
На  осНоВу  члава  46. став  1. 3акона  о  плаиирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 
50/1З-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члана  24. тача  6. Статута  Града  Новог  
Сада  - пречишћен  текст  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  Сада , број  43/08), Скуііштина  
Града  Новог  Сада  на  XLVІІІ  седници  од  25. марта  2019. године, доноси  

оДлуку  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

постол  зл  ПОСЛОВАЊЕ  У  БЛОКОВИМА  БР. 29 И  30 У  ИСТОЧНОМ  
ДЕЛУ  НАСЕЈБЕНОГ  МЕСТА, СЕВЕРНО  Од  ДРЖАВНОГ  пУТА  ІІА-129 ЗА  

ТИТЕЛ, У  БУДИСАВИ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  деталне  регулације  простора  за  пословање  
у  блоковима  бр.  29 и  30 у  источном  делу  насењеног  места, северно  од  државног  пута  
ІјА-129 за  Тител, у  Будисави  (у  далем  тексту: плаn). 

Члан  2. 

Плаиом  ћс  се  обухватити  грађевинско  подручје  у  Катастарској  општини  (у  далем  
тексту: КО) Будисава  и  КО  Ковил, унутар  описане  оквирне  границе. 

За  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  плаиа  утврђена  је  тачка  на  тромеђи  
парцела  бр. 227/1 1, 1068 (пут) и  3657 (железничка  пруга) у  КО  Еудисава, која  ј  e na 

граници  грађевинског  подручја  насела  Будисава. Од  ове  тачке  у  правцу  истока  граница  
прати  граuицу  грађевинског  подручја  насела  Будисава, затим  прелази  у  КО  Ковил, 

прати  северну  границу  парцеле  број  6876 (пут) и  у  правцу  југа  прати  источиу  граnицу  
парцеле  број  6876 (тіут) и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 3720, 6876 (пут) и  6858 (државuи  
пут). дале, граница  скреће  ка  западу, прати  северnу  границу  парцеле  број  6858 (државни  
пут), прелази  у  КО  Будисава  прати  северну  граuицу  парцеле  број  2904 (Војвођанска  
улица) до  пресека  са  западном  регулационом  Јтинијом  плаuираuе  улице. Од  ове  тачке  
граница  скреће  ка  северу, прати  западну  регулациону  линију  планиране  улице  и  долази  
до  тачке  којаје  утврђена  за  почетну  тачку  описа  оквирне  граuице  плана. 

планом  ће  се  обухватити  приближно  16 ћа. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Планом  renepanue регуладије  насењеног  места  Будисава  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  64/15) (у  дајњем  тексту: план  генералне  рсгулације), којим  је  обухваћеuи  
простор  намењеu за  пословање  - секуnдарне  и  терцијарuе  делатности  и  за  јавну  
саобрагіајну  површиuу, као  и  Просторним  плаuом  Града  Новог  Сада  (Службени  лист  
града  Новог  Сада  број  11/12) и  Планом  генералне  регулације  насења  Ковињ  (Службени  
лист  грала  Новог  Сада  бр.  15/99, 17/03 и  14/09). 
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Члан  4. 

Цил  доношења  плаиајс  утврђивање  правила  урсђења  и  гіравила  грађења, у  складу  
са  правилима  усмеравајућег  карактера  која  су  дата  Планом  генералне  регулације. 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одрсђен  је  Планом  гснералне  регулацијс . 

Члан  б. 

Рок  за  израду  плаиаје  три  мссеца  од  даuа  стулања  на  снагу  ове  одлукс. 

Члан  7. 

Средства  за  израду  плаuа  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
земњишта. 

Члан  8. 

Плаu ће  израдити  Јавно  предузеће  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  плана  деталне  регулације  простора  за  пословање  у  блоковима  бр.  29 и  30 у  
источном  делу  населеног  места, северно  од  државнот  пута  јјА-129 за  Тител, у  Будисави  
на  животну  средину, и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  
којим  се  представла  концептуални  оквир  просторног  развоја  обухваЈтіеног  подручја, у  
приземлу  пословне  зграде  ЈП  ,,Урбаиизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  
Лазара  3, у  нросторијама  Месне  заједнице Будисава, Војвођанска  104, у  
просторијама  Месне  заједнице  ,,Ковињ , Ковил, Лазе  Костића  70, и  путем  интернет  
страве  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  деталне  регулације  простора  за  
пословање  у  блоковима  бр. 29 и  30 у  источвом  делу  насењеног  места, северно  од  
државног  пута  јјА-129 за  Тител, у  Будисави , у  приземњу  пословне  зграде  ЈП  
,,Урбанизам  Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3, у  просториј  ама  Месне  
заједнице Будисава, Војвођанска  104 и  у  просторијама  Месне  заједнице  
,,Ковињ , Ковињ, Лазе  Костића  70. 
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Члаіі  11. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  даиа  од  даиа  објав.њивања  у  ,,Службсном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕГІУБЛКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОдНА  
грлд  ноВИ  слд  
СКУГпПТИНА  ГРАДА  НОВог  САДА Предсеб/ик  
Број: 35-803/201 8-1 
25. март  2019. годнне  
НОВИ  САД Јелушић  



