
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМHА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  САД  
ГРАдСКО  ВЕЋЕ  
Број : 35-838/2021-Н  
дана: 18.јуна 2022. године  
НОВи  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НоВог  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, угјућује  
Вам  се  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  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  у  Улици  цара  душана  број  22), са  
Образложењем  и  3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 35-838/2021-

11 од  18. јуна  2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  
допуна  Плана  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  (локалитет  
у  Улици  цара  душана  број  22), уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  
Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  предло?кеном  тексту . 



гРАДОНАЧЕЛНПК  
Милош  Вучевић  

На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  1 1/19), поВодоМ  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изради  изМена  и  допуна  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  у  Улици  цара  душава  број  22), Градско  
веће  Града  Новог  Сада  на  147. седници  одржаној  18. јуна  2022. године, доноси  

ЗАКЛУЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  
простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, БулеЕара  цара  Лазара, улица  
Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина , Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  
Футошке  у  І-Іовом  Саду  (локалитет  у  Улици  цара  дуілана  број  22). 

1ј. У  складу  са  одредбом  члана  142. Пословника  Скупнітине  Града  Новог  Сада  доставња  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  
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  у  Улици  цара  душана  број  
22) и  предлаже  Скупштини  Града  Новог  Сада  да  донесе  ову  одлуку  у  предложеном  
тексту . 

11Т. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  

радних  тела, одређује  се  Милован  Амиџић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  за  
повереника  дејан  Михајловић , вд  начелника  Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  
послове. 
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИЈ-{А  
ГРАД  нОВи  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ПРОПИСЕ  
Број : ХVІ-012-О1/2021-647 
17. новембар  2021. године  
НОВИ  САД  

ГРАдСКО  ВЕЋЕ  
ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ПРЕДМЕТ : Мишњење  тја  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  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  
(локалитет  у  Улици  цара  душана  број  22) 

Градска  управа  за  прописе  размотрила  је  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  
допуна  Плана  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  (локалитет  у  Улици  пара  
душана  број  22). 

Градска  управа  за  прописе  нема  примедбе  на  Нацрт  одлуке. 

Вд  НАЧЕЛНИЦЕ  
3ора  Ђорђевііћ  



ПРЕДЛОГ  

ј-Іа  основу  члана  46. став  1. Закона  о  плаііирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Ревублике 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  .нист  Града  ј-Іовог  Сада , број  
1 1/19), Скуппјтипа  Града  Новог  Сада  ііa ССДНИЦИ  ГОди!Іс, доноси  

одлуку  
о  изради  измспа  и  допупа  Плапа  rcііcpannc рсгулацијс  

простора  за  мсшовиту  памспу  измсђу  Булсвара  Европс, Булевара  цара  
Лазара , улица  Стражиловскс  и  Жарка  ЗреіБаііиііа , Бујісвара  Muxajna Hynuііa, 

улица  Јсврсјскс  и  Футоіпкс  у  Ј{овом  Саду  
(локалитст  у  Улици  цара  дупіапа  број  22) 

Члаіі  1. 

ј-Iа  основу  опс  одлукс  израдиће  СС  одлука  о  измсіјама  и  допупама  I Іnaііa 
reііepanііc регулације  нростора  за  мегповиту  намену  између  Булевара  ЕвроІ1е, Булевара  
цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењавина , Булевара  Михајла  IІуііина, 

ујіица  Јеврејске  и  Футоіііке  у  і-{овом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 

40/11, 30/12 - исігравка, 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. нјіав  и  33/21) (у  далсм  тексту: Hnaіі), за  
локалитст  у  Улици  цара  душаііа  број  22. 

Члап  2. 

Одлуком  о  измеігама  и  доnунама  Плаііа  обухвтиће  сс  јіокалитет  у  грађевиііском  
подручју  Плана, у  Катастарској  општиііи  ј-јови  Сад  Н, уііутар  onucaііe граіјицс . 

