На основу члагіа 46. став 1. 3акона о планирању и изградњи ( Службени гласник
Републике
бр. 72109, 81/09 исправка, 64/10 УС. 24/1 1, 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), Скупштиііа Града Новог Сада на ххј седници од 29. новембра 202 1. године,
доноси
-

-

-

-
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одЛУкУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА НЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ,
БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА JEBPEJCkE H (1)УТоШКЕ У НоВом
САдУ (ЛОКАЛИТЕТ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ УЗ БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА)
Члап 1.
На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације простора за мешовиту намену између Булевара Евроnе, Булевара цара Лазара,
улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и
Футоглке 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, 23/19 др! план, 50/19, 9/20, 63/20, 64/20,
5/21, 28/21 др. план и 33/21) (у далем тексту: План), за локалитет зелене поврпјине уз
Булевар цара Лазара.
-

Члан 2.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се део грађевинског подручја
Плана у Катастарској општини Нови Сад јЈ, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе дела грађевинског подручја Плана утврђена је
тачка гга тромеђи парцела бр. 893, 886/19 и 886/20. Од ове тачке у правцу југа, затим
североистока, затим југоистока, затим североистока, граница прати објекат Јавног
предузећа ,,Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад до пресека са западном
регулационом линијом Сутјеске улице. дале, граница скреће у правцу југоистока, прати
регулациону линију Сутјеске улице до лресека са северном регулационом линијом
Булевара цара Лазара. Од ове тачке, граница скреће у правцу запада, прати северну
регулациону линију Булевара цара Лазара до пресека са продуженим правцем из јужне
границе nарцеле број 886/20. дање, граница скреће у правцу севера, nрати претходно
описани правац, јужну и заnадну границу парцеле број 886/20 и долази до почетве тачке
описа границе одлуке о изменама и допунама Плана.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се 1,84 ha.
Члав З.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног простора дефинисани су
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године пречишћен текст (,,Службени
-
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лист Града Новог Сада , број 39/06) (у далем тексту: Генерални пнан), којим је
обухваћсни простор претежно намењен за спортски центар.
Члаii 4.
Цињ израде одлуке о изменама и допунама Плана је преиспитивање важећег
планског решења и његово усклађивање са могућностима реализације, у односу на
исказаіiе потребе и расположиве капацитете простора, са цињем да се планира зелена
поврiпина уместо дела зоне вамењене за проширење спортских садр)каја, у цињу
унапређења и повећања зелених поврпина у Граду ј-Говом Саду.
Члаii 5.
Концептуални оквир планиран)а одређенје Генералним планом.

Члан б.
Рок за израду одлуке о измеiiама и допунама Планаје три месеца од дана ступања
на cі iary ове одлуке.
Члан 7.
Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана обезбеђена су у Програму
уређивања грађевинског земњишта за 202 1. годину (,,Слу)кбени лист Града Новог Сада ,
бр. 59/20, 5/21, 9/21, 15/21, 23/21, 33/21, 38/2 и 44/21).

Члаіі 8.
Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће Јавно предузеће Урбанизам
Завод за урбанизам Нови Сад.
Члаа 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту
намеііу између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стра)киловске и Жарка
Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футоіпке у Новом Саду на
животну средину и графички приказ обухвата плаiіског подручја које се мења.
Члаіі 10.
Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, излагањем материјала, у
приземЈbу пословне зграде Јавног предузећа ,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад,
Булевар цара Лазара број 3, у просторијама Месне заједнице ,,Прва војвођанска
Нови Сад, димитрија Аврамовића број 8, пугем игiтернет странице Скупштине Града

з

Новог Сада httpѕ://ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ/ranі -j avnі -uvіd/ u интернст странице Града Новог
Сада ћttр://www.nоvіѕаd.гѕ/іаt/gгаdѕkа-uргаvа-и-uгbаnІzамј gгаdјеујпѕkероѕ1оvео.
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 (локалитет зелене површине уз Булсвар цара Лазара)5
у приземлу пословне зграде Јавног предузећа ,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад,
Булевар цара Лазара број З, у просторијама Месне заједнице ,,Прва војвођанска бригада ,
Нови Сад, димитрија Аврамовића број 8, путем интернет странице Скупштине Града
Новог Сада httpѕ://ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернст странице Града Новог Сада
http ://www.поvіѕаd.гѕ/Iаt/gгаdѕkа-uргауа-zа-пгbапіzам-ј gгаdјеујпѕ kероѕјоvео.
Члав 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавливања у ,,Службеном листу
Града Новог Сада .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-770/2021-1
29. новембар 202L године
НОВИ САД

Прдседница

МЅс Јелена Маринковић Радомировић

ИЗNIЕНЕ И ДОПУНЕ ГIЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА NIEUJOBuTy НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ,
БУГIЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА УПИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
БУЛЕВАРА NIИХАЈЛА ПУГІИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У H0B0N1 САДУ
(ЛОКЈ1ИТЕТ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ УЗ БУЛЕВАР L РАЛАЗАРА)
ОБУХВАТ измЕНА И ДОПУНА ПЛАЈ-јА
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ГРАНИЦАОБУХВАТАИЗМЕНАИдОПУНАПлАНА

РІ 2500

Јавно Предузеће 11УРБАНИЗАМ 1 Завод за урбанизам
Ноеи Сад, Булевар цара Лаара ЗЈІН

