
На  основу  члана  46. став  1. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,сјіужбени  гласник  
Рспублике 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, 9/20 и  52/21) и  члана  39. тачка  
7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  
Новог  Сада  на  ХУЈТ  седници  од  22. јула  202 ј . годинс, доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ФУТОШКЕ , ХАЈдУk 
ВЕЈБКОВЕ , РУМЕНАЧКЕ  И  СУБОТИЧКОГ  БУЛЕВАРА  У  НОВОМ  САДУ  

(КОМПЛЕКС  ПОЛИЦИЈСКЕ  СТАНИЦЕ  У  УЛИцИ  БАТЕ  БРКИЋА  
НА  НОВОМ  НАСЕЈБУ) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генсралне  
регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Футошкс , Хајдук  Вењкове, Руменачке  
и  Суботиіког  булсвара  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  40/11, 11/15, 
19/16, 75/16, 42/18, 22/19, 35/19, 50/19, 54/19 - исправка  и  9/20) (у  дањем  тексту: План), за  
локалитет  полицијске  станице  у  Улици  Батс  Бркића  на  Новом  насењу . 

Члан  2. 

Одлуком  о  измснама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  локалитет  у  грађевинском  
подручју  Плана, у  Катастарској  општини  Нови  Сад  I, унутар  описане  границс . 

3а  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана  утврђенаје  тачка  на  
пресеку  осовине  Улице  Еате  Еркића  и  продуженог  правца  северне  регулационе  линије  
планиране  гіолицијске  станицс. 0д  ове  тачкс  у  правцу  сенсроистока  граница  прати  претходно  
описан  правац  и  севсрну  регулациону  линију  планиране  полицијске  станице , затим  креће  ка  
југоистоку , прати  источну  регулациону  линију  планиране  полицијске  станице  до  пресека  са  
јужном  регулационом  линијом  планиране  полицијскс  станице. даЈЂе, граница  скреће  
југозападу , прати  јужну  регулациону  линију  планиране  полицијске  станице  и  њеним  
продуженим  правцем  долази  до  осовине  Улице  Батс  Бркића, затим  скреће  северозападу , прати  
осовину  Улице  Бате  Бркића  и  долази  до  почетне  тачке  описа  границс  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плана. 

ОдлукоМ  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  0,14 ћа. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  
Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  2021. године  - пречипіћсн  текст  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  39/06) (у  дањем  тексту: Генерални  план), којим  је  обухваћени  простор  
претсжно  намењен  за  општеградски  центар  и  саобраћајну  површину  и  Планом, којим  је  
обухваћени  простор  претсжно  намсњсн  за  површину  јавнс  намене  - станицу  полиције  и  
саобраћајну  површину . 



2 

Члан  4. 

Цил  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  nреиспитивање  важећег  планског  
решења  и  његово  усклађивање  са  могућностима  реализације , у  односу  на  исказане  потребе  и  
расположиве  капацитете  простора , са  цињем  да  се  омогући  изградња  функционалног  објекта  
који  ће  задовоњити  потребе  становника  Новог  насења . 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређенје  Генералним  планом . 

Члан  6. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  два  месеца  од  дана  ступања  на  
снагу  ове  одлуке. 

Члан  7. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбеђена  су  у  Програму  
уређивања  грађевинског  земњијлта  за  2021. годину  (,,Слу?кбени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
59/20, 5/21, 9/21, 15/21 и  23/21). 

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  простора  за  меіновиту  намену  
између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  на  
животну  средину  и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја  које  се  мења. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  донојііења  ове  одлуке, излагањем  материјала  у  
приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Гаврило Нови  Сад, 
Булевар  Јована  дучића  број  3, путем  интернет  странице  Скуппітине  Града  Новог  Сада  
ћttрѕ://ѕkнрѕ tіпа.nоујѕаd.гѕ /гапј.. аупј uvјdІ  и  интернет  странице  Града  Новог  Сада  
ћttр:І/www.nоУіѕаd.гѕ/Іаt/gгаdѕКанргаvа zангbапјzамј gгаdјеујпѕкероѕјоуео  

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Футошке , Хајдук  Вењкове, Руменачке  
и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (комплекс  полицијске  станице  у  Улици  Бате  Бркића  на  
Новом  насењу) у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  
Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3 и  у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Гаврило  



Нови  Сад, Булевар  Јована  дучића  број  3 путем  шпернет  странице  Скупштине  Града  Новог  
Сада  ћttрѕ:/!ѕkuрѕtіпа.поvіѕаd.гѕ/јауііј-нvј d/ и  интернет  странице  Града  ј-Іовог  Сада  
ћttр://www.nоУіѕаd.гѕ/1аt/gгаdѕkа uргаvа zа uгbаnјzам.gгаdјеујnѕkероѕјоуео  

Члан  11. 