3а  ііочетііу  тачку  описа  границе  дела  грађевиііског  гіодручја  Плава  утврђеііа  је  
тачка  на  тромеђи  парцсла  бр. 3036, 3037/1 и  3048. од  овс  тачке  у  правцу  истока, 

граница  прати  ссвсрну  граіјицу  парцеле  број  3036 и  управііим  јіравцем  долази  до  
oconuііe Улице  цара  дујпаnа, затим  грапица  скрсће  у  правцу  југа, прати  осовиіту  Улице  
цара  душаііа  до  прссека  са  управним  правцсм  повучсііим  из  тромеђе  парцсла  бр. 3030, 

3036 и  7806/9. дале, граница  скрећс  у  і-іравцу  запада, іірти  ііретходііо  описани  
управни  правац  и  ју)кну  границу  парцелс  број  3036 до  тромсђс  парцсла  бр. 3030, 3048 и  
3036. од  ове  тачке  гравица  скреће  у  правцу  севсра, прати  западну  границу  јiарцелс  број  
3036 и  долази  до  ночетјіе  гачке  описа  границе  Гјлана. 

Одлуком  о  измеііама  и  допунама  nnaііa обухватиће  се  751 м2. 

Чјјајі  3. 

Усіови  и  смерницс  за  уређење  и  грађсііс  обухваћсііог  водручја  дефинисаііи  су  
Геііералним  планом  града  ј-Іовог  Сада  до  202 1. годиііе  - пречишћеп  текст  (,,Службени  



лист  Града  Новог  Сада , број  39/06) (у  далем  тексту: Геіісралііи  план), којиМ  је  
обухваћени  ј1ростор  иретежно  намењеп  оппітс  стамбеним  зонама  и  јавној  саобраћајној  
површини , и  Плапом , којим  је  обухваћепи  простор  претежно  намењев  за  оппІтеградски  
лиігијски  цептар  и  Јавпу  саобраћајну  површиіту . 

ЧлаІІ  4. 

Цил) израдс  одлуке  о  изменама  и  допупама  ГІлаІга  С  преиспитивање  важећег  
плаііског  решења  и  његово  усклађивање  са  могућі iостима  реализације , у  складу  са  
новим  захтевима  и  потребама  корисника  простора, стањем  на  тсрену, а  у  сврху  
стварања  услова  за  реализацију  репіења  и  услова  за  програмско , урбанистичко  и  
архитектоііско  уііапрсђење  простора . 

Члаіі  5. 

Коііцептуајііји  оквир  плапирања  одређеn је  Геі-іералним  ітланом  и  Hланом . 

Члаіі  6. 

Рок  за  израду  одлукс  о  измеііама  и  допуііама  nnaііa јс  30 радних  дана  од  даііа  
завршетка  поступка  раног  јавііог  увида, одјіосіјо  од  доставлања  посебј -јих  услова  за  
израду  плаііског  документа  од  страі-іе  иадлежііих  институциј  а. 

Члаіі  7. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допуі-іама  Плаііа  обезбсдило  је  ,,ROAD 

OROUP VETERNІK. 

Члаіі  8. 

Одлуку  о  измсјјама  и  допупама  Плана  израдићс  Јавііо  )іредузеће  ,,УрбаІіизам  
Завод  за  урбаііизам  І  Іови  Сад. 

Члаіі  9. 

Саставііи  део  ове  одлуке  cy Peіneі-be o ііеііриступању  изради  стратеniке  процеі-іс  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допуі-іама  Плана  renepanііe регулације  nростора  за  
меiііовиту  тіамеііу  измсђу  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  
и  Жарка  Зрењанина , Булевара  Михајла  Пупиііа, улица  Јеврејске  и  Футоіііке  у  llовом  
Саду  на  животну  срсдину  и  графички  приказ  обухвата  планског  ііодручја  које  се  Meі-ba. 



Члап  10. 

PaІ{u јавви  уВид  обавиће  сс  иакон  дојјошења  ове  одлуке, изјіагањем  материјала  у  
іхриземњу  нословне  зграде  ЈаВног  предузећа Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, Булевар  цара  Лазара  број  З, у  просторијама  Месне  заједнице  Месне  заједіјице  ,,7. 
јули , І-јови  Сад, Улица  Мише  димитријевића  број  74/а, пугсм  иіітерnет  страіјице  
Скупштине  Града  ј-јовог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvіd/ u интернет  
странице  Града  Новог  Сада  http://ww.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam і  
gradjevіnѕke-poѕlove-O. 

