На основу члана 46. став 1, а у вези са чланом 516 Закона о планирању и
изградњи (,,Службени гласник Републике
бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10Ус, 24/11, 121/12, 42113-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члаиа 24.
тачка 6. Статута Града Новог Сада пречишћеu текст (,,Службени лист Града Новог
Сада , број 43/08), Скулштнна Града Новог Сада на XLVII седници од 20. фебруара
2019. године, доноси
-

-

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА ИДОпУНА ПЛАНА ДЕТАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКА ПРАВОСУдНХ ОРГАНА У НоВом САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама и допунама Плана деталне
регуладије блока правосудиих органа у Новом Саду ( службени лист Града Новог
Сада , 6р. 31/10, 91/17 и 12/17 исгјравка) (у далем тексту: План), ради формирања
грађевинске парцеле за изградњу Апелациоиог суда, по скраhеном поступку, без
спровођења посту4гка раuогјавног увида.
..

Члан 2.
Одлуком о изменама и допунама Плава обухватнће се део грађевинског подручја
Плана у Катастарској општини Нови Сад 11, унутар описане границе.
За почетну тачку описа грајјице дела грађевинског подручја Плана утврђена је
тачка на тромеђи парцела бр. 847, 854/1 u 7756 (Улица Максима Горког). Од ове тачке
у правцу севера продуженим правцем источне границе парцеле број 847, граннца
долази до осовине Улuце Максима Горког, затим скреће ка истоку, прати осовнну
Улице Максима Горког до пресека са осовином Стражнловске улице, одuосно до
осовuнске тачке број 4104. Да.ње, граuица скреће ка југу, прати осовнну Стражиловске
улице до пресека са осовином Радничке улuце, до осовинске тачке број 1 174, затим
скреће ка западу, прати осовину Радничке улнце до пресека са уnравним правцем
повученим из тромеђе парцела бр. 845, 855 и 7758/1(Радничка улuца). Од ове тачке
граница скреће ка северу, прати источну границу парцеле број 855, пресеца парцелу
број 854/1 до југоисточuе преломне тачке парцеле број 847, затнм пратu uсточну
граиицу парцеле број 847, и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа
границе
Одлуком о измеuама u допунама Плана обухватиће се 1,28 ha.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеuог простора дефиuисаuи су
Гјлаuом генералне регулације простора за мешовuту намену између Булевара Европе,
Булевара цара Лазара, улица Стражuловске u Жарка Зрењалина, Булевара Мнхајла
Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада ,
бр. 40/11, 30/12 исnравка, 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17 и 21/18) (у далем тексту:
План генералне регулације), којим је обухваћени простор намењен општеградском
центру, вишепородичном становању и Основној музичкој школи Jocun Славенски .
-

Члан 4.
Цил доношења одлуке о изменама и допунама Планаје формирање грађевинске
парцеле за изградњу Апелационог суда.
Члан 5.
Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је месец дана од даиа
ступања на снагу ове одлуке.
Чдан б.
Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана обезбеђена су у
Програму уређивања грађевинског земњишта за 2019. гоДиНу (,,Службени лист Града
Новог Сада , број 59/18).
Члан 7.
Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће Јавно предузеће Урбаиизам 1
Завод за урбаиизам Нови Сад.
Члан 8.
Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању изради стратешке процене
угицаја одлуке о изменама и донунама Плана деталне регулације блока нравосудних
оргаuа у Новом Саду на животну средину, и графички приказ обухвата планског
нодручја које се мења.
Члан 9.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке изменама и допуuама Hлана
деталне регулације блока правосудних органа у Новом Саду, у трајању од 15 дана, у
приземлу пословне зграде Јавног предузећа Урбаиизам Завод за урбавнзам Нови
Сад, Булевар цара Лазара З, и у nросторијама Месне заједнице Прва војвођаuска
бригадаT1 , Нови Сал, Народних хероја 5.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог даuа од дана објавњивања у ,,Службеном листу
Града Новог Сада .
РЕГWБЛИХА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА возводинл
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА нОвог САдА
Број: 35-37/2019-1
20. фебруар 2019. године
НОВИ САД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЊНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НОВОМ САДУ
ОБУХВАТ ПЛАНСКОГ ГIОДРУЧЈА
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ГРАФИЧКИ ПРИКДЗ

Јавно предузеће УРБАНИЗАМ Завод за урбанизам
Нови Сад, Булевар цара јl
азара 3/111
\

.:-

ЋЕГЛАНАДЕТЕ Р

1

\

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, на основу члана 9. став 3.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средвпу ( Службени гласнuх РС , бр.
135/04 и 88/10), а по прибавленом Мишлењу Градске управе за зашгигу животне
средиле, број VІ-501-112019-18 од 07.02.2019. годиие, доноси

