
На  основу  члаиа  46. став  1. Захона  о  плаиирању  и  нзградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/1О-УС, 24/11, 121/12, 42113-УС, 

50/1З-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члаиа  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  
Сада  (,,Службени  лист  Града  Новот  Сада , број  11/19), Скупілтина  Града  Новог  Сада  
на  XLіX седници  од  10. маја  2019 године, доноси  

ОдлукУ  
О  ИЗРАДH ПЛАНА  ГЕНЕРАЈШЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

подручјл  ноВог  грлдског  ЦЕНТРА  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ВОЈВОДЕ  
БОЈОВИЋА, ДИМИТРИЈА  АВРАМОВИЋА , СЛОВАЧКЕ , ВАЛЕНТШІА  

ВоднИкА  И  ЈОВАНА  СУБОТИЋА  
у  ноВом  слду  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  генералне  регуладије  подручја  новог  
градскот  центра  између  улица  Војводе  Бојовића, димитрија  Аврамовића, Словачке, 
Валентина  Водника  и  Јована  Суботића  у  Новом  Саду  (у  дањем  тексту: план). 

Члан 2. 

Hлаиом  ће  се  обухватити  грађевинско  подручје  у  Катастарској  општини  Нови  
Сад  І, унутар  описаuе  оквирнс  границе. 

За  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  плана  утврђенаје  осовинска  тачка  број  
g91 1 на  укрмтању  осовина  Житног  трга  и  Улице  војводе  Бојовића. Ицући  у  правцу  
истока  граница  се  поклапа  са  осовином  Улице  Војводе  Бојовића  до  пресека  са  nравцем  
који  спаја  тромеђу  nарцела  бр. 9774, 9775 и  10569 (Улица  војводе  Бојовића) и  
северозаладну  преломну  тачку  парцеле  број  9993/1. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  
југу, прати  nреіходно  onucau правац  и  западну  rраuицу  nарцела  бр. 9993/1, 9993/6, 
9993/3, 9994 до  преломне  тачке  на  западној  rраuици  nарцеле  број  9994, затим  пресеца  
nарцелу  број  9989 и  долази  до  североисточне  преломне  тачке  парцеле  број  9987. дање, 
гракица  прати  источиу  границу  парцеле  број  9987 и  њеним  продуженим  правцем  
долази  до  осовине  Масарикове  улнце, затим  скреће  ка  истоку, прати  осовину  
Масарикове  улице  до  осовинске  тачке  број  1664а, која  је  на  пресеку  са  осовином  
Шафарикове  улице. Од  ове  тачке  у  правцу  југа  граuица  прати  осовину  Шафарикове  
улице  до  осовинске  тачке  број  4273, затим  скреће  ка  западу  , nрати  осовину  Улице  
Павла  Паnа  до  осовинске  тачке  број  866. дање, гранида  скреће  ка  северу, nрати  
осовину  Улице  Валентина  Водника  до  пресека  са  управним  правцем  повученим  из  
тромеђе  парцела  бр. 7 144/1, 71 З  7 и  10480 (Улица  Валентина  Водника), затим  скреће  ка  
заnаду, прати  претходно  описан  правац  и  обухвата  и  прати  границу  парцела  бр. 7144/1, 
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7145, 7149/1 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 7149/1, 7149/5 и  10444/2 (Булевар  
ослобођења). Од  ове  тачкс  у  правцу  истока, граница  прати  осовину  планиране  улице  до  
пресека  са  продуженим  правцем  западнс  граиице  парцеле  број  7150/1, затим  скреће  ка  
југу, прати  претходно  описани  правац  и  заладну  и  јужну  граиицу  парцеле  број  7150/1 и  
јужну  границу  парцеле  број  7127/1 до  пресека  са  планираном  регулационом  линијом  
заједничке  блоковске  површине. дале, граница  скреће  ка  југу, прати  плаиирану  
регулациону  линију  заједничке  блоковске  површине, затим  скреће  ка  истоку, прати  
северну  граuицу  тхарцеле  број  7133 и  њеuим  продуженим  правцем  долази  до  осовине  
Улице  Валентина  Водника. Одавде  граuица  скреће  ка  северу, прати  осовину  Улице  
Валентина  Водника  до  пресека  са  осовином  Словачке  улице. далс, граница  скреће  у  
правцу  истока, лрати  осовину  Словачке  улице  до  осовинске  тачке  број  4490 и  дале  
скреће  у  правцу  севера  осовином  Хилаuдарске  улице  и  Житног  трга  до  осовинске  
тачке  број  8911 којаје  утврђена  за  почетву  тачку  описа  оквирне  границе  плаuа. 

плаиом  ће  се  обухватити  приближно  14 ha. 

