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На основу члана 35. став 7. Закона 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 и 145/14), члана 130. став 2. Закона о 
изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 132/14) и члана 24. тачка 6. 
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада”, број 43/08) Скупштина Града Новог 
Сада на XLV седници од 25. септембра године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАMA 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

Члан 1.

Овом Одлуком, а на основу 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 (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', број 58/14) мења се и 
допуњује ПЛАН 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 (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', бр. 40/11 и 30/12-исправка) 
(у даљем тексту: План)  у делу грађевинског подручја Плана, 
у Катастарској општини Нови Сад II, за четири локалитета, 
и то:   

- локалитет који обухвата део уличних парцела уз јужну 
регулацију Футошке улице, оквирно  у сегменту између 
Булевара Европе и Улице цара Душана; 

- локалитет унутар границе од почетне тачке на тромеђи 
парцела бр. 2902/1, 2902/2 и 2902/3. Од ове тачке у 
правцу истока граница прати јужну границу парцеле 
број 2902/1 и продуженим правцем долази до источне 
границе парцеле број 2901, затим скреће ка југу, прати 
западну границу парцеле број 2923/1 и долази до 
тромеђе парцела бр. 2923/1, 2894/2 и 4393/1 (Улица 
Теодора Павловића). Даље граница скреће ка западу, 
прати северну регулациону линију Улице Теодора 
Павловића до тромеђе парцела бр. 4393/1, 4393/2 и 
2890/2, затим скреће ка северозападу, прати источну 
регулациону линију Булевара Европе и долази до 
почетне тачке; 

- локалитет унутар границе од почетне осовинске тачке 
број 7032 на пресеку осовина Улице војвођанских бри-
гада и Улице Сутјеска. Од ове тачке граница скреће у 
правцу југозапада, прати осовину Улице војвођанских 
бригада до пресека продужене осовине Улице 
војвођанских бригада и продуженог управног правца 
повученим из тромеђе парцела бр. 890, 7749/1(Улица 
војвођанских бригада) и 7756( Улица Максима Горког) 
на осовину Улице Максима Горког. Од ове тачке гра-
ница прати претходно описани правац, скреће ка југу 
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и долази до осовине Улице Максима Горког, затим 
скреће у  правцу североистока, прати осовину  Улице 
Максима Горког и долази до осовинске тачке број 1170.  
Од ове тачке у правцу севера граница прати осовину  
Сутјеске улице и долази до почетне тачке; 

- локалитет који обухвата целу парцелу број 3506/1. 

 Члан 2.

У Плану одељак ''4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ''  у пододељку ''4.1. План регулације'' 
после става 3. додаје се став 4. који гласи:

"Планирана јужна регулациона линија Футошке улице 
у сегменту између Булевара Европе и Улице цара Душана, 
утврђена је на основу ситуационог плана који је урадило 
овлашћено стручно лице, будући да подлога на којој је 
рађен План у том делу није била ажурна. Oвако дефини-
сана регулациона линија је у сагласности са постојећим и 
планираним трасама инфраструктуре и осталим садржајима 
који су саставни део профила Футошке улице (коловоз, 
бициклистичка стаза, тротоар, зеленило)." 

У одељку ''7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА'' пододељак ''7.1. 
Услови уређења и грађења у оквиру урбанистичких 
целина и зона 1 до 9'' део ''Урбанистичка целина 9 – 
Блок са станицом за снабдевање горивом у Улици 
Максима Горког'' мења се и гласи:

''Урбанистичка целина 9 – Блок са станицом за 
снабдевање горивом у Улици Максима Горког 

На парцели број 889 КО Нови Сад II замењује се 
постојећа станица за снабдевање горивом. Грађевинска 
парцела формира се одвајањем источног дела парцеле 
број 899 и његовим припајањем парцели број 887 која је 
јавне намене (саобраћајница). На тако формираној 
грађевинској парцели планира се станица за снабдевање 
горивом, са осталим пратећим комерцијалним садржајима.

