
На  осі-іову  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исгјравка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 
50/13 - уС, 9/ј3 

- 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  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ујј  седници  од  1 8. децембра  .2020. године, доноси  

одлуку  
о  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
новоГ  грлдског  ЦЕНТРА  СА  ОКРУЖЕЊЕМ  У  НОвОМ  САДУ  

(ЛОКАЛИТЕТ  ДНЕВНИК) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдићс  се  одлука  о  измснама  и  допунама  Плана  генералне  
регулације  новог  градског  центра  са  окружсњсм  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр.  39/11, 14/14, 8/16, 82/16, 50/17, 42/18, 22/19 и  43/19) (у  даем  тексту: 
План), за  локалитет  Дневник. 

Члан  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  део  грађевинског  подручја  
Плана  у  Катастарској  општини  Нови  Сад  І, унутар  описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана  утврђсна  је  
тачка  на  пресеку  осовине  Булевара  ослобођења  и  продуженог  правца  северне  границе  
парцеле  број  10225/5. Од  ове  тачке  у  правцу  истока, граница  прати  претходно  описан  
правац  и  северну  границу  јіарцеле  број  10225/5 и  њеним  продуженим  правцем  пресеца  
парцелу  број  10210/3 и  долази  до  заітаднс  границе  парцеле  број  10208/2, затим  скреће  ка  
југу, прати  западну  границу  парцсле  број  10208/2 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 
10208/2, 10210/4 и  10237/1. дајЂе, граница  скрсће  ка  истоку, прати  северну  границу  
парцеле  број  10237/1, затим  скреhе  ка  југу, прати  редом  источну  границу  парцела  бр. 
10237/1, планирану  рсгулациону  линију  трансформаторске  станице  (постојеhи  објекат), 
источну  границу  парцела  бр.  10237/1 и  10237/2 до  тромеђе  парцела  бр. 10237/1, 10241 и  
10590 (Гајева  улица) прати  источну  границу  парцелс  број  10237/1. Од  ове  тачке  
продуженим  правцем  јужне  границе  парцеле  број  20241 долази  до  осовине  Гајсве  улице, 
затим  скреће  ка  југу, гірати  осовину  Гајеве  улице  до  пресека  са  продуженим  правцем  
северне  јранице  парцеле  број  10242/2. дае, граница  скреће  ка  западу, прати  претходно  
описан  правац  и  јужну  границу  парцеле  број  10237/1 до  тромеђс  парцела  бр. 10237/1, 
10237/3 и  10261 (Булевар  ослобођења) и  продуженим  правцем  границе  парцсла  бр. 
10237/1 и  10237/3 долази  до  осовине  Булевара  ослобођења . Од  ове  тачке  граница  скреће  
ка  ссвсру, прати  осовину  Булевара  ослобођења  и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  
одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватићс  се  0,86 ћа. 
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Члан 3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  
Генералним  планом  трада  НоЕог  Сада  до  202 1. године  - пречишћен  текст  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  39/06) (у  далем  тексту  Генерални  план) којим  је  
обухваћени  простор  намењен  општеградском  центу  и  опште  стамбеним  зонама, и  
Планом, којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  општеградском  и  линијском  
центру  и  трансформаторској  станици. 

Члан  4. 

Цил  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
планског  решења  и  његово  усклађивање  са  могућностима  реализације , у  складу  са  новим  
захтевима  и  потребама  корисника  простора  и  стањем  на  терену, а  у  сврху  стварања  услова  
за  реализацију  планиране  намене. 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређен  је  Генералним  планом  и  Hланом. 

Чланб. 

Рок  за  израду  оддуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  21 дан  од  дана  завршетка  
поступка  раног  јавног  увида, односно  доставњања  посебних  услова  за  израду  измена  и  
допуна  Плана  од  стране  надлежних  институција . 

Члан  7. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбедио  је  
,,ДНЕВНИК  Ад  Нови  Сад. 

