
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  Новот  Сада  на  УІ  ссдници  од  27. новембра  2020. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ОКРУЖНОГ  ЗАТВОРА  

УНОВОМСАДУ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  генералне  регулације  окружног  затвора  у  
Новом  Саду  (у  дањсм  тексту : План). 

Члан  2. 

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

3а  почетну  тачку  ониса  оквирне  границе  Плана  утврђенаје  тачка  на  тромеђи  парцела  
бр. 118/17, 117/1 и  117/5. Од  ове  тачке  у  правцу  истока, граница  прати  северну  границу  
парцеле  број  117/1 и  њеним  продуженим  правцем  долази  до  западне  границе  парцеле  број  
117/8. дање, у  правцујугоистока  граница  прати  северну  границу  парцела  бр.  116/10 и  116/8, 
затим  скреће  кајугу, прати  западну  границу  парцела  бр.  855/25 и  860/2 и  долази  до  тромеђе  
парцела  бр. 860/2, 835/1 и  855/36. дањс, граница  скрећс  ка  западу, прати  северну  границу  
парцела  бр.  835/1 и  835/27, затим  скреће  ка  северу  и  прати  западну  границу  парцела  бр. 
124/22, 124/21, 124/20, 124/19, 124/18, 124/17, 124/16, 124/15, 124/14, 124/13, 124/12, 24/11, 
124/10, 124/9, 124/8, 124/7, 124/6, 124/5, 124/4, 124/3, 124/2, 124/1 и  долази  до  тромеђе  
парцела  бр.  124/1, 125/11 и  118/26. Од  ове  тачке  у  правцу  истока  граница  прати  северну  
траницу  парцела  бр.  124/1, 124/23 и  124/26, затим  скреће  ка  северу, прати  западну  границу  
парцела  бр. 117/6 и  117/1 и  долази  до  тачке  којаје  утврђена  за  почетну  тачку  описа  оквирне  
границе  Плана. 

Планом  ће  се  обухватити  приближно  11,50 ћа. 

Чланз. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  nростора  дефинисани  су  
Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  2021. године  - пречишћен  текст  (,,Службени  ЈІИСТ  
Града  Новог  Сада , број  39/06) (у  дањем  тексту : Генерални  план), којим  је  обухваћени  
простор  намењен  за  специјалне  намене, пословање  на  улазним  правцима  и  породично  
становање, и  Планом  генералне  регулације  простора  за  породично  становање  уз  
Темерински  и  Сентандрејски  пут  са  окружењем  у  і-јовом  Саду  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр! 30/14 и  75/16) (у  дањем  тексту: План  генералне  регулације), којим  је  
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обухваћени  простор  претежно  намењен  за  породично  становање, специјалне  намене  и  
саобраћајну  површину  (градска  сабирна  улица). 

Члав  4. 

Цил  израде  Плана  је  уређење  простора  и  утврђивање  правила  грађења, како  би  се  
омогућила  изградња  новог  објекта  Окружног  затвора  и  на  тај  начин  проширио  постојећи  
комплекс . дефинисањем  правила  уређења  и  грађења  омогућиће  се  реализација  планираних  
садржаја  у  складу  са  потребама  и  захтевима  корисника  простора . 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређенје  Генералним  планом  и  Планом  генералне  
регулације . 

Члан  б. 

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

Члан  7. 

Средства  за  израду  Плана  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
земњијпта  за  2020. годину  (,,Службени  лист  Града  І-јовог  Сада , бр. 59/19, 8/20 и  45/20). 

Члан  8. 