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  
Број : 35-460/2021-1 
22.јул  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

МЅс.,)Елена  Маринковић  Радомировић  



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  ЗА  
МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ФУТОШКЕ , ХАЈДУК  ВЕЊКОВЕ , 
РУМЕНАЧКЕ  И  СУБОТИЧКОГ  БУЛЕВАРА  У  НОВОМ  САДУ  (комплекс  

полицијске  станице  у  Улици  Бате  Бркића  на  Новом  насењу) 

-
ОБУХВАТ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ППАНА  
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ГРАНИЦАОБУХВАТАиЗМЕНАИДОПУНАП nДЈ-јА Р-11ООО  

Јавно  предузеhе  УРБАНИЗАМ  Завод  за  урбанизам а  Нови  Сад, БуЈіевар  цара  Лазара  3(јјј  



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинскс  послове , на  основу  члана  9. став  3. Закона  о  
стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  
ѕg/10), a по  прибавњеном  Мишњењу  Градске  управе  за  заідтиту  животне  средине, број  
УІ-501-1/2021-187 од  28.05.2021 године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОНУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  
ЗА  МЕШОВИТУ  HAMEHy ИЗМЕЋУ  УЛИЦА  ФУТОШКЕ , ХАЈДУК  ВЕЈћКОВЕ , 
РУМЕНАЧКЕ  И  СУБОТИЧКОГ  БУЛЕВАРА  У  нОВОМ  САДУ  НА  ЖИВОТНУ  

СРЕДИНУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  
Футојпке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  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  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  
Саду  (комплекс  полицијске  станице  у  Улици  Бате  Бркића  на  Новом  nacenІy). 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  
Републике  Србије  бр.  35/04 и  88/1 0) прописано  је  да  се  стратетпка  процена  врми  за  
планове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања . 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плана, 
по  претходно  прибавњеном  мигпењу  органа  надлсжног  за  послове  заштите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  средину  је  саставни  део  одлуке  о  изради  длана  и  објавЈЂуе  
се. 

Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  РС , бр.  72/09, 8 1/09 - 
нсправка, 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), у  члану  46. ст. 6. прописано  је  да  носилац  израде  
плана, пре  доноідења  одлуке  о  изради  планског  документа, од  надлежног  органа  за  
послове  заштите  животне  средине  прибавња  мишњење  о  потреби  израде  стратеіпкс  
процене  утицаја  на  животну  средину. 

одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  животну  средину  (Tслужбени  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 , орган  надлежан  за  припрему  
плана  може  одлучити, по  претходно  прибавњеном  мишњењу  органа  надлежног  за  
послове  заипите  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  
Генералним  плавом  града  Новог  Сада  до  2021. године  - пречишћсн  текст  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  39/06) којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  за  
општеградски  центар  и  саобраћајну  површину  и  Планом  генералне  регулације  простора  
за  мепіовиту  намсну  између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  
булевара  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 40/11, 11/15, 19/16, 
75/16, 42/18, 22/19, 35/19, 50/19, 54/19 - исправка  и  9/20), којим  је  обухваћени  простор  



претежно  намењен  повріпини  јавне  намене  - станиди  полиције  и  саобраћајној  
површини . 

Одлуком  о  изменама  и  допуНама  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  
намену  између  улица  Футошке , Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  
Новом  Саду  (комплекс  полицијске  станице  у  Улици  Бате  Бркића  на  Новом  насењу) 

обухватиће  се  локалитет  у  Катастарској  општини  Нови  Сад  ј, поврјпине  0, 14 ћа. 
На  простору  који  се  планира  за  комплекс  полицијске  станице  сада  се  налази  уређени  

паркинг  за  аутомобиле  станара  околних  стамбених  објеката. Саобра1 ајница, чији  ће  део  
бити  обухваћен  изменама  и  допунама  Плана, је  у  току  2020. године  реализована  у  
пуном  профилу, са  две  коловозне  траке, разделним  острвом, појасом  зеленила  и  
пемачком  и  бициклистичЕом  стазом  (у  делу  који  ће  се  обухватити  изменама  плана). 

У  једном  делу  у  оквиру  саобраhајне  површине  налази  се  мањи  травнати  појас, док  
остали  простор  у  оквиру  границе  Плана  није  озелењен . 
Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  

планског  решења  и  његово  усклађивање  са  могућностима  реализације , у  односу  на  
исказане  потребе  и  расположиве  капацитете  простора, са  цињем  да  се  омогући  
изградња  функционалног  објекта  који  ће  задовоњити  потребе  становника  Новог  насења  
(овога  дела  града). 

Изменама  и  допунама  Плана  зацржава  се  дефинисана  дарцела  повріпине  око  О, 1 ћа. 

Како  би  се  омогућило  оптимално  функционисање  полицијске  стаиице , предвиђа  се  
повећање  максималне  корисне  поврјлине  која  се  може  изградити  на  комплексу , али  
тако  да  комплекс  представња  складну  целину  са  објектима  у  окружењу! Предлаже  се  
повећање  максималне  планиране  спратности  објекта  на  П+2. Најмање  половину  
површине  парцеле  потребно  је  наменити  уређеним  сдободним  површинама  н  уредити  
за  потребе  паркирања, манипулативних  поврпiина  и  зеленила. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  изменама  и  допунама  планског  документа  за  које  је  
оцењено  да  не  постоји  могућност  значајнијег  утицаја  на  животну  средину, на  основу  
члана  4. Одлуке  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службенu лист  града  Новог  Сада , број  48/09), 

допноси  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  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  
мешовиту  намену  нзмеђу  улица  Футошке , Хајдук  Вењкове , Руменачке  и  Суботичког  
булевара  у  Новом  Саду  (комплекс  полицијске  станице  у  Улицн  Бате  Бркића  на  Новом  
насењу), услови  заштите  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  РС , бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  
утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  u Листе  пројеката  за  
које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласнuк  РС , 

број  114/08). 
На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву . 

НАЧЕЛНИКА  
Михајловић  
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