
На  основу  члана  46. став  1. Закона  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  Уј  седници  од  27. новембра  2020. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  У  СЕВЕРНОМ  ДЕЛУ  ГРАДА, 
СЕВЕРНО  Од  КАНАЛА  ДТД  У  НОВОМ  САДУ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  генералне  регулације  гјростора  за  
мешовиту  намену  у  северном  делу  града, ссверно  од  Канала  ДТД  у  Новом  Саду  (у  далем  
тексту: План). 

Члан  2. 

Планом  ће  се  обухватити  грађевинско  подручје  у  Катастарској  општини  (у  дањем  
тексту: КО) Нови  Сад  ІУ, КО  Нови  Сад  І, КО  Нови  Сад  јјј  и  КО  Ченеј , унутар  описапе  
оквирне  границе . 

За  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана  утврђена  је  тачка  на  тромеђи  
парцела  бр.  892 (пруга), 142/8 и  142/5 у  КО  Нови  Сад  јУ. Од  ове  тачке  у  правцу  
севсроистока  граница  прати  северозападну  границу  железничке  пруге  - Р)КП  208, тако  да  
прелази  преко  подручја  КО  Ченеј , затим  пресеца  железничку  пругу  ЛЖП  306, до  
тромеђе  парцела  бр. 4191 (др)кавни  пут), 4174/2 (пруга) и  4184 (пруга) у  КО  Ченеј . Од  ове  
тачке  граница  скреће  ка  североистоку , прати  северну  границу  парцеле  број  4184 (пруга) 
до  пресека  са  продуженим  правцем  границе  парцела  бр.  6 и  7/1 у  КО  Нови Сад  111. 
дале, граница  скреће  ка  југоистоку , претходно  описаним  правцем  пресеца  парцеле  бр. 
4184 (пруга), 4187 и  4538/3 у  Т(О  Ченеј  и  долази  до  границе  КО  Ченеј  и  КО  Нови  Сад  111. 
дале, граница  скреће  ка  југоистоку , прати  границу  КО  Нови  Сад  111 и  КО  Ченеј  до  
тромеђе  парцела  141 и  137 (пут) у  КО  Нови  Сад  ІIІ  u 4538/1 (пут) у  КО  Ченеј , затим  
скреће  ка  југозападу , прелази  у  КО  Нови  Сад  ІІі, прати  јужну  границу  парцеле  број  137 
(пут), прелази  парцелу  број  3175/1 (канал), прати  источну  границу  парцеле  број  109/3 
(пут) до  пресека  са  продуженим  правцем  границе  парцела  бр.  107 и  108. Од  ове  тачке  у  
правцу  северозапада, граница  прати  претходно  описан  правац  и  границу  парцела  бр.  107 и  
108 и  долази  до  тромеђе  парцеле  бр.  81, 107 и  108, затим  скреће  ка  југозападу , прати  
северну  границу  парцела  бр. 107 и  109/3 до  тромеђе  парцеле  бр. 90, 106/3 и  113/1. дале, 
граница  скреће  ка  северозападу, прати  западну  границу  парцеле  број  90 и  њеним  
продуженим  правцем  долази  до  северне  границе  парцеле  број  3220 (пут), затим  скрећс  ка  
западу, прати  севсрну  планирану  регулациону  линију  улице  до  пресека  са  границом  
парцела  бр.  19 и  20. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  југоистоку  и  југозападу , прати  
северну  границу  парцеле  број  3220 (пут), пресеца  парцелу  број  3 176/1 (канал), прати  
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северну  планирану  регулациону  линију  улице  до  пресека  са  источном  планираном  
регулационом  линијом  дп  ioo, затим  у  правцу  југа  прати  источну  пзіанирану  
регулациону  линију  дп  ioo u y правцујугоистока  прати  северну  регулациону  линију  дп  
АІ  (Е75) до  тачке  описа  број  1 која  је  дефиписана  координатама : Y1= 7410490,13; Хl= 
5018576,2о. дале, граница  скреће  ка  северу  до  тачке  описа  број  2 која  је  дефинисана  
координатама : Y2= 7410510,56; Х2= 5018806,14, затим  скреће  ка  североистоку , прати  
северну  границу  парцеле  број  198/1 (пут), пресеца  парцелу  број  3175/1 (канал), прати  
северну  границу  парцеле  број  139 (пут) и  долази  До  тромеђе  парцела  бр. 141, 138 и  139 
(пут). оД  ове  тачке  у  правцујугоистока  граница  гірати  западну  границу  парцеле  број  141, 
затим  пресеца  парцелу  број  204 (пут), прати  јужну  границу  парцеле  број  144 и  долази  до  
границе  КО  Нови  Сад  јјј  и  КО  Каћ. дајве, граница  прати  границу  КО  Нови  Сад  ІІі  u kO 
Каћ  до  границс  парцела  број  3279 (пруга) и  3223/3 (насип) у  КО  Нови  Сад  јЈј . овој  
тачки  граница  скреће  ка  југозападу  прати  западну  границу  парцела  бр.  3223/3 (насип) и  
212/2, пресеца  парцелу  број  213/1 (канал), прати  границу  парцеле  број  3280, затим  
пресеца  парцелу  број  214 (канал) и  дале  се  поклапа  са  источном  границом  парцеле  број  
3281 (пруга) до  тромеђе  парцела  бр. 215/10, 215/9 и  3281 (пруга). дајЂе, граница  скреће  ка  
северозападу  и  управним  правцем  долази  до  осовине  )келезничке  пруге  - ЛЖП  304 - 
ЛЖП  305, затим  скреће  ка  југозападу , прати  осовину  железничке  пругс  - ЛЖП  304 - 
Л)КП  305, іірелази  у  КО  Нови  Сад  І  и  долази  до  пресека  са  осовином  Канала  ДТД, затим  
скреће  ка  северозападу , прати  осовине  канала  Канала  ДТД  до  осовинске  тачке  број  661. 