План  ће  израдити  Јавно  предузеће 3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решењс  о  неприступању  изради  стратепіке  процене  
утицаја  плана  генералне  регулације  окружног  затвора  у  ј-јовом  Саду  на  животну  средину  и  
графички  гіриказ  оквирне  границе  обухвата  Плана. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуl(е, излагањем  материјала  
којим  се  представла  концептуални  оквир  уређења  простора, у  приземлу  пословне  зграде  
Јавног  предузећа Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  З, у  
просторијама  Месне  заједнице  ,,Клиса  Нови  Сад, Улица  Савска  број  27, путем  интернет  
странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httрѕ://ѕkuрѕtјпа.nоујѕаd.гѕ /гавј-јауnј-uујd/ и  
интернет  странице  Града  Новог  Сада  http://www.ііovіѕad.rѕ/іat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-
і-gradj  evіnѕke-poѕlove-0. 
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Јавни  увид  обавиће  се  излатањем  нацрта  плана  генералне  регулације  окружнот  
затвора  у  Новом  Саду, у  приземзју  пословне  зграде  Јавног  гіредузећа Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  З, у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Клиса  
Нови  Сад, Улица  Савска  број  27, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  
httpѕ:llѕkupѕtіna.novіѕadѕѕljavnі-uvіdі  u интернет  страницс  Града  Новог  Сада  
ћttр://www.поvіѕаd.гѕ/lаtigгаdѕkанргауа zацгbапјzам. ј.gгаdјеvјпѕkероѕ tоvе 0 

Члан  11. 

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

РЕПУБЛКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПјПТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Предд  ца  
Број : 35-614/2020-ј  
27. новембар  2020. тодине  
НОВИ  САД MЅc ЈелМаринковић  Радомировић  



ОБУХВАТ  ПЛАНСКОГ  ГIОДРУЧЈА  
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ОКВИРНА  ГРАНИЦА  ОБУХВАТА  ЛЛАНА  

Јавнс  предуаеће  УРВАНИЗАјVТ  завод  аа  урбанизам  
НОвL Сад, Булевар  цара  Лазара  31111 

ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ОКРУЖНОГ  АТВОРА  у  новоМ  САДУ  

КОНЦЕПТЧАЛНИ  ОКВИР  ПЛАНА  - 



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. Закона  о  
стратеІпкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бР.  135/04 и  
88/10), а  по  прибавњеном  Мипдгењу  Градске  управе  за  заіптиту  животне  средине, број  
Уј-501-1/2020-230 од  09.09.2020. године,  доноси  

РЕШЕЊЕ  

О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДВ  СТРАТЕШКЕ  пРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  
ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ОКРУЖНОГ  ЗАТВОРА  У  Новом  САДУ  НА  

ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Не  пристуда  се  изради  стратеппсе  процене  утицаја  плана  генералнс  регулације  
окружног  затвора  у  Новом  Саду  на  животну  средину, којом  ће  бити  обухваћен  простор  
у  граиицама  одређеним  одлуком  о  изради  плаиа  генералне  регулације  окружног  затвора  
у  Новом  Саду. 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

3аконом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  ЖИВОТН  средину  ( Службени  гласник  
Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) прописаио  је  да  се  стратешка  процена  врши  за  
планове, програме  и  основе  у  области  просторног  н  урбанистичког  плаиирања. 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плана, 
по  претходно  прибавњеном  мишјвењу  оргаuа  надлежног  за  послове  заштите  животне  
средшзе  н  других  заиіпересованих  органа  и  организација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  средину  је  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објаввује  
се. 

