
На  основу  члана  46. став  1, а  у  вези  са  чланом  5 16 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), Скупіптина  Града  Новог  Сада  на  IУ  седници  од  15. октобра  2020. године , 
доноси  

одлуку  
о  и3РАди  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКОВА  

око  улиц  ДАНИЛА  КИША  У  НОвОм  слду  
(ЛОКАЛИТЕТ  У  УЛИЦИ  ДОЖА  ЂЕРЂА  БР. 64-бб) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  
регулације  блокова  око  Улице  Данила  Kuіna y Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр.  55/18 и  36/19 - исправка) (у  даЈЂСМ  тсксту: План))  за  локалитет  у  Улици  дожа  
Ћерђа  бр.  64-66, по  скраћеном  поступку, без  спровођења  поступка  раногјавног  увида. 

Члан  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћен  је  локалитет  у  грађевинском  
подручју  Плана, у  Катастарској  опіnтини  Нови  Сад  11, унутар  описане  границе. 

3а  почетну  тачку  описа  границе  дсла  грађевинскот  подручја  Плана)  утврђенаје  тачка  
на  тромеђи  парцела  бр.  3545, 3544 и  3532/1. Од  ове  тачке, у  правцу  југоистока , граница  
прати  границу  парцела  бр. 3545 и  3544 до  пресека  са  западном  планираном  рсгулационом  
линијом  Улице  дожа  Ћерђа, затим  скреће  ка  југозападу , прати  западну  планирану  
регулациону  линију  Улице  дожа  Ћерђа  до  тромеђе  парцела  бр. 3546, 3547/2 и  7810. дале, 
граница  скреће  у  прапцу  северозапада, прати  северну  границу  парцеле  број  3547/1 и  долази  
до  тромеђс  парцела  бр. 3547/1, 3547/3 и  3532/1, затим  скреће  ка  североистоку , прати  
источну  планирану  регулациону  линију  Улице  Њермонтове  и  долази  до  пресека  са  
продуженим  правцем  границе  парцела  бр. 3545 и  3544. Од  one тачке  граница  скреће  ка  
југоистоку , прати  претходно  описан  правац  и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  
тачку  описа  границе  измена  и  допуна  Плана. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  0,08 ћа. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, 
Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  3рењанина, Булевара  Михајла  Пупина, 
улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  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), којим  је  
обухваћени  простор  претежно  намењен  за  вишепородично  становање  средњих  густина. 
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Члан  4, 

Цињ  израде  одлукс  о  измснама  и  допунама  Плана  је  прсиспитивање  важсћсг  

планског  рсiнсња  у  делу  услова  за  формирањс  грађсвинских  парцела . 

Члагі  5. 

Рок  за  израду  одлукс  о  измснама  и  допунама  гlланајс  14 дана  од  даиа  стулања  на  

снагу  ове  одлуке , односно  доставБања  свих  поссбних  услова  за  израду  планског  докумснта  

од  стране  надле?книхинституција . 

Члан  б. 

Срсдства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбедила  јс  Марија  
Анастасовска  из  І-јовог  Сада. 

Члаіі  7. 

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Плана  израдићс  Јавно  предузсће  ,,Урбанизам  Завод  
за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  8. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Рсшење  о  неприступању  изради  стратешкс  проценс  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  дстањнс  регулацијс  блокова  око  Улицс  

данила  Киша  у  Новом  Саду  на  животну  средину , и  графички  приказ  обухвата  планског  

подручја  које  се  мсња. 

Члан  9. 