Од  ове  тачкс  у  правцу  севера  граница  долази  до  пресека  ју?кне  регулационе  линије  
планиране  улице  и  планиране  западне  регулационе  линије  Улице  ЕмаНуила  Јанковића , 
затим  скреће  кајугоистоку , прати  јужну  регулациону  линију  планиране  улице  до  пресека  
са  границом  КО  Нови  Сад  І  и  КО  Нови  Сад  ІІI. дање  граница  прати  границу  КО  Нови  Сад  
І  и  КО  Нови  Сад  111 до  пресека  са  западном  гіланираном  регулационом  линијом  спортског  
центра. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  ссверу, прати  западну  планирану  регулациону  
линију  спортског  центра  и  долази  до  северне  границе  парцеле  број  3228/2 (пут), затим  
скреће  ка  западу, прати  северну  границу  парцеле  број  3228/2 (пут) и  у  правцу  ссвера  
прати  западну  границу  парцела  бр. 2710/2 и  2710/1 до  тромеђе  парцела  бр. 2710/1, 2711/1 
и  271 1/2, затим  скреће  ка  истоку, прати  планирану  јужну  регулациону  линију  Улице  
димитрија  Бугарског  и  до  пресека  са  источном  границом  парцеле  број  2699/2. Од  ове  
тачке  граница  скреће  ка  северу  прати  источну  границу  парцела  бр. 2699/2 и  2699/1 до  
пресека  са  планираном  јужном  регулационом  линијом  Улице  Ћакона  Авакума, затим  
скреће  ка  истоку  прати  планирану  јужну  регулациону  линију  Улице  Ћакона  Авакума  до  
пресека  са  западном  границом  насипа, парцела  број  321 8/3 (насип). дање, граница  скрећс  
ка  северу  прати  западну  границу  парцеле  број  3218/3 (насип), источну  границу  парцела  
бр. 3224/1, 773 и  772 до  пресека  са  продуженим  правцем  северне  границе  парцеле  број  
770/ 1 1, затим  скреће  ка  западу, прати  претходно  описани  продужени  правац  и  северну  
границу  парцеле  број  770/11 до  пресека  са  источном  регулационом  линијом  Улице  
ј-јиканора  Грујића . од  ове  тачке  граница  скреће  ка  северу  и  западу, прати  планирану  
источну  и  северну  регулациону  линију  Улице  Никанора  Грујића, пресеца  парцелу  број  
3 178/1 (канал) и  долази  до  западне  границе  парцеле  број  3 178/1(канал), затим  скреће  ка  
северу, прати  западну  границу  парцеле  број  3 178/1(канал) до  тромеђе  парцела  бр. 485/1, 
485/4 и  3178/1 (канал). дале, у  правцу  запада  граница  прати  границу  парцела  бр. 485/1, 
485/4 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 485/1, 485/4 и  458/3, затим  скреће  у  правцу  севера, 
пресеца  парцеле  бр.  485/1 и  3227/11 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  3227/11, 427 и  426/11 
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(пут). Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  северозапада , прати  јужну  границу  путева, 
