
На  основу  члана  46. став  I, а  у  вези  са  чланом  5 l б  Закона  о  планирању  и  изградњи  
(,,Сјгужбени  гласник  Репубдике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/1 l, 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  ј  1/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ІУ  седници  од  15. октобра  2020. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ДЕТАЈI НЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКОВА  око  

УЛИЦЕ  ДАНИЛА  КИША  У  НоВоМ  САДУ  
(ЛОКАЛИТЕТ  У  УЛі{ЦИ  ДОЖА  ЋЕРЋА  БР. 42-44) 

Члаіi 1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детаЈЂне  регулаије  
блокова  око  Улице  данила  Киша  у  І-јовом  Саду  (,,Сјіужбени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  55/18 и  
36/19 - исправка) (у  дањем  тексту : План), за  локалитет  у  Улицн  дожа  Ћерђа  бр.  42-44, по  
скраћеном  поступку, без  спровођења  поступка  раногјавног  увида. 

Члан  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  део  грађевинског  подручја  Плана, у  
Катастарској  општини  Нови  Сад  1ј, унутар  описане  границе. 

За  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана, утврђена  је  тачка  на  
тромеђи  парцела  бр. 3536, 3534 и  7810 (Улицадожа  Ђерђа). Од  ове  тачке, у  правцу  северозапада  
граница  обухвата  парцелу  број  3534 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  3534, 3533 и  3535/2, затим  у  
правцу  североистока  продуженим  правцем  западне  границе  парцеле  број  3534 пресеца  парцелу  
број  3533/! и  долази  до  северне  границе  парцеле  број  3533/1. дање, граница  скреће  у  nравцу  
југоистока , прати  северну  границу  nарцеде  број  3533/1 и  долази  до  западне  регулационе  линије  
Улица  Дожа  Ђерђа, затим  скреће  ка  југозападу, прати  западну  регулацнону  линију  Улица  дожа  
Ђерђа  и  долази  до  тачке  којаје  утврђена  за  почетну  тачку  описа  границе  измена  и  донуна  Плана. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  0,10 ћа. 

Члаіі  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  Планом  
генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намеnу  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  
Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина , Булевара  Михајда  Пупина, улица  Јеврејске  и  
Футошке  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  40/! l, 30/12 - исправка , 45/15, 
63/15, 9/16, 19/16, 34/17, 21/18, 22/19, 50/19 и  9/20), којимје  овај  простор  претежно  намењен  за  
вишепородично  становање  средњих  густина. 

Члан  4. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  доnунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  планског  
решења  у  делу  услова  за  формирање  грађевинских  парцела. 
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Члал  5. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Планаје  14 дана  од  дана  сіупања  на  спагу  ове  
одлуке, односно  доставњања  свих  посебпих  услова  за  израду  планског  документа  од  стране  
надлежних  институција . 

tіnan б. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбедило  је  ,,NајсvгорІјапј n 
д.о.о. из  Новог  Сада. 

tіnaІІ  7. 

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Плана  израдиће  Јавно  предузеће  .,Урбавизам  Завод  за  
урбаuизам  Нови  Сад. 

Члаn 8, 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  
одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  блокова  око  Улице  давила  KuLna y Новом  
Саду  на  животну  средину, и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја  које  се  мења. 

Члан  9. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  наирта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  
регулације  блокова  око  Улице  данила  Киша  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Дожа  Ђерђа  бр.  42-44), 
у  трајању  од  15 дана, у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбавизам  
Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  З, и  у  просторuјама  Месне  заједнице  ,,7. јули , Нови  Сад, Улица  
Мише  димитријевића  број  74а, у  оквиру  кога  ће  се  одржатиједнајавна  презентација, и  путем  иnтернет  
стране  httpѕ:!/ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u !іttp://www.novіѕad.rѕ/!at/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-
gradjevіnѕke-poѕ!ove-O. 

Члан  10. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сада . 

РЕПУБЛИІ(А  СРБИЈА  
АУТоноМнА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-41 8/2020-1 
15. октобар  2020, године  
НОВИ  САД  MЅc ЈелејІаЊринковић  РПДОІ%Іпровић  

 



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУПАЦИЈЕ  
БЛОКОВА  ОКО  УЛИЦЕ  ДАНИПА  КИША  

У  НОВОМ  САДУ  (ЛОКАЛИТЕТ  У  УЛИЦИ  ДОЖА  ЂЕРЂА  БР.42-44) 
н_ 

ОУХВАТ  ПЛАНСКОГ  ПQДРУЧЈА  

Ј6L)4 

ј  ј  ј  ј  ј  ј  ГРАНИЦА  ОБУХВАТА  ПЛАНА  Р-1 500 

Јавно  лредузеће  УРБАНИЗАМ  завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, Бугтевар  цара  Лазара  3/111 



Градска  улрава  за  урбанизам  и  грађевинске  послове , на  основу  члана  9. став  3. 
3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  тласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавњеном  Мишњењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  
средине, број  УІ-501-1/2020-195 од  20.07.2020. године, Доноси  

РЕШЕЊЕ  

О  НЕHРИСТУHАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОДЕНЕ  УТиДАЈА  ОДЛУКЕ  О  И3МЕНАА  И  дОflУНАМА  ПЛАиА  ДЕТАЈБНЕ  РЕгУлАцпЈЕ  БЛОКОВА  ОКО  
УЈШЦЕ  ДАНИЛА  КИША  У  НОВОМ  САДУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДШІУ  

Не  npucіyna се  изради  стратешке  процене  угицаја  одлуке  о  изменама  и  допуnама  
Гјлала  детањне  регулације  блокова  око  Улице  данила  Кима  у  Новом  Саду  на  животну  
средuну, којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  границама  одређеннм  одлуком  о  изради  
измена  и  допуна  Плаиа  детад,не  регулације  блокова  око  Улице  Даиила  Кuша  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Улици  дожа  Ђерђа  бр. 42-44). 

