
На  основу  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републикс бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 ус, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/1 3 
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), Скуппітина  
Града  Новог  Сада  на  XV седници  од  26. маја  2021. годинс, доноси  

оДлуку  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОДРУЧЈА  
ЗАПАДНО  Од  ДРЖАВНОГ  ПУТА  јБ-12 У  НОВОМ  САДУ  

Члан  1. 

На  основу  овс  одлуке  израдиће  се  план  детањне  регулације  подручја  западно  од  
државног  пута  јБ-12 у  Новом  Саду  (у  далем  тексту : План). 

Члан  2. 

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

За  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана  утврђенаје  тачка  на  пресекујужне  
регулационе  линије  ДП  АІ  (Е-75) (парцела  број  3296/1) и  продуженог  правца  источне  
планиране  регулационе  линије  планиране  улице . Од  ове  тачке  у  правцујугоистока  граница  
прати  јужну  регулациону  линију  ДП  АІ  (Е-75) и  западну  регулациону  линију  петле  до  
тромеђе  парцела  бр.  3298/2, 239/26 и  3298/1 (канал), затим  скреће  ка  северу, прати  границу  
парцела  бр. 239/25 и  3298/1 (канал) и  у  правцу  југозапада  прати  западну  регулациону  
линију  режијске  саобраћајнице  (западно  од  дП  12). дање, граница  прати  северозападну  
регулациону  линију  раскрснице  дефинисане  осовинским  тачкама  бр.  10880 и  10034, затим  
скреће  ка  северу, прати  источну  регулациону  линију  планиране  саобраћајнице  и  њеним  
продуженим  правцем  долази  до  почетне  тачке  описа  оквирне  границе  Плана . 

Планом  ће  се  обухватити  приближно  29,40 ћа. 

Члан  З. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  у  северном  делу  града, дуж  
путева  М-7 и  Е-75 у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  30/14, 35/19 и  
9/20) (у  дањем  тексту : План  генералне  регулације ), којим  је  обухваћено  подручје  претежно  
намењено  пословању  на  улазним  правцима . 

Члан  4. 

Цињ  израде  Плана  је  преиспитивање  важећег  планског  решења  и  његово  
усклађивање  са  могућностима  реализације , у  складу  са  новим  захтевима  и  потребама  
корисника  простора . 
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Члан  5. 

Концептуални  окВир  планирања  одређенје  Планом  генералне  регулације . 

Члан  б. 

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

Члан  7. 

Средства  за  израду  Плана  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
земњишта . 

Члан  8. 

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

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  је  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  плана  детањне  регулације  подручја  западгіо  од  Државног  пута  ІБ-12 у  Новом  Саду  
на  животну  средину  и  графички  приказ  оквирне  границе  обухвата  Плана. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке , излагањем  материјала  
којим  се  представња  концептуални  оквир  просторгіог  развоја, у  приземњу  пословне  зграде  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  
просторијама  Месне  заједнице  Клиса , Нови  Сад, Савска  улица  број  27, путем  интернет  
странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvіd/ u 
интернет  странице  Града  Новог  Сада  http ://www.novіѕad.rѕ/Iat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-

і-gradj evі  іiѕke-poѕ  !ove- O. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  детањне  регулације  подручја  западно  
од  државног  пута  јБ-12 у  Новом  Саду, у  приземњу  пословне  зграде  Јавпог  предузећа  

3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  
Месне  заједнице  ,,Клиса , Нови  Сад, Савска  улица  број  27, путем  интернет  странице  
Скунштине  Града  Новог  Сада  htipѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  странице  
Града  і-Іовог  Сада  http://wwwnovіѕad.rѕ/!at/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevі nѕke-
poѕ!ove..O.  
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Члан  11. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-790/2020-1 
26. мај  2021. године  
НОВИ  САд  

Председница  

 

MЅc Јелеі  Маринковић  Радомировић  



ПЛАН  дnАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПОДРУЧЈА  ЗАі1АДНО  од  ДРЖАВНОГ  ПУТА  јБ -12 НОвОМ  САДУ  

ОБУХВАТ  ПЛАНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

!Т  

.  ј скеиРНАгРицоБ <ВАТАПлАНА  

Јаві-јо  предузеће  УРБАНИЗАМ  Завод  за  урбанизам А   
Hoou Cap, Булееар Лезере  З/Іјј  царе  

\ 



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађсвинске  послов; на  основу  члана  9. став  3. 3акона  о  
стратсшкој  процсни  утицаја  на  )КИВОТН  срсдину  (1 Службсни  гласник  РС , бр. 135/04 и  
88/1 0), а  по  прибавњеном  Мишњсњу  Градскс  управс  за  запітиту  животнс  средине, број  
Уј-50 1-1/2021-64 од  23.02.2021. године  , доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕПРИСТУНАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТпЦАЈА  ПЛАНА  
ДЕТАЈћНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОДРУЧЈА  ЗАПАДНО  Од  ДРЖАВНОГ  ПУТА  јБ-12 У  

НОвом  САДУ  
НА  ЖјіВОТHУ  СРЕДИНУ  

Не  пристула  се  изради  стратешке  процене  утицаја  гтлана  детањнс  рсгулације  
подручја  западно  оД  Државног  лута  ЈБ-12 у  Новом  Саду  на  животну  средину, којом  ћс  
бити  обухваћен  простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  изради  плана  детањне  
регузјације  подручја  западно  од  Државног  пута  јЕ-12 у  Новом  Саду. 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

3аконок  о  стратсшкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  
Републикс  Србијс  бр. 135/04 и  88/10) nponucauo je да  се  стратешка  процена  врши  за  
планове, програме  и  основс  у  области  просторног  и  урбанистичког  nланирања. 