гіарцеле  бр.  426/11, 426/10 и  долазИ  До  тромеђе  парцела  бр. 437/4, 436/1 (улица) и  426/10 
(пут), затим  скреће  ка  западу, прати  северну  границу  парцеле  број  437/4 До  пресека  са  
планираном  регулационом  линијом  улице, која  прати  линију  објекта  на  парцели  број  
437/19. дање, граница  гірати  претходно  описану  планирану  регулациону  линију  улице  и  
долази  до  северне  границе  парцеле  број  437/4, затим  скреће  ка  западу, прати  северну  
границу  парцела  бр.  437/4, 437/20 и  437/6 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  437/6, 437/27 и  
438/12. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  северозападу , прати  западну  границу  парцела  бр. 
437/27, 425/4 и  425/1 и  долази  до  тачке  описа  број  25 на  прСсеку  са  планираном  
реrулационом  линијом  кружне  раскрснице , коју  прати  до  пресека  са  јужном  границом  
парцеле  број  422/3. дање, граница  обухвата  и  прати  границу  парцела  бр.  422/3, 422/2 и  
долази  до  тачке  onuca број  26 на  тромеђи  парцела  бр.  422/2, 421/3 и  425/3, затим  прати  
јужну  границу  парцела  бр. 425/3 и  420/10 и  долази  до  тромеђе  nарцела  бр. 420/10, 420/9 и  
425/3, затим  пресеца  парцеле  бр.  425/3 и  426/9 и  у  правцу  севера  прати  западну  границу  
парцеле  број  321/8, пресеца  парцелу  број  379/2, наставња  да  прати  западну  границу  
парцела  бр. 321/8, 321/7 и  321/5 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  321/6, 376/1 и  376/5. Од  
ове  тачке  граница  пресеца  парцеле  бр.  321/6, 358/3 и  321/35 и  долази  до  тромеђе  парцела  
бр. 321/35, 321/4 и  309/1, затим  прати  заnадну  границу  парцеле  број  309/1 до  пресека  са  
продуженим  правцем  северне  рсгулационе  линије  планиране  улице. дање, граница  скреће  
ка  истоку, прати  претходно  описан  правац  до  пресека  са  осовином  Улице  Аркадија  
Варађанина , затим  скреће  у  правцу  севера, прати  осовину  Улице  Аркадија  Варађанина  до  
пресека  са  северном  границом  парцеле  број  3 10. Од  ове  тачке  граница  скрећс  ка  истоку, 
прати  северну  границу  парцеле  број  3 10 до  западне  границе  парцеле  број  3 176/2 (канал), 
затим  скреће  ка  северозападу , прати  заnадну  границу  парцеле  број  3176/2 (канал) до  
пресека  са  јужном  регулационом  линијом дП  АІ  (Е-75). од  ове  тачке  граница  скреће  
ка  западу, прати  јужну  реrулациону  линију  ДП  АІ  (Е-75), прелази  преко  КО  Нови  Сад  111, 
ко  Нови  Сад  ј  и  КО  Нови  Сад  јУ, пресеца  парцелу  број  892 (пруга), и  долази  до  тачке  
којајс  утврђена  за  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана. 

