
На  основу  члана  46. став  1, а  у  всзи  са  чланом  5 16 Закона  о  планирању  и  изградњи  
(,,Службсни  гласник  Репубјіикс бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/1 I, 
121/12, 42/13 -УС, 50/13 -УС, 98/i3 -УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37119-др. закон  и  
9/20) и  члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  11/19), Скуппітина  Града  Новог  Сада  на  ІV седници  од  15. октобра  2020. годинс, 
доноси  

оДлуку  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗОНЕ  РЕКОНСТУКЦИЈЕ  У  НАСЛЕЂЕНИМ  АМБИЈІНТАЛНИМ  ЦЕЛИНАМА  
У  НоВОм  САДУ  

(ЛОКАЛИТЕТ  У  УлИЦИ  ЈОВАНА  ЦВИЈHЋА  БРОЈ  38) 

Члагі  1. 

На  основу  овс  оддуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
рсгулације  зоне  рсконстукције  у  насдеђеним  амбијенталним  цединама  у  Новом  Саду  
(,,Службени  јіист  Града  Новог  Сада , 6р.  52/11, 17/17, 9/1 8, 22/19 и  50/19) (у  дајтем  тексту: 
План), за  локалитет  у  Улици  Јована  Цвијића  број  38, по  скраћеном  поступку, без  
спровођења  поступка  раногјавног  увида. 

Члан  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  цеда  парцела  број  4404, 
површине  269 м2, у  Катастарској  општини  Нови  Сад  і. 

Чланз. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћсног  простора  дефинисани  су  
Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  202 1. године  - пречиіпћен  текст  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  39/06) и  Планом, којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  
породичном  или  випјспородичном  становању, спратности  П+1+Пк. 

Чзіан  4. 

Ци  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивањс  важећсг  
планског  решења  и  његово  усклађивање  са  могућностима  реализације , у  складу  са  новим  
захтевима  и  потребама  корисника  простора, стањем  на  терену  и  реалним  могућностима  
реализацијс , а  у  сврху  стварања  услова  за  реализацију  планираних  намена  у  Улици  Јована  
Цвијића  број  38. 
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ЧлаIІ  5. 

Рок  за  израду  ОдЛКС  о  изменама  и  допунама  Плана  је  14 дана  од  дана  ступања  ua 

снагу  ове  одлуке, односно  доставњања  посебних  услова  за  израду  измена  и  допуна  Плана  
од  стране  надлежних  институција . 

Члаіі  б. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбедиоје  Неђо  Шубара  
из  Новог  Сада. 

Члаіі  7. 

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Плана  израдиће  Јавно  предузеће  ,,Урбанизам  Завод  
за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члаіі  8. 

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

ЧлаіІ  9. 

Јавни  увид  обавиће  се  нзлагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  зоне  реконструције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Улици  Јована  Цвијића  број  38), у  трајању  од  15 дана, у  приземѕtу  
пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  
Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Салајка , Нови  Сад, Улица  Шајкашка  број  
26, у  оквиру  кога  ће  се  одржати  једна  јавна  презентација , и  путем  интернет  странице  
Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/і avnі-uvіd/ u интернет  странице  
Града  Новог  Сада  ћttр://www.поvјѕаd.гѕ/Iаt/ гаdѕkа-uргаvа-zа-uгbапјzам-ј- гаdјеУіпѕkе-

poѕ!ove-O  
Члан  10. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавѕtивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-324/2020-1 
15. октобар  2020. године  
нОВИ  САД  

Председницц  

MЅc ЈеГМариіііовић  Радомировић  



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ППАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЈІАЦИЈЕ  
ЗОНЕ  РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  У  НАСЈІЕЂЕНИМ  АМБИЈЕНТАЛНИМ  ЦЕЛИНАМА  

(ЛОКАЛИТЕТ  У  Упици  ЈОВАНА  ЦВИЈИЋА  ВР.38) У  НовОМ  САДУ  

ОВУХВАТ  ПЛАНСКОГ  ПОДРУЧЈА  
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 ГРАНИЦОБУХВАТАпј14НА Р-ј:500 

Јавно  предузеће  УРВАНИЗАМ  завод  за  урбанизам  
Нови  Сад. уІіевар  цара  Лазара  31111 



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађсвинске  пословс, на  основу  члана  9. став  3. 
Закона  о  стратешкој  процсни  утицаја  на  животну  срсдину  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавњсном  Мишњсњу  Градскс  управе  за  заптиту  животне  
средине, број  УІ-501-1/2020-151 од  09.06.2020. Године, Доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  ИЕПРИСТУHАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  пРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  дОflУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЈШЕ  РЕГУЛАЦи,ЈЕ  ЗОНЕ  

РЕКОНСТРУКЦШЕ  У  НАСЛЕЂЕНИМ  АМБИЈЕНТАЛНИМ  ЦЕЈШHАМА  У  
НОВОМ  САДУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  угицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  генералне  ретулације  зоне  реконструције  у  наслеђеним  амбијснталиим  целинама  у  
Новом  Саду  на  животну  срсдину, којом  ће  бити  обухваћен  просТор  у  гракицама  
одређеним  одлуком  о  изради  измсна  и  допуна  Плана  тенералне  ретулацнје  зоие  
реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улицн  
Јоваиа  Цвијића  број  38). 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

