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На  основу  члана  46. став  1, а  у  всзи  са  чланом  516 3акона  о  планирању  и  изградњи  
(,,Службени  гласник  Републике  Србијс , 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  (,,службсни  лист  Града  Новог  
број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ІУ  седници  од  15. октобра  2020. године, 
доноси  

оДлуку  
о  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  НЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
пРосТоРА  зл  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  БУЛЕВАРА  ЕВРОПЕ, 

БУЛЕВАРА  ЦАРА  ЛАЗАРА, УЛИЦА  СТРАЖИЛОВСКЕ  И  ЖАРКА  ЗРЕЊАНИНА , 
БУЛЕВАРА  МИХАЈЛА  ПУПИНА, УЛИЦА  ЈЕВРЕЈСКЕ  И  ФУТОШКЕ  У  
НоВОм  САДУ  (ПРОСТОР  У  ЈУЖНОМ  ДЕЛУ  БЛОКА  ИЗМЕЂУ  УЛИЦЕ  

ЛАЗЕ  НАНЧИЋА  И  БУЛЕВАРА  ЕВРОПЕ) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
регулације  простора  за  мепіовиту  намену  измсђу  Булевара  Европе, Булсвара  цара  Лазара, 
улица  Стражиловске  и  Жарка  3рењанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јсврсјске  и  
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  дал,ем  тексту: План), за  простор  
у  јужном  делу  блока  између  Улицс  Лазс  Нанчића  и  Булевара  Евротіс , по  скраћеном  
поступку , 6ез  спровођсња  поступка  раногјавног  увид& 

Члан  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  целе  парцеле  бр.  3251/3, 
3251/4 и  3255/14 у  Катастарској  општини  Нови  Сад  11, површине  1540 м2. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређсње  и  грађење  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  
Планом, којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  општсградском  и  линијском  
центру. 

Члан  4. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Планаје  усаглашавање  планског  решења  
са  изграђеним  објсктима  на  Булевару  Европс, тако  да  максимална  спратност  буде  
По+П+М+6, са  обавезним  решавањем  стационарног  саобраћаја  на  сопственој  парцели  
према  нормативу  један  стан  - једно  паркинг  место, односно  једно  паркинг  мссто  на  70 м2  
пословног  простора. 

Члан  5. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  21 дан  од  дана  ступања  на  
снагу  ове  одлуке . 
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Члан  б. 

Средства  за  израду  одлуке  о  измекама  и  допунама  Плана  обезбедилоје  ,,Rapі dіnveѕt 

доо  из  Новог  Сада. 

Члаіі  7. 

Одлуку  о  изменама  и  долунама  Плана  израдиће  Јавно  предузеће 3авод  
за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  8. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Реілење  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  (простор  у  ју)кном  делу  блока  између  Улице  Лазе  
Нанчића  и  Булевара  Европе), у  трајању  од  5 дана, у  приземлу  пословне  зграде  Јавиог  

предузећа 3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  З  и  у  
просторијама  Месне  заједнице  ,,7. јули , Нови  Сад, Улица  Мицзе  Димитријевића  број  74/а, 

у  оквиру  кога  ће  се  одржати  једна  јавна  презентација , и  путем  интернет  странице  
Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/іavnі-ііvіd/ u интернет  странице  
Града  Новог  Сада  httр://www.поvјѕаd.гѕ/1аt/ гаdѕkа-uргауа-zа-uгbаnјzам-ј- гаdјеvііiѕkе- 
poslove-O. 

Члав  10. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Предднио  
Број : 35-459/2020-1 
15. октобар  2020. године  
НОВИ  САД МЅсЈлј аринковић  Радомировић  



3 

• и  І  • ГРАНИЦ4ИЗМЕНАИДОПУНАПЈІАНА  

і  • і-•-• • 

47 

Тјј  

34 

\ 

Јавно  лредузеће  УРБАНИЗАМ  завод  за  урбанизам  
Нови  С . Булевар  цара  Лазара  ЗIјјј  

ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ГІЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАLјИЈЕ  
ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  БУЈІЕВАј3А  ЕВРОГІЕ, 

БУЛЕВАРА  ЦАРА  і1А3АРА, УЛИЦА  СТРАЖИЛОВСКЕ  И  ЖАРКА  ЗРЕН)АНИНА, 
БУЛЕВАРА  МИХАЈЛА  ПУГІИНА, УЛИЦА  ЈЕВРЕЈСКЕ  И  ФУТОШКЕ  У  НоВоМ  САДУ  
(простор  у  Јутном  делу  блока  између  Улице  Лазе  Нанчића  и  Булеаара  Евротіе ) 

