
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Предлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  генералне  регулације  простора  за  мепјовиту  намену  између  Булевара  Европе, 
Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  3рењанина, Булевара  Михајла  
Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  цара  душана  
број  2), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ујјј  седници  од  29. децембра  2020. године, 
доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новот  Сада  прихвата  Извеnітај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  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  у  Улици  цара  душана  број  2), пре  излатања  на  јавни  
увид  са  83. седнице  од  13.02.2020. године  и  Извештај  о  обавленом  јавном  увиду  у  Нацрт  
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, упица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  
цара  душана  број  2), са  104. (јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  24.09.2020. године. 

2. 3акдучак  са  Одлуком  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-40/2020-І  
29. децембар  2020. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc ЈелејуіГаринковић  Радомировић  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службсни  гласник  
Републике 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, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон  и  9/20) и  члана  39. 
тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/1 9), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ујјI седници  од  29. децембра  2020. године, доноси  

одлукУ  
о  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  БУЛЕВАРА  ЕВРОПЕ, 
БУЛЕВАРА  ЦАРА  ЛАЗАРА, УЛИЦА  СТРАЖИЛОВСКЕ  И  ЖАРКА  ЗРЕЊАНИНА , 

БУЛЕВАРА  МИХАЈЛА  ПУHИНА, УЛИЦА  ЈЕВРЕЈСКЕ  И  ФУТОШКЕ  
У  НОВОМ  САДУ  

(ЛОКАЛИТЕТ  У  УЛИЦИ  ЦАРА  ДУШАНА  БРОЈ  2) 

Члан  1. 

Овом  одлуком, а  на  основу  Одлуке  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  у  Улици  цара  душана  број  2) (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  44/19), мења  се  и  допуњује  ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  БУЛЕВАРА  ЕВРОНЕ , 
БУЛЕВАРА  ЦАРА  ЛАЗАРА, УЛИЦА  СТРАЖИЛОВСКЕ  И  ЖАРКА  ЗРЕЊАНИНА , 
БУЛЕВАРА  МИХАЈЛА  ПУHИНА, УЛИЦА  JEBPEJCkE H ФУТОШКЕ  У  НОВОМ  
САДУ  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр!  40/11, 30/12 исправка, 45/15, 63/15, 9/16, 
19/16, 34/17, 21/18, 22/19, 50/19 и  9/20) (у  дајњем  тексту: План). 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћено  је  грађевинско  подручје  у  
Катастарској  општини  Нови  Сад  Јј, унутар  огіисане  границе. 

За  почетну  тачку  описа  дела  грађевинског  подручја  Плана  утврђена  је  тачка  на  
тромеђи  парцела  бр. 3339, 7863 и  3328/1. Од  ове  тачке  у  правцу  истока  граница  прати  
северну  границу  парцела  бр. 3339, 3338/1 до  тромеђе  парцела  бр. 3338/1, 7863 и  7806/1 
(Улица  цара  душана), затим  скреће  ка  југу, прати  планирану  регулациону  линију  Улице  
цара  Душана  до  пресека  са  јужном  границом  парцеле  број  3338/1. дале, граница  скреће  
ка  западу, прати  јужну  границу  парцела  бр. 3338/1 и  3339, затим  у  правцу  севера  и  истока  
обухвата  и  прати  границу  парцеле  број  3339 и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћено  је  90 1 м2. 

Члан 2. 

У  Hлану  одезњак  ,,7. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  пододелак  ,,7.1. Услови  уређења  и  
грађења  у  окВиру  урбанистичких  целина  и  зона  1 До део  ,,Угаоне  локације  
намењене  реперним  објектима  општсградског део  ,,Локација  ,,86 , после  
става  8. додаје  се  13 ставова  који  гласе: 
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,,На  парцели  се  планира  изградња  пословног, пословно-стамбеног, стамбено -
пословног  или  стамбеног  објекта. Приземње  и  галерија  су  обавезно  пословни  просТор . 

На  графичком  приказу  представњене  су  грађевинске  линије  и  зона  изградње  
планираног  објекта. Максимална  заузстост  парцсле  износи  50 %. 

Планирана  спратност  објекта  је  2По  + П  + Г  + 6 + повучен  7 спрат. Објекат  је  
потребно  висински  усагласити  са  суседним  објектом  не  само  по  броју  планираних  етажа, 
него  и  планираним  спратним  висинама  тако  да  формирају  урбанистичко -морфолошку  
целину  у  смислу  распореда  маса  и  спратности . 