3аконом  о  стратеіпкој  процеии  утицаја  на  животну  средину  ( службени  гласник  
Рспубликс  Србије  бр. 135/04 и  88/10) прописако  је  да  се  стратешка  процсна  врши  за  
планове, протраме  и  оскове  у  области  просторнот  и  урбанистичпог  плакирања. 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  ортаи  надлежан  за  припрему  плана, по  
претходио  прибавњеном  мишњењу  оргаuа  надлежпог  за  послове  заштите  животне  
средине  и  других  заuuтересоваиих  органа  и  оргакизација . Одлука  о  изради  стратешкс  
продене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавзвује  се. 

Законом  о  плаиирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  РСј ,, 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, 31/19, 37/19-др. закон  и  9/20), у  члану  46. ст. 6. прописано  је  да  посилац  израде  
плана, пре  доношења  одлуке  о  изради  плаuског  документа, од  наддежног  органа  за  
послове  заштите  животне  средине  прибавл.а  мишјвење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  утицаја  на  жuвотну  средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  жuвотnу  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сад&І  број  48/09), 
одређене  су  врсте  плаuских  докумената  у  области  просторнот  и  урбаннстичког  плаuирања  
за  које  сс  израђује  стратеіпка  процена  утицаја  на  животну  средину. Поред  тога  прописаuо  
је  да  за  измене  планских  докумената  opran nадлежан  за  припрему  плана  може  одлучити, 
по  преіходно  прибавњеном  мишзвењу  oprana надлежuот  за  послове  заштите  животне  
средине  н  других  заинтересованих  оргаuа  и  оргаиизација, да  се  не  нзрађује  стратешка  
процена  угицаја  ка  животну  средину. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  трађење  обухваћеног  простора  дефиnисаии  су  
Генералним  планом  rрада  Новот  Сада  до  2021. године  - пречиіпћен  текст  ( Службени  лист  
Града  Новог  Сада  број  39/06) и  Планом  генералне  ретулације  зоне  реконструкције  у  
наслсђеним  амбијенталиим  целинама  у  Новом  Саду  ( Службени  лнст  Града  Новот  СадаT 
бр. 52/11, 17/17, 9/18, 22/19 и  50/19) којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  
породичном  или  вишепородичиом  становању, спратности  П+1+Пк. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћена  је  цела  парцела  број  4404, 
површине  269 м2, КО  Нови  Сад  І. 
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Цињ  израде  и  доношења  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  

преиспитивање  важећег  планског  реілења  и  његово  усклађивање  са  могућностима  
реализације , у  складу  са  новим  захтевима  и  потребама  корисника  простора, стањем  на  
терену  и  реалним  могућностима  реализације , а  у  сврху  стварања  услова  за  реализацију  
планираних  намена  у  Улици  Јована  Цвијића  број  38. 

Одлуком  о  изменама  и  допуиама  Плана  преиспита1Іе  се  минимална  повріпина  парцеле  
за  изградњу  слободностојеће  породичне  куће, с  обзиром  на  то  да  постојећа  парцела  број  
4404 има  површину  од  269 м . 

У  Улици  Јована  Цвијића  број  38 задржава  се  nnauupaііa намена  породично  иЈш  
випіепородичио  стаиовање  спратности  П+1+Пк. Не  ллаиира  се  повећање  планираних  
каладитета, осим  што  се  правила  уређења  и  грађења  дефинитпу  тако  да  се  парцела  број  
4404 задржи  у  постојећим  границама, површине  269 гп2, на  којој  би  се  планирала  изградња  
слободностојећег  породичuот  стамбеног  објекта, спратности  до  П+1 +Пк, максималног  
индекса  заузетости  40%, са  толераицијом  до  10%. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  мањим  измеuама  и  допунама  планског  документа  и  да  се  
ради  о  простору  кој  и  Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  кој  е  се  
израђује  стратептка  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада 1  број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  се  израђује  стратеuтка  процена  утицаја  
плана  ua животну  средину, доноси  се  решење  о  непристулању  изради  стратешке  процеuе  
утицаја  иа  животву  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  основу  
измена  и  допуна  Плала  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  
амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Јована  Цвијића  број  38), 

услови  заiіітите  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  РСј ?, бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђнвању  Листе  
пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  
і-іроцена  утицаја  ua жчвотну  средииу  ( Службени  гласних  РС , број  114/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву . 

НАЧЕЛНИЕА  
Михајловић  

РЕпУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДШ{А  
ГРАД  НОви  САД  
ГРАДСКА  УHРАВА  ЗА  УРБАНHЗАМ  
И  ГРАЂЕВШІСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Врој : У-35-324/20 
Дана: 1 1.06.2020. годиие  
ноВи  САД  
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