ПЛАН  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  
У  БЛОКОВИМА  ВР. 29 И  30 У  иСтсчноМ  ДЕПУ  НАСЕЊЕНОГ  МЕСТА, 

СЕВЕРНО  Од  ДРЖАВНОГ  ПУТА  nА-129 ЗА  ТИТЕЛ  У  БУДИСАВИ  

ОВУХВАТ  ПЛАНСКОГ  ПОДРУЧЈА  
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ГРНИЦ  ГРАЂЕВИЧСКОГ  ПОдР %1А  HACEІhEHCC MECTA 

-  ГРАЧИЦА  КАТАСТАРСКЕ  ОЛШТиНЕ  
 ОКВИРНА  ТАHИЦА  ОВУХВАТА  rmNІA і  : ооо  

Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  Завод  за  урбанизам а  ІІ Ноои  Сад, Бујіеаар  цара  Лаара  3 ІІІ  



Градска  управа  за  урбанизам  и  трађевинске  послове, на  основу  члаиа  9. став  3. 
Закона  о  стратешзој  процеuu угкцаја  на  животну  средину  ( службеки  тласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавеном  Мuіјіњењу  Градске  улраве  за  зашппу  животке  
средине, број  Уј-501-1/2018-253 од  ЗО.1L2018. годкке, Доноси  

РЕЈЛЕЊЕ  

о  КЕUРИСТУпАЊУ  ИЗРАдu CTPATEІ]ІKE пРОЦЕИЕ  УТицАЈА  ПЛАHЛ  
ДЕТАЈБКЕ  РЕТУЛАЦИЈЕ  постол  зА.  пословњ  ?Џ  влоковимл  БР. 

29 И  30 У  иСточЕом  ДЕЛУ  ЕАСЕЈhЕНОГ  МЕСТА, СЕВЕРНО  од  
ДРЖАВНОГ  пУТА  јјА-129 ЗА  1.kt пл, У  ЕУДИСА.ВИ  НА  животи  

СРЕдинУ  

Не  приетупа  се  нзрадн  стратеппсе  процене  уткцаја  ллана  дегањне  регулације  
простора  за  посдсвас  у  бдоковима  бр. 29 и  30 у  истопом  делу  нассЈЂеног  места, 
северно  од  државног  пута  ЛА-129 за  Титед, у  Вуднсави  на  животну  средииу, којом  ће  
бити  обухваћен  простор  у  траницама  одређеким  одлуком  о  израдн  плаиа  детањне  
рсгулације  простора  за  посповање  у  блсковима  бр.  29 и  30 у  источком  делу  нассеног  
места, северно  од  државног  пуга  UА-129 за  Тител, у  Будисави . 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

законом  о  стратешкој  процени  угидај  а  на  животну  среднну  ( Службени  гласник  
Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) nрописано  јс  да  се  стратепжа  процена  врпш  за  
планове, протраме  и  основе  у  области  просторног  и  урбаиистичког  лланирања. 

Одлуку  о  изради  стратепже  процене  доноси  оргаи  надлежав  за  пршрему  плаиа, 
по  претходно  прибавЈЂеном  МИПІЈЂСЊ  органа  надлежког  за  посдове  заштите  жнвотне  
срединс  и  друітс  заиитересовалцх  оргаиа  и  оргаиизациј  а. Одлука  о  изради  стратеннс  
процене  угидаја  на  животку  средииу  је  саставки  део  одлуке  о  изради  плана  и  
о6јавЈЂује  се. 

Законом  о  плаиирању  и  изградњи  ССлужбени  гласнuк  РС , бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - ус, ѕоii з  - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 
и  83/18), у  члану  46. ст.6. пропнсаноје  да  носилац  израде  плаиа, пре  доношења  одлухе  
о  изради  плансксг  документа , од  надлежuот  оргаиа  за  послове  зашппе  животне  
средиве  прибавва  мншЈЂење  о  потреби  израде  стратепіке  процеuе  угицаја  на  вотку  
средuuу. 