Паркирање  сс  решава  на  парцели  у  подземној  гаражи  (две  подрумске  етаже). 
Подземна  гаража  може  имати  габарит  испод  целе  парцеле . Паркирање  може  да  сс  решава  
и  у  дворишном  делу  парцеле. 

Просечна  величина  станаје  90 м2  нето . 

Последња  етажа  је  повучена  (минимум  2 м  од  грађевинске  линије  објекта  са  
уличне  стране). 

Еркери  се  дозвоњавају  према  Улици  цара  душана, продужетку  Улице  браће  
Кркњуш, као  и  према  јужној  граници  парцеле. Према  јужној  граници  парцеле  препусти  се  
могу  пројектовати  до  50 см. 

Посебну  пажњу  је  потребно, поред  главних  уличних  фасада, посветити  и  
обликовању  јужне  фасаде  (према  Фрањевачком  манастиру  и  Цркви  Св. Ивана  
Капистрана). 

Решавање  саобрађајног  приступа  парцели  је  са  продужетка  Улице  браће  Кркњуш . 

Објекат  у  Улици  цара  душана  број  2 је  евидентиран  као  непокретност  која  ужива  
претходну  заштиту  (лист  ,,дневник , мај  199 1. године). 

Обухваћени  простор  је  зона  потенцијалних  археолошких  налаза  и  локалитета  
пошто  се  налази  сходно  документацији  3авода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  
Сада  у  близини  познатог  локалитета  са  археолошким  садржајем  - локалитет  број  17 у  
Улици  цара  душана, где  су  приликом  земњаних  радова  1947. године  нађени  остаци  
сахрањивања  из  раносредњевековног  периода  и  времена  Сеобе  народа! 

Према  условима  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и Нови  
Сад, количина  атмосферских  вода  која  се  може  директно  упустити  у  јавну  канализацију  
износи  30 1/ѕ/ha. Све  количине  изнад  ових  морају  се  прихватити  ретензијом , на  сопственој  
парцели  и  поступно  упуштати  у  систем  градске  канализације . 

Према  условима  ЕПС  дистрибуција , Огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад, на  
парцели  или  у  оквиру  ппанираног  објекта  ће  се, према  потребама  и  условима  надлежног  
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имаоца  јавног  овлашћења , изградити  трансформаторска  станица  (ТС) потребног  
капацитета . 

досадашњи  СТ! 9. и  10! бришу  се. 

Члан  3. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  

1. Извод  и3 Генералног  плана  града  Новог  Сада  до  2021. године  
- пречишћен  текст А4 

2. Извод  из  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  - План  претежне  намене  земњишта  са  подслом  на  целине  
изоне АЗ  

З . Извод  из  плана  генералне  регулације  простора  за  мсшовиту  намену  
између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  
и  Жарка  Зрењанина, Вулевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  
Футошке  у  Новом  Саду  - Зона  центра  уз  Футошку  улицу  са  посебним  
амбијенталним  карактеристикама  - Урбанистичка  целина  8 АЗ  

4. Зона  центра  уз  Футошку  улицу  са  посебним  амбијенталним  карактеристикама  - 
Урбанистичка  цслина  8  1:1000. 

Члан  4. 

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  Нупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улици  цара  душана  број  2) садржи  текстуални  део  који  се  објавњује  у  
,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада  и  графичке  приказе  израђене  у  три  примерка, које  
својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  чува  се  у  Скупштини  Града  Новог  Сада, 
Градској  управи  за  урбанизам  н  грађевинске  послове  и  Јавном  предузећу  ,,Урбанизам  
Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

документациона  основа  ове  одлуке  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  
намену  између  Булевара  ЕЕропе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражнловске  и  Жарка  
Зрењанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улици  цара  душана  број  2), доступна  је  на  увид  јавностн  у  згради  
Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, и  путем  интернет  стране  
www.ѕkupѕtіnanovіѕad.rѕ. 



аринковић  Радомировић  

Члан  5. 

