
На  основу  члаиа  46. став  1. Закона  о  плаиирању  и  изградњи  (Tслужбени  гласник  
Републике  Србијс , бр.  72/09, 81/09 - исправка, 64/1О-УС, 24/11, 121/12, 42!13-УС, 

50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члана  24. тачка  6. Статута  Града  Новог  
Сада  - пречишћен  текст  (Ttслужбени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), Скуппітина  

Града  Новог  Сада  на  XLVІІI седници  од  25. марта  2019. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЈјНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  У  

БЛОКУ  БРОЈ  1 У  СЕВЕРНОМ  ДЕЛУ  БУКОВЦА  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлукс  израдиће  се  план  дета.њне  регулације  простора  за  пословање  
у  блоку  број  1 у  северном  делу  Буковца  (у  дањем  тексту: план). 

Члан 2. 

Планом  ће  се  обухватити  грађевинско  подручје  у  Катастарској  општини  (у  далем  

тексту: КО) Петроварадин  и  КО  Вуковац, унутар  описане  оквирне  границе. 

За  почстну  тачку  описа  оквирне  границе  nлана  утврђена  се  тачка  на  тромеђи  

парцела  бр. 6025/І ,•  6005/2 и  6612/3(поток) у  КО  Пстроварадин . Од  ове  тачке  у  правцу  

истока  граница  прати  северну  границу  парцела  бр. 6025/1 и  6025/2, односно  прати  границу  
грађевинског  подручја  Буковца  до  пресека  са  осовином  продужетка  Карађорђеве  улице, 

затим  скреће  кајугу, прати  осовину  продужетка  Карађорђеве  улице, прелази  у  КО  Буковац  

и  долази  до  пресека  са  осовином  продужетка  Светосавске  улице. Дале, граница  скрећа  ка  

загіаду, прати  осовину  продужеtка  Снетосавске  улице  до  осовинске  тачке  број  192, затим  

скреће  ка  северозападу  и  долази  до  границе  КО  Петроварадин  и  КО  Буковац, односно  до  

тромеђе  парцела  бр. 1208/1(КО  Буковац), 1208/2(КО  Буковац) и  6032/3 (КО  Петроварадин ). 

Од  ове  тачке  граница  скрећа  ка  заладу, лрати  границу  КО  Петроварадин  и  КО  Буковац  до  

источне  границе  парцеле  број  6612/3(поток) у  КО  Петроварадин , затим  скреће  ка  северу, 

прелази  у  КО  Петроварадин , прати  источну  границу  парцеле  број  6612/3(поток) и  долази  

до  тачке  којаје  утврђена  за  nочетну  тачку  описа  оквирна  границе  ллана. 

Планом  ће  се  обухватити  приближно  б  ћа. 

ЧланЗ. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  насењеног  места  Буковац  (!тслужбени  лист  Града  Новог  

., 
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сада , бр. 44/15 и  50/17) (у  дајем  тексту: План  гејwралне  регулације),  којимје  обухваћени  
простор  намењен  пословању  (секундарне  и  терцијалне  делатности  (до  П+ј )) са  
саобраћајним  површинама  и  заштитним  појасом  потока. 

Члан 4. 

Цил3 израде  плана  је  утврђивање  правила  коришћења, уређења  и  грађења, у  складу  
са  правилима  усмеравајућег  карактера  која  су  дата  Планом  генералне  регулације , чиме  ће  
се  створити  основ  за  реализацију  планиране  намене  пословања. 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређенје  Планом  генералне  регулације . 

Члан  б. 

Рок  за  израду  планаје  два  месеца  од  дана  ступања  на  снагу  ове  одлуке. 

Члан  7. 

Средства  за  израду  плана  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
земл3ишта. 

Члан  8. 

План  ће  израдити  Јавно  предузеће  Урбанизам T 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  блоку  број  1 у  северном  делу  
Буковца  на  животну  средину, и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  у  
приземл3у  пословне  зграде  Јавног  предузећа  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  З, у  просторијама  Месне  заједнице  TВуковац , Буковац, Карађорђева  
76, и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ.  
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Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  деталнс  рсгулације  простора  за  
пословање  у  блоку  број  1 у  северном  делу  Буковца, у  приземлу  пословне  зграде  Јавног  

предузећа  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  З, и  у  
просторијама  Месне  заједнице  Буковац , Буковац, Карађорђева  76. 

Члан  11. 

Ова  одлука  сгупа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-789/2018-ј  
25. март  2019. године  
НОВИ  САД  

., 



ПЛАН  ДЕТДЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  
У  БЛОКУ  БРОЈ  1 У  СЕВЕРНОМ  ДЕЈІУ  БУКОВЦА  

ОБУХВАТ  ПЛАНСКОГ  ПОДРУЧЈА  
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Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, Бузiевар Лазара  3/111 цара ______ - 



Градска  управа  за  урбааизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члаuа  9. став  З. 
Закона  о  стратешкој  процени  угицаја  на  животву  средину  ( Службени  гласаик  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавњеном  Мчпіњењу  Градске  управе  за  заштигу  животне  
средине, број  Уј-501-1/2018-246 од  21.11.2018. године,  доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕnРИСТУпАЊУ  иЗРАди  СТРАТЕВЈКЕ  nРОЦЕRЕ  УТиЦАЈА  ЛЛАЛА  
ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РОСТОРА  3А  ПОСЛОВАЊЕ  У  БЛОКУ  БРОЗ  1 У  

СЕВЕРИОМ  ДЕЛУ  БУКОВЦА  НА  ЖИЈЗОТЕУ  СРЕДИ  Н  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  уrицаја  длана  деталне  регулације  
простора  за  пословање  у  блоку  број  1 у  северном  делу  Буковца  на  животну  средииу, 
којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  границама  одређеним  одзіуком  о  изради  плана  
детал,не  регулаіјије  простора  за  пословање  у  блоку  број  .1 у  северном  делу  Буковца. 

