На основу члана 46. став 1 Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник Републике
Србије , бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 УС, 24/1 I. 12 1/12, 42/13 УС, 50/13 -УС, 98/13 - УС,
132!ј 4, 145/14, 83/18, 3 1/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог
Сада (,,службеии лист Града Новог
број 11/19), Скупштина Града І-јовог Сада na XVІІі
седници од 8. септембра 2021. годиае, доноси

ОдЛУкУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА дЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДБАРЕ У
нОВоМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛицИ ГУНДУЛИЋЕВОЈ БР. 1-3)

ЧлаІІ 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама и допунама Плана детањне регулације
Подбаре у Новом Саду (,,Сдужбегги лист Града Новог Сада бр. 12/11 и 17/17) (у дајвем тексту:
План), за локалитет у Ујјици Гундулићевој бр. 1-3.
Члагі 2.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се цела парцела број 8764 у
Катастарској општини ј-јови Сад і, површине 1393 м2.
Члаіі 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног гiростора дефинисааи су планом
генералне регулације зогге реконструкције у наслеђеним амбијситалним целинама у Новом Саду
(,,Службенн лист Града Новог Сада , бр. 52/1 1, 17/17, 9/18, 22/19 и 50/19) (у да.гЕем тексту: План
генералне регулације), којим је обухваћени простор і•гамењен оnштеградском и линијском центру.
ЧлаІІ 4.

ЦИЈБ израде одлуке о измеггама и допунама Плана је преиспитивање ва)кећег планског
решег•bа и његово усклађивање са стањем на терену и новим захтевима и потребама власника
парцеле.
Члаii 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Планом генералне регулације.

Члан б.

Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је 15 радних дана од дагга заврј.петка
поступка раногјавног увида, односно доставњања посебних услова за израду планског документа
од стране надлежних институција.

Члаіi 7.
Средства за израду одлуке о измснама и допунама Плана обезбедиоје
,,GALENЅ ІNVБЅТ
DOO NOVі
Члан 8.
Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће Јавио 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 деталне регулације
Подбаре у Новом Саду на животну
средину, и графички приказ обухвата планског подруча.
Члан 10.
Рани јавни увид обавиће се Након доношења ове одлуке,
излагањем материјала којим се
представња концептуални оквир уређења простора,
у приземњу пословне зграде Јавнот предузећа
,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара
Лазара број З, у просторијама Mecі{e
заједнице .,Подбара Нови Сад, Косовска улица број 41,
путем интернет странице Скупштине
Града Новог Сада ћttРѕ://ѕkwѕtјпа novіѕad rѕ/ranіІ avnі-uvі dі u инТернет странице Града Новог Сада
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке
о изменама и допунама Плаuа детањне
регулације Подбаре у Новом Саду (локалитет у Удици
Гундулићевој бр. 1-3), у приземњу пословuе
зГраде Јавног предузећа .,Урбанизам Завод за
урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3, у
просторијама Месне заједнице ,,Подбара Нови Сад,
Косовска улица број 41, путем интернет
странице Скупштине Града Новог Сада httpѕ ku
://ѕ рѕtіпа.іоУіѕаd rѕ/javnі-uvid/ u иіiтернет страНице
Града Новог Сада
Члаіі 11.
Ова одлука ступа гга снагу осмог дава од дана
објавњивања у ,,Службеном листу Града
Новог Сада ,

РБПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-ЗЗ7І202-ј
8. септембар 2021. године
НОВИ САД
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МЅс Је, на Марині(овић Радомировић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЊНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОДБАРЕ У НОВОМ САдУ
(локалитет у Улици Гундулићевој бр 1-3)
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РЕгУлАциОНАЈ1ИНИа по ПОСТОЈЕЋОЈ ГРЈИЦИ ПАРЦЕЛЕ
ГРМИL]А ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛМАДЕТ4ЈbНЕ РЕГУЛАДИЈЕ

Јавно

предузеће УРБАНИЗАМ

3авод за
Нои Сад, Булеззр цара Лазарз 3111ј

урбанизам

)

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, на основу
члана 9. став 3.
3акона о стратешкој процени утицаја на животну средину
( Службени гласник РС , бр.
135/04 и 88/10) a no прибавјЂеном МиіпЈЂењу Градске управе
за заштиту животне
средине, број Vј-501-1/2021133 од 21.04!2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о НЕПТИСТУГј4јј,у ИЗРАДИ СТРАТЕШІо ГРОЦЕНЕ
УТHЦАЈА ОДЛУКЕ О
ИЗМЕНАмА ИДОГГУНАМА ПЈјАНА ДЕТАЈј)НЕ РЕГУЛАЦиЈЕ
ПОдБАРЕ У
ноВом САДУ НА животну СРЕДинУ

