На основу члана 46. став 1, а у вези са чланом 5 16 Закона о планирању и изградњи
(,,службени гласник Републике
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 11/19), Скупштина Града Новог Сада на хху седници од 10. фебруара 2022.
године, доноси
-

-

-

одлуку
о изРАди ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА ШАФАРИКОВЕ, ЈЕВРЕЈСКЕ И УСПЕНСКЕ У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ ШАФАРИКОВОЈ БРОЈ 4)
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама и допунама Плана детазвне
рсгулације блокова између улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду
(,,Службени лист Града Новог Сада , број 42/і 8) (у далем тексту: ГГлан), за локалитет у
Улици Шафарикbвој број 4, по скраћеном поступку, без спровођења поступка раног
јавног увида.
Члан 2.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се целе парцеле бр. 10152 и
10153, површине 796 м2 у Катастарској општини (у далем тексту: КО) Нови Сад I.
ЧланЗ.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног простора дефинисани су
Планом генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду
(,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 39/11, і 4/14, 8/16, 82/16, 50/17, 42/18, 22/19,
43/1 9, 24/2 1 др. план и 52/2 1 др. план) (у дазвем тексту: План генералне регулације),
којим је обухваћени простор намењен за општеградски центар.
-

Члан 4.
Цињ 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, стањем на тереиу и реалним могућностима
реализације, а у сврху обједињавања катастарских парцела бр. 10152 и 10153 КО Нови
Сад ј у једну грађевинску парцелу.
Члан 5.
Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је 15 радних дана од дана
ступања на снагу ове одлуке, односно доставзвања посебних услова за израду измена и
допуна Плана од етране надлежних институција.
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Члан б.
Средства за израду одлуке о изменама и допунама плана обезбедио је ,,CROЅЅіNGTIM
DOO VETERNIK.
Члан 7.
Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће Јавно предузеће ,,Урбанизам
Завод за урбанизам Нови Сад.
Члан 8.
Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја одлуке о изменама и допунама Плана деталне регулације блокова између улица
Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду на животну средину, и графички приказ
обухвата планског подручја које се мења.
Члан 9.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изменама и допунама Плана
детањне регулације блокова између улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом
Саду (локалитет у Улици Шафариковој број 4), у трајању од 15 дана, у приземњу
пословне зграде Јавног предузећа ,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар
Нови Сад, Улица Гајева
цара Лазара број 3, у просторијама Месне заједнице ,,Житни
број 30, у оквиру кога ће се одржати једна јавна презентација, и путем интернет странице
Скупштине Града Новог Сада httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет странице Града
Новог Сада http://www.novіѕad.rѕlіat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevіnѕke-poѕlove-O.
Члан 10.
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: 35-1084/2021-1
10. фебруар 2022. године
НОВИ САД

МЅсУеленаМа$нкоићРадомировић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЊНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ШАФАРИКОВЕ, ЈЕВРЕЈСКЕ И УСГІЕНСКЕ
УНОВОМСАДУ
(локалитету Улици Шафариковој 6рој 4)
ОБУХВАТИЗМЕНАИДОПУНАПЛАНА
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ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Јавно предузеТіе УРБАНИЗАМ Завод за урбанизам
Ноби Сад, Булевар цара Лазара З/Нј

А
______

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, на основу члана 9. став 3.
Закона о стратешкој процсни утицаја на животну средину ( Службсни гласник РС , бр.
135/04 и 88/10), а по прибавњеном Ми!нњењу Градске управе за заштиту животне
средине, број УІ-501-1/2022-16 од 19.01.2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о НЕПРИСТУHАЊУ ИЗГАди СТРАТЕШКЕ пРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О
ИЗМЕНАМА ИДОпУНАМА ПЛАНА ДЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКОВА
ИЗМЕЂУ УЈШЦА ШАФАРИКОВЕ, .ЈЕВРЕЈСКЕ И УСHЕНСКЕ У НоВом САДУ

Не приступа се изради стратсшке процене утицаја одлуке о изменама и допунама
Плана детаѕњне регулације блокова између улица Шафарикове, Јеврејске и Усненске у
Новом Саду на животну средииу, којом ће бити обухваћен простор у границама
одређеним одлуком о изради измена и допуна Плана детаѕњне регулације блокова између
улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду (локалитет у Улнци Шафарикова
број 4).

О бр а зд о же њ е

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник
Републике Србије 1 бр. 135/04 и 88/10) прописано је да се стратешка процена врши за
планове, програме н основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по
претходно прибавњеном мишЈњсњу органа надпежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о изради стратешке
процене утицаја на животну срединује саставни део одлуке о изради плана и објавњује се.
Законом о планирању и изградњн ( Службени гласник РСт, 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, 9/20 и 52/21), у члану 46. ст. б. прописано је да носилац
израде плана, пре доношења одлуке о изради планског документа, од надлежног органа за
послове заштите животне средине прибавзња мишњење 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 Сада1 број 48/09),
одређене су врсте планскнх докумената у области просторног и урбанистичког планирања
за које се израђује стратешка процена угицаја на жuвотну 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 заштите животне