Законом  о  планирању  н  изградњи  (1 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-др. закон  и  9/20), у  члану  46. ст. 6. прописано  је  да  носипац  израде  
плана, пре  доношења  одлуке  о  изради  планског  документа, од  надлежног  органа  за  
послове  заштите  животне  средине  прибавјва  мипзњење  о  потреби  израде  стратешке  
процсне  утнцаја  на  животну  средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процеuа  утнцаја  на  животву  средину  ( Службени  дист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  области  просторног  и  урбанистичког  
планирања  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средиuу. Поред  
тога  прописаuо  је  да  за  измене  планских  докумената , орган  надлежан  за  припрему  
плана  може  одлучити , по  претходно  прибавњеном  миіпњењу  органа  надлежног  за  
послове  заштите  животне  средине  и  других  заинтересовавих  органа  и  оргавизација , да  
се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  rрађење  обухваhеног  простора  дефинисани  су  
Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  2021. године  којим  је  обухваћени  простор  
намењен  за  специјалие  намене, пословање  на  улазним  правцима  и  породнчно  
становање  и  Планом  генералне  регулације  простора  за  породично  становање  уз  
Темеринскн  и  Сентандрејски  пут  са  окружењем  у  Новом  Саду, којuм  је  обухваhени  
простор  претежно  намењен  за  породично  становање, специјалне  намен  и  саобраћајну  
површину  (rрадска  сабирна  улица). 



На  обухваћеном  простору  на  снази  је  План  ДеТаЈЂне  регулације  LНумице  Ј  и  11 у  
Новом  Саду  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада1 , број  16/03), који  се  овим  планом  
мења  у  Деловима  јужно  од  Аутопута  АI (Е-75), где  се  планира  ширење  комплекса  
Окружног  затвора. 

Планом  ће  бити  обухваћен  простор  који  се  налази  у  катастарској  општини  Нови  
Сад  Ју, површине  приближно  I 1,50 ba. 

Простор  у  обухвату  плана, у  његовом  југоисточном  делу, уз  Пролетерску  улицу, је  изграђен . У  овом  Делу  се  налази  комплекс  централног  затвора. Парцеле  уз  западну  
границу  обухвата  плава  нису  изграђене . 

Парцеле  у  обухвату  плава  ће  се  планирати  као  специјална  намена. На  подручју  се  
планира  проширење  комплекса  централног  затвора. 

У  западном  делу  посматраног  подручја  планира  се  изградња  новог  објекта, 
односно  нова  зграда  притвора, кула  осматрачница , помоћни  објекти, зидови  и  ограде. 
Планира  се  изrрадња  објекта  од  преко  5000 м2. Максимални  индекс  заузетости  целог  
комплекса  биће  до  25%, а  максимална  спратност  нових  објеката  до  П+2+Пк. 

Нови  објекат  биће  каі-Іацитета  за  смепітај  260 притворених  лица, а  главни  улаз  у  објекат  биће  сајужне  страве  комплекса. 
Цил  израде  Планаје  уређење  простора  и  утврђивање  правила  грађења, како  би  се  

омогућила  изтрадња  ноВог  објекта  централног  затвора  и  на  тај  начин  проширио  
постојећu комплекс . дефинисањем  правила  уређења  и  грађења  омогућиће  се  
реализација  планираних  садржаја  у  складу  са  потребама  и  захтевима  корисника  
простора. 

Законом  о  стратеіпкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 135/04 и  88/10) прописаnо  је  да  се  за  планове  и  програме  у  
области  просторnог  и  урбавистичкот  плапирања  Врши  стратешка  процена. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  
планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  
средину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09), није  утврђен  као  простор  за  
који  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  плаиа  на  животну  средииу, доноси  се  
решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  геиералне  регулације  
окружног  затвора  у  Новом  Саду, на  животну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изтрадњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  плаиа  генералне  регулације  окружног  затвора  у  Новом  Саду, услови  заштите  
животне  средине, односно  потреба  покретања  поступка  процене  утицаја  на  животну  
средину, биће  утврђени  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  жнвотну  средину  
( Службени  тласник  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  
за  којеје  обавезна  процена  утицаја  и  Лиете  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  
утицаја  на  животну  средину  ( 1Службени  гласнuк  РС , број  114/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  у  диспозитиву . 

РЕHУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДИ  
ГРАД  Нови  слд  
ГРАДСКА  УHРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : У-35-614/20 
дана: 14.09.2020. године  
НОВИ  САД  

Вд  НАЧЕЛНИКА  
ејаи  Михајловић  
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