
На  основу  члана  46. став  1. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике 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  и  9/20) и  члана  39. тачка  7. 

Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  јУ  седници  од  15. октобра  2020. године , доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЈІНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКА  ИЗМЕЂУ  ТЕМЕРИНСКЕ , 

КИСАЧКЕ  И  ДОСИТЕЈЕВЕ  УЛИЦЕ  У  НОвОм  САДУ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  детањне  регулације  блока  између  
Темеринске , Кисачке  и  доситејеве  улице  у  Новом  Саду  (у  дањем  тексту: План). 

Члан  2. 

Планом  ће  се  обухватити  грађевинско  подручје  у  Катастарској  општини  Нови  Сад  
І, унутар  описане  оквирне  границе. 

За  почетну  тачку  оквирне  границе  Плана  утврђенаје  тачка  на  пресеку  осовина  улица  
Кисачке  и  доситејеве . Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  сепероистока, прати  осовине  
доситејеве  улице  до  тачке  на  пресеку  са  осовином  Темеринске  улице. дале  граница  скреће  
у  правцу  југа, прати  осовину  Темеринске  улице  до  тачке  на  пресеку  са  осовином  Кисачке  
улице. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  северозапада , прати  осовину  Кисачке  улице  и  
допази  до  тачке  којаје  утврђена  за  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана. 

Планом  ће  се  обухватити  приближно  6 ћа. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  
у  Новом  Саду  (,,Слу?кбени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  52/11, 17/17, 9/18, 22/19 и  50/19) (у  
дањем  тексту : План  генералне  регулације ), којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  
општеградском  и  линијском  центру , вишепородичном  становању  средњих  густина  
(П+2+Пк.-П-1-4+Пк), комплексу  Темеринске  пијаце , парковској  површини  и  саобраћајној  
површини . 
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ЧлаІI 4. 

Цињ  израде  и  доношења  Плана  је  преиспитивање  важећег  планског  решења  и  
утврђивање  пјіанских  параметара  тако  да  се  оптимизује  могућност  реализације  реuіења  и  
створе  услови  за  програмско , урбанистичко  и  архитектонско  унапређење  простора, у  
складу  са  условима  утврђеним  Планом  генералне  регулације ! 

Члаіі  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређенје  Планом  генералне  регулације . 

Члагi б. 

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

Члан  7. 

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

Члап  8. 

План  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  детањне  регулације  блока  између  Темеринске , Кисачке  и  доситејеве  улице  у  
Новом  Саду  на  животну  средину , и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја . 

Члаіі  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  
којим  се  представња  концептуални  оквир  уређења  простора, у  приземњу  пословне  зграде  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  З , у  
просторијама  Месне  заједнице  ,,Салајка  ј-јови  Сад, Шајкашка  број  26, путем  интернет  
странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  lіttpѕ://ѕkupѕtі na!novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvіd/ u 

интернет  странице  Града  Новог  Сада  http:!/www.novіѕad.rѕ/lat(gradѕka-uprava-za-urbanі zam-

і-gradjevі nѕke-poѕiove-0. 
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Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  детањне  регулације  блока  између  
Темеринске , Кисачке  и  доситејеве  улице  у  Новом  Саду, у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  
предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  ј-Јови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  
просторијама  Месне  заједнице  ,,Салајка  Нови  Сад, ЈЛајкашка  број  26 и  путем  интернет  
странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  
странице  Града  Новог  Сада  http://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-
gradjevіnѕke-poѕlove-O.  

Члан  11. 

3а  време  израде  Плана, а  најдуже  годину  дана  од  дана  ступања  на  снагу  ове  одлуке, 
забрањује  се  изградња  и  реконструкција  објеката  и  израда  пројеката  парцелације  и  
препарцелације  за  подручје  обухваћено  Планом, осим  за  изградњу  и  реконструкцију  
инфраструкгурних  система, односно  израду  пројеката  парцелације  и  препарцелације  за  
потребе  инфраструктурних  система! 

Члан  12. 

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 : 35-433/2020-1 
15. октобар  2020. године  
НОВИ  САД  МѕсЈеј  а  Маринковић  Радомировић  
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Градска  управа  за  урбанизам  и  грађсвинскс  послове , на  основу  члај-іа  9. став  3. 

Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  среДину  ( Службени  гласник  РС , бр. 

135/04 и  88(10), а  по  прибавњеном  МииіјЂењу  Градске  управе  за  заштиту  животнс  

средИне, број  уІ-501-1/2020-196 од  22.07.2020. годинс, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕПРИСТУЛАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦА.ЈА  ПЛАНА  

ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКА  ИЗМЕЋУ  ТЕМЕРИНСКЕ , КИСАЧКЕ  И  

ДОСИТЕЈЕВЕ  УЛИЦЕ  У  нОВом  САдУ  НА  жИВоТну  СРЕДИНУ  

Не  вриступа  се  изради  стратешке  процене  угицаја  плана  детањне  
регулације  

блока  између  Темеринске, Кисачке  и  доситејеве  улице  у  Новом  Саду  на  животну  

средину, којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  
границама  одређеним  одлуком  о  изради  

плана  детајњне  регулаЈхије  блока  између  Темеринске, Кисачке  и  доситејеве  улице  у  

Новом  Саду. 

Обр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

3аконом  о  стратешкој  процени  угицаја  на  животну  срсдину  ( Службени  
гласник  

Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) пропнсано  је  да  се  стратешка  процена  вргпи  за  

планове, програме  н  основе  у  области  просторноГ  И  урбанистичког  
плаиирања. 