обр  а  з  л  о  ж  е  њ  

3аконом  о  стратешкој  процсни  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  
Републике  Србије  бр.  135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратешка  процена  врцхи  за  
плаиове, програме  и  основе  у  областн  просторног  и  урбанистичког  планирања, 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  надлежал  за  припрему  плана, по  
претходно  прибавњеном  мишњењу  оргаnа  надлежног  за  ПОСЛОВС  заштите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  оргаnа  и  организација. Оддука  о  изради  стратепже  
продене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  гтлана  и  објашЂује  се. 

3аконом  о  планирању  и  изградњи  ( Службсни  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 и  
83/1 8, 3 1/19, 37/19-др. закон  и  9/20), у  члану  46. ст. 6. nрописаuо  је  да  носилад  израде  
плала, пре  доношења  одлуке  о  изради  влаиског  документа, од  надлежног  органа  за  
послове  залтите  животnе  средине  прибавња  мишњење  о  потреби  израде  Стратептке  
процене  угuцаја  на  животну  средииу. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  nлалских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  угицаја  на  животну  средииу  ( Службсни  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  плавских  докумената  у  области  просторног  н  урбанисти tжог  планирања  
за  које  се  израђе  стратешка  процена  угицаја  на  животиу  средину. Поред  тота  Прописаио  
је  да  за  измене  плаиских  докумената, оргаu надлежаи  за  приnрему  плана  може  одлучити, 
по  претходно  прибавњеном  мишјењу  оргаnа  надлежног  за  пословс  заштите  жnвотне  
средине  и  другнх  заинтересоваиих  оргава  и  оргаиизација, да  се  не  израђује  стратешка  
процена  угицаја  на  животну  средину. 

Услови  и  смернице  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Hnaua дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, 
Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењалина, Булевара  Михајла  
Пупнна, улица  Јеврејске  и  Фугошке  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Гра,да  Новог  Сада , 
бр. 40/11, 30/12 - исправка, 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17, 21/18, 22/19, 50/19 и  9/20), 
којuм  је  овај  простор  претежно  намењен  за  вишепородично  стаиовање  средњих  густина. 

3а  ово  подручје  на  снази  је  Плаn детањне  регулације  блокова  око  Улuце  данила  
Киша  у  Новом  Саду  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 55/18 и  36/19-исправка), 
којимје  овај  локалитет  намењен  за  вишепородичном  становању  средњих  густина. 
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Планом  деталне  регулације  просТор  који  је  предмет  иницијативе  и  који  се  налази  
на  катастарској  парцели  број  3534 и  делу  парцеле  број  3533/1 Катастарска  Оппітина  Нови  
Сад  јТ, у  Улици  до)ка  Ђерђа  број  42 и  44, планиран  је  за  Вишепородично  становањс  
средњих  густина  на  сопственој  грађевинској  парцели. Пладом  је  утврђено  обавезно  
припајање  парцеле  број  3534 и  дела  парцеле  број  3533/1 КО  Нови  Сад  11, у  јединствену  

1грађевинску  парцелу  на  којој  се  планира  изградња. Паркирапе  И  Гаражирање  неопходно  је  
обезбедити  на  сопственој  парцели. 

Како  се  приликом  примене  и  спровођење  важећег  плаиа  детатњне  регулације  због  
нерешених  имовинско  правних  односа  није  могло  спровести  важеће  планско  решење, 
приступа  се  изради  измена  и  допуна  Плана. 

Изменама  и  допупама  плана  предложиће  се  да  се, за  катастарску  парцелу  број  3534 
и  део  парцеле  број  3533/1 КО  Нови  Сад  јј, укине  обавеза  а  да  се  остави  могућвост  
припајања. Овим  предлогом  плаиирале  би  се  две  грађевинске  парцеде  на  којима  би  се  
изградила  два  обј  екта  вишепородичиог  становања  средње  густиие  спратности  П+2+Пк, а  
обједињавање  парцеле  број  3534 и  дела  парцеле  број  3533/1 било  би  оставњено  као  
могућиост. Паркирање  и  гаражирање  неопходно  је  обезбедити  на  сопственој  парцели. 

Цињ  доношења  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преислитивање  важећег  
плаиског  решења  у  делу  услова  за  формирање  грађевинских  парцела. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  допуuама  планског  документа  н  да  се  
ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  
израђује  стратешка  лроцена  угицаја  на  животну  средину  (ІСлужбени  лист  Града  Новог  
Сада  број  48/09) нијс  угврђен  као  простор  за  који  се  израђује  стратешка  процена  угицаја  
плана  на  животну  средииу, доносн  се  решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  на  животиу  средину. 

3ависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројектс  који  буду  реализовани  на  основу  
измена  и  допуuа  Плаuа  детањне  регулације  бдокова  око  Улице  Данила  Киша  у  Новом  
Саду  (локалнтет  у  Улицн  дожа  Ћерђа  бр. 42-44), услови  заштите  животне  средине, 
односно  потреба  покретања  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину, биће  угврђени  
у  складу  са  3аконом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  36/09) н  Уредбом  о  угврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  
утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  жuвотну  средину  
(1 Службени  гласник  РСјј, број  114/08). 

На  основу  света  наведеног  одлучено  ј  е  као  у  днспозитиву. 

РЕГЈУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  HOKPAJHHA ВОЈВОДHНА  
ГРАД  Нови  САД  
ГРАДСКА  УЛРАВА  3А  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : У-35-418/20 
дана: 23.07.2020. годиие  
НОВИ  САД  

ВД  НАЧЕЛНИКА  
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