
На  осјіову  члана  46. став  1. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука  УС, 24/11, 121/12, 42/13 - 
одлукаУС , 50/13 - одлукаУС , 98/1 3 -одлукаУС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. 
закон  и  9/20) и  члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19), Скупплина  Града  Новог  Сада  на  јУ  седници  од  15. октобра  2020. 
године, доноси  

оДлУку  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОДРУЧЈА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  

ЈУЖНО  Од  ДРЖАВНОГ  ПУТА  АІ  (Е-75) У  НОВОм  САДУ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  деталне  регулације  подручја  за  пословање  
јужно  од  државног  пута  АI (Е-75) у  Новом  Саду  (у  далем  тексту: План). 

Члап  2. 

Планом  ће  се  обухватити  грађевинско  подручјс  у  Катастарској  опнјтини  Нови  Сад  
111, унутар  описане  оквирне  границе. 

за  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана  утврђенаје  тачка  на  пресеку  западне  
границе  парцеле  број  3 176/2 (канал) и  продуженог  правца  јужне  границе  парцеле  број  
287/32. Од  ове  тачке  у  nравцу  истока  граница  прати  претходно  описан  правац  и  јужну  
границу  парцела  бр.  287/36, 287/28 и  287/34 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 287/34, 287/1 
и  190/1. дазте, граница  скреће  ка  југозападу , прати  границу  парцела  бр!  287/1 и  190/! до  
пресека  са  продуженим  правцем  јужне  регулационе  линије  планиране  улице, затим  скреће  
ка  југоистоку , прати  претходно  описан  правац  и  јужну  регулациону  линију  планиране  
улице  до  пресека  са  источном  регулационом  линијом  планиране  улице  коју  прати  у  правцу  
југа  до  пресека  са  северном  регулационом  линијом  планиране  улице. Од  ове  тачке  граница  
пресеца  планирану  улицу  и  парцелу  број  3 178/4 (канал) и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 
239/69, 239/70 и  3 178/4 (канал ), затим  скреће  ка  југозападу , прати  јужну  границу  парцеле  
број  3 178/4 (канал) до  северозападне  преломне  тачке  границе  гіарцела  бр.  258/6 и  3 I 78/4 
(канал). Дање, граница  пресеца  парцелу  број  3 178/4 (канал) и  долази  до  тромеђе  парцела  
бр. 1 19/2, 3 179 (канал) и  3 178/4 (канал ), затим  пресеца  парцелу  број  1 19/2 и  долази  до  
тромеђе  парцела  бр. 194/1, 119/2 и  195. Од  ове  тачке  граница  пратијужну  границу  парцеле  
број  194/1 и  дозіази  до  тромеђе  парцела  бр. 194/1, 194/2 и  195, затим  прати  северну  
реіулациону  линију  планиране  улице  до  пресека  са  западном  границом  парцеле  број  3 176/2 
(канал). Дање, граница  скреће  ка  северу , прати  западну  границу  парцеле  број  3 176/2 (канал) 
и  долази  до  почетне  тачке  описа  оквирне  границе  Плана. 

Планом  ће  се  обухпатити  приближно  80 ћа. 
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Члаіi 3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Планом  гснсралне  регулације  гіростора  за  мепіовиту  намену  у  северном  делу  града, дуж  
путева  М-7 и  Е-75 у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 30/14, 35/19 и  
9/20) (у  дањем  тсксту: План  генералне  регулације ). 

ЧлаІІ  4. 

Цињ  израде  и  доношења  Планаје  утврђивање  правила  уређења  и  правила  грађења  у  
складу  са  правилима  усмеравајућег  карактера  која  су  дата  Планом  генералне  регулације , 

као  и  усклађивање  са  захтевима  и  гіотребама  нових  корисника  обухваћеног  простора . 

Члав  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређен  је  Планом  генералне  регулације . 

ЧлаН  б. 