Овим  лланом  обухватиће  се  део  у  источном  делу  трађевинскот  подручја  
насеЈЂеног  места  Будисава, који  се  простире  заладно  од  планиране  улиде, јужно  од  
регионалне  железиичке  пруге  број  б: (Нови  Сад) - Сајлово  распугница  - Римски  
піанчеви  - Орловат  стајалшігге  (Томамеваі ), а  северно  од  Војвођанске  улице, іj. 
дјіжавнот  лута  IјА  реда  број  129 (Каћ  — Шајкаш  - Перлез  - Ковачида  - Сечањ  - 
државна  гракидаса  са  Румунијом). Такође, на  источном  делу  плаиа  обухватиіе  се  и  
атарски  пуг  у  Катастарској  опшнни  Ковињ. 

, 
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Обавеза  израде  плана  детаЈЂне  регулације  у  грађевиuском  подручју  

населеиог  места  одвоси  се  на  графичкн  дефииисану  површину  целих  блокова  бр. 29 и  
З  О  н  део  плаиираие  улице  у  западном  делу  простора . ( 

планом  генералне  ретулације  населеног  места  Вудисава  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада  број  64/15) обухваћени  простор  намењен  је  за-пословање  - секундарне  и  
терцијарне  делатности  и  јавну  саобраћајну  поврптилу . . - - - 

ЦиЈL израде  лјіаиаје  угврђивање  правила  уређења  и  правила  грађења  у  складу  са  
лравилима  усмеравајућег  карактера  која  су  дата  Ллаиом  генералие  регулације. 

Предметви  простор  је  наењен  пословању  у  населеном  Месју  Будисави . У  
иајвсћој  мери  ћс  се  наменити  пословању  које  подразумева  областк  секундарнс  и  
терцијарвих  делатности , односно  делатвости  из  областв  индустрије ,  грађевииарства  и  
производног  занатства, ади  и  садржаје  из  областч  трговиие , туризма  и  утОс.LІпЈЂства, 
услужног  занатства, финаисијских, техиичких  и  пословвих  услуга, саобраhаја  и  
комуналних  делатности . 

С  обзиром  дајеОдлуком  о  одређивању  врсте  плавск  доку?vјената  за  које  се  
израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средииу  (ІІслужбеви  лист  Града  Новог  
Сада  број  48/09) утвђено  Да  се  за  пданове  деталне  регулације  којима  су  обухваћени  
простори  радних  зона, израђује  стратепгка  процена  угицаја  на  животну  средину, а  даје  
у  складу  са  критеријумима  из  члана  6. 3акон  о  стратешкој  nроцеuu утидаја  на  животну  
средиву  оцењсно  да  не  постоји  могуhност  значајнјег  угицаја  на  животну  средиву  и  да  
је  рађена  стратешка  процена  утицаја  за  Ллан  генералне  регулације  населепог  места  
-Вудисава, доноси  се  ремење  о  неприсіупању  изради  стратетцке  процене  угицаја  плаиа  
детаЈвне  регулације  на  иаtвону  средuиу  

3ависно  сд  намене. и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализоваии  на  
основу  одлутсе  о  изради  пдана  деталне  регулације  простора  за  пословање  у  блоковима  
бр. 29 и  30 у  источиом  делу  насејеног  места, северно  од  Државног  пута  flА-129 за  
Тнтел, у  Вудисави, услови  заштите  животне  средине , одвосно  потреба  покретања  
посјупка  процене  угицаја  ва  жнвотну  средину,  бкће  угврђеии  у  складу  са  Законом  о  
лроцеии  угицаја  на  животву  средину  ( Службени  гласних  PCІІ, Gp. 135/04 и  36/09) и  
Уредбом  о  утврђивању  Лнсте  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  угицаја  и  Листе  
пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  исквотку  средину  ( службени  
тласник  ?сјт, број  1 14/08). 

На  оснсву  свега  наведеног  одлучено  јс  као  у  двспозитиву . 

РЕПУВЛИЕА  сРвиЈА  
АУГОНОМНА  ПОКРАЛ[НА  ВОЈвОдијј4 
ТрАд  ИОВИ  САД  
грлдскА  лРлвл  ЗА  УРБАЛИЗАМ  
И  ГРАЂЕВКHСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  : У-35-803/18 
дажја: 05.12.2018. тодине  
НОВИ  САД  

ЧЕЈШИХА  
4.. • - , ° ,4% , 
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