
На основу члана 46. став 1, а у вези са чланом 516 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, 145/14 и 83/18) и члана
24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на ХЏУ седници, од 14. децембра
2018. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНАИ ДОПУНА

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕРЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У
НАСЛЕБЕНИМ АМБИЈЕНТАЛНИМЦЕЛИНАМАУ НОВОМ САДУ

( ЛОКАЛИТЕТНА УГЛУПАРТИЗАНСКЕУЛИЦЕ И
СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА )

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама и допунама Плана

генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у
Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/11, 17/17 и 9/18) (у даљем
тексту: План), за локалитет на углу Партизанске улице и Сентандрејског пута, по
скраћеном поступку, без спровођења поступка раног јавног увида.

Члан 2.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се део грађевинског
подручја Плана у Катастарској општини Нови Сад 1, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је осовинска
тачка број 979 на пресеку Сентандрејског пута и Партизанске улице. Од ове тачке у

правцу севера, граница прати осовину Сентандрејског пута дужином од 160.00гп,

затим скреће ка истоку правцем управним на поменуту осовину и долази до пресека
са продуженим правцем западне границе парцеле број 3343/7. Даље, граница скреће
ка југу, прати претходно описани правац и западну границу парцела бр. 3343/7 и

3343/6, затим скреће ка истоку, прати јужну границу парцеле број 3343/6 и њеним

продуженим правцем долази до осовине улице која је паралелна са Сентандрејским
путем. Од ове тачке граница скреће ка југу, прати осовину поменуте улице до

осовинске тачке број 2532 на пресеку са осовином Партизанске улице, затим скреће
ка западу, прати осовину Партизанске улице, и долази до почетне тачке описа

границе.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се 1,09ћа.



Члан 3.

Услови и смернице за уређење И грађење обухваћеног простора дефинисани су
Планом, којим је обухваћени простор намењен пословању на улазним правцима и
саобраћајним површинама.

Члан 4.

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана је преиспитивање важећег
планског решења, према захтевима и потребама корисника простора и реалним
могућностима његове реализације, а у складу са општим правилима која су утврђена
Планом, односно промена намене на парцели број 3343/3 Катастарска општина Нови
Сад 1, из намене пословање на улазним правцима у намену општеградски центар, уз
промену основа за спровођење Плана.

Члан 5.

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

Члан 6.

Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана обезбедио је "УПЧЗ

021" 000, Нови Сад.

Члан 7.

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

Члан 8.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције
у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду на животну средину, и графички
приказ обухвата планског подручја које се мења.

Члан 9.

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изменама и допунама Плана
генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у
Новом Саду (локалитет на углу Партизанске улице и Сентандрејског пута ), у трајању
од 15 дана, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за
урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3, и у просторијама Месне заједнице
"Салајка", Нови Сад, Шајкашка 26.



Члан 10.

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 ГРАДАНОВОГ САДА Пред дник

Број: 35-576/2017-1/13 ·.~-

14. децембар 2018. године :!д..
НОВИ САД / Здр .!вко Јелушић
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Не приступасе“изради стратешке процене упшаја одлуке о изменама П

_доПунама Плана генералне регулације зоне реконструкцијеу наслеђеним
амбијенталним целинамана у Новом Саду на животну средину, којом ће бити
обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради измена и допуна Плана
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Зависно од намене и условазаизградњу,за пројекте којибуду реализовани на '

основу измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним _ , . ,

амбијентајшим целинамана у Новом Саду (локалитет на углуПартизанске улице и
'
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поступка процене утицаја на животну средину, биће утврђеша у складу са Законом о'_ 27. ;
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На основу свега наведеног одлучено је као у диспозигиву.
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