Члан 3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађењс  обухваћеног  простора  дефинисаuи  су  
Генералним  плаиом  града  Новог  Сада  до  2021. године  - пречишћен  текст  ( службени  
лист  Града  Новог  Сада  број  39/06) (у  далем  тексту: Генерални  плаи), којим  је  
обухва1ени  nростор  претежно  намењсн  за  огіштестамбене  зоне, вишепородично  
стаиовање  и  опіптеградски  центар. 

Члан  4. 

Цил  израде  и  доношења  nnaua je преиспитивање  просторних  каnацитета  ради  
утврђивања  правила  уређења  и  правила  грађења, а  у  складу  са  правилима  усмеравајућег  
карактера  која  су  дата  Генералним  плаuом, као  и  захтевима  и  потребама  корисника  
простора. 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређен  је  Генералним  плаком . 

Члан  б. 

Рок  за  израду  плаuаје  два  месеца  од  даuа  ступања  на  снагу  ове  одлуке. 

Чдан  7. 

Средства  за  израду  плана  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
землишта  за  за  2019. годиuу  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  59/18 и  12/19). 
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Члан  Х. 

План  ће  израдити  Јавно  предузеће  Іурбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Реніење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  подручја  Новот  градског  центра  између  улица  Војводе  Бојовића, димитрија  
Аврамовића , Словачке, Валентина  Водника  и  Јоваuа  Суботића  у  Новом  Саду  на  
животну  средину, и  графички  приказ  обухвата  плаиског  подручја. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  
којим  се  представња  концелтуалии  оквир  просторног  развоја, у  приземњу  пословне  
зграде  Јавног  предузећа  Урбаиизам  3авод  за  урбаиизам  Нови  Сад, Булевар  цара  
Лазара  3, у  просторијама  Месне  заједнице  Житни  трг  Нови  Сад, Улица  Димитрија  
Аврамовића  8, и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtіn&novіѕad.rѕ. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  генералне  регуладије  подручја  
новог  градског  центра  између  улица  Војводе  Бојовића, Димитрија  Аврамовића, 
Словачке , Валентина  Водника  и  Јовапа  Суботића  у  Новом  Саду, у  приземњу  пословне  
зграде  Јавног  предузећа  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  
Лазара  3, и  у  просторијама  Месне  заједнице  Житни  трг  Нови  Сад, Улица  димитрија  
Аврамовића  8. 

Члан  11. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  даиа  од  даuа  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕГWБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  нОВИ  САД  
СКУГјШТИНА  ГРАДА  НОВог  САДА  
Број: 35-148/2019-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД  



ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОДРУЧЈА  НОВОГ  ГРАДСКОГ  ЦЕНТРА  
И3МЕТУ  УЛИЦА  ВОЈВОДЕ  БОЈОВИЋАІ  ДИМИТРИЈААВРАМОВИЋА , СЛОВАЧКЕ, 

ВАЛЕНТИНА  ВОДНИКА  И  ЈОВАНА  СУБОТИТАУ  НОВОМ  САДУ  
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Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад. Булевар Лазара  зјlјј  цара  



Градска  управа  за  урбааизам  и  грађевинскс  послове, на  основу  чзгана  9. став  3. 
Закоаа  о  стратедікој  гіроцени  угицаја  на  животву  средииу  ( Службени  гласник  РС , бр, 
135104 и  88/10), а  по  прибавленом  Мкшзињу  Градске  управе  за  заштнту  животве  
срсдине, број  VІ-501.-1/2019-82 од  04.04.2019. годиие, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  .ВЕnРИСТУЛАЊУIТЗРАДи  СТРАІТШКЕ  ТІРОЦЕНЕ-УТИЦАЈА  пЛАНА  
ГЕВЕРАЈјH  РЕГУЛАЦИЈЕ  подручзл  ноВог  ГРАДСКОГ  ЦЕВТРА  
ИЗМЕЂУ  УЈТHЦА  ВОЈВОДЕ  БОЈОВиЋА, ДИМИТРИЈА  ABPAMOBuhA, 
СЛОВАЧпЕ, BAJіEHTuHA водuпкл  и  ЈОВАНА  СУЂОТИЋА  У  НОВОМ  

САДУВА  .ЖИВОТЧУ  СРЕДИВУ  

Лаприе-гупа-сеизрадwстратешке  процене  yruuaJa плана  генералве  ретулације  
подручја  новг  градіtог  цевтра  између  улица  Војводе  Бојовића, димитрија  
Аврамовића, Сдовачке, Валентвна  Водвик  и  Јовапа  суботића  у  Новом  Саду  на  
животву  средину, ісојом  ћс  битн  обухваћен  простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  
изради  плава  генералие  регулације  подручја  новог  градског  цеитра  између  улица  
Војводе  Еојовића. димитрија  Аврамовића, Словачке, Валентина  Водника  и  Јована  
Суботића  у  Новом  Са ,.. 

Образложење  

Законом  о  стратеппсој  продени  угицаја  на  животау  средину  ( Службенн  піаспик  
Републике  Србијс  бр. 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратеппса  процеиа  врши  за  
гіланове , програме .и  основе  у  области  просторног  и  урбавистичхог  плаиирања. 