Јавви  увид  обавиhе  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  llлана  
генералнс  регулације  простора  за  мешовиту  ііамслу  измсђу  Булсвара  Европе, Булсвара  
цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанипа , Еулевара  Михајла  llупина, 
улица  Јеврејске  и  Футохпкс  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Ујіици  цара  душана  број  22), у  
ііриземњу  пословне  зграде  Јавног  ііредузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Ііови  
Сад, Еулевар  цара  Лазара  број  З  и  у  ітросторијама  Месне  заједнице  ,,7. јули , 

 І-Јови  Сад, 
Улица  Мише  димитријевића  број  74/а, путем  иптернет  странице  Скупштиііс  Града  
ј-Іовог  Сада  ћttрѕ://ѕkuрѕtіnалоvіѕаd.гѕ/ avnі-uvіd/ u интерјхет  страјiицс  Града  І-Іовог  Сада  
ћttр://www.поvіѕаd.гѕ/Іаt/ гаdѕkа-uргаvа-zа-uгbапіzам-ј-gгаdјеvјnѕkе-роѕІоvе-О   

Члаіі  11. 

Ова  одлука  ступа  ііa cnary осмог  даііа  од  дајіа  објавЈћиваг-Ба  у  ,,Службеном  јіисту  
Града  Новог  Сада . 



О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  е  

Законом  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласиик  Републике  Србијс , 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. закоп , 9/20 и  52/21) прописаноје  да  се  плански  
документ  израђује  ііa осііову  одлуке  о  изради  плаііског  документа  коју  довоси  орган  
надлежан  за  његово  доношење , по  претходно  іірибавленом  МипЈл)ењу  комисије  за  
планове . 

Статутом  Града  І-Іовог  Сада  (,,Службеіји  іист  Града  ј-јовог  Сада , број  1 1/ 1 9) 

утврђеіјо  је  да  урбанистичке  плајјове  доноси  Скуппітина  Града  Новог  Сада. 

Одлука  о  изради  плаііског  документа  садржи : назив  документа , границе  
обухвата  плаііског  докумеііта , рок  израде, і-іачиіі  фиііаг-гсирања, место  и  і-іачиіі  излагања  
плана  ііa pauu јавііи  увид  u Ііa јавни  увид, обавсзу  израде  или  ііеприступање  изради  
стратепіке  процеііс  утицаја  ііa животну  средиііу, услове  и  смерnице  плаііских  
докумеііата  ширег  подручја  и  развојііих  стратегија , принципе  плаnирања, коришћења , 

уређен)а  и  заLптитс  простора, визије  и  цил)еве  пЈіанирања , коришћења, ypel)eі ba u 

заштите  плајіског  подручја  са  структуром  основвих  [lамсЈ-ја  простора  и  корипіћеј -bа  
зсмјЂишта. 

Овііашћсње  за  доношсњс  одлуке  и  њена  садржина  утврђеіти  су  чланом  46. 

Закона  о  іілаііирању  и  изградњи  и  члаЈ-јом  39. тачка  7. Ста-гута  Града  Новог  Сада. 

Одлуком  о  изради  измсііа  и  доІјуна  гіланског  документа  дефипипіе  се  обухват  
планског  докумеnта  који  се  Meі-I)a. 

Услови  и  смерјјице  за  уређење  и  грађеі-bе  обухваћевог  подручја  дефинисани  су  
Гсііераіним  планом  града  Новог  Сада  до  202 1. годиnе  - і-іречиіііћен  текст  (,,Слу?кбени  
лист  Града  І-јовог број  39/06), којим  је  обухваћени  прос-гор  ііретежііо  намеіbен  
оі iш-ге  стамбеііим  зоііама  u janі-іoj саобраћајііој  површини  и  Гlланом  renepaJІі-іe 

регулације  простора  за  мепiовиту  nамеііу  између  Булевара  Европе , Булсвара  цара  
Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  3рсііаі -іина, Булевара  Михајла  Пупиі-іа, ујіица  
Јеврејске  и  Футошкс  у  I-Iовом  Саду  (,,Службени  лист  Града  I-Iовог  Сада , бр. 40/11, 

30/12 - исправка, 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17, 21/18, 22/19, 23/19 - др. плав, 50/19, 

9/20, 63/20, 34/20, 5/21, 28/21 — др. nnaіі  u 33/21), којимје  обухваћсііи  ііростор  гіретежно  
ііамењеі -ј  за  опіптеградски  Јіиііијски  цеіітар  и  јавну  саобраћајх -іу  гіоврпЈиііу . 