Не приступа се изради стратејцке процене утицаја
одлуке о изменама и
доггунама Плана детањне регулације Подбаре у Новом Саду на
)кивотну средину, којом
ће бити обухваћен простор у границама
одређсним одлуком о изради измена и допуна
Плана детањне регулације Подбаре у Новом Саду (локајтитет
у Улици Гундулићсвој
бр. 1-3).
О бр азл оже Іb e

3аконом о стратешкој процени утицаја на животну средину
( Службени гласник
Републике Србије бр. 135/04 и 88/10) прописано је да се стратеіnка
процена врјни за
планове, програМе и основе у области просторнот и урбанистичког
планирања.
ОдЈтуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за
лрипрему плана,
по претходно прибавЈЂеном мипtЈЂењу органа надле)кног за
послове заіnТите животне
средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука
о изради сТратешке
процене утицаја на кивотну срединује саставни део одлуке о
изради плана и објавЈЂујс
се.
3аконом о планирању и изградњи ( Службени гласник РС ,
бр. 72/09, 81/09
испраВка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42!I3 УС, 50/13 УС
, 98/13 УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 3 7/1 9-др. закон и 9/20), у члану 46. ст. 6. прописаноједа
носилац
израде плана, пре Доношења одлуке о изради планског документа,
од надлежног органа
за послове заштите животне средине прибавња миінњсње о потреби
израде стратешке
проценс утицаја на животну средину.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената за које се израђује
стратешка
процена утицаја на животау средину ( Службени лист Града Новог
Сада број 48/09),
одређене су врсте планских докумената у области nросторног
и урбанистичког
планирања за које се израђује стратсшка процена утицаја на животну средину.
Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган надлежан
за припрему
плана може одлучити, по претходно прибавњеном миіnЈЂењу органа
надле)кног за
послове заштите животне средине и другнх заинтерссованих органа и
организација, да
се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину.
Обухваћено подручје се налази у Катастарској опіnтиаи Нови Сад Ј и
обухвата
парцелу број 8764, површине 1393 м2.
За ово подручје на снази је Hлан генералне регулације зонс
реконструкције у
наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду ( Службени лист Града
Новог
Сада бр. 52/11, 17/17, 9/18, 22/19 и 50/19) којим је обухваћени лростор
намењен
општеградском и линијскоМ центру, и Нлан детањне регулације Подбаре у Новом Саду
-

-

-

2
Града
Новог
Сада1
( Службени
бр. 12/1 l и 17/ і 7), којим је обухваени
простор намењен вишепородичном становању.
Цил израде измена и допуна Планаје промена да се уместо осветњења поткровне
етаже са полеглим прозорима, дозволи осветјњеЈЂе поткрова са вертикалним
прозорима на фасадном зиду који би био повучен, у складу са пројекцијом надзитка од
1,6 м у односу на грађевинску линију тако да се формира низ надкривених лођа од
чврстог материјала (бетонска плоча и лимени кров благог нагиба).
ЦИЈЕ израде одлуке о изменама и догіувама Плана је преиспитнвање ва)кећег
планског решења и његово усклађивање са стањем на терену и новим захтевима и
потребама власника гіарцеле.
С обзиром на то да се ради о мањим изменама и допунама планског документа и
да се ради о простору који Одлуком о одређивању врсте планских докумеi•гата за које
се израђује стратешка процена утицаја на животну средину ( Службени лист Града
Новог Сада број 48/09) вије утврђен као простор за који се израђује стратешка
процена утицаја плана на животну средину, доноси се решење о неприступању изради
стратешке лроцене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана деталне регулације
Подбаре у Новом Саду на животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовани на
основу измена и допуна Плана детањне регулације Подбаре у Новом Саду (локалитет у
Улици Гундулићевој бр. 1-3), услови заштите животне средине, односно потреба
покретања поступка процене утицаја на јсивотну средину, биће утврђени у сгсладу са
Законом о процени утицаја на животну средину ( Слу)кбени гласник РС , бр. 1 35/04 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
( Слу)кбени гласник РС , број 114/08).
На основу свега наведеног одлученоје као у диспозитиву.
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Ерој У-35-337/21
дана: 26.04.2021. године
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