Планом  ће  се  обухватити  nриближно  902 ћа. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  202 1. године  - пречишћен  текст  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  39/06) (у  дањем  тексту: Генерални  план). 

Члан  4. 

Цињ  израде  Плана  је  преиспитивање  решења  из  важећег  плана, а  нарочито  начин  
спровођења  плана  и  концеnт  одвођења  отпадних  вода. У  складу  са  просторним  
капацитетима , преиспитаће  се  постојећа  и  по  потреби  утврдити  нова  усмеравајућа  
правила  уређења  и  грађења, начин  спровођења  и  начин  опремања  простора  у  складу  са  
новим  законским  и  планским  решењима . 
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Члан  5. 

ј(онцептуални  оквир  планирања  одређен  је  Генералним  планом. 

Члан  6. 

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

Члан  7. 

Средства  за  израду  Плана  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
земњишта  за  2020. годину  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  Сада , бр.  59/19, 8/20 и  45/20). 

Члан  8. 

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

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неnриступању  изради  стратешке  проценс  
утицаја  пјіана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  у  севериом  деду  града, 
северно  од  Канала  ДТД  у  Новом  Саду  на  животну  средину, и  графички  нриказ  оквирне  
границе  обухвата  Плана. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањсм  материјала  
којим  се  представва  коицептуални  оквир  уређења  простора, у  приземњу  пословне  зграде  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, 
у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Клиса  Нови  Сад, Улица  Савска  број  27, Месне  
заједнице  ,,Видовданско  насење  Нови  Сад, Улица  Јована  Андрејевића  број  2а, Месне  
заједнице Нови  Сад, Шајкашка  број  26 и  Месне  заједнице  ,,Ченеј  Ченеј , Вука  
Караџића  број  289, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
http://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevіnѕke-poѕlove-0.  

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  генералне  регулације  простора  за  
мешовиту  намену  у  северном  делу  града, северно  од  Канала  ДТД  у  Новом  Саду, у  
приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа Завод  за  урбанизам  І-јови  Сад, 
Булсвар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Клиса  Нови  Сад, Улица  
Савска  број  27, Месне  заједнице  ,,Видовданско  насејве  Нови  Сад, Упица  Јована  
Андрејевића  број  2а, Месне  заједнице  ,,Салајка  Нови  Сад, Шајкашка  број  26 и  Меснс  
заједнице Ченеј , Вука  Караџића  број  289 и  путем  интернет  странице  Скупштине  
Града  Новог  Сада  ћttрѕ;//ѕkuрѕtіпа.поvіѕаd.гѕ /јаvпі-пvіd/ и  интернет  странице  Града  Новог  
Сада  ћttр://www.nоvіѕаd.гѕ /lаt/gгаdѕkа-пргаvа-zа-uгbапіzамі-gгаdјеvіnѕkе-роѕ1оvе-0. 
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Члан  11. 

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

РЕпУБЛиКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОДиНА  
ГРАД  ноВи  слд  
CKyrHHTuHA ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Врој : 35- 192/2020-ј  
27. новембар  2020. годиНе  
НоВи  САД  MЅc Јелена  аринковић  Радомировић  

 





Градска  управа  за  урбанизам  и  грађсвинске  послове, на  осНову  члана  9. став  3. 
3акона  о  стратепјкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавл,еном  Миіпњсњу  Градске  управе  за  заштиту  ?кив•отне  
средине, број  Vј-501-1/2020-96 од  09.04.2020. годннс, доноси  

РЕШЕЊ •Е  

О  НЕПРИСТУЛАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИДАЈА  ПЛАНА  
ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАДИЈЕ  ПРОСТОХА  3А  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  У  

СЕВЕРНОМ  ДЕЛУ  ГРАДА, СЕВЕРНО  ОД  КАЈІАЛА  дТд  у  нОВОм  САДУ  ПА  
ЖИВОТпУ  СРЕдШјУ  

Не  приступа  сс  изради  страТепјхе  іроцене  утнцаја  nnaua генералне  регулације  
простора  за  мешовиту  намену  у  северном  делу  града, северно  од  Канала  ДтД  у  Новом  
Саду  на  ЖИВОТН  средииу, којом  ће  бити  обухваlіен  простор  у  граuнцама  одређеним  
одлуком  о  изради  плана  генералне  регулације  простора  за  мемовиту  намену  у  севсрном  
делу  града, северно  од  Канала  ДТД  у  Новом  Саду. 