Јавни  увид  обавиће  сс  излагањсм  Нацрта  одлукс  о  измснама  и  допунама  Плана  

дстањнс  рсгууіацијс  блокова  око  Улицс  данила  Киша  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  
дожа  Ђсрђа  бр. 64-66), у  трајању  од  1 5 дана, у  призсмњу  пословнс  зграде  Јавног  предузећа  
,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, и  у  просторијама  
Меснс  зајсдницс  ,,7. јули , Нови  Сад, Улица  Мишс  димитријевића  број  74а, у  оквиру  кога  

ће  се  одржати  јсднајавна  презснтација , и  путсм  интсрнст  странс  ћtјрѕ://ѕКнрѕtіва.поУіѕаd.гѕаvi і-

uvіd/ u ћttр://www.ноујѕаd.гѕЛаt/gмdѕkа-прмvа-zа-uЊапіzам-i-gtиdјсУіпѕkсроѕІоVсО. 
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Члан  10. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новот  Сада . 

РВГТУБЛHКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  војводинл  
гРАд  нови  слд  
СКУГHHТHНА  ГРАДА  новог  САДА Предцј  
Број: 35-320/2020-1 
15. октобар  2020. године  
нови  САД MЅc Једена  i ковић  Радомировић  



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
БЛОКОВА  ОКО  УЛИЦЕ  ДАНИЈІА  КИША  

У  НОвоМ  САДУ  (ЛОКАЛИТЕТ  у  улици  ДОЖА  ЂЕРЂА  БР 64-бб) 

ОБУХВАТ  ИЗМЕј-јА  И  ДОПУНА  ЛЛАНА  
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Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  завод  за  урбанизам ј 
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Ноаи  Сад, Булеоар  цара  Лазара  ЗЈHІ  



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  гіослове, на  осНову  члана  9. став  3. Закона  о  стратешкој  процсни  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  83/10), а  по  прибавленом  Мимлењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  средине, број  Уі-501-1/2020-150 од  09.06.2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  пРОЦЕНЕ  УТИДАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКОВА  ОКО  

УЛИЦЕ  ДАНИЛА  КИША  У  НОвОм  САДУ  НА  ЖиВОТНУ  СРЕДј4НУ  

Не  приступа  се  изради  стратеіпке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допуиама  
Плала  деталне  регулације  блокова  око  Улице  Даиила  Kuіna y Новом  Саду  на  животну  
средину, којом  ће  бити  обухва1ен  простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  изради  измена  и  допуиа  Ллана  деталне  регулације  блокова  око  Улице  Данила  Киша  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Дожа  Ђерђа  бр. 64-66). 

Обр  а  з  ЈІ  О  Ж  е  њ  е  

3аконом  о  стратеіпкој  процени  угицаја  на  животну  средину  ( Службеии  тласних  
Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) прописаuо  је  да  се  стратешка  процена  врши  за  
планове, протраме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичхог  пдаuирања. 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доuоси  оргаu надлежач  за  припрему  nnaua, по  
претходио  прибавленом  мишлењу  органа  надлежног  за  посдове  заінппе  животне  
средине  и  других  заннтересованих  органа  и  организација. Одлука  о  изради  стратетпке  
процене  утицаја  на  животну  срединује  саставнн  део  одлуке  о  изради  илаиа  и  објавзЂује  сс. 

Законом  о  плаиирању  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 и  
83/18, 31/19, 37/19-др. захон  и  9/20), у  члану  46. ст. 6. прописаио  је  да  носилад  израде  плана, пре  доношења  одлуке  о  изради  плаиског  документа, од  надлежнот  органа  за  
послове  заштите  жuвотне  средине  прибавла  мишлење  о  потреби  израде  стратешке  
процеuе  утицаја  на  животиу  средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  области  просторнот  и  урбаинстнчког  пдадирања  
за  које  се  израђје  стратешка  процена  угицаја  на  животну  средину. Поред  тога  прописано  
је  да  за  измене  планских  докумената, oprau надлежан  за  припрем  плаиа  може  одлучити, 
по  нретходuо  прибавзвеном  мншзЂењу  органа  надлежнот  за  послове  запгтите  животне  
средине  и  других  заиитересованнх  opraua u организадија, да  се  не  израђује  стратејпка  
процена  утицаја  на  животну  средину. 