А

Градска управа за урбаиизам и грађевинске послове, на основу члана 9. став 3.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средипу (1 Службени гласник РС , бр.
135/04 и 88/10), а по прибавњеном Мишњењу Градске улраве за заштиту живоТне
средине, број Уј-501-1/2021-300 од ОLО9.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о НЕІјРИСТУHАЊУ ИЗРАдІі СТРАТЕUЖЕ HРОДFНЕ УТHДАЈА ОДЛУКЕО
ИЗМЕНАМА И ДОпУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЈНГЕ РЕГУЛАЦШЕ ШОСГОРА
ЗА МЕШОВИТУ НАРYГЕI{У ИЗМЕЂУ ЕУЛЕВАРА ЕВРОјЊ, БУЛЕВАРА ЦАРА
ЛАЗАРА, УЈНЈЦА СТРАЖИЛОВСКЕ ИЖАРКА ЗРЕЊАШіНА, БУЛЕВАРА
МХАЈЛА нУШША, УЛиЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У новом САДУ НА
ЖВОТHУ СРЕД[ШУ
Не приступа се изради стратегпкс процсне утицаја одлуке о изменама и
долунама допунама плана генсралне 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, којом ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради
измена и доnуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између
Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стракиловске и Жарка Зрењанина,
Булсвара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет зелене
површине уз Булевар цара Лазара).
О бр а зл о јс e u, e

Законом о стратешкој процени утицаја на кuвотну средину ( Службсни гласник
Републике Србије бр. 135/04 и 88/10) прописано је да се стратешха процена врши за
планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради сгратепЈке процене доноси орган надлежан за припрему плана,
по пре-іходно гірибавњеном миіпњсњу органа надлекног за пословс заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о изради стратешке
процсне утицаја на животну срединује саставни део одлуке о изради плана и објавњује
се.
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, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21), у члану 46. ст. 6. прописаноје да
носилац израде плана, npe доношења одлуке о изради планског документа, од
надлежног органа за послове заштите животне средине прибавЈЋа мишњењс о потреби
израде стратешке процене утицаја на животну средину.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената за које се израђује стратешка
процена угицаја 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 сгратсшка nроцена утицаја на жuвотну срсдиву. Поред
тога пронисано је да за измене планских докумената. орган надлежан за припрему
плана може одлучити, по преходно прибавњеном мишзењу органа надпежног за
тІослове заштите животне средине и других заинтересованuх органа и организација, да
се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину.
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Подручје које ће бити обухваћено Одлуком о изменама и допувама Hлана
генералне регулације простора за меніовиту намену између Еулевара Европе, Булевара
цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Еулевара УІихајла Пулина,
улица Јеврејске и Ф)ггошке у Новом Саду (локалитет зелене површиае уз Еулевар цара
Лазара) налази се у Катастарској ОПШТHНИ Нови Сад ІІ, унутар описане оісвирне
границ;повріііине 1,84 ћа.
Услови и смернице за уређење и грађење обукваћеног лодручја дефинисаІи су
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године пречипіћен текст (,,Службени
лист Града Новог Сада , број 39/06) којимје обухваћени Простор претежно намењев за
спортски центар.
ГЈланом генералне регулације простора за меіповіпу намену између Булевара
Европе, Булевара цара Лазара, улица Стржиловске и Жарка Зрењанина, Булевара
Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду ( Службени лист Града
Новог Сада , бр. 40/11 и З0/12-исправка, 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17, 21/18, 22/19,
50/19, 9/20, 63/20, 64/20, 5/21 и 33/21) обухваћени простор претежіо је намењен
Спортском и пословном центру Војводина Нови Сад, зони nроширења спортских
садржаја, планираном хотелу и површинама јавне намене са приступним
комуникацијама.
Цил израде одлуке о изменама и допуиама Hлана је преиспитивање важећег
планског решења и њетово усклађивање са могућностима реализације, у односу на
исказане потребе и раслоложиве капацитете простора. са цием да се вланира зелена
поврпіина уместо дела зоне намењене за проширење спортских садржаја, у цијБу
унапређења и повећања зелених површина у Граду Новом Саду.
С обзиром на то да се ради о простору који Одлуком о одређивању врсте
планских докумената за које се израђује стратешка процена уткцаја на животну
средину (,,Службени лист Града Новог Сада , број 48/09) није угврђен као простор за
који се израђује стратешка процена угицаја на животну средину, доноси се репіење о
неприступању изради стратешке процене угидаја одлуке о нзменама и доnунама Плана
генералне регулације простора за мегцовuту намеuу између Еулевара Европе, Еулевара
цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанипа, Еуевара Михајла Пупина,
улица Јеврејске и Фугошке у Новом Саду (локалитет зелене површине уз Еулевар цара
Лазара) на животпу средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовани на
основу измена и допуна Hлана генералне регулације простора за мешовuту намену
између Еулевара Евроnе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка
зрењакика, Булевара Мнхајла Пупика, улица Јеврејске и Фугошке у Новом Саду
(локалитет зелене поврпіине уз Булевар цара Лазара), услови залітите животне
средuне, односно nотреба покретања постунка процене утицаја на животну средиuу,
биће утврђени у складу са Закоком о процени утицаја на животну средику (І iслужбеки
гласnик РС , бр- 135/04 и 36/09) и Уредбом о угврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утидаја и Листе вројеката за које се може захтевати процена умцаја
на животну средину ( Службени гласник РС , број 114/08).
На основу свега наведеног одлученоје као у дисnозитиву.
-
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