
На  основу  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Рспублике  Србије , 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  ua XXVІ I седници  од  27. јуна  2022. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОНУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  БУЛЕВАРА  ЕВРОПЕ , 

БУЛЕВАРА  ЦАРА  ЛАЗАРА, УЛИЦА  СТРАЖИЛОВСКЕ  И  ЖАРКА  ЗРЕЊАНИНА , 
БУЛЕВАРА  МИХАЈЛА  ПУПИНА, УЛИЦА  JEBPEJCkE H ФУТОШКЕ  

УНОВОМСАДУ  
(ЛОКАЛИТЕТ  У  УЛИЦИ  ЦАРА  ДУШАНА  БРОЈ  22) 

Члан  1. 

На  основу  овс  одлукс  израдиће  се  одлука  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  (,,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  у  Улици  цара  душана  
број  22. 

Члан  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  локалитет  у  грађевинском  
подручју  Плана, у  Катастарској  општини  Нови  Сад  јј, унутар  описане  границе. 

3а  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана  утврђена  је  
тачка  на  тромеђи  парцела  бр. 3036, 3037/1 и  3048. Од  ове  тачке  у  правцу  истока, граница  
прати  северну  границу  парцеле  број  3036 и  управним  правцем  долази  до  осовине  Улице  
цара  Душана, затим  граница  скреће  у  правцу  југа, прати  осовину  Улице  цара  душана  до  
пресека  са  управним  правцем  повученим  из  тромеђе  парцела  бр. 3030, 3036 и  7806/9. 
Дале, граница  скреће  у  правцу  запада , прати  претходно  описани  управни  правац  и  јужну  
границу  парцеле  број  3036 до  тромеђе  парцела  бр. 3030, 3048 и  3036. Од  ове  тачке  
граница  скреће  у  правцу  севера, прати  западну  границу  парцеле  број  3036 и  долази  до  
почетне  тачке  описа  границе  Плана . 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  75 1 ш2. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  
Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  2021. године  - пречишћен  текст  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  39/06) (у  далем  тексту : Генерални  план), којим  је  
обухваћени  простор  претежно  намењен  опште  стамбеним  зонама  и  јавној  саобраћајној  
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површини , и  Планом , којим  је  обухваћени  лростор  претежно  намењен  за  општеградски  
линијски  центар  ијавну  саобраћајну  површину . 

Члаи  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  терену, а  у  сврху  стварања  услова  
за  реализацију  решења  и  услова  за  програмско , урбанистичко  и  архитектонско  
унапређење  простора . 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређенје  Генералним  планом  и  Планом . 

Члан  б. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  30 радних  дана  од  дана  
завршетка  поступка  раног  јавног  увида, односно  од  доставњања  посебних  услова  за  
израду  планског  документа  од  стране  надлежних  институција . 

Члан  7. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбедило  je ,,ROAD 

OROUP DOO VETERNІK. 

Члан  8. 

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Плана  израдиће  Јавно  nредузеће  ,,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  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  на  
животну  средину  и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја  које  се  мења. 

Члан  10, 

Рани  јавни  увид  обавиhе  се  након  доношења  ове  одлуке , излагањем  матсријала  у  
приземњу  пословне  зграде  Јанног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице  Месне  заједнице  ,,7. јули , 
Нови  Сад, Улица  Мише  димитријевића  број  74/а, лутем  интернет  странице  Скупштине  



еедікица  :. 
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Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі..і avnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  
Новог  Сада  ћttр://www.поУіѕаd.гѕ/Iаt/gгаdѕkа-uргауа-zа-пгbапјzам4gгаdјеvјпѕkероѕјоv..о  

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  3рењанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  
Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  цара  душана  број  22), у  приземњу  
нословне  зграде  Јавног  предузећа 3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  
цара  Лазара  број  З  и  у  просторијама  Месне  заједнице  ,,7. јули , Нови  Сад, Улица  Мише  
димитријевића  број  74/а, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕtіna!novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
ћttр://www.nоvіѕаd.гѕ /Іаt/gгаdѕkа-цргауа-zа-цгbапіzам-ј-gгаdјеујпѕkе-роѕіоvе-О   

Члан  11. 

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 : З5-8З8/2О2-ј  
27. јун  2022. године  
НОВИ  САД  МЅ 4слева  Мринковић  Радомирови h 
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