Услови  и  смернице  за  нзраду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плаuа  дефинисани  су  
Планом  генералне  регуладије  простора  за  мејповиту  намену  између  Булевара  Европе, 
Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењаннна, Булевара  Михајла  
Пупина, улица  Јеврејске  и  Футопіке  у  Новом  Саду  ( Службенu лист  Града  Новог  Сада  бр. 
40/11, ЗО/12-исправка, 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17, 21/18, 22/19, 50/19 и  9/20), којимје  
овај  простор  претежио  намењен  за  Вишепородwшо  становање  средњих  тустина. 

Планом  деталне  регуладије  блокова  око  Улице  Данила  Киша  у  Новом  Саду  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада  бр. 55/1 8 и  36/19- исправка) простор  који  је  предмет  
иницијативе  н  који  се  налази  на  катастарским  парелама  бр. 3546, 3545 и  3532/1 КО  Нови  
Сад  Іі, y Улици  Дожа  Ђерђа  број  64 и  66, планиран  је  за  виіпепородн tмо  становање  
средњих  густнна  на  сопственој  грађевинској  парцели . Плаuом  је  угврђено  могуће  
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припајање  парцела  3546, 3545 и  обавезно  лрипајање  са  Делом  парцеле  број  3532(1 КО  Нови  Сад  1ј, ујединствену  грађевинску  парцелу  на  којој  се  Планира  изградња. Паркирање  и  гаражирање  неопходноје  обезбедити  на  сопственој  парцели . Како  се  приликом  примене  и  спровођења  важеhег  плана  детајвне  регулације  јавила  недоумица  Око  графичког  приказивања  могуће  границе  парцеле  Приступа  се  изради  измена  и  допува  Плана. 

Изменама  и  Допунама  Плана  предложиће  се  да  се  на  катастарским  парцелама  број  3546, 3545 и  3532/1 КО  Нови  Сад  јј, дефинише  тачаи  положај  могуће  транице  парцеле  уколико  се  не  реализује  Планирана  изградња  јединственог  ВИШСпородиог  стамбенот  објекта  сПратности  П+2+Пк. Овим  Предлогом  Плалирајте  би  се  две  трађевинске  Парцеле  на  којима  би  се  изтралила  два  објекта  вишепородичuог  сановања  средње  густине, спратности  П+2+Пк, а  обједињавање  парцела  број  3546, 3545 и  3532/1 било  би  Оставјвено  као  могућност  са  Тачвим  Положајем  могуће  границе  Парцела. Паркирање  и  таражирање  неопходно  је  обезбедити  на  сопственој  парцели. 
ЦиЈЂ  доношења  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плала  је  преиспивтвање  важећег  планеког  решења  у  делу  услова  за  формирање  грађевинскuх  Парцела. 

С  обзиром  на  То  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  допунама  Планског  документа  и  да  се  ради  о  Простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  плаискuх  докумената  за  које  се  израђује  стратепјпа  Процена  угицаја  на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  плаHа  на  животну  Средину, доноси  се  решење  о  неприступању  Израли  стратешке  Процене  утицаја  на  животну  средину. 
Зависно  од  намене  и  услова  за  изгралњу, за  пројекте  који  буду  реалнзовапи  на  основу  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  блокова  око  Улице  данила  Kunіa y НОВОМ  Саду  (локалитет  у  Улици  дожа  Ђерђа  бр. 64-66), услови  запјтите  Животне  средине, Односно  потреба  покретања  поступка  Процене  утицаја  на  животну  средину, биће  утврђени  у  склад.у  са  3аконом  о  процемј  утицаја  на  животну  средmіу  ( Службени  гласuик  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  Пројеката  за  које  је  обавезна  лроцена  утицаја  и  Листе  гіројеката  за  које  се  може  заХтеати  процена  уrицаја  на  животну  средuну  ( Службени  гласник  РС , број  1 14/08). 
На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  Диспозитиву . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТоНоМЈј , ПОКРАЈиНА  ВОЈВОДЈША  ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УГТРАВА  ЗА  УРБАјшзлм  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : У-35-320/20 
Дана: 1 1 .06.2020. године  
НОВИ  САД  
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