Ова  оддука  ступа  на  снагу  осМог  дана  од  дана  о6јавдивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РНјУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  војводинл  
ГРАД  нОВи  САД  
CKyHIHTHHA ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-40/2019-1 
29. дсцембар  2020. године  
нОви  слд  
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РЕГІУЕЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМЊ  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  САД  
СКУГПЛТHНА  ГРАДА  НоВог  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-40/20 
Дапа: 13. 02. 2020. године  
НоВи  слд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРТHЕНОЈ  СТРУЧнОЈ  контроли  

НАЦРТА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОпУиАМА. ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦиЈЕ  
HPOCTOPA 3А  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  БУЛЕВАРА  ЕВРОЛЕ, БУЛЕВАРА  
ДАРА  ЈL4ЗАРА, УЈШЦА  СТРАЖИЛОВСКЕ  И  ЖАРКА  ЗРЕЊАІјиНА , БУЛЕВАРА  

МИХАЈЛА  НУШША, УЛЦА  ЈЕВРЕЈСКЕ  И  ФУТОТЈІКЕ  У  НовОМ  САДУ  
(ЛОКАЛИТЕТ  У  улици  ЦАРА  ДУВЈАЈL4 БРОЈ  2) 

пРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВН  УВИД  

Стругша  контрола  Нацрта  одлуке  о  и3менама  и  допунама  Нлаиа  тенеразше  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  3рењаиина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футомке  у  Новом  Саду  
(локалнтет  у  Улици  цара  Дуіпаuа  број  2), обавл,ена  је  на  83. седници  Комисије  за  плаиове  одржаиој  13.02.2020. годиле  са  почетком  у  09,00 часова  у  згради  ЈП Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Бул. цара  Лазара  број  3, у  великој  сали  на  треhем  спрату. 

83. седкици  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председних  Комисије, Зорак  Вукадиповиh, 
замених  председнuха  Комисије, Васо  Кресовuh, члаи  Комисије  за  плаиове  и  Нада  Милић, секретар  Комиснј  е  за  планове. 

Сејјнији  су  присуствовали  и  представници  ЈТІ  Урбаuизам  Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад, Градске  управе  за  заштиту  животне  средике, Градске  управе  за  урбаиизам  и  трађевинске  
послове  и  Градске  уираве  за  грађевинско  землиште  и  иквестидије. 

Нахон  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбаиизам  Завод  за  урбаиизам  Новu Сад, као  обрађивача  плаиа, Комисијаје  констатовала  следеhе: 

Да  је  Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  тенералше  ретулације  простора  за  мешовиту  
намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  3рењаина, 
Булевара  Михајда  Пупина, ујмца  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улицн  цара  
Дупјака  број  2), усвојена  на  LІH седниди  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаnој  17. септембра  
2019. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  44/19) са  Решењем  о  Неnриступању  изради  
стратепже  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допуuама  Плаnа  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  uзмеђу  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, Булевара  Михајла  Пуnuuа, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  измена  и  допула  Плана  тенералне  ретулације  nростора  за  мешовиту  намену  
нзмеђу  Булевара  Европе, Булевара  цара  Јlазара, улuца  Стражнловске  и  Жарка  3рењаuииа, 
Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  u Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  цара  
Дупіана  број  2) бно  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  02.10.2019. тодине  до  16.10.2019. годнне. 



В.д. Начелника  
Градске  уnраве  а  урбанизам  гцрађевинске  послове  

дејан  Михајловић  

Председник  Комисиј  е  

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  долунама  Ллана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  
између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, 
Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футоиіке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  цара  
дуіпана  број  2), израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  83. седници  одржаној  13.02.2020. тодине  Комисија  за  плаuове  разматрала  је  Нацрт  
одлуке  о  изменама  и  допуиама  Плаиа  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  
између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  зрењанииа, 
Булевара  Михајла  Пулина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  
цара  Душаиа  број  2) и  том  приликом  констатовала  да  ј  е  текст  за  Нацрт  одлуке  припремњен  
у  складу  са  3аконом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  тласник  Републике  Србије , бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/1З-УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.3акон  и  09/20) anu да  су  потребне  одређене  корекције . 