Планирају се следећи садржаји станице за снабдевање 
горивом: 

 - објекат станице за снабдевање горивом (са продав-
ницом и угоститељским садржајима),

 - тераса,
 - надстрешница,
 - лантерна,
 - острво са пумпним аутоматима,
 - резервоарски простор, 
 - резервоар за ТНГ,
 - помоћни објекат,
 - дизел агрегат,
 - компресор и усисивач, 
 - ауто-перионица, 
 - паркинг и
 - паркинг за особе с посебним потребама.

На комплексу станице за снабдевање горивом морају 
бити испоштоване све мере заштите које таква врста 
садржаја мора испунити.

Максимални дозвољени индекс заузетости је 30%, а 
спратност П.

Диспозиција планираних објеката и садржаја, дата у 
графичком приказу „План намене површина, саобраћаја, 

регулације и нивелације“ у Р 1:1000, као и њихови капаци-
тети су оквирни и њихово позиционирање и димензионисање 
је условљено функционалним решењем и условима над-
лежних установа и јавних и јавно-комуналних предузећа. 

Одвођење отпадних и атмосферских вода 
Зауљене атмосферске воде са саобраћајница, манипу-

лативних површина, паркинга, претакалишта и острва за 
точење горива, одвешће се системом интерне атмосфер-
ске канализације на уређај за третман зауљених вода (сепа-
ратор-таложник), ради издвајања минералних и других уља 
и брзо таложивих честица, а затим ће се испустити у уличну 
канализацију.

За технолошке воде настале у перионици, планира се 
изградња сепаратора-таложника како би се постигао про-
писан квалитет ефлуента пре испуста у уличну канализа-
циону мрежу.

Енергетска инфраструктура
Постојеће енергетске инсталације које се налазе на 

локацијама на којима је планирана изградња објеката 
потребно је изместити или уклонити. Снабдевање нових 
објеката електричном и топлотном енергијом могуће је 
изградњом нових прикључака од постојеће мреже, уз 
прибављање услова Електродистрибуције "Нови Сад" и 
ЈКП "Новосадска топлана".

Услови уређења зелених површина
Постојећу квалитетну вегетацију обавезно сачувати и 

заштитити од планираних грађевинских радова. ''
Назив пододељка ''7.4. Правила уређења и грађења 

за локалитете 1 до 59'' мења се и гласи: ''7.4. Правила 
уређења и грађења за локалитете 1 до 61'', а став 1. 
мења се и гласи:

"На подручју обухваћеном планом утврђују се правила 
уређења, грађења и парцелације5 на 61 локалитету, а то 
су:"

Део ''Локалитет 34'' мења се и гласи: 
"Локалитет 34, где се на парцели број 3506/1 на углу 

Улице Дожа Ђерђа и нове планиране улице у продужетку 
Гогољеве планира изградња објекта вишепородичног 
становања спратности П+4, са равним или плитким косим 
кровом скривеним иза атике.

Зона изградње планираног објекта "Г" основе утврђује 
се тако да се крило објекта према суседу у Улици Антона 
Чехова број 13ц дефинише на удаљености од   10,00 m од 
постојећег објекта. Ширина овог крила је 14,00 m, а крила 
објекта дуж Улице Дожа Ђерђа 12,00 m.

Грађевинске линије се поклапају са регулационим 
линијама Улице Дожа Ђерђа и нове планиране улице.

Планира се изградња подземне гараже испод целе пар-
целе са приступом гаражи и дворишту објекта из нове пла-
ниране улице између планираног објекта и западне гра-
нице парцеле."

После дела ''Локалитет 59'' додају се део „Локалитет 
60“ и део „Локалитет 61“ који гласе: 

5 Правила уређења, грађења и парцелације у важећој планској 
 документацији која нису у супротности са правилима уређења, грађења 
 и парцелације утврђеним овим Планом и даље се примењују.
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"Локалитет 60 - на парцели број 3260 и деловима пар-
цела бр. 3261/1, 3261/3, 3261/4, 3263/1 и 3264/1 КО Нови 
Сад II налази се постојећи комплекс Института за заштиту 
здравља и Завода за здравствену заштиту радника. Северна 
регулација овог комплекса дефинисана је на основу ситу-
ационог плана који је урадило овлашћено стручно лице јер 
подлога на којој је рађен план у том делу није била ажурна.

