
На  основу  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 8 1/09 - исправка, 64/10 - ус, 24/1 1, 12 1/12, 42/13 - УС, 50/13 
- уС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 3 1/19, 37/19 

- др. закон  и  9/20) и  члана  39. тачка  7. 
Статута  Града  Новог  Сада  (1,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  VІ  седници  од  27. новембра  2020. године, доноси  

одлуку  
о  изрлди  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

дЕЛА  САЛАЈКЕ  У  НоВоМ  САдУ  
(ЛОКАЛИТЕТ  НА  УГЛУ  УЛИЦА  ЕРАНКА  РлдИЧЕВИЋА  И  РАДОЈА  

ДОМАНОВИЋА) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  
рсгулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  13/19 и  
32/19 - исправка) (у  далем  тексту : План), за  локалитет  на  углу  улица  Вранка  Радичевића  и  
Радоја  домановића . 

Члан  2. 

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

За  почстну  тачку  описа  границе  дела  грађсвинског  подручја  Плана, утврђенаје  тачка  
на  тромеђи  парцела  бр.  4275, 4272 и  4274/1. Од  ове  тачке, у  правцу  југа, граница  прати  
границу  парцела  бр. 4275 и  4274/1 до  прссека  са  северном  планираном  регулационом  
линијом  Улице  Бранка  Радичевића , затим  скрећс  ка  западу, прати  северну  планирану  
регулациону  линију  Улице  Бранка  Радичевића  до  прссска  са  источном  nланираном  
регулационом  линијом  Улице  Радоја  домановића . дале, граница  скреће  у  правцу  ссвера, 
прати  источну  планирану  рсгулациону  линију  Улице  Радоја  домановића  до  пресека  са  
границом  nарцела  бр. 4280 и  4282, затим  граница  скреће  ка  истоку, прати  северну  границу  
парцела  бр. 4280 и  4281 до  тромеђе  nарцела  бр. 4281, 4282 и  4272. Од  ове  тачке, граница  
скреће  ка  југу, прати  границу  nарцсла  бр. 4 1 8 1 и  4272, затим  скреће  ка  истоку, прати  
северну  границу  парцела  бр. 4276 и  4275 и  долази  до  тачке  І(ојаје  утврђена  за  почетну  тачку  
описа  границе  измена  и  допуна  Плана. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  0,21 ћа. 

Чланз. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  
у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  52/11, 17/17, 9/18, 22/19 и  50/19) (у  
дасм  тексту: План  генералне  регулације), којим  је  обухваћени  простор  претежно  намсњен  
вигнепородичном  становању  средњих  густина. 
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Члан  4. 

Цил  израде  и  доношења  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  тіреиспитивање  
важећег  планског  рсшења, односно  промена  правила  уређења  и  правила  грађења  ради  
оптималнс  реализације  на  тереіту . 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одрсђен  је  Планом  генералне  регулације . 

Члан  б. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Планаје  14 дана  од  дана  ступања  на  
снагу  ове  одлуке, односно  доставлања  посебних  услова  за  израду  измена  и  допуна  Плана  
од  стране  надлежних  институција . 

Члан  7. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбедио  је  Момчило  
Павловић  из  Новог  Сада. 

Члан 8. 

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Плана  израдиће  Јавно  предузеће 3авод  
за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  дсла  Салајке  у  Новом  
Саду  на  животну  средину  и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја  које  се  мења. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  
којим  се  представла  концептуални  оквир  просторног  развоја, у  приземлу  пословне  зграде  
Јавног  тіредузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  З, у  
просторијама  Месне  заједнице Улица  Шајкашка  број  26, путем  интернет  
странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  ћttрѕ://ѕkпрѕtЊа.поvіѕаd.гѕ/гапі-јаvпі-uvіd/ и  
интернет  странице  Града  І-јовог  Сада  http://www.novіѕad.rѕ/!at/gradѕka-uіnava-za-urbanіzam-
ј- гаdјеvјnѕkе-роѕ!оуе-О.   

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
деталне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  упица  Бранка  
Радичевића  и  Радоја  домановића), у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  

Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  З, у  просторијама  
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Месне  заједниде Улица  Шајкашка  број  26, путем  интсрнет  странице  Скупштине  
Града  Новог  Сада  ћtФѕ://ѕkuрѕtіпа.лоvіѕаd.гѕ/јаvпј-џvіd/ и  интернет  странице  Града  Новог  
Сада  httР://www.поvіѕаd.гѕ/lаtI гаdѕКа_uргаvа_zа_џгbапјzамј.. гаdјеујпѕkероѕјоуео   

Члан  11. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  СЛД  
CKYrHHTHHA ГРАДА  НОВОГ  САДА Председннца  
Број : 35-321/2020-ј •—;:7 
27. новембар  2020, године  
НОВИ  САД  MЅc ЈелиаVгринкови1і  Радомировић  
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ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ДЕЛА  САЛАЈКЕ  У  НоВоМ  САДУ  

(локалитет  на  углу  улица  Вранка  Радичевића  и  Радоја  домановића ) 