Рок  за  израду  Планаје  три  месеца  од  дана  ступања  на  снагу  ове  одлуке. 

Члан  7. 

Средства  за  израду  Плана  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевиі iског  
земњишта  за  2020. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  59І  9 и  8/20). 

Члан  8. 

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

Члаіі  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Репіење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  плана  детањне  регулације  подручја  за  пословање  јужно  од  Др)кавног  пута  АІ  
(Е-75) у  Новом  Саду  на  животну  средину, и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  
којим  се  представња  концептуални  оквир  уређења  простора, у  приземњу  пословне  зграде  
Јавног  предузсћа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  
просторијама  Месне  заједнице  ,,Клиса  Нови  Сад, Улица  Савска  број  27, путем  интернет  
странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  ћttрѕ://ѕkпрѕtnа.поvјѕаd.гѕ/гапі-јаvпі-uvіdІ  и  
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интсрнет  страницс  Града  Новог  Сада  ћttр;//www.поУіѕаd.гѕ/lаtјgгаdѕkа-uргауа zа uгbапјzам  
і-gradjevіnѕke-poѕiove-O. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  детане  регулације  подручја  за  
лословањејужно  од  Државног  пута  АІ  (Е-75) у  Новом  Саду, у  приземлу  лословне  зграде  
Јавнот  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  
просторијама  Месне  заједнице  ,,Клиса  Нови  Сад, Улица  Савска  број  27, и  путем  интернет  
страницс  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  
странице  Града  Новог  Сада  ћttр://www.поvіѕаd.гѕ/lаt/gгаdѕkа-пргауа-zа-uгbапјzам..ј.. 
gradjevіnѕke-poѕlove-O. 

Члан  11. 

Ова  одлука  ступа  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 : 35-251/2020-1 
15. октобар  2020. године  
НОВИ  САД  MЅc ЈелејлфМаринковић  Радомировић  
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Јавно  предузеіе  ІіУРАНи3АМІІ  завод  за  урбанизам  
Нови  С , Булевар  цара  Пааара  3ilј  

ІІЛАН  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПОДРУЧЈА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  ЈУЖНО  оД  ДРЖАВНОГ  ПУТА  АІ  (Е-75) 

у  нОВоМ  САДУ  

ОБУХВАТ  ПЛАНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

/: 
ІН  I Hііі-і І - / 

, 



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. 
3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  живоТну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/1 0), а  по  прибавњеном  Мишњењу  Градске  управе  за  занлиту  животие  
средине, број  Уј-501-1/2020-120 од  22.05.2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕПРИСТУHАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  
дЕТАЛ HЕ  РЕГУЛАЦЈЕ  ПОДРУЧЈА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  ЈУЖНО  Од  

ДРЖАВНОГ  ПУТА  АІ  (Е-75) У  НОВоМ  САДУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДHHУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  утицаја  пдана  детауњне  регулације  
подручја  за  пословање  јужно  од  Државног  пута  А1 (Е-75) у  Новом  Саду  на  животну  
средину, којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  граиицама  одређеним  одлуком  о  изради  
плана  детајњне  регулације  подручја  за  пословање  јужно  од  Државног  пута  Ај  (Е-75) у  
Новом  Саду. 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

3аконом  о  стратешкој  процени  угицаја  на  жнвотну  средину  ( Службени  тласник  
Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) прописаuо  је  да  се  стратептка  процена  врши  за  
плаиове, протраме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања. 

Одлуку  о  изради  стратешкс  процене  доноси  оргал  надлежан  за  припрему  плаиа, 

по  претходно  прибавњеном  мишњењу  органа  надлежног  за  послове  затлтите  жнвотне  
средине  и  других  заивтересованих  оргаиа  н  организација . Одлука  о  изради  стратепже  
процене  угицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  гглана  и  објавзњује  
се. 