Одлуком  о  измеі-јама  и  допуіама  Гілаііа  reuepanііe регулације  простора  за  
мешовиту  і-іамсііу  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  
и  Жарка  Зреіbанина, Булевара  Muxajna Hynuііa, улица  Јсврејске  и  Футотпке  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Ујіици  цара  душана  број  22) обухватиће  се  грађевиііска  парцела  број  
3036 и  део  Улице  цара  душаnа, укупне  површиі -іе  75 1 м2  у  Катастарској  опіптиііи  ј-јови  
Сад  Јј . ј-ја  парцели  број  3036 се  налази  објскат  спра-гі-іости  П+Пк  ііамењен  породичі -іом  
стаіЈоваіі)у, приземііи  помоћни  објекат . Приступ  парцели  је  из  гіравца  Улице  цара  
дувіах -ха  - домиііаn іне  градске  саобраћајпиіе . 

І-Iа  обухваћеном  локалитету  nnaіі upahe ce ііамена  пословаіће  са  стајіовањем , і -де  
је  удео  пословања  70 %. Овом  одлуком  омогућићс  се  [іовећаіі)с  cnpa-rі-іoc-ru уличііог  



објскта  на  По+1 1+3+ повучепа  4. стажа, као  и  изградња  дворишііих  објеката  сііратности  
Гјо+П+ГІк  и  Гјо+П. Максимални  индскс  заузетости  не  сме  прећи  60 %, гпТо  ћс  уједно  
бити  и  максимална  зона  изградње . Обавезпа  ће  бити  изградња  подрумске  гараже  ііa 
иачин  да  се  задоволи  критеријум  да  се  за  сваки  стан  или  70 м2  корисног  простора  
пословања  обсзбеди  једно  Јіаркинг-место. ГЈриступ  подрумској  гаражи  планираће  сс  из  
правца  Улице  цара  дупiај-ја. 

За  обухваћеііи  локалитеј  мењаће  се  ііачиј -г  спровођења  утврђеі -т  важећом  
плаіјском  докумептцијом . Сва  правила  уређења  и  ірађеіі)а  која  ће  ова  одлука  
дефинисати  директiго  ћс  се  спроводити  на  осігову  llлана  геііералне  регулације  i-іростора  
за  мешовиту  і-іамсіју  између  Булсвара  Евроііе , Булевара  цара  Јіазара, улица  
Стражиловске  и  Жарка  Зрењајтипа , Булевара  Михајзга  Пуііина, улица  Јеврејске  и  
Футошке  у  Новом  Саду. 

Изради  одлуке  о  изменама  и  допуіјама  Плаііа  приступа  ce ііa осііову  iiриватіте  
иницијативе  ,,ROAD OROUP DOO VETERNIK. 

ЦиЈћ  израде  одлуке  о  измепама  и  доі-іуііама  і lлапа  јс  преиспитивањс  важећег  
плаітског  решсііе  и  његово  усклађивање  са  могућиостима  реализације , у  складу  са  
новим  захгевима  и  iiотребама  корисііика  простора, стањем  na Tcpeny, a y сврху  
ствараі-bа  услова  за  реализацију  решења  и  услова  за  програмско , урбаі-іистичко  и  
архитектоііско  уі-іапређење  Ј-іростора. 

За  израду  одлуке  о  измеііама  и  допуііама  Пзіаііа  прибавиће  сс  посебііи  устови  од  
opraiіa, организација  и  јавiіих  предузећа  који  су  овзгашћсііи  да  утврђују  посебiје  условс  
за  заштиту  и  урсђег-bе  простора . 

Законом  о  стратешкој  процеnи  утицаја  і-іa животііу  средину  (,,Службени  гласі-іик  
Републике бр. 135/04 и  88/10) nponucaііo je да  се  за  плаііове  и  програме  у  
области  просторііог  и  урбанистичког  nnaі-іupaіі)a врігіи  страгеіііка  нроцена . 

Одлуку  о  изради  стратехііке  процеііе  или  неприступању  изради  стратешке  
процене  доноси  opraіі  јјадлежаіі  за  припрему  іілана, по  претходно  прибавњеі -іом  
мигпзењу  opraі-іa ііадлежііог  за  послове  заштите  животі-іе  среди iіе  и  других  
заинтересованих  органа  и  организација . 