Одлуку  о  изради  стратсшке  процене  доноси  орган  Надле)кан  за  припрему  плана, 
по  прстходно  прибавњеном  мипіњењу  оргада  надлежног  за  послове  заштите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавњује  
се. 

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, 
83/1 8, 3 1/19, 37/19-др. закон  и  9/20), у  члану  46. ст. 6. ттрописано  је  да  носилац  израде  
плана, гтре  доношења  одлуке  о  изради  планског  документа, од  надлежног  органа  за  
послове  заштитс  животне  средине  прибавња  мишњење  о  потреби  израде  стратепіке  
процене  утицаја  на  животну  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  просторног  и  урбанистичког  
плаuирања  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  планских  докумената , орган  надлежан  за  припрему  
плана  може  одлучити, по  претходно  прибавњеном  митдЈвењу  органа  надлежног  за  
послове  заІнтите  ?кивотне  срединс  и  других  заинтересовапих  органа  и  организација , да  
се  не  израђује  стратејпка  процена  утицаја  на  животну  средину  

Подручје  које  ће  се  обухватити  планом  детањне  регулације  подручја  западно  од  
Др)кавног  пута  јБ-12 у  Новом  Саду, површине  око  29,40 ha, налази  се  у  северном  
делу  града  уз  значајне  саобраћајне  правце  чијим  осовинама  је  утврђена  граница  
плана. То  су  постојеће  саобраhајнице, Државни  пут  ІА-1 (Е-75) на  северу  и  државни  
пут  IБ-12 (М-7) као  источјта  граница  овог  простора. Са  западне  стране  граница  је  
дефинисана  трасом  лостојећег  далековода  а  сајужне  регулацијом  плаnираних  улица. 

Обухваhено  подручје  се  налази  у  катастарској  опінтини  (у  дањем  тексту  КО) 
Нови  Сад  Iјј.План  генералне  ретулације  простора  за  мешовиту  намену  у  северном  
делу  града, дуж  путева  М-7 и  Е-75 (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  30/14 и  
35/19), овај  просторје  прстежно  намењен  пословању  на  улазним  правцима. 



За  ово  подручје  на  спази  је  ГЈлан  дет uњне  регулације  простора  улазног  правца  

западно  оД  пута  Нови  Сад  - Зрењанин , јужно  од  Каћке  петУње  у  Новоі  Саду  

(,,Службени  лист  Града  Новог  Сад&, број  1/04), којим  је  предметно  подручје  
намењено  трговини , спорту  и  рекреацији , угоститеЈЂсТву  и  производном  СЛЖНОМ  

занатству, индустрији  и  грађевинарству  и  зеленим  поврілинама . 

Простор  се  налази  западно  од  пута  ІБ-12 (Нови  Сад-Зрењанин) и  подењен  је  

на  три  блока, Мелиоративни  канал  ,,Велики  рит  пресеца  подручје  и  дели  га  северни  

и  јужни  део, аједним  делом  са  источне  стране  одваја  простор  од  државног  пута  јА-1 

(Е-75) и  ,,Каћке  гјетње . 

Обухваћенн  простор  је  потпуно  неизграђен , и  као  тајсав  представња  велики  

потенцијал  за  привредни  развој  града, нарочито  због  повоњног  положаја  и  ослањања  

на  две  велике  саобраћајнице . 

Цињ  израде  плала  је  угврђивање  правила  уређења  и  грађења  у  складу  са  

правилима  усмеравајућег  карактера  која  су  дата  планом  генералне  регуладије . 

Законом  о  стратеІnкој  процени  утицаја  na животну  средину  (,,Службени  гласник  

Републике бр. 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  за  планове  и  програме  у  

области  просторног  и  урбанистичЕог  планирања  врши  стратешка  процена. 

С  обзиром  да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  

докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  угицаја  на  кивотну  средину  
(ІСлужбени  лист  Града  Новог  Сада1 , број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  се  

израђује  стратешка  процена  утицаја  плана  на  животну  средину, доноси  се  репіење  о  

неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  детаЈЂне  регулације  подручја  

западно  од  Државног  пута  јЕ-12 у  І-Іовом  Саду  на  животну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  

основу  плана  детаЈЂне  регулације  подр)тчја  западно  од  државног  пута  јБ-12 у  Новом  

Саду, услови  заштите  животне  средине, односно  потреба  покретања  поступка  процене  

утицаја  на  животну  средину, биће  утврђени  у  складу  са  Захоном  о  процени  утицаја  на  

)кивотну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  

утврђивању  Листе  гтројеката  за  које  је  обавезnа  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  

које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , 

број  114/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву . 

   

Вд  НАЧЕЛНHКА  
дејан  Михајловиh 

РЕЛУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЛША  ВОЈЋОДиHА  
ГРАД  Нови  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
и  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  : У-35-790/20 
даіш: 02.03.2021. године  
НОВИСАД  
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