Комисија  за  плаuове  сматра  да  је  лотребно  допувити  Текст  Нацрта  одлуке  тако  да  се  даје  
могућиост  изградње  и  пословно-стамбеног  објекта. Такође, текст  Нацрта  потребно  је  
допунити  и  са  минималном  просечиом  величином  стана  која  је  угврђена  приликом  аиализе  
капацитета  парцеле  за  решавање  мирујућег  саобраћаја  за  потребе  планираног  објекта. Нацрт  
одлукс  потребно  је  кориговати  тако  да  се  на  фасади  nnauupaііor објекта  ка  јужној  граниди  
парцеле  могу  пројектовати  препусти  до  50 см. 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  nponuce, Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  генералие  регулације  простора  за  меіловиту  намену  између  
Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  3репанина, Булевара  
Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Фугошке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  цара  Дуілана  
број  2) може  се  упутити  у  дањи  nостуnак  доношења  пnана, у  складу  са  чланом  50. закона  о  
пnанирању  н  изградњи  ( Службени  гласник  Реnублике  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, 83/18, 31/19, 37/19-
др.3акон  и  09/20). 

Извештај  доставити : 
1. ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњипле  и  инвестиције  
3. Градској  управн  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члаuу  Градског  већа  адуженом  за  урбавизам  и  заштиту  животне  средиве  
5.Архиви  

Нада  Милић, дипn.инж.арх. 



РЕПУВЛиКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  слд  
CKynІHTHHA ГРАДА  Новог  САДА  
комисијл  зл  ПЛАНОВЕ  
Број : V-35-40/20 
Дана: 24. 09. 2020. годиНе  
НОвИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ОДЈјУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  

ДОГIУНАМА  ПЛАПА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЈЏјЈЕ  пРОСТОРА  зА  
МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  БУЛЕВАРА  ЕВРОЛЕ, БУЈІАВАРА  ЦАРА  
ЈјАЗАРА, УЛИЦА  СТРАЖИЈІОВСКЕ  И  ЖАРКА  ЗРЕЊАНШјА, БУЈГЕВАРА  
MHXAJJІA пуплнл, УЈЈпЦА  ЈЕВРЕЈСКЕ  И  ФУТОШКЕ  у  ноВОм  САДУ  

(ЛОКАЈШТЕТ  У  УЈпјци  ЦАРА  ДУШАНА  БРОЈ  2) 

Комисија  за  плалове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  104. (јавној) седници  која  је  одржава  дана  
24.09.2020. године  у  згради  ЈТЈ  ,,Слортски  и  пословни  центар Нови  Сад, Сугјеска  број  
2, у  амфитеатру  на  Т  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматралаје  Извештај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  измснама  и  допунама  Плаиа  генералне  регулације  
простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  
Стражнловске  и  Жарка  Зрсњаиина, Булевара  Михајла  Пулина, улица  3еврејске  и  Футопже  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Улици  цара  Душаиа  број  2). 

1 04. седииди  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије, Зораu Вукадииовић, 
заменик  председкика  Комисије, Радосав  HЈћепановић  и  Васо  Крссовuћ  чланови  Комисије  и  І-Јада  
Мијшћ, секретар  и  чдаи  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  измена  и  допуuа  Hлака  генералие  регулације  простора  за  мешовиту  намену  
између  Булевара  Европе, Вулевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, 
Вулевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Фу-гопке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  цара  
Дуліана  број  2), усвојенаје  ка  LІIІ  седници  Скулштине  Града  Новог  Сада  одржаиој  17. сеnтембра  
2019. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  44/19) са  Решењем  о  неприступању  изради  
стратешке  nроцене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допукама  Плана  генералке  регулације  простора  за  
мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улида  Стражиловске  и  Жарка  
Зреиакииа, Булевара  Михајла  Нупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  на  животну  
средину. 

Концелтуални  оквир  измена  и  долуuа  П.пана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  наену  
између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, 
Булевара  Михајла  Путіина, улица  Јврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  цара  
душаиа  број  2) био  је  ка  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  02.10.2019. године  до  16.10.2019. 
године. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плаиа  генералне  регуладије  гіростора  за  мешовиту  намену  
између  Вулевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражuловске  и  Жарка  Зрењанина, 
Булевара  Михајла  Пуnuuа, улuца  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улнци  цара  
Дуіпаuа  број  2), израдилоје  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 
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На  83. седници  одржаној  13.02.2020. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  
одлуке  о  

изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  лростора  за  
мепзовиту  намену  између  Булевара  

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

Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  
Улици  цара  Душана  број  2) и  том  

приликом  дала  позитивно  мшштсње  на  исти  уз  мање  корекције . 