Захоном  о  плаиирању  и  изrрадњи  ( Службени  гласник  РС , бр. 72/09, 8 1/09 - 

исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/13 - ус, ѕоii з  - уС, 98/13 - УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/I9-др. закон  и  9/20), у  члаиу  46. ст. 6. прописаиоје  да  носилац  
израде  плана, пре  доношења  одлухе  о  изради  планског  документа, од  надлежног  opraua 

за  посдове  зајптите  животне  средине  прибавња  мишњење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  угицаја  ua животну  средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратсшка  
процена  утицаја  на  жнвотну  срсдину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 

одређенс  су  врсте  планских  докумената  у  области  ттросторног  и  урбаиистичхог  
планирања  за  које  сс  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. Поред  
тога  прописаnо  је  да  за  измене  плаuских  докумената, орган  на,цлежан  за  припрему  
плана  може  одлучити , по  претходно  прибавзњеном  мишзњењу  органа  надлежног  за  
послове  заштите  животне  средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организадија, да  
се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађсње  обухваћеног  простора  дефинисани  су  

ПлаHом  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  у  северном  делу  града, 

дуж  пугева  М-7 и  Е-75 у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сад&, бр.  30/14, 
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35/1 9 и  9/20) којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  посдовању  на  улазним  
правцима  и  коловозу. 

Подручје  које  ће  се  обухватити  планом  детањне  регулације  поврптине  око  73 ћа, Налази  се  у  КО  Нови  Сад  јјј. 
Гјодручје  у  обухвату  Плана  се  граничи  са  северне, јужне  и  западне  стране  планираним  саобраћајницама , а  са  источне  стране  снергетским  коридором . 
Простор  у  обувату  планаје  у  потпуности  неизграђен . 
Плаuом  ће  се  обухваћени  простор  наменити  пословању  на  улазним  правцима  у  средишњој  зони  - пословним  садр)кајима  у  области  терцијарних  делатности, 

саобраћајним  површинама, зајлтитном  зеленилу  u мелиоратuвниМ  каналнма. 
Пословнu комплекси  се  планирају  у  четири  трађевинстса  блока  уз  обавезну  далу  разраду  простора  урбанистичким  пројектима . 
У  оквиру  терцијарних  делатности  Могу  се  плаuирати  пословни  објекти, садржаји  из  области  трговине  н  утостителства, Производног  и  услужног  занатства, 

саобраћајне  и  комуналне  делатности. 
Цињ  израде  и  доношења  плана  је  утврђивање  правила  уређења  и  правила  

грађења  у  складу  са  правила  усмеравајућег  карактера  која  су  дата  ПланоМ  генералне  
регулације, као  и  усклађивање  са  захтевима  и  потребама  Нових  корисника  овог  
простора. 

С  обзиром  на  то  даје  у  складу  са  критеријумнма  из  члана  б. Закона  о  стратешкој  
процени  утицаја  на  животну  средину  оцењено  да  не  постоји  могућnост  значајнијег  утицаја  на  животну  средину  и  да  је  већ  израђена  стратешка  процена  утицаја  за  План  генералне  регулације  Простора  за  Мешовиту  намену  у  северном  делу  града, дуж  пугева  М-7 и  Е-.75 у  Новом  Саду, доноси  се  решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  угицаја  плана  деталне  регулације  подручја  за  Пословање  јужно  од  Државног  пута  АІ  (Е-75) у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

3ависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  основу  пдана  деталне  регулације  подручја  за  пословање  јужnо  од  Државног  пуга  АІ  (Е-75) у  Новом  Саду, услови  заштuте  животне  средине, Односно  потреба  покретања  поступка  процене  утицаја  на  животну  средиду, биће  утврђени  у  складу  са  3аконом  о  Процени  угицаја  на  жnвотну  средину  (іІСлужбени  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  среднну  (І ?Службени  
гласник  РС , број  1 14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМв  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДи}јА  
ГРАД  ноВи  САд  
ГРАДСКА  УПРАВА  3А  УРБАНИЗАМ  
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