На основу члана 46. став 1 3акона о планирању и изградњи (,,Службени гласник
Релублике
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, 37/9 др. закон, 9/20 и 52/21) и
члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада , број
11/19), Скупштина Града Новог Сада на ххј седннци од 29. новембра 2021. године,
доноси
-

-

-

-

-

одлуку
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА НЛАНА ДЕТАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА
у новОМ САДУ
,,РАДНИЧКИ
(ЛОКАЛИТЕТ У УЛИци ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 11)

Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама и допунама Плана деталне
регулације блока ,,Раднички универзитет у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог
Сада , број 36/06) (у далем тексту: План), за локалитет у Улици војвођанских бригада
број 11.
Члан 2.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се део грађевинског подручја
Плана у Катастарској оппітини Нови Сад 11, унутар описане границе.
3а почетну тачку описа границе дела грађевинског лодручја Плана утврђена је
тачка на тромеђи парцела бр. 588/2, 587/2 и 7749/4 (Улица војвођанских бригада). Од ове
тачке у правцу североистока, граница лрати северну границу парцела бр. 587/1 и 587/2 до
тромеђе парцела бр! 587/1, 585/2 и 7749(4 (Улица војвођанских бригада). дале, граница
скреће у правцу југоистока, прати западну границу парцела бр. 585/2, 585/1 и 586, затим
граница скреће у правцу југозапада, сече ларцелу број 583/11 до тромеђе парцела бр.
587/1, 592/1 и 583/п и прати јужну границу парцеле број 587/1. Од ове тачке, граница
скреће у правју северозагіада, прати западну границу пардела бр. 587/1 и 587/2 и долази
до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе одлуке о изменама и допунама
Плана.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се 839,50 м2.
Члаn 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног простора дефинисани су
Планом 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 (,,Службени лист Града Новог Сада ,
бр. 40/11, 30/12 ислравка, 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 генералне
регулације), којимје обухваћени nростор намењен општеградском и линијском центру.
-

-

)
Члан 4.
Цил израде одлуке о изменама и допунама Плана је преиспитивање важећег
планског рсшења корскција хоризонталне и всртикалнс регулације планираног објекта,
као и зоне изградње објекта и промена намене дела простора из површине јавне намене
зелена површина, у површину остале наменс општеградски и линијски центри.
-

Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређенје Планом гснералне регулације.
Члан б.
Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је 30 радних дана од дана
завршетка поступка раног јавног увида, односно доставјања посебних услова за израду
планског докумснта од стране надлежних институција.
Члан 7.
Средства за израду одлуке о изменама и допуiiама Плана обезбсдио је ,УВ 11
DOO NOVІ ЅAD.
Члан 8.
Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће Јавно предузеће ,,Урбанизам
Завод за урбанизам ј-Іови Сад.
Члан 9.
Саставни део ове одлуке су Рсшсњс о неприступању изради стратешке процене
утицаја одлуке о изменама и допунама Плана деталне регулације блока ,,Раднички
универзитет у Новом Саду на животну средину, и графички приказ обухвата планског
подручја које се мења.
Члан 10.
Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлукс, излагањем материјала, у
приземлу пословне зграде Јавног прсдузсћа Урбаиизам Завод за урбанизам Нови Сад,
Булевар цара Лазара број 3, у просторијама Месне заједницс ,,І војвођанска бригада Нови
Сад, Улица димитрија Аврамовића број 8, путем интернет страницс Скупштинс Града
Новог Сада httpѕ:!!ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ!ranі-javnі-uvіd! u интернет страницс Града Новог
Сада http:/!www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzaіn-і-gradjevі nѕkc-poѕіove-0.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изменама и допунама Плана
дсталне регулације блока ,,Раднички универзитет у Новом Саду (локалитет у Улици
војвођанских бригада број Н), у приземлу пословне зграде Јавног предузећа
.,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3, у просторијама
Месне заједнице ,.ј војвођанска бригада Нови Сад, Улица димитрија Аврамовића број 8.
путем интсрнет страницс Скупштине Града Новог Сада httрѕ://ѕkuрѕtіпа.поvіѕаd,гѕ!
јаvпі
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uvіd/ u интернет странице Града Новог Сада http://www.novіѕad.rѕ/іat/gradѕka-uprava-zaurbanіzam-і-gradjevіnѕkc-poѕiove-O.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавѕивања у ,,Службеном писту
Града Новог Сада .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДНОВИСАД
Председница
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-845/2021-І
29! новембар 2021. године
НОВИ САД
МЅ Јелена Маринковић Радомировић
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ИЗМЕНЕ И ДОГIУНЕ ПЛАНА ДЕТАЊНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА
РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ У Новом САДУ
(локалитет у Улици војвођанских бригада број 11
ОБУХВАТиЗМЕНАИДОПУНАПЛАнА

с

ј ј ј ј ГРАНИL.ОБУХВАТА ИЗМЕНАИ ДОПУнА ПЛАдЕТЈЂнЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

