
На  оснопу  члана  46. став  1. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 8 1/09 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, 9/20 и  52/21) и  члана  39. 
тачка  7. Статута  Града  І-јовог  Сада  (,,Службени  лист  Града  ј-јовог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУІ  седници  од  ј  8. јуна  202 1 године, доноси  

одјlУкУ  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  УЛАЗНОГ  

ПРАВЦА  ДУЖ  ПУТА  НОВИ  САд  - РУМЕНКА  
(ЛОКАЛИТЕТ  НА  ПАРДЕЛАМА  БР. 4153, 4154 И  4155 кО  РУМЕНКА) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  
регулације  улазног  правца  дуж  пута  І-јови  Сад  - Руменка  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  18/10), (у  дањем  тексту: гјлан), за  локалитет  на  парцелама  бр. 453, 454 и  4!55 
у  Катастарској  олштини  (у  дањем  тексту : КО) Румеј•јка . 

Члан  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  део  грађевинског  подручја  
Плана  у  КО  Руменка, унутар  описане  границе . 

3а  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана, утврђенаје  тачка  
на  тромеђи  парцела  бр. 4209/2, 4209/1 и  4435/1 (пут). Од  ове  тачке, у  правцу  југоистока , 
граница  прати  источну  границу  парцела  бр. 4435/1 (пут) и  4155 и  продуженим  правцем  
источне  границе  парцеле  број  4155 долази  до  осовине  планиране  улице . дање, граница  
скреће  ка  југозападу , прати  осовину  планиране  улице  до  nресека  са  северном  планираном  
регулационом  линијом  дП  ІIA-111, затим  скреће  ка  северозападу , прати  северну  планирану  
регулациону  линију  ДП  јІА-111 до  пресека  са  границом  парцела  бр. 4152 и  4253. Од  ове  
тачке  граница  прати  границу  парцепа  бр. 4 152 и  4253 и  њеним  продуженим  правцем  долази  
дојужне  границе  парцеле  број  4214/1. Од  ове  тачке, у  правцу  североистока  граница  прати  
јужну  границу  парцела  бр, 4214/, 4213/1, 4212/1, 4211/1, 4210/1 и  4209/1, затим  скреће  ка  
југоистоку , прати  границу  парцела  бр. 4209/10 и  4209/2 и  долази  до  тачке  којаје  утврђена  
за  почетну  тачку  описа  границе  измена  и  допуна  Плана . 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  4,80 ha. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  насењеног  места  Руменка  (,,Слу?кбени  лист  Града  Новог  
Сада , број  21(15), (у  дањем  тексту: План  генералне  регулације ), којим  је  обухваћени  
простор  намењен  за  пословање  на  улазним  гіравцима , спратности  до  П+2. 
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Члан  4. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  доnунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
гіланског  рсшење  и  дефинисање  планских  параметара  тако  да  се  оптимизује  могућност  
планираног  решења  нзмештањем  саобраћајнице , а  пгто  ће  омогућити  повоњнију  просторНу  
организацију  и  бржу  реализацију  планираних  намена . 

Члан  5. 

ј{онцептуални  оквир  планирања  одређен  је  Планом  генералне  рсгулације . 

Члан  б. 

РОІ( за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  15 радних  дана  од  дана  
усвајања  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана, односно  од  доставњања  посебних  услова  
за  израду  планског  документа  од  стране  надлежних  институција . 

Члан  7. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбедила  је  Гордана  
Момчиловић  Мирић  из  І-Іовог  Сада. 

Члан  8. 

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Плана  израдиће  Јавпо  предузеће  ,,Урбанизам  Завод  
за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Гілана  детањне  регулације  улазног  правца  дуж  пута  
Нови  Сад  - Руменка  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  у  
приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  месне  заједнице Војвођанска  улица  
број  19, Руменка , путем  интернет  странице  СІ(упштине  Града  Новог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/raііі-javnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  І-јовог  Сада  
ћttр://www.поvіѕаd.гѕ /lаt/ гаdѕkа-нргаvа-zа-uгbапіzапі -і- гаdјеvіnѕkе-роѕ Iоvе-О. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
детањне  регулације  улазног  правца  дуж  пута  ј-јови  Сад  - Руменка  (локалитет  на  парцелама  
бр. 4153, 4154 и  455 І{О  Руменка) у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  І-јови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  
Месне  заједнице Војвођанска  улица  број  19, Руменка , нутем  интернет  странице  



3 

Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіііa.novіѕadrѕ/javnі-uvіd/ u интернет  странице  
Града  Новог  Сада  httр://www.nоУіѕаd.гѕ/!аt/gгаdѕkа-uргауа zачјгbапјzамј gгаdјеујиѕ kе   
poѕ!ove-O. 

Члан  11. 

Ова  одлука  стуна  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службеном  лисТу  
Града  Новог  Сада , 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-132/20214 
18.јун  2021. године  
НОВИСАД  

Председншја  

MЅc Јел9вМаринковић  Радомировић  
7 
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ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
УЛАЗКОГ  ПРАВЦА  ДУЖ  ПУТА  КОВИ  САд  - РУМЕНКА  

(локалитет  на  парцелама  бр. 4153, 4154 и  4155 КО  Руменка) 

ОБУХВАТ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  
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ГРАНИЦА  ИЗМЕНА  И  дОПУнА  ПЛАНА  

ГРАНИЦА  ОУХВАТА  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
Р-1;2500 

Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  3авод  за  урбанизам  
Нови  Сад, булевар  цара  Лазара  31111 



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. 
Закона  о  стратешкој  лроцени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  8&1О), а  по  прибавленом  Мишњењу  Градске  улраве  за  заштиту  животне  
средине, број  УГ-501-1/2021-57 од  ІЅ.02.2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  HЕГГРИСтУпАнњу  ИЗРАДH СТРАТЕШКЕ  HРОЦЕHЕ  УТиЦА.ЈА  ОДЈГУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОГЈУнАМА  ПЛАНА  ДFТАЈј)ИЕ  РЕГУЛАДиЈЕ  УЛАЗНОГ  

HРАВЦА  ДУЖ  НУТА  нови  САД-РУМЕШСА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИ1ЈУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плана  детаЈЂне  регулације  улазног  правца  дуж  пута  Нови  Сад-Румснка  на  
животну  средину , којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  траницама  одређеним  одлуком  о  
изради  измена  и  допуна  гјлана  детајЂне  регулације  упазног  правца  дуж  пута  Нови  Сад-
Руменка  (локалитет  на  парцслама  бр.  4153, 4154 и  4155 КО  Руменка). 

О  бр  а  зл  о  ж  е  њ  е  

Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( службени  тласник  
Републике  Србије  бр! 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратешка  процена  врши  за  
планове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања . 

Одлуку  о  изради  стратешке  проценс  доноси  орган  Надлежан  за  притјрему  Іілана, 
по  преіходно  прибавленом  мишњењу  органа  надлежuог  за  пословс  заштите  ЈUівотне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  угицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлукс  о  изради  плана  и  објавњује  
се. 

Законом  о  планирању  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, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон  и  9/20), у  члану  46. ст. 6. прописаноје  да  носилац  
израде  плана, пре  доношења  одлуке  о  изради  планског  документа, од  надлежлог  органа  