Одлука  о  изради  стратеіііке  јіроцеііс  или  тіспристунању  изради  стртепіке  
процсііе  је  саставііи  део  одлуке  о  припреми  nnaііa u објавЈг)ујс  се. 

Наведене  одредбе  садржаі -іе  су  у  чл. 5. и  9. Закоі-іа  о  стратешкој  процеии  угицаја  
на  животпу  средиііу . 

С  обзиром  ііa то  да  се  ради  о  маіћим  изменама  и  доі-туііама  плаііског  документа  и  
да  сс  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врстс  плаііских  докумепата  за  које  се  
израђује  стратепiка  процеі-іа  утицаја  на  животну  средиі-іу  (,,Службени  лист  Града  І-јовог  
Сада , број  48/09) iіuje утврђен  као  простор  за  који  се  израђује  стратеіпка  процена  
утицаја  плана  на  животі -іу  средину, ііредлаже  се  доноіііења  рсшења  o ііenpuc і ynauy 

изради  стратеіііке  процеііе  утицаја  ііa животііу  средиііу . 

Градска  управа  за  урбаі-іизам  и  грађевиі -іске  послове  доіісла  јс  Решег-ће  о  
неприступању  изради  стратеіпке  процеііс  утицаја  одлуке  о  измсііама  и  допунама  Плаііа  
гсiіералне  регулације  простора  за  мешовиту  і-іамену  између  Булевара  Европе, Булевара  
цара  Јlазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрсіі)аііиііа, Буіевара  Михајла  Пупиііа, 



улица  Јеврејске  и  Фуіошке  у  ІІовом  Саду, ііa животпу  средину, број  У-35-ЅЗ8/21 од  
6.10.2021. године . 

Вд  НАЧЕЛНИКА  
дсјаІі  Михајјiовић  
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Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  З. 
Закона  о  стратешкој  процени  угицаја  на  животну  средину  ( Службеии  гласник  РС , бр,  
135/04 и  88/10), а  по  прибавленом  Миіплењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  
средине , број  Vј-501-1/2021-346 од  30.09.2021. године , доноси  

РЕШЕЊЕ  

О  НЕНРИСТУHАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ГІРОЦЕНЕ  УТШХАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОјІУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  HРОСТОРА  ЗА  

МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  БУЛЕВАРА  ЕВРОпЕ, БУЛЕВАРА  ЦАРА  
ЛАЗАРА , УЈпIЦА  СТРАЖ}IЛОВСКЕ  И  ЖАРКА  ЗРЕЊАШІНА , БУЛЕВАРА  
МВХАЈЛА  пУШЈНА, УЛидА  ЈЕВРЕЈСКЕ  И  ФУТОШКЕ  У  НОВОМ  САДУ  

Не  приступа  се  изради  стратешкс  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  гснералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Евроле , 
Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, Булевара  Михајла  
Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошкс  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  Булевара  Европе, Булевара  
цара  Лазара, улица  Стражиловскс  и  Жарка  Зрењанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  
Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  цара  душана  број  22). 

О  бр  а  з  л  о  ж  e њ  e 

Законом  о  стратсшкој  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  и  урбанистичког  планирања . 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плана, по  
претходно  прибавЈbеном  мишјењу  органа  надлежног  за  послове  заштите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  угицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавлује  се. 

Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  РСІ, 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. пролисано  је  да  носилац  
израде  плана, пре  доношења  одлуке  о  изради  планског  документа, од  надлежног  органа  за  
послове  заштите  животне  средине  прибавла  мишлење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  угицаја  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  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. Поред  тога  прописано  
је  да  за  измене  пnанских  докумената , орган  надлежан  за  припрему  плана  може  одлучити, 
по  претходно  прибавленом  мишјвењу  органа  надлежног  за  послове  заштите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација , да  се  не  израђује  стратешка  
процена  угицаја  на  животну  средину . 

Подручје  које  ће  бити  обухваћено  изменама  и  допунама  Плана  налази  се  у  
Катастарској  општини  Нови  Сад  јј, површине  75 1 м2. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  
Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  202 1. године  —пречишћен  текст  (!Іслужбени  лист  
Града  Новог  Сада  број  39/06) којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  опште  
стамбеним  зонама  ијавној  саобраћајној  површини . 