___

\

Јавно предузеће УРБАНИЗАМ Завод за урбанизам
Нови Сад. Булевар цара Лазара ЗЈјІј

\

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, на основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС , бр. 135/04 и
ѕаll о), а по прибавњеном Мишњењу Градске управеза заштиту животне средине, број
УІ-501-1/2021-350 од 06.10.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ: ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА
РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ У Новом СА,ДУ
НА живОтНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и
допунама Плана деталне регулације блока 1 РаДнички универзитет у Новом Саду на
ЖИЕОТН средину, којом ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о
израдн измена и допуна Плана детане регулације блока 1РаДнички универзитет у
Новом Саду (локалитет у Улици војвођанских бригаДа број 11)
О бр а зл о лс е њ е
3аконом о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник
Републике Србије бр. 135/04 и 88/10) прописано, је да се стратешка процена врши за
планове, програме и основе у области просторног і урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана,
по претходно прибавленом мніпњењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтерссованих органа и организација. Одлука о изради стратешке
процене утицаја на животну срсдинује саставни део одлуке о изради плана и објаввује
се.

Законом о планирању и изградњи ( СЛу? бни гласник РСl, 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. ct б. прописано је да носилац
израде плана, пре доношења одлуке о изради планског документа, од надлежног органа

-

-

-

-

-

за послове заштите животне средине прибавња мипіЈвење о потреби израде стратешке
процене утицаја на животну средину.

Одлуком о одређивању врсте планских докумената за које се израђује стратешка
процена утицаја на животну средину ( Службени лист Града Новог Садаl! број 48/09),
одређене

су

врсте

планских

докумената у

области

просторног

и

урбакистичког

планирања за које се израђује стратепіка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган падлежаи за припрему
плана МО?КС одлучити, по претходно прибавЈЂеном мишњењу органа надлежног за
послове заштите животн

средине и других заинтересованих органа и организација, да

се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину.

Одлуком о изменама и допунама Плана детањне регулације блока Раднички
уаиверзитет у Новом Саду обухватиће локалитет у Улици војвођанских бригада број
11. Планом се обухватају целе парцеле бр. 587/2 и 587/1 као и део парцеле број 583/11 у
Катастарској општини Нови Сад 11, укупне површине 839,50 м2.
Услови и смернице за израду одлуке о изменма и допунама Плана дефинисани су
Планом генералне регулације лростора за мешовиту намену између Булевара Европе,
Булевара цара Лазара, Улица Страживовске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла
Пупина, Улица Јеврејске и Футошке у Новом Сду (,,Сл. лист града Новој Сада , бр.

40/11, 30/12-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) (у дањем тексту: План генералне регулације), којим је обухваћени
простор намењен огlштеградском и линијском центру.
Важећл плански осноВ за обухваhено подручјс је План детањне регулације блока
Раднички универзитет у Ново .т Саду ( Службени лист Града Новог Сада , број
36/06), којим се предметни објскат третира као постојећи, спратности Су+ПМ, уз
могућиост обнавњања и реконструкције у оквиру лостојећuх Димп. іј .
Цињ израде одлуке о изменама и допунама Плана је преиспитивање важећег
планског решења, корекција хоризонталне и вертикалне регулације планираног објекта,
као и зонс изградње објекта и промена намене дсла простора из површине јавне
намене- зелена површина у површину остаЈте намене-општеградски и линијски центри.
Одлуком о изменама и допуиама Плана биће омогућено формирање грађсвинске
парцелс и изградња стамбсног, стамбено-пословног или гІословног објекта чнја ће
спратност бити условњена висинским усклађивањем са постојећим објектом на
суседној парцели, у Улици војвођанских бригада број 13, а максималне спратности
По+П+б (7. повучен спрат). Обавезно је решавање паркирања на сопственој парцели
према норматuву један стан -једно паркннг место, односно једно паркинг место на 70
тп2 пословног простора.
С обзиром на то да се ради о мањим изменама и допуnама планског документа и да
се ради о простору који Одлуком о одрсђивању врсте планских докумената за које се
израђује стратешка процена утицаја на животну средину (,,Службени лист Града Новог
Сада , број 48/09) није утврђен као простор за који се израђује стратепіка процена
угицаја плана на животну средину, доноси се решење о неприступању израдн
стратешке процене угицаја измена н допуна Плана детањне регулације блока Раднички
универзите у Новом Саду на животну средину.
3ависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовани на
основу одлуке о изменама и доііунама Плана детањне регулације блока Радничкн
универзитетІ у Новом Саду, условu заштите животне средиие, односно потреба
покретања поступка процене угицаја на животну средину, биће утврђени у складу са
Законом о процени утицаја на животну средuну (1TСлужбени гласник рС, , бр. 135/04 и
36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена yгицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(Ttслужбени гласник РС , број 1 14/08).
На основу свега наведеног одлученоје као у диспозитнву.

РЕПУБЛиКА СРБИЈА
АУТОНОМНА HOKPAJHHA ВОЈВОДиПА ,
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ГРАДСКА YHPABA зА УРБАпИЗАМ
И ГРАЂЕВИВСКЕ ПОСЛОВЕ
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