Локалитет 61 – на површини осталих намена планирају 
се три грађевинске парцеле (са ознаком А, Б и Ц) које настају 
обједињавањем целих или делова постојећих катастар-
ских парцела. 

Границе између грађевинских парцела А, Б и Ц  дефи-
нисане су на графичком приказу број 7.2.

На грађевинској парцели Б у току је изградња стамбено-
пословног објекта спратности По+П+Г+5+1.

На грађевинским парцелама А и Ц се планира изградња 
стамбено-пословних објеката у низу, спратности П+M +7, 
са равним или плитким косим кровом скривеним иза вер-
тикалне атике. Није дозвољено наглашавање углова висин-
ским акцентом. 

На делу објекта планираног на парцели Ц на регулацији 
Улице Теодора Павловића, уз регулациону линију заједничке 
блоковске површине на парцели број 2923/1, обавеза је 
инвеститора да изгради пасаж минималне ширине 3,5m и 
висине 4,0 m којим се обезбеђује приступ до ТС и до дво-
ришта објеката на парцелама Б и Ц. На пасажу је обавезно 
укњижити право службености пролаза.

 Пословање је обавезна намена приземља објеката уз 
Булевар Европе и улице Олге Петров и Теодора Павловића, 
а према дворишту је могућа изградња гаража. Планирану 
етажу мезанина  обавезно наменити пословном простору 
у делу објеката уз Булевар Европе и улице Олге Петров и 
Теодора Павловића, а према дворишту се оставља 
могућност изградње стамбеног простора. 

Могућа је изградња подрума. У овој етажи се може орга-
низовати гаражни простор јер је инвеститор у обавези да 
паркирање и гаражирање за сопствене потребе  обезбеди 
у оквиру парцеле."

У одељку ''8.  СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА'' пододељак ''8.4. 
Спровођење плана генералне регулације у 
урбанистичким целинама и зонама у којима у делу 
престаје да важе урбанистички планови'' у ставу 3. број: 
"59" замењује се  бројем: "61".

У ставу 4. алинеја прва мења се и гласи: 
План детаљне регулације блокова око Улице цара 

Душана у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 31/07) престаје да важи у делу, и то за девет локали-
тета (локалитети од 1 до 7, 60 и 61)".

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:

1.   Извод из Плана генералне регулације простора за мешо-
виту намену између Булевара Европе, Булевара цара 
Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Буле-
вара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом 
Саду са положајем Извод из 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 са положајем простора 
обухваћеног изменама и допунама 

2. Спровођење плана генералне регулације ......1:5000 
3.1.  Зона центра уз Футошку улицу са посебним 
 амбијенталним карактеристикама – Урбани-
 стичка целина 8 - Режими изградње објеката ....1:1000
3.2.  Зона центра уз Футошку улицу са посебним 
 амбијенталним карактеристикама –Урбани-
 стичка целина 8 – План регулације површина
  јавне намене ......................................................1:1000
4.1.  Урбанистичка целина 9 – Блок са станицом 
 за снабдевање горивом у Улици Максима 
 Горког – План регулације површина јавне   
        намене ................................................................1:1000
4.2.  Урбанистичка целина 9 – Блок са станицом 
 за снабдевање горивом у Улици  Максима 
 Горког – План намене површина, саобра-
 ћаја, регулације и нивелације ..........................1:1000
4.3.  Урбанистичка целина 9 – Блок са станицом 
 за снабдевање горивом у Улици  Максима 
 Горког – План инфраструктуре ........................1:1000
5.    Локалитет 34 – Дожа Ђерђа 16 ........................1:1000
6.    Локалитет 60 – Институт за заштиту 
 здравља .............................................................1:1000
7.1.  Локалитет 61 – Булевар Европе између 
 улица Олге Петров и Теодора Павловића 
 – План намене површина, саобраћаја, 
 регулације и нивелације ...................................1:1000
7.2.  Локалитет 61 – Булевар Европе између 
 улица Олге Петров и Теодора Павловића 
 – План регулације површина јавне намене.....1:1000