О  бр  а  зл  о  ж  е  њ  е  

Законом  о  стратешхој  процени  утицаја  на  животву  средину  ( Службеви  гласник  
Републике  Србије  бр.  135/04 и  88/10) прописаио  је  да  се  стратетпка  процена  вршн  за  
пданове, програме  u основе  у  области  просторног  и  урбаннстu хог  планирања. 

Одлуку  о  изради  стратеnіхе  процене  доноси  орган  надлежаи  за  приnрему  nyіaua, 
по  претходно  прибавњеном  мишњењу  органа  надлежног  за  послове  заштите  животве  
средuне  и  других  заинтересоваинх  органа  и  организација; Одлуха  о  изради  стратешке  
nроцене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  u објавЈЂује  
се. 

3аконом  о  плаuирању  и  изградњи  (1Службени  тласник  РС , бр. 72/09, 8 1/09 - 
исnравка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - уС, 50/13 - УС, 98/13 - уС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37119-др. захон  и  9/20), у  члаnу  46. ст. б. прописаноје  да  носилац  uзраде  
плана, пре  доношења  одлуке  о  изради  планског  докумелта, од  надлежног  органа  за  
послове  заштите  животие  средине  гірибавња  мишл.ење  о  потребн  нзраде  стратешке  
процене  утuцаја  наживотну  средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  nланскнх  докумената  за  које  се  израђује  стратепіка  
процена  утuцаја  на  животну  средuну  ( Службени  лнст  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  областu просторног  и  урбанистuчког  
планирања  за  које  се  uзрађује  стратепіка  процена  утицаја  на  жuвотну  средuну. Поред  тога  прописано  је  да  за  uзмене  плаuскuх  докумената, орган  надлежаи  за  nрипрему  
плана  може  одлучитн, по  претходно  прuбавњеном  мнмњењу  ортана  надлежног  за  
послове  залітите  животне  средине  и  других  заинтересован uх  оргаuа  и  организацuја, да  
се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животnу  средииу. 
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Услови  и  смсрницс  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  гіростора  дсфинисани  су  
Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  202 1. године  - пречиіпhен  текст  ( Службени  
дист  Града  Новог  Сада  број  39/06). 

Планом  генсралне  регулације  простора  за  меnіовиту  намену  у  северном  делу  
гарда, дуж  путева  М-7 и  Е-75 у  Новом  Саду  ( службени  лист  Града  Новог  Сада  бр. 
30/14 и  35/19) обухваћени  простор  је  претежно  намењен  тіословању , заштитном  
зелсиилу, саобраћајним  површинама , спорту  и  рекреацији  и  комуналним  повріпинама . 

Подручје  које  ће  се  обухватити  плалом  површинсје  око  1096 ћа, а  налази  се  у  КО  
Нови  Сад  іV, KO Нови  Сад  ј, КО  Нови  Сад  111 и  КО  Ченеј . 

Плаиом  се  обухватају  просторне  цсдиие  око  државних  путева  првог  реда  јА-1 (Е-

75) и  јВ-12 (М-7). Источну  границу  плана  представзња  железничха  пруга  Нови  Сад  - 
Зрењанин, јужну  осовина  Канала  Дуиав-Тиса-Дунав  Савино  Село  - Нови  Сад, а  
северну  грапица  грађевинског  подручја  града. На  западу  се  простор  у  обухвату  Плала  
гранчи  са  садржајима  дуж  Темеринске  улице  и  Темеринског  пуга. 