РЕШЕЊЕ
о НHГРИСТУТ[АЊУ НЗРАДи СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕHЕ УТі]ЦАЈА ОДЛУКЕ О
RЗМЕНАМА ИДОПУRАМА HnAHA ДЕТАЈЂВЕ РЕГУЛАЦИЈЕ EnORA
ИРАВОСУДНИХ ОРГАВА УНовом САДУ НА ЖИВОТНУ СРдиkW

-

Не приступа се изради стратемхе лроцене угицаја одлуке о пзменама и
долунама Плаиа детал,не регулације блока иравосудних органа у Новом Саду ва
жиотну средину, којом ће біпи обухваћен простор у граиицама одређеиим одлуком о
изра u измена н допуіа ГЈлана детане регулације блока правосудних органа у Новом
Саду.
Образложење

Захоном о стратедікој процени угицаја на животау средину (Службени гласвик
Републнхе Србије бр. 135/04 и 88/10) пропнсаио је да се сгратепжа процена врпш за
плалове, програме н осиовеуобласти просторног и урбанистичког плаиирања.
Одлуку о нзради стратеіпке лроцене доносн оргал надлежаи за лриірему пдаЕа,
п претходио прибавленом мигпњењу органа надлежнот за послове заштите животке
средиие н других заилтересоваuих органа н организација. Одлука о хзради стратешке
процене утицаја на животну средичу је саетавни део одіуке о израдн плала и објавлује
се.
Законом о планирању и изградњи ( Службени гласник PcІ?, бр. 72/09, 81/09
исправка, 64110 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132114, 145/14
83/18), у члану 46. сг. 6. прописатоје да носилац израде ллала, лре доношења одлуке
о изради плаиског документа, од надлежuог оргаиа за послове заштите животне
средиле прибавла мншЈbење о потреби израде стратепіке процене угицаја на животну
средину.
Одлуком о одређивању врсте плаискuх докумеиата за које се израђује стратегпха
процена угидаја на животну среднну ( Службени лист Града Новог СадаІІ број 48/09),
одређене су врсте плаиских докумената у области просторног и урбаиистичког
планирања за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прогіисадо је да за измене nланскнх докумената, орган Надјјежаи за припрему
плаиа може оддучитu, по претходно прибавњеном мипu ењу оргаuа надлежног за
послове запјтите животне среднне и других заинтересованих органа и сргацизација, да
се ие израђује стратешка процена угицаја на животну средиву.
Одлуком о uзменама и допунама Плана деталне регулацкје блока правосудних
органа у Новом Саду обухватиhе се део грађевииског нодручја Ллала детањне
регулације блока правосудлих органа у Новом Саду у Катастарској општим Нови Сад
П, иовріпнве 1,28hа
Услови и смернице за уређење и грађење обухваhеног лростора дефннисани су
Нланом генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европ;
Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла
Пупина, улица Јеврејске и Фугошке у Новом Саду, којим је обукваhели лростор
-

-

-

-

-

2
намењен опвітеградском цену, вишепородичном становању и Основној музичхој
ііnconu ,,Јосил Славенскіі .
Цил доношења одлуке о изменама и долуиама гlлаиа је формирање грађевинске
ларцеле за изградњу Алелационог суда.
С обзиром да се ради о мањим изменама и допунама плааског документа и да се
ради о лростору који Одлуком о одређивању врсте плавских докумената за које се
израђује стрателіка лроцена угицаја на животну средиuу ( Службеаи лист Града Новот
Сада број 48/09) није утврђен као простор за који се израђује јратеШа тіроцена
угицаја нлааа на животuу средииу, доноси се решење о неприсi)пању изради
стратсшкс процене угицаја одлукс о изменама и допунама Hлана деталне регулације
блока правосуднјіх оргааа у Новом Саду на животну средииу.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовааи на
освову измева и допуаа Нлана деталне регулације блока правосудшіх органа у Новом
Саду, услови заіптите животне средиае, односно потреба nокретања поступка nроцене
утицаја на животву средиву, биће угврђени у складу са законом о проценн угицаја на
животну средину ( Службени гласник РС,., бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о угврђивању
Листс пројеката за које је обавезна ироцена утицаја и Листс пројеката за које се можс
захтевати процена утндаја на жввотну средішу ( Службени гласлик РС,., број 1 14/08).
На основу свега наведсног оддучено је као у. диспозитиву.
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АУТОНОМНА покрлзиuл војводин
пднови САД
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