Планом  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  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 



2 
бр. 40/1 , 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) обухваћени  простор  претежно  је  намењен  општеградском  и  
линијском  центру  и  саобраћајним  површинама . 

Простор  обухваћен  Планом  налази  се  уз  доминантну  градску  саобраћајницу  Улицу  
цара  душана. Простор  чини  грађевинска  парцела  бр. 3036 на  којој  се  налази  објекат  
спратности  П+Пк  намсњен  породичном  становању, приземни  помоћни  објекат  и  јавна  
саобраћај  на  поврпЈина. 

Приступ  предметној  парцелије  из  правца  Улице  цара  душана. 
На  предметном  простору  планираће  се  наМена  пословање  са  становањем , где  је  удео  

пословања  70%. Овим  Планом  омогућиће  се  повећање  спратности  уличног  објекта  на  
По+П+3+ повучена  4. етажа, као  и  изградња  дворишних  објеката  спратности  По+П+Пк  и  
По+П. Максимални  индекс  заузетости  не  сме  прећи  бО% што  ће  уједно  бити  и  максимална  
зона  изградње . Обавезна  ће  бити  изградња  подрумске  гараже  на  начин  да  се  задовоѕњи  
критеријум  да  се  за  сваки  стан  или  70 м2 корисног  простора  пословања  обезбеди  једно  
паркинг  место. Приступ  подрумској  гаражи  планираће  се  из  правца  Улице  цара  душана. 

За  предметни  простор  мењаће  се  начин  спровођења  утврђен  важећом  планском  
документацијом . Сва  правила  уређења  и  грађења  која  ће  овај  План  дефинисати  директно  
ће  се  спроводити  на  основу  Плана  генералне  регулације . 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  планског  
решење  и  његово  усклађивање  са  могућностима  реализације , у  складу  са  новим  захтевима  
и  потребама  корисника  простора, стањем  на  терену, а  у  сврху  стварања  услова  за  
реализацију  решсња  и  услова  за  програмско , урбанистичко  и  архитектонско  унапређење  
простора. 

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  докуменага  за  које  се  
израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службсни  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  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  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  Иовом  Саду  на  
животну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  основу  
измена  и  допуна  Плана  гснералне  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  у  Улици  
цара  дунјана  број  22), услови  заштите  животне  средине, односно  потреба  покретања  
поступка  процене  утицаја  на  животну  средину , биће  утврђени  у  складу  са  Законом  о  
процени  утицаја  на  жuвотну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 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  ( Службени  
гласникРС , број  114/08). 

На  основу  свега  наведеног  одпученоје  као  у -дицdз %в  

.: лчјлникА  
• дсјаи \Михајловић  

РЕПУБЛІІКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈШјА  ВОЈВОДШІА : 
ГРАД  ноВИ  САД  
ГРАДСКА  УпРАВА  ЗА  УРБАНИЗАН  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  : У 35-838/21 
дано: 06.10.2021. године  
нови  слд  



Комисија  за  плаиове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  1 50. седници  одржаној  14. 10.202 1. тодине, 
поводом  разматрања  текста  припремњеног  за  Надрт  одлуке  о  изради  измена  и  допуиа  Hnaua 
генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, 
улица  Стражнловске  и  Жарка  3рењалина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  
Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  цара  душала  број  22), текста  и  графижог  приказа  припремњені  за  
Концептуални  оквир  измена  и  допуuа  Плала  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  
између  Булевара  Европе, Булевара  цар . Лазара, улиц  Стриловске  и  Жарка  3рењапина, Булевара  
Muxajna Пупнна , уггица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  цара  дуіпаuа  број  
22), даје  следеђе  

МИПLЈћЕЊЕ  

Комисија  за  планое  констатује  да  је  текст  припремњен  за  НаІ.)т  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  
Плана  генеtалч  егулацкЈе  гтостора  а  мепјовиту  нмену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  
Лазара, уиц  Стражиловске  и  Жарка  3рењаиина, Булевара  Михајла  Пулина, улида  Јеврејске  и  
Футоіпхе  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  цара  дуіпана  број  22) сачињен  у  складу  са  одредбама  
Захона  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.захон, 09/20 и  52/21). 

