно предузеће "Урбанизам"
Завод за урбанизам Нови Сад.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за

мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког
булевара у Новом Саду на животну средину, и графички приказ обухвата планског
подручја који се мења.

Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, излагањем материјала
којим се представља концептуални оквир просторног развоја обухваћеног подручја, у
приземљу пословне зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад,
Булевар цара Лазара 3, у просторијама Месне заједнице "Гаврило Принцип", Нови Сад,
Булевар Јована Дучића 3, и путем интернет стране утизКџрзћпалоујзафгз.

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изменама и допунама Плана
генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук
Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Расадник), у
приземљу пословне зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад,
Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Гаврило Принцип", Нови
Сад, Булевар Јована Дучића 3.



Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА „
ГРАД нови САД
СКУПШТШГРАДА НОВОГ САДА Предс ик
Број: 35-367/2018–1 [~,
29.јун 2018. године ' “**/7:33
НОВИ САД д вко Јелушић
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Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, на основу члана 9. став 3.

Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр.
135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне
средине, број У1-501–1/2018–106 од 08.05.2018.·године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУИЗРАДИ СТРАТЕШКЕПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О
ИЗМЕНАМАИ ДОПУНАМАПЛАНАГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРО СТОРА
ЗАМЕШОВИТУНАМЕНУ ИЗМЕ'БУ УЈШЦАФУТОШКЕ, ХАЈДУКВЕЊКОВЕ,
РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРАУ НОВОМ САДУ НА ЖИВ ОТНУ

СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и

допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица
Футошке, _Хајдук Вељкове, Гуменанке и Суботичког булевара у Новом Саду на

животну средину, којом ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о

изради иЗМена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену
између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом
Саду.

Образложење

Законом о Стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник
Републике Србије" бр. 135/04 и 88/10) прописано је да се стратешка процена врши за
планове, прбграме и основе у области просторног и урбанистичког Планирања.

Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана,
по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о изради стратешке
процене утицаја на животну срединује саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.

3акон0м о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 — УС, 24/1}, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 ← УС,←98/13 — УС, 132/14 и

145/14), у члану 46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац израде плана, пре доношења
одлуке о“ изради “планског документа, од надлежног органа за послове заштите животне
средине прибавља миШљење на предлог одлуке о изради или неприступању “изради

стратешке процене утицаја, као и мишљење о потреби израде стратешке процене
утицаја на животну средину.

Одлуком о ОдређиВању врсте планских докумената за које се израђује стратешка
Процена утицаја на “животну средину ("Службени лист Града Новог Сада" број 48/09),
одређене су врсте ђланских докумената у области просторног и урбанистичког
планирања за које се израђује стратешка процена утицаја На животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган надлежан за припрему
пЛана може одлучити, по претходио прибављеном мишљењу органа надлежног за
послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација, да
се не израђује стратешка процена" утицаја на животну средину

Планом генералне регулације простора за мешовиту намену између улица
футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког бутевара у Новом Саду
("Службени лист Града Новог Сада" бр. 40/11, ]1/15, 19/16 и 75/16), обухваћени



?.

простор претежно је намењен пословању на улазним правцима — комплекс

Расадника Јавног комуналног предузећа "Гр'адсКо зеленило" Нови :Сад,

вишеподородичном становању, спортском парку и саобраћајним површинама.
Подручје се простире између Футошког пута н'а југу, улице Сомборска рампа на

западу, планираног продужетка Булевара Јована Дучића на северу и планиране улице

на истоку.
Циљ доношења измена и допуна Плана је преиспитивање важећег планског

решења и његово усклађивање са могућностима реализације, у складу Са новим

захтевима и потребама корисника простора, стањем на терену и реалним могућностима

реализације појединих инфраструктурних решења "и фазности реализације; а у циљ'у

дефинисања правила уређења и правила грађења за реализацију планираних садржаја.
Изменама и допунама 'дефинисаће се површине јавн'их намена – предшколска

установа, основна школа, спортски парк, озелењени сквер и улице, док ће преостале

површине бити намењене за површине осталих намена – пословање на улазним

правцима 'и вишепородичнО становање.
"Одлуком о одређивању –- врсте планских докумената за које се израђује

стратешкапроцена утицаја на животну средину (“Службени,лист Града Новог Сада",

број 48/09) утврђено је да се за планове генералне регулације насељених места којима

су обухваћени и вештачки водотоци–мелиоративни канал израђује стратешка процена
утицаја на животну средину.

Међутим на основу члана 4. Одлуке о одређивању врсте планских докумената

за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину, за измене и допуне
планских докумената из члана 2. и З., за које се оцени да не постоји могућност

значајнијег утицаја на животну средину, а на основу критеријума из члана' 6. Закона о

стратешкој процени утицаја на животну средиНу, предлаже се доношење редшења о

неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне

регулације простора за мешовиту намену између ул'ица Фут'ошке, Хајдук Вељкове,

Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Расадник).
Зависно од намене–и-услова за изградњу, за пројеКте који буду реализовани на

основу измена и допуна Плана генералне регулаЦијепростора за мешовиту намену
између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом

Саду, услови заштите животне средине, односно потреба покретања поступка проЦене

утицаја на животну средину, биће утврђени у складу са Законом о процени утицаја на

животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању
Листе пројеката за којеје обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може

захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 1 14/08).

На основу свега наведеног одлученоје као у диспозитиву.
'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА в.д. НАЧЕЈ'ШИКА
АУТОНОМНАПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА Дејан Михајловић
ГРАДнови САД
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