О  бр  азл  о  бсе  њ  е  

Законом  о  стратепшој  лроцени  утицаја  на  животну  средииу  (ІІСлужбени  гласних  
?епублике  СрбијеІІ  бр. 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратеппса  лроцена  Bpnіu ѕa 
пјіанове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистwшог  гuганирања. 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  оргаи  надлежан  за  лрипрему  плаиа, 
по  преіходно  прибавленом  миіwвењу  органа  надлежвог  за  nослове  захптнте  животне  
средине  и  друтих  заннтересовааuх  ортана  и  срганизациј  а. Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  средину  је  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  
о6јавлује  се. 

Законом  о  планирању  u uзградњи  (1Службени  гласвих  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), у  члану  46. ст. 6. пролисаио  је  да  носилац  израде  nnaua, npe доношења  одлуке  
о  uзради  планског  документа, од  надлежног  ортана  за  послове  заnгтuте  тивотне  
средине  прибавЈва  Магвлење  о  потреби  uзраде  стратешке  процене  утицаја  на  животну  
средииу. 

гlланом  генералнс  регулацuје  насеЈвенот  места  Буковад, обухваћени  простор  
uамењен  је  пословању  (секундарне  и  терцијалпе  делатности  (до  П+1)) са  саобраћајним  
површинама  и  заштитним  пој  асом  лотока. 

Обухваћеди  лростор, који  зах.вата  приближно  6 ћа, налази  се  у  северном  делу  
насењеног  места  Буковца. Подручје  је  неизграђено  землиште  (њиве) у  грађевинском  
подручју  намењеном  привредиим  дедатностима . 

У  оквиру  сскуuдарнвх  н  терциј  алвих  делатности  могу  се  планиратн  пословнu 
објегпа, садржаји  из  обасти  тртовине  и  утоститењства, трађевииарства, лроизводног  и  
услужног  занатства, складишни  калацитети, саобраћајне  н  комукалке  делаткости, 
комерцијалии  цектри  са  визом  продајнuх  и  сервисвих  садржаја. Трговниа  на  овим  
просторима  можс  битn заступњена  у  свим  видовима  осим  продаје  расугих, залаливих  и  
експлозиввих  материјал  и  секуuдарних  сировина. Такође, мотуће  је  планирати  и  
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објекте  производног  занатства  из  области  индустрије,  грађевинарства  и  слично, у  
складу  са  прописаним  еколој.пким  стандардима, без  загађивања  Животнс  средине. 

Цил  израде  плана  јс  угврђивање  лравила  уређепа  и  правила  грађења  у  складу  са  
правилима  усмеравајућег  карактера  кој  а  су  дата  Лланом  тснералне  регулациј  е, чимс  ће  
сестворити  основ  за  реализацију  планиране  наменс  пословањс. 

С  обзиром  да  је  у  складу  са  критеријумима  из  члава  6. 3акона  о  сіратешкој  
процени  утицаја  на  животну  среднну  оцсњено  да  нс  постоји  могућност  значајнијег  
утицаја  на  животну  средину  и  да  је  рађена  стратешка  процена  утицаја  за  Ллан  
генералнс  регулациј  е  населеног  места  Буховац, доноси  се  репхење  о  неприступању  
изради  стратешке  процене  угицаја  плана  деталне  регулације  простора  за  пословање  у  
блоку  број  1 у  северном  делу  Вуковца  на  животну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградиу, за  пројеісге  који  буду  реализовани  на  
осиову  одлуке  о  изради  плаиа  детањне  регуладије  простора  за  пословање  у  блоку  број  
1 у  северном  делу  Буковца, услови  заштите  жнвоткс  средине, одкосно  потреба  
покретања  поступка  процене  угицаја  на  животну  средлу, бuhе  угврђеии  у  складу  са  
Захоном  о  процени  утицаја  на  животну . средину  (1 Службени  гласвик  PcІІ,  бр. 135/04 и  
36/09) и  Уредбом  о  угврђивању  Лuсте  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  
Листе  лројеката  за  које  сс  може  захтевати  процена  угицаја  на  животну  средину  
( Сзіужбеnu гласвик  РСј , број  1 14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одзіучено  је  као  у  диспозитнву . 

РЕГ1УБЛТКА  СРБИЈА  
АУТОНОМВА  ПОКРАЈиИА  ВОЈВО  
гРАд  новИ  САД  
ТРАДСКА  УІГРАВА  ЗА  ур  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  : У-35-789/18 
дфіа: 26.11.2018. годиие  
НоВи  САД  
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