Комисија . за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада  констатује  ди  су  текст  и  графички  приказ  
припремлени  за  Коацептуални  сквир  измена  и  допуuа  Плала  генералне  регулације  простора  за  
мешовиту  нменУ  ттізмеђу  Булевара  Европе. Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  
3рењаиина, Бу.тјевара  Мнхјча  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  І-јовом  Саду  (локалитет  у  Улици  
цара  душала  бр  22), січињени  у  складу  са  одредбама  3акона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  
гласник  Рспублие  СрбијеT, бој  72/09, 81/09-исппавка , 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.захон, 09/20 и  52/21). 

Нахон  доношењ  Одлуке  о  итади  измева  и  допуuа  Плаnа  генералне  регулације  простора  за  
мешовиту  наме -tу  између  улеваІі  Е.вропе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  
зрењалина , Булевара  Мпхајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футоілке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  
цара  душана  броі  22) ећи  ће  се  усдови  да  се  поступах  настави  у  складу  са  чланом  45а  Закона. 

Комисија аглсна Градка  улрава  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  организује  излагање  
материјала  ри  рсгЈелог  за  Концптуаігаи  оквир  плала  измена  и  долуна  Плаиа  генералне  регулације  
простора  а :-.звк еу  кзмеђу  Еулевара  Евоопе .. Булевара  цар  Лазара, улица  Стражилоске  и  
Жарка  Зрењи:а, Јксар  Міхајла  Hулина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локајвІтет  у  
Улици  цара  дvіпл . броЈ  22) L-Іa pauu јавпи  увид. 

Мишзіењс  досгавиги  
• Градскd уі; уСичі  . рђсвинске  пословс  
• ЈП  Урбанз. вд ііам  Нови  Сад  
• Градскq упоави  зз  гр .ђе.зписко  земзіиппе  и  инвестиције  
• Члану  Градског а  за  vпр;іву, :роп  :с  и  ;5аЖLзаМ  

РЕПУБЛНК . СГ- ИА  
АУТОНОМНЛ  ПОКРАЛ-ІНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  јIОБИ  САД  
СКУПШТ L-. Г -!-ЏЈл  јІ )ВО  СА,ДА  
КОМиСuЈі  
Број  : У-35 
дала: 14. l О 2G2 . г-.:; іј . 
НОВИ Ц  

ПРЕДСЕДГШК  КОМИСИЈЕ  
Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 



• РЕПУБЈІИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈБОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ЗАШТИТУЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
Број: VІ-501 -112021-346 
датум: 30. септембар  2021 године  
Нови  Сад  

ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  Г]ОСЛОВЕ  
НОВИ  САД  

2т  

Веза: Вашброј  V-35-838121 од  29 септембра  2021. године  

Г1РЕдМЕТ: Мишњење  на  Предпог  решења  о  неприступању  изради  страте tпке  процене  
утицаја  одлуке  о  измнама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  простора  
за  Мешовиту  намену  између  Ѕулевара  Европе, Булееара  цара  Лазара, улица  
Стражиловске  и  Жарка  зрењанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  
Јевреске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  цара  душана  број  22) 
на  животну  средину  и  услови  за  обезбеђење  мера  ааштите  животне  средине  

Градска  управа  аа  заштиту  животне  средине  размотрила  је  Предлог  решења  о  
непристугіању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Пгіана  
генералне  регулације  простора  а  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  
цара  Лазара , улица  Стражиловсје  и  Жарка  зрењанина , Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  на  животну  средину  и  нема  примедби  на  предлог  одлуке  да  се  не  израђује  стратеш<а  nроцена  утицаја  на  животну  средину, 

У  погледу  услова  за  обезбеђење  мера  заштите  животне  средине  у  складу  са  чланом  34. став  2. 3акона  о  ааuтити  животне  средине  (Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 135/04, ЗGјО9 І  36/09 - др. закон, 72109 - Др. закон, 43111 - одлука  уС, 14116, 
76118, 95118-др.закон  и  95Ј18-др.закон), поред  поштовања  утврђених  законских  оквира  и  услова  које  су  дале  надлежне  сі- учне  организације , мера  утврђених  Гlланом  генералне  регулације  простора  за  меіцовпу  намену  између  Булевара  Евроnе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  3рењанина , Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду, као  и  мера  утврђених  стратешком  проценом  утицаја  Просторног  Плана  Града  Новог  Сада, Градска  управа  за  зашу.иТуживотне  средине  нема  додатних  услова.
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