-

-

-

-

-

2
срединс и других заинтересованих органа и организација, да се нс израђује стратешка
процена утицаја на животну средиву.
Одлуком о изменама и допунама Плана детањне регулације блокова између улица
Шафариковс, Јеврејске и Успенске у Новом Саду (локалитст у Улици Шафариковој бр. 4)
обухватиће се целе парцепе бр. 10152 и 10153, у Катастарској општини Нови Сад Ј укупне
површине 796 м2.
Услови и смернице за израду одлукс о измевама и допунама Плана дсфинисани су
Планом генералне регулације новог градског цевтра са окружењем 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), којим је обухваћени простор намењен за општеградски цснтар. Важећи плански
основ за обухваћено подручје је план дстањве регулације блокова између улица
Шафарикове, Јеврејске и Успенскс у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада ,
број 42/18), којим је на обухваћсном локалитету прописан алтернативни режим изградње
за парцелу 10152, који даје могућност спајања са парцелом 10153 у јединствену
грађевинску парцслу, али само у случају да објекат у Јеврејској број 6 (накоп истицања
претходне заштите) ве буде заштићсн као споменик.
Планом је такође предвиђено да се, у случају изградње на појединачним парцелама,
анекс у средигпњем делу парцеле не планира а да се реализација објекта на парцели број
10152 (Јеврејска 6), условњава обезбеђењем права службености пролаза прско парцеле
број 10153 (Шафарикова 4), с обзиром да се парцели не може обезбедити колски приступ
из Јеврејске улице. У овом случају обавезнаје изградња подземне гараже на обе парцеле.
Планирана намена на парцели број 10152 је пословва док јс на парцели број 10153
пословање обавезно у приземњу објскта.
Објекат у Јеврејској улици број 6, (парцела број 10152 КО Нови Сад І), 09. децембра
2016. године евидентиран је као непокретност која ужива прсіходну заштиђ . за објекат у
Јеврејској улици број 6, утврђен је алтернативни режим изградње, по истеку статуса
претходне заштите и могућност изградње новог објекта.
3авод за замтиту споменика културс Града Новог Сада, на захтев подносиоца
иницијативе за измену Плана, дописом број 247/13-2016 од 31.08.2021. године, доставиоје
мишњење да је издао Конзсрваторске условс за предузимање мера техиичке заштите на
замени-изгадњи објекта у Јеврејској улици број 6 у Новом Саду на парцсли број 10152 КО
Нови Сад І. У складу са издатим Конзерваторским условима за предузимање мера
техничке заштите могуће је покревути процсдуру за измену Плана. Парцела број 10153
КО Нови Сад I ce ne налази у саставу просторно културно-историјске целине, нити
заштићене целине, па самим тим није у надлежности 3авода за заштиту спомсннка
културе Града Новог Сада. Чланом 29. став 4. закона о културвим добрима (,,Службени
гласник РС , бр. 71/94, 52/11 др. закони, 99/11 др. закон, 6/20 др. закон и 35/2 1 др.
закон) прописана је обапеза завода да у року од двс године утврди да ли евидентирана
непокретност има споменичка својства и да у том року предложи утврђивање те
нспокретности за културно добро. Уколико евидентирана непокретност није утврђсна за
културно добро у року од три године од дана евидентирања, на ту непокретност неће се
примењивати мере заштитс утврђене овим законом.
Цињ израде одлуке о изменама и допунама Hланаје прснспитивање важећег планског
решења и његово усклађивање са могућностима реализације, у складу са новим захтевима
и потребама корисника простора, стањсм на терену и реалним могућностима реализације,
а у сврху обједињавања катастарских парцсла 10152 и 10153 КО Нови Сад I у једну
грађевинску парцелу.
С обзиром на то да се ради о мањим изменама и допунама планског документа и да сс
ради о простору који Одлуком о одређивању врсте планских докумената за којс се
израђује стратешка процена утицаја ва животну средину ( Службеви лист Града Новог
Сада број 48/09) није утврђен као простор за који се израђује стратешка процена утицаја
плана на животну средину, доноси се решење о веприступању изради стратешке процене
утицаја измсва и допуна Плана детањне регулације блокова између улица Шафарикове,
Јеврејске и Успенске у Новом Саду на животну средину.
-

-

-

-
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Зависно од наменс и услова за изградњу, за пројектс који буду рсализовани на основу
измсна и допуна Плана деталне рсгулације блокова између улица Шафариковс, Јсврсјске
и Успенскс у Новом Саду (локалитст у Улици Шафарикова број 4), услови заштите
животне срединс, односно потрсба покрстања поспка процснс утицаја на животну
срсдину, бићс утврђсни у складу са Законом о процени утицаја на животну срсдину
( Службсни гласник РС , бр. 135/04 и 36/09) и Урсдбом о утврђивању Листс пројеката за
које је обавсзна процсна утицаја и Листс пројеката за које се можс захтсвати процена
утицаја на животну средину ( Службсни гласник PCIІ , број 114/08).
На основу свега наведеног одлучснојс као у диспозитиву.

РЕГГУБЈЈККА СРБИЈА
АУТОНОМНА flOKPAJRHA ВОЈВОДИНЛ
ГРАД Нови САД
ГРАДСКА УHРАВА ЗА УРБАНИЗАМ.::
ИГРАЂЕВјШСКЕ ПОСЛОВЕ /
Број: У-35-1084/21
дана: 24.01.2022. године
нови слд

Вд НАЧЕЈНПH А
дејан Михајловііћ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЊНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКОВА ИЗІЕЂУ УЛИЦА ШАФАРИКОВЕ, ЈЕВРЕЈСКЕ И УСПЕНСКЕ
У НоВОМ САДУ
(локалитет у Улици Шафариковој број 4)
ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
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ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМНА И ДОГІУНА ПЛАКА
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УРБАНИЗАМ Завод за урбанизам
Јавно предузеће
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