ОБУХВАТ  ИЗМЕНА  И  ДОЛУНА  ПЛАНА  

f 



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. Закона  о  стратеиікој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( 1Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавленом  Мишњењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  средине, број  Уј-501-1/2020-197 од  24.07.2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

О  НЕПРИсТУПАњУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОГІУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЖ  пРОсТОРА  ЗА  

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

МИХАЈЛА  ПУПИНА, УЈШЦА  жВРЕЈСКЕ  И  ФУТОШКЕ  У  НОВОМ  САДУ  НА  
ЖИВОТнУ  СРЕДИНУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  долунама  
Плана  тенералне  ретулације  простора  за  мептовиту  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, 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  3рењанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  
Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (простор  у  јужном  делу  блока  између  Улице  Лазе  
Нанчића  и  Еулевара  Европе). 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

Законом  о  стратеіпкој  процени  утицаја  на  животиу  средину  ( Службени  гласник  
Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) проггисано  је  да  се  стратешка  процена  врши  за  
планове, протраме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања. 

Одлуку  о  изради  стратетпке  процене  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плана, по  
претходно  прибавњеном  мишлењу  органа  надлежног  за  послове  заштите  животне  
средине  и  других  заинтересоваиих  органа  и  оргаиизација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  део  оддуке  о  изради  плана  и  објавњује  се. 

3аконом  о  планирању  и  изградњи  (TСлужбени  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, 31/19, 37/19-др. закон  u 9/20), у  члану  46. ст. 6. прописано  је  да  носилац  израде  
плана, пре  донотпења  одлуке  о  изради  планског  документа, од  надлежног  органа  за  
послове  заштите  животне  средине  прибавња  мишњење  о  потреби  израде  стратејдке  
процене  утицаја  на  животну  средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  nланских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утчцаја  на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања  
за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. Поред  тога  прописано  
је  да  за  измене  планских  докумената, ортан  надлежан  за  припрему  плана  може  одлучити , 
по  претходно  прибавњеном  мишлењу  органа  надлежног  за  послове  заштите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација, да  се  не  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  животну  средину. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  Планом  
гснералне  рсгулације  простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  
цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењавина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  
Јеврејске  и  утогпке  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сад&, бр.  40/1 1, 30/12 - 
исправка, 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17, 21/18, 22/19, 50/19 и  9/20), којимје  обухваћени  
простор  претежно  намењен  општеградском  и  линијском  центру. 
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Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  целе  парцеле  бр. 325 1/3, 
3251/4 и  3255/14 у  КО  Нови  Сад  ІІ, површине  1540 м2  

ЦилІ  донојпења  одлуке  о  изменама  и  допуиама  Плана  је  усаглаглавање  планског  
решења  са  изтрађеним  објектима  на  Булевару  Европе, тако  да  ће  максимална  спратност  
бити  По+П+М+б, са  обавезним  решавањем  стационарног  саобраћаја  на  сопственој  
парцели  према  нормативу  један  стан  - једно  паркинг  место, односно  једно  паркинг  место  
на  70 м2  пословног  простора. 

Мезанин  се  гради  као  посебна  етажа, б. спрат  се  планира  као  пуна  етажа, и  
дозволІава  се  изградња  техничт<е  етаже  (за  смепЈтај  гасне  подстанице , резервоара  за  
загревање  воде  и  других  уређаја) изнад  б. спрата  (тј . на  плочи  изнад  6. спрата). 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  долунама  планског  документа  и  да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  
израђује  стратешка  процена  угицаја  на  животну  средину  (іІСлужбени  лист  Града  Новот  
Сада  број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  се  израђује  стратепіха  процена  утицаја  
плана  на  животну  средину, доноси  се  решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  на  животну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  осНову  
измена  и  допуна  Плана  генералне  ретулације  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  (простор  у  јужном  
делу  блока  између  Улице  Лазе  Нанчића  и  Булевара  Европе), услови  заштите  животне  
среднне, односно  потреба  покретања  поступка  процене  утицаја  на  животuу  средину, биће  
утврђени  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  тласник  
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  утицаја  на  животну  
средину  ( Службени  гласник  РС , број  114/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  у  диспознтивуІ  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
•д  НАЧЕЛНИКА  - . АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДИНА

- сјан4Iџхајловић  
ГРАД  новИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАјШЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : У-35-459/20 
Дана: 29.07.2020. тодине  
НоВи  САД  
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