Одлуку  о  израдн  стратешке  процене  донОсИ  орган  надлежан  за  
прилрему  плана, 

пО  преіходно  прибавњеНом  мишњењу  органа  надлежног  
за  посдове  заштите  животне  

средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација. Одлука  о  изради  стратешке  

процене  угицаја  на  животну  срединује  саставни  део  
одлуке  о  изради  плана  и  објавЈЂује  

се. 
Законом  о  плавирању  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, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19-. р. закон  и  9/20), у  члану  46. ст. 6. проnисаuо  је  да  носилац  

израде  плана, пре  доношења  оџуЕе  о  изради  планског  документа, Од  надлежног  органа  

за  nослове  заштите  животне  средине  прибавња  миіпл.ење  
о  потреби  израде  стратешке  

процене  угицаја  на  животпу  средuну. 
Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  

израђује  стратешuа  

процена  угицаја  на  животну  среднву  ( Службени  
лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 

одређене  су  врсте  плаиских  докумената  у  области  n
росторног  и  урбаиистичког  

плаиирања  за  које  сс  израђује  стратепіка  процена  утицаја  
на  животву  средину. Поред  

тога  прописано  је  да  за  измене  планских  докумената, орган  надлежан  за  припрему  

плаиа  може  одлучиТИ, по  претходно  ггрuбавњеном  мишњењу  органа  надлежног  
за  

послове  заНјтнте  животпе  средине  и  других  заинтересованих 
 органа  и  организација, да  

се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  
средину. 
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Планом  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  
целинама  у  Новом  Саду  (,,Службеки  пист  Града  Новог број  52/1 1, 17/17, 9/1 8 
22/19 и  50/19) обухваћени  простор  претежно  је  намењен  опіптеградском  и  линијском  
центру, вишепородичном  становању  средњих  густина  (П+2+Пк..П+4+Пк), комплексу  
Темеринске  пијаце, парковској  површини  и  саобраћајној  повріпини . 

Планом  детањне  регулације  блокова  између  Темеринске , Кисачке  и  доситејеве  
улице  у  Новом  Саду  (,,Службени  ЛиСТ  Града  Новог  Сада  број  5/08) лростор  који  ће  
бити  обухваћен  планом  намењен  је  изградњи  стамбених, стамбено -пословнкх  или  
пословних  објеката, комплексу  Темеринске  пијаце, гаражи, парковској  површини  и  
саобраћајним  повріпинама. 

Подручј  е  кој  е  ће  бити  обухваћено  планом  налази  се  у  Катастарској  општини  
Нови  Сад  ј, површине  приближно  б  ћа  и  обухвата  простор  између  улица: Темеринске , 
Кисачке  и  доситејеве . Основна  одлика  овог  вростораје  да  се  налази  на  две  фреквентне  
саобраћајнице , npu чему  Темеринска  улица  представ.тЂа  једаи  од  главннх  улазних  
праваца  у  град. Простор  који  је  предмет  уређења  чини  део  наслеђене  урбане  структуре . 
Њега  одликује  веома  специфичиа  парцелација , са  изузетно  дубоким  парцелама  у3 
улице  Темеринску  и  Кисачку  и  велики  обим  изградње  унутар  дворишта, нарочито  уз  
Темеринску  улицу. 

Стање  грађевинског  фонда  је  у  већини  случајева  изузетно  лоше, те  је  започела  
реконструкција  уз  Кисачку  и  на  продужетку  Карађорђеве  улице, као  н  на  планираној  
регулацији  доситејеве , која  се  гхроширује  кајугу. 

У  оквиру  подручја  које  ће  бити  обухваћено  nлавом  налази  се  Темеринска  
пијаца, једна  од  најстаријих  пијаца  у  Новом  Саду, која  иахо  је  реконструисана , до  сада  
није  успела  да  привуче  велнку  nатњу  потрошача, због  чегаје  мењала  намену  од  зелене  
nијаце, гтреко  nијаце  за  продају  кућних  њубимаца  и  робне  пијаце. 

У  оквиру  намене  општеградског  центра, у  Кисачкој  улици  бр. 20 евидентираи  је  
објекат  од  значаја  за  зашти  градитењског  наслеђа  са  заіптићеном  околином. 

Цињ  израде  и  доношења  плана  је  утврђивање  правила  уређења  и  грађења  у  
складу  са  условима  утврђеним  Планом  генералне  регулације . 

Преисnитаће  се  и  ватећа  планска  решења  и  дефинисати  ллански  nараметри  тако  
да  се  оптимизује  могућuост  реализадије  регпења  и  створе  услови  за  програмско , 
урбанистичко  и  архитектоисо  унапређење  простора. Имајући  у  виду  недостатак  
зелених  површина  планом  ће  се  дати  лравила  уређења  за  парковску  поврјпину  у  
средишњем  делу  подручја  који  ће  бнти  обухваћен  планом. ј4мајући  у  виду  проблем  с  
паркирањем  и  недостатах  паркинг  места, плаиом  ће  се  испитати  могућuост  изградње  
паркннг  гараже  и  дефинисати  параметри  за  изградњу  исте. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  
nланских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  
средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада t број  48/09), није  утврђен  као  простор  за  
који  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  плана  на  животну  средину, доноси  се  
рептење  о  неприступању  нзради  стратешке  процене  утнцаја  плана  детајне  регуладије  
блока  нзмеђу  Темсрннске , Кисачке  и  доситејеве  улице  у  Новом  Саду  на  животну  
средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  npojeіne који  буду  реализованн  на  
основу  плана  деталне  регулације  блока  између  Темерииске , Кисачке  н  доснтејеве  
улице  у  Новом  Саду, услови  заштите  животне  средине, односно  потреба  покретања  
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поступка  процене  утицаја  на  животну  средину, биће  утврђени  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  срсдину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  гтроцена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , број  1 14/08). 
На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву . 
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