Надрт  одлуке  о  изменама  и  допуиама  Плаиа  генералие  
регулације  простора  за  мешовиту  намену  

између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  
Жарка  зрењанина, 

Булевара  Михајла  Пупина, узшца  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  
Улици  цара  

Душана  број  2) изложен  је  на  јавни  увид  у  периоду  од  23. јуна  2020. годиие  до  22. јула  2020. 

године  (чије  је  огдалјавање  објавлен0 у  листу  дневник T од  23. јуuа  2020. године). У  току  јавног  

увида  доставњена  је  01 (једна) примедба  што  јс  обрађивач  плача  констатовао  
у  Извештају  о  

сnроведеном  јавном  увиду. 

Јавна  седница  Комисије  за  плановеје  првобитно  била  заказана  за 
 06. август  2020. године. У  складу  

са  мерама  Владе  Републике  Србије  у  условима  ваиредне  
ситуације  узроковане  пандемијом, 

одржавање  јавне  седнице  Комисије  за  планове  је  одложено , о  чему  је  издато  обавеште}bе  

Скупштине  Града  Новог  Сада  на  својој  интернет  страници . 

Након  промене  лрописаних  мера  заштите, Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  nослове  
је  

21. септембра  2020. године  у  Двевном  листу  ,,дневник  огласнла  одржавање  104. јавне  седнице  

Комисије  за  планове. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  nланове  је  на  104. (јавној) седници, одржаНој  24.09. 

2020. године, разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  

о  изменама  и  допуuама  Плана  гевералне  регулације  простора  за  мешовиту  
намеиу  између  

Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењавина, Булевара  

Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  
Улици  цара  душана  

број  2). 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  у  току  јавног  увида  
поднета  01 (једна) 

ііримедба  на  Надрт  одлуке  о  измеаама  и  допуиама  Плаиа  
генералне  регуладије  простора  за  

мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  

Зрењаиина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футопіхе  у  Новом  Саду  (локалитет  у  

Улици  цара  Душана  број  2). 

Примедбу  је  д0ставило  
1. ЕПС  дистрибуција , ограиаu ,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Примедба  бро  1  

примедба  ЕПС  дистрибуције, Огранка  Електродистрибуџије  Нови  Сад  
се  односи  на  

чињениг-ју  да  приликом  израде  наведених  измена  и  допуна  
Плава  нису  прибавњени  услови  од  ЕПС  

дисТрибуције , Огранка  Електродистрибуције  Нови  Сад  
и  да  у  вези  са  тим  с  обзиром  да  се  значајно  

повећавају  потребни  калацитети  за  електричном  евергијом  у  односу  на  
важећи  план, неопходно  је  

у  текстуалном  делу  измена  и  допува  Плана  у  делу  кој  и  
се  односи  на  електроенергетекУ  

инфраструктуру  предвидети  могућност  изградње  нове  трансформаторске 
 сТанице  (ТС) у  оквиру  

будуhег  објекта  у  Улици  цара  Душана  бр.2  у  приземлу  истог. 



ЧЛАНОВИ  КОМиСИЈЕ: 

1. Зоран  Вукадиновић , дипд.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић, днпл.ивж.арх. 

3. Нада  Munuh, дипл.иНж.арх.- астер  

4. Радосав  јlЈћепановић , дuпл. инж. арх.  
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Комисија  за  лланове  сматра  да  примедба  делом  није  основана  а  део  примедбе  се  
лрихвата  уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Текст  Нацрта  плана  потребно  је  допунити  са  наведеним  условима  имајући  у  виду  
да  се  у  тексту  Плана  генералне  регулације, у  условима  за  снабдсвање  електричном  
енергијом  наводи  да  је  нове  Тс  могуће  градити  у  оквиру  пословних  и  пословно-
стамбених  објеката, а  на  локацији  која  је  обухваћена  изменама  и  долунама  llлана  
даје  се  могућност  изградње  и  стамбенопословног  и  стамбеног  објекта. 

Сходно  члаву  50. Закона  о  планирању  п  изградњи, Извспхтај  се  доставња  обрађивачу  плана  на  надлежно  лоступање. 
Након  поступања  по  овом  Извештају, обрађивач  nnana be плански  докумснт  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доношења. 

flРЕДСЕ, НИК  КОМиСИЈЕ  

оња  Дабетић, дигхл.инж.арх. 

В.Д. Начелника  

Градске  управе  а  урбаштз  ј

,

иіађевинске  послове  

Дејан  Михајловнh 
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