Планом  ће  се  обухваhени  простор  у  највећој  мери  наменити  пословању. Уз  
пословање, значајну  поврілину  заузимаће  зелене  и  саобраhајне  површине . У  обухвату  
су  и  значајне  комуналне  површине, као  и  нлаиирани  спортски  цеитар. 

Пословање  ће  се  плалирати  у  две  категорије . У  радним  зоnама  планираhе  се  
садржаји  секундарних  и  терцијарних  делатностн, док  ће  у  пословним  зонама  на  
улазним  правцима  преовлађивати  терцијарни  сектор  уз  могућност  реализацнје  
садржаја  производног  занатства. 

У  зони  Темеринске  петње  у  регулацији  државног  пута  јА-1 плалирани  су  
обострало  услужни  центри  за  потребе  корисника  државног  пута. 

Комуиалне  површине  на  nростору  у  обухвату  су  депонија  комуналног  отпада, и  
значајни  енсргетски  комлекси  и  то  Главна  мерно-регулациона  станица  за  гас  и  Тц  
,,Римски  шаичеви . 

Унутар  обухваhсног  подручја  плаuиран  је  комплекс  градског  спортско-
рекреативног  центра  на  површини  од  око  23 ha, на  локацији  постојећсг  стрелишта. 
Преиспuтаћс  се  и  могућuост  реализације  спортских  садржаја  унутар  намене  пословања  
на  улазним  правцима. 

Ограпичења  на  простору  су  постојећu отворени  каuали, секуnдарни  насип, низак  
терен  и  заштитви  коридори . Простор  који  ће  се  обухватити  планом  прссецају  
заштитни  инфраструктурни  коридори  далековода, гасовода  и  железничхе  пруге  у  
којимаје  ограnичена  изrрадња. 

Пословни  садржаји  у  обухвату  nлана  реализовани  су  у  деловима  где  постоји  
инфраструхтура , а  овим  лланом  ће  се  преиспитати  важећа  решења  и  плаnирати  нова  
орјентација  одвођења  отпадних  вода  ка  планиралом  пречистачу . Передуслов  за  
реализацију  кланираних  намена  у  зони  нискпх  терена  ће  бити  насипање  терена. 

Цињ  израде  и  доношења  плаuа  је  преиспитивање  решења  из  важећег  плаиа, а  
нарочито  спровођења  хтлана  и  концепт  одвођења  отпадних  вода. У  складу  са  
просторним  капацитетима , преисnитаhе  се  постојећа  и  по  потреби  утврдити  нова  
усмеравајућа  правила  уређења  и  грађења, начин  спровођења  и  начин  опремања  
простора  у  складу  са  новим  законскuм  и  планским  решењима. 

С  обзиром  на  то  да  је  у  складу  са  критеријумима  из  члана  6. Захона  о  стратеіпкој  
процени  утицаја  на  кивотну  средину  оцењено  да  не  постоји  могућиост  значајнијег  
утицаја  на  животну  средuну  и  да  јс  већ  израђена  стратешка  процена  утицаја  за  План  
генералие  регулације  простора  за  мешовиту  намену  у  северном  делу  града  дуж  путева  
М-7 и  Е-75 у  Новом  Саду, доноси  се  решење  о  непристулању  изради  стратешке  
процене  утицаја  плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  у  северном  
делу  града, северно  од  Канала  ДТД  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу , за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  плаиа  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  у  северНом  делу  
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града, северно  од  Канала  дТд  у  Новом  Саду, услови  запітите  животне  средине, односно  потреба  покретања  поступка  процене  утицаја  на  живОтну  средину, биће  утврђени  у  складу  са  Законом  о  процени  угицаја  на  животну  средину  (?Сзіужбени  
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  угицаја  на  животну  средину  (??Службени  гласник  РС , број  1 14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву . 

РЕТЈУБЛШ  СРБИЈА  
АУТОНОМнА  ПОКРАЛША  ВОЈВО  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УпРАВА  ЗА  УРБАНи3Ам  
И  ГРАЂЕВШІСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : У-35-192/20 
Дана: 16.04.2020. годчне  
Нови  САД  
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