Члан 8. 

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

Члан 9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  
са  окружењем  у  Новом  Саду  на  животну  средину  и  графички  приказ  обухвата  планског  
подручја  које  се  мења. 
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Члан  10. 

Рани  јавгји  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  у  
приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  месне  заједнице  ,,Житни  трг , 

 Нови  Сад, 
димитрија  Аврамовића  број  8, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
ћttр://www.nоvіѕаd.гѕ /!аt/ гаdѕkа-uргаvа-zа-uгbаnіzам-і-gгаdјсујnѕkе-роѕјоуе-О. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  
дневник), у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  прсдузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Житни  трг , 
Нови  Сад, димитрија  Аврамовића  број  8, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  
Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
ћttр://www.поvіѕаd.гѕ/Јаt/gгаdѕkа-uргаvа-zа-uгbаnјzам-ј-gгаdјеvјnѕkе-роѕјоуе-О . 

Члан  11. 

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

РЕПУБЛИЕА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  HOKPAJHHA ВОЈВОдИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
скугпптинл  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-475/2020-1 
18. децембар  2020. године  
НоВи  САД  



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
НОВОГ  ГРАДСКОГ  ЦЕНТРА  СА  ОКРУЖЕЊЕМ  У  ноВоМ  САДУ  

(локалитет  дневник) 
ОБУХВАТ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  

I 0225/2 
10205 .99 10203 10207 

?1I.04 

* 
l0208/2 

• ** 0239 
l 02 1 Q/з  

7І  91 

0240 

11% 
10241 

10261 9.i 

* 
* 

0243 

10237/3 

ј  . . ј  ГРАНИЦА  ОБУХВАТА  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЈІНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

10234 

l 0236/1 
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Градска  управа  за  урбанизам  и  граЂевинске  лослове, на  основу  члана  9. став  . 

Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  Службени  гласник  РС , бр. 

135/04 и  88/10), а  по  прибавленом  Мигплењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  

средине, број  уј-501-1/2020-201 оД  31.07.2020. године, Доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕпРИСТУIТАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ІјРОЦЕНЕ  УТHЦАЈА  ОДЛУКЕО  

ИЗМЕНАМА  И  ДОflУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЈГНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  НоВог  

ГРАДСКОГ  ЦЕПТРА  СА  ОКРУЖЕЊЕМ  У  НоВом  САДУ  НА  ЖI{ВОТНУ  
СРЕДИНУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процсне  угицаја  одлуке  о  изменама  и  допудама  

Плаиа  генералие  регулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  
на  

ЖИВОТнУ  средину, којом  ће  бити  обухваhен  лростор  у  граиицама  одређеним  одлуком  о  

изради  измена  и  допуна  Плаиа  генералие  регулације  новоГ  градског  
центра  са  окружењем  

у  Новом  Саду  (локалитет  Дневник). 

О  бр  а  з  л  о  бс  е  њ  е  

3ахоном  о  стратешкој  процени  утицаја  на  жИвотну  средиву  (
ІСлужбени  гласник  

Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) Прописаио  је  да  се  стратешка  процена  врши  за  

планове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбаиистнчkог  плаиирања. 

Одлуку  о  изради  стратешке  процсне  доноси  оргаu надлежаи  за  припрему  плаиа, по  

претходио  прибавленом  мипгњењу  оргаuа  надлежвог  за  посдове  заглтнте  животне  

средине  и  других  заинтересованих  оргаНа  и  организадија . Одлука  о  изради  стратешке  

процене  угицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  
о  нзради  плана  и  објавЈЂује  сс. 

Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  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  и  9/20), у  члану  46. ст. 6. прописаuо  је  да  носилад  израде  

плаиа, пре  доношења  одлукс  о  изради  плапског  документа, оД  надлежног  
органа  за  

послове  запітите  животне  срсдине  прибавла  мишЈБење  о  потреби  
израде  стратешке  

процене  утицаја  на  животну  средину. 
Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  

стратепіка  

процена  утицаја  на  животду  средину  ( Службеnи  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  животву  средину. 
Поред  тога  прописаНо  

је  да  за  измене  планских  докумената, орган  надлежан  за  припрему  
плана  може  одлучити, 

по  прстходно  прибавлеnом  мишлењу  органа  наддежног  за  послове  заілтите  
животие  

средине  и  другнх  заинтересова uих  оргаuа  и  организаІхија , да  се  не  израђује  стратешка  

процена  утицаја  на  животuу  средипу. 
Услови  и  смернице  за  израду  одлукс  о  измедама  и  допуиама  плана  

дефинисачи  су  

Гевералиим  планом  града  Новог  Сада  до  2021. годuне  којим  је  обухваћени  простор  

намењеи  олштеrрадском  центру  и  општс  стамбеним  зонама  и  Планом  
генералне  

регулације  којим  је  обухваhени  простор  прстежно  намењСн  општеrрадском  и  линијском  

центру  и  трансформаторској  станици. 

Одлуком  о  израдн  измева  и  допуда  ПлаHа  обукватиће  се  локалитет  у  Катастарској  

општини  Нови  Сад  І, ііовршине  0,63 ћа. 
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Цил  израде  и  доношења  одлукс  о  изменама  и  Допуиама  Плана  јс  

прсиспитивање  важећег  планског  решења  и  његово  усклађивање  са  могућиостима  
реализадије, у  складу  са  новим  захтевима  и  потребама  корисвика  простора, стањем  на  
терену  и  реаллuм  мотућностима  реализације, а  у  сВрху  стварања  услова  за  реализацију  
плаииране  наменс. 

На  простору  који  ће  бити  обухваћен  плапом  налази  се  комплекс  објеката  Дневник  
А.Д. - пословна  кула  п+10 и  анскс  некадашње  штамцарије , спратности  П+2. На  парцели  
се  налази  још  неколико  помоћних  објеката. Парцела  број  10237/2 је  намењена  
трансформаторској  станици. Предметним  парцелама  се  nриступа  индиректно , преко  
сервисне  саобраћајнице  уз  Део  севернот  обода, са  Булевара  ослобођења  и  директно, из  
Гајеве  улице. 

У  складу  са  Плановuма  инвеститора, nnauupa ce реаЈІизадија  пословног  и  стамбеног  
комплекса  објектима  спратности  До  3По+П+М+12. 3а  намену  пословања  плалираће  се  на  
51%, а  становања  на  49% повргпине  парцеле. Индекс  изграђеностије  5. 

Новим  Планом  ће  се  прецизиратн  правила  уређења  и  трађења, због  којих  сс  очекује  
мање  повећање  каладитета  система  комуиалне  иифраструктуре . 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  мањим  измснама  И  Допукама  Планског  документа  и  да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређиван,у  врсте  плаиских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  угицаја  на  животну  средину  ( Службеии  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  се  израђје  стратешка  процена  утицаја  плана  на  животку  средину, Доноси  се  решсње  о  неприступању  изради  стратешке  проценс  утицаја  одлуке  о  измснама  и  допупама  плана  генералие  регулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  на  животву  средииу. 
3ависно  од  намене  и  услова  за  изтрадњу, за  пројекте  који  буду  реалuзовани  на  основу  измена  и  допува  Hлана  геиералле  ретуладнје  новог  Градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  Дневник), услови  заштите  животне  срединс, односно  потреба  покретања  Постудка  процене  утидаја  на  животну  средину, биће  утврђсни  у  складу  са  3аконом  о  процеки  ухицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  јЈисте  пројеката  за  које  је  обавсзна  процена  угицаја  и  Листе  пројеката  за  које  сс  може  захтевати  Процена  утnцаја  на  животпу  средuну  

( Службени  Гласник  РС,,, број  114/08). 
На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитnву. 
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