
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 ХБУ седници од 27. децембра
2018. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА'ПЛАНАГЕНЕРАЛНЕРЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРАЗАМЕШОВИТУНАМЕНУИЗМЕБУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ,
БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕИ ЖАРКА

ЗРЕЊАНИНА,БУЛЕВАРА МИХАЈЛАПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И
ФУТОШКЕУ НОВОМ САДУ

(локалитет на Булевару Европе, између улица Лазе Нанчића
и Серво Михаља)

' Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се 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 („Службени лист Града Новог Сада", бр. Е
40/11, 30/12 – исправка, 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17 и 21/18) (у даљем тексту: План),
за локалитет на Булевару Европе, између улица Лазе Нанчића и Серво Михаља, по
скраћеном поступку, без спровођења поступка раног јавног увида.

Чдан 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 утврђена је осовинска тачка број 9385 на

пресеку Булевара Европе и Улице Лазе Нанчића. Од ове тачке у правцу истока
граница прати осовину Улице Лазе Нанчића до осовинске тачке број 11377, затим
скреће ка југу, прати осовину планиране улице и долази до осовинске тачке број
11378. Даље, граница скреће ка “западу, прати осовину продужетка Улице Серво
Михаља до осовинске тачке број 985, на пресеку са осовином Булевара Европе. Од
ове тачке у правцу северозапада, граница прати осовину Булевара Европе и долази
до почетне тачке описа границе.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се 0,91ћа.



Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног подручја Дефинисани су
Планом, којим је обухваћени простор претежно намењен општеградским и линијским
центрима.

.

Члан 4.

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана је усаглашавање планског
решења са изграђеним објектима на Булевару Европе, тако да ће максимална спратност
бити По+П+М+7, са обавезним решавањем стационарног саобраћаја на сопственој

парцели према нормативу један стан – једно паркинг место, односно једно паркинг
место на 70 ш2 пословног простора.

Члан 5.

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

Члан 6.

Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана обезбедила је
"ШЈАСОМПЧУЕЗТ" В.О.О. из Новог Сада.

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 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 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 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 на БулеваруЕвропе, између улица
Лазе Нанчића и Серво Михаља), у трајању од 15 дана, у приземљу пословне зграде



Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, И

у просторијама Месне заједнице "7. јули", Нови Сад, МишеДимитријевића 74/а.

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 ГРАДАНОВОГСАДА Предсе ник
Број: 35–848/2018–1
27. децембар 2018. године ·

нови САД 3"д авко Јелушић
~←~·–7·.,



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУИЗМЕБУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ,

БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА,УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
БУЛЕВАРА МИХАЈПА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САдУ
(локалитет на БулеваруЕвропе између улицаЛазе Нанчића и Серво Михаља)

ОБУХВАТ ППАНСКОГПОДРУЧЈА
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' и ' ГРАНИЦАИЗМЕНЕИДОПУНЕ ПЛАНА

&; Јавно предузеће "УРБАНИЗАМ" Завод за урбанизам %
· Нови Сад. Булевар цара Лазара З/Ш „шта



Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, на основу члана 9. став 3.

Закона о стратешкој процениутицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр.
135/04 и 88/10), а по прибављеном мишљењу Градске управе за заштиту животне

средине, број УТ–501—1/2018-276 од 14.12.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о НЕПРИСТУПАЊУИЗРАДИ стгАтвшкв ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈАОДЛУКЕо
ИЗМЕНАМАи ДОПУНАМА ПЛАНАгвнвРАлнвРЕГУЛАЦИЈЕпгостовА
ЗАмвшовиту НАМЕНУ измену БУЈШВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ПАРА
ЛАЗАРА, УЛИЦА сттАжиловскв иЖАРКАЗРЕЊАНИНА,БУЈШВАРА

МИХАЈЛАПУПИНА,УЛИЦАЈЕВРЕЈСКЕи ФУТОШКЕУновом САДУ НА

животну свлдину

Не приступа се изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и

допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара
Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењаштна, Булевара

Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке 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 Булевара Европе,

Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и .Жарка Зрењанина, Булевара Михајла

Пупина, улица Јеврејске и Футошке у. Новом Саду (локалитет на Булевару Европе
између улица Лазе Нанчића и Серво Михаља).

Образложење

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службенигласник

Републике Србије".бр. 135/04 и 88/ 10) прописано је да се стратешка процена врши за

планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког платшрања
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 средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.

Законом 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

и 83/18), у члану 46. ст. 6. протшсано је да носилац израде плана, пре доношења одлуке
о изради планског документа, од надлежног органа за Послове заштите животне

средине прибавља 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 средшту ("Службени лист Града Новог Сада" број 48/09),

одређене су врсте планских докумената у области просторног и урбанистичког
' планирана 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 претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за

послове заштите животне средине и други“: заинтересовашш органа и организација, да
се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину.



. И ГРАТЈЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Услови и смершше за израду одлуке о изменама и допунама Плана дефинисани
·

су Планом, којим је овај простор претежно намењен отплтетрадским и линијским

центрима.
За ово подручје на снази је План детаљне регулације блокова око Улице цара

Душана у Новом Саду ("Службенилист Града Новог Сада", бр. 31/07 и 61/ 10), којим је
овај локалитет намењен линијским општеградским центрима.

· Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се локалитет у Катастарској

општиниНови Сад 1, површине 0,91 ћа.
Изради одлуке о изменама и'допунама Плана приступа се на основу приватне

иницијативе "ВПАСОМШУЕЗ'Г' доо из Новог Сада.
Циљ израде одлуке о изменама и допунама Плана је усаглашавање планског

решења са изграђештм објектима на Булевару Европе. Максимална спратност ће у
складу са наведеним бити По+П+М+7, са обавезним решавањем стационарног
саобраћаја на сопственој парцели према нормативу 1 стан–1 паркшпместо, односно 1

паркинг место на 70 1112 пословногпростора
" "· ' '

С обзиром да се ради о мањим изменама и допунама планског документа и да се
ради о простору који Одлуком о одређивању врсте планских докумената за које се
израђује стратешка процена утицаја на жиВотну средину ("Службени лист. Града Новог

Сада" број 48/09) није утврђен као простор за који Се израђује стратешка процена
утицаја плана на животну средину, доноси се решење“ о неприступању изради
стратеше процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације
простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица
Стражиловске и Жарка Зрењантша, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и
ФутошкеуНовом “Саду на животнусредину.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реаЈшзовани на

основу измена и допуна Плана генералне регулаттије простора за мешовиту намену
између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражвшовске и Жарка
Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улшта Јеврејске и Футошке у Новом Саду
(локалитет на Булевару Европе између улица Лазе Нанчића и Серво Михаља),: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 које је обавезна процена утицаја и ЛИсте пројеката за које се моЖе

захтевати процена утицајанаживотну средину ("Службетштпастшк РС", број 1 14/08).
На основу свега наведеног одлученоје као у диспозитиву.
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