Одлука о изменама и допунама Плана генералне 
регулације  простора за мешовиту намену између Буле-
вара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске 
и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица 
Јеврејске и Футошке у Новом Саду садржи текстуални део 
који се објављује у "Службеном листу Града Новог Сада", 
и графичке приказе израђене у три примерка, које својим 
потписом оверава председник Скупштине Града Новог 
Сада. По један примерак потписаног оригинала чува се у 
Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбани-
зам и стамбене послове и Јавном предузећу "Урбанизам" 
Завод за урбанизам Нови Сад. 

Документациона основа ове одлуке чува се у Градској 
управи за урбанизам и стамбене послове. 

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 доступна је на увид 
јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка 
Зрењанина 2, и путем интернета (www.skupstinans.rs). 

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА    
 Број: 35-23/2015-I
25. септембар 2015. године 
НОВИ САД  Председница

Јелена Црногорац, с.р.
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Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на 
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 135/04 и 88/10), по прибављеном Мишљењу Градске 
управе за заштиту животне средине у складу са чланом 
46. ст. 7. и 8. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-
УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 
145/14), број VI-501-1/2015-209 од 9. септембра 2015. године 
доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 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 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
измена и допуна Плана генералне регулације простора за 
мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара 
Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Буле-
вара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом 
Саду на животну средину, којим ће бити обухваћен про-
стор у границама одређеним одлуком 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.

О б р а з л о ж е њ е
Законом о стратешкој процени утицаја на животну сре-

дину („Службени гласник Републике Србије“ бр. 135/04 и 
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за пла-
нове, програме и основе у области просторног и урбани-
стичког планирања.

Одлуку о изради стратешке процене доноси орган над-
лежан за припрему плана по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне 
средине и других заинтересованих органа и организација. 
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну 
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује 
се.

Одлуком о одређивању врсте планских докумената за 
које се израђује стратешка процена утицаја на животну 
средину („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/09), 
одређене су врсте планских докумената у области про-
сторног и урбанистичког планирања за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред 
тога, прописано је да за измене планских документа орган 
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове 
заштите животне средине и других заинтересованих органа 
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја 
на животну средину.

Према Плану генералне регулације простора за мешо-
виту намену између Булевара Европе, Булевара цара 
Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Буле-
вара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом 
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 40/11 и 
30/12-исправка) локалитет који ће бити обухваћен изме-
нама и допунама Плана претежно је намењен градским 
центрима, и то зони центра уз Футошку улицу са посебним 
амбијенталним карактеристикама (пословни објекти, више-
породично становање, урбане виле) спратности П+4+Пк.

Циљ доношења измена и допуна Плана је преиспитивање 
важећег планског решења и његовог усклађивања са 
могућностима реализације у складу са новим захтевима и 

потребама корисника протора, стањем на терену и реал-
ним могућностима његове реализације.

С обзиром на то да се ради о мањим изменама и допу-
нама планског документа и да се ради о простору који Одлу-
ком о одређивању 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 стратешка процена утицаја 
плана на животну средину, донето је Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и 
допунама Плана на животну средину.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу ове измене и допуне Плана 
генералне регулације простора за мешовиту намену између 
Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражи-
ловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, 
улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду, услови заштите 
животне средине, односно потреба покретања поступка 
процене утицаја на животну средину биће утврђени у складу 
са Законом о процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09) и Уред-
бом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна про-
цена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину („Службени гласник 
Републике Србије“, број 114/08).

На основу свега наведеног, а по прибављеном Мишљењу 
Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-
1/2015-209 од 9. септембра 2015. године одлучено је као 
у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-264/2015
9. септембар 2015. године 
НОВИ САД 

в.д. начелника
Милош Егић, с.р.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:

– ОДЛУКУ 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
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