ОБУХВАТ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ГІЛАНА  

• с  с  с  ГРАНИЦА  ОБУХВАТА  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  
ГІЈІАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  завод  за  урбанизам (\ 
Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3Лtј  



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  осНову  члана  9. став  3. 
Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (Іслужбени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавњеном  Мишњењу  Градске  управе  за  затзлиту  животне  
средине, број  УІ-501-1/2020-149 од  09.06.2020. годиве, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕЛРИСТУТГАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ГТРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ОДЈГУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОпУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЛІІЕ  РЕГУЛАЦИЗЕ  ДЕЛА  САЛАЈКЕ  У  

ноВом  САДУ  

Не  приступа  се  изради  сwатепјке  nроцене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  
плана  деталне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  на  животну  средину, којом  ће  бити  
обухваћен  простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  изради  измена  и  допуна  Плана  
детајњне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  Бранка  
Радичевића  и  Радоја  Домановића). 

обр  а  з  л  о  .к  е  њ  

Законом  о  стратепЈкој  процени  утицаја  на  жнвотну  средину  ( Службени  гласник  
Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратешка  процена  врши  за  
плаuове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбаиистичкот  лланирања. 

Одлуху  о  изради  стратевіке  процене  доноси  оргав  надлежан  за  припрему  плана, по  
претходно  прибавњеном  мишњењу  оргаuа  надлежног  за  послове  заілтнте  животне  
средине  и  других  заивтересованих  органа  и  организација. Одлука  о  израдн  стратепіке  
процене  утицаја  на  животву  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  плаuа  и  објавњује  се. 

Захоном  о  плалирању  и  изградњи  ( Службени  тласнчк  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. закон  и  9/20), у  члану  46. ст. 6. прописаио  је  да  носијтац  израде  
пјјаиа, пре  доношења  одлуке  о  нзради  планског  документа, од  надлежног  оргаиа  за  
послове  заштите  животне  среднне  прибааіња  мишлење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планскнх  докумсната  за  које  се  израђује  стратетпка  
процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службеnu лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  областu просторног  и  урбанистичког  планирања  
за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животиу  средину. Поред  тога  прописаuо  
је  да  за  измене  планских  докумената, оргаu надпежан  за  припрему  плана  може  одлучити , 
по  преходно  прибавњеном  мишњењу  органа  надлежног  за  послове  заштвте  животuе  
средине  и  других  заиитересова uих  органа  и  оргаuизација, да  се  не  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  животну  среднну. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Нпаuом  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целннама  
у  Новом  Саду  којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  витиепородичаом  
становању  средњих  густина. 

Одлуком  о  изради  измена  и  допуна  Плана  обухватиће  се  простор  који  се  налази  у  
Катастарској  опјпгини  Нови  Сад  Т, на  углу  улица  Бранка  Радичевића  и  Радоја  домановића  
на  Салајци, површине  0,2 1 ћа. 

Цил  израде  и  доношења  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  
важећег  планског  решења, односно  промена  правнла  уређења  и  правила  грађења  ради  
оптималне  реалазације  на  терену. 
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С  обзиром  на  гіоложај , повріпину  и  геометрију , на  новоформираној  парцели  је  

могуће  проіиирити  зону  изградње  са  10 на  14 м  уз  остале  услове  који  ће  се  ііримењивати  
из  важећег  плана  (индекс  заузетости , мирујући  саобраУіај , озелењавање  и  др.).  На  
парцелама  бр.  4276 и  4275, које  се  обавезно  обједињавају , последично  ће  се  дефинисати  
промена  зоне  изградње  на  западном  делу  парцеле.  На  овим  нарцелама  је  планирана  
изградња  вишегтородичног  стамбеног  објекта  П+2+Пк  односно  П+З+Пк, зависно  од  
површине, према  правилима  дефинисаним  важећим  планом, и  могуће  је  обједињавање  са  
суседном  парцелом . 

Изменама  и  допувама  Плана  детањне  ретулације  повећава  се  бруто  развијена  
грађевинска  површина  планираиог  вишепородичног  стамбеног  објекта  на  утлу  улица  
Брапка  Радичевића  и  Радоја  Домановића . 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  допунама  плаuског  документа  и  да  се  
ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  
израђује  стратемха  процена  угицаја  на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  се  израђује  стратеілха  процена  утицаја  
пдана  на  животну  средину, доноси  се  решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  на  животну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  основу  
измена  и  допуна  Гілана  дета.њне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  
улиаа  Бранка  Радичевића  и  Радоја  Домановића), услови  заштите  животне  средине, 
односно  потреба  покретања  поступка  лроцене  утицаја  на  животну  средину, биће  утврђени  
у  скла,цу  са  Законом  о  процени  угицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  
утицаја  и  Листе  nројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  
(ІІСјІужбени  гласник  РС,І, број  1 14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву . 

РЕУБЛиКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЛIНА  ВОЈ]3ОдНА  
ГРАД  НоВи  САД  
ГРАДСКА  УHРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВІІНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : У-35-321/20 
дана: 11.06.2020. годиие  
нОВи  САД  
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