Одлуку  о  изради  стратешхе  продене  доноси  орган  надлежаи  за  лрипрему  влава, 
по  претходно  прнбавл.еном  МИіПЈБеЊу  оргаиа  надлежног  за  послове  залітите  животне  
средине  и  других  заинтересова  х .органа--и  ортанизација .  Одлуха  о  изради  стратеіпке  
nроцене  угицаја  ua животну  средииује  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавзвује  
се. 

3аконом  о  плавирању  и  -изградњи  ( Слутбени  гласвик  РС , бр.  72Ј09, 81/09 
исправка, 64Л0 - УС. 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 
и  83118), у  члаву  46. ст. б. прописано  јс  да  носилац  израде  плана, пре  јоношења  одлуісс  
о  изради  плавског  документа, . од  надлежног  органа  за  послове  запітіпе  животне  
средииеприбавла  мнјтпБење  О  потреби  израде  стратегпке  вроцене  угидаја  на  животну  
средину. 

Одлуком  о  одређивању  врстс  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратстпка  
процена  у-іицаја.  на  животну  средмну  ( Службени  лнст  Града  Новот  Сада  број  48/09), 
рђне  су  врсте  планских  докумената  у  области  просторног  и  урбанистичкот  

планирања  за  које  се  израђујс  стратспіка  процена  угицаја  іа  животву  средипу. Поред  
тога  прописаао  је  да  за  кзмене  плаиских  докумената. орган  надлежан  за  вриттрему  
плана  може  одлучити, по  • претодио  прибавЈБеном  мипілењу  органа  вадлежиог  за  
послове  заштнте  жнвотке  средине  и  друтах  занвтересоваких  ортана  в  организација, да  
се  ве  израђује  стратеглка  процена  угицаја  на  животну  средану. 
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Подручје  које  ће  се  обухватити  планом  генералне  регулације  подручја  новог  
градског  центра  између  улица  Војводе  Бојовића, димитрија  Аврамовића  Словачхе, 
Валентииа  Водника  и  Јована  Суботића  у  Новом  Саду, ловршиие  око  l4hа, налазн  се  у  
централном  делу  града  Новог  Сада  и  представзва  Део  новог  градског  центра  у  залеђу  
Булевара  ослобођења. Овај  сегмент  чиии  фреквентно, живо  подручје  града, намењено  
сталовању, али  и  важним  државким  иистіпуцнјама. 

Генералним  лланом  града  Новог  Сада  до  2021. године- пречиwћен  текст  
(,,Спужбени  лист  Града  Новот  Сада  број  39/06), обухваћени  простор  прстежио  је  
намењен  за  оппітестамбене  зон; вишепородично  становање  и  отшггеградски  центар. 

Генералним  -планом-дефинисана-су- правшја ...уређења  .усмеравајућет ..карјсгера  за  -- .._.._ 

лланиране  намене, а  овим  лланом  дефинисаllе  се  правила  уређења  н  грађења  за  све  
намене. 

Цил.. израде  доноіпења  плана  је  лреиспитивање  просторних  калацитета  ради  
утврђивања  правила  уређења  u npamіna грађења, а  у  сКладу  са  правилим  
усмеравајућег  карактера  која  су  дата  Генералвим  планом, као  и  захтевнма  и  потребама  
корисннка  простора .

- 

С  обзиром  да  се  ради  о  простру  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  пладских  
докумената  за  којс  се  израђује  стратсшка  процена  гицаја  на  вотuу  -средииу  
( Службени  лнст  Града  Новог  Сада  број  48/09) .није  утврђен  као  простор  за  који  се  
ізађује  стратепјка  процена  утицаја  nлана  на  животну  средину, доноси  се  решење  о  
непрuсупању  израдн  стратепіхе  процене  угицаја  плаиа  генералне  регулације  подручја  
новог  градског  цептра  између  улица  Војводе  Бојовића, Димитрцја  Аврамовића, 
Словачке , Валентииа  Водвика  и  Зована  Суботића  у  Новом  Саду  у  на  животну  средиву. 

зависно  од  намене  н  услова  за  кзградњу, за  преге  који  буду,,реализовави  на  
основу  плана  генералне  регулације  подручја  новог  градског  центра  између  улнда  
Војводе  Војовића, Димитрија  Аврамовића, Словачке, Валентнна  Водиика  и  Зовада  
Суботића  у  Новом  Саду, услови  заштите  животне  средиие, односно  потрсба  покретапа  
лоступка  процене  утндаја  на  животну  средииу, биће  утврђени  у  складу  са  Заіфном  о  
процени  угицај  а  на  животну  среднну  ( Службени  гласник  РС ,, бр.  135/04 н  З  6/09) и  
Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  угицаја  и  Листе  
пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животиу  средииу  ( Службени  
гласник  РС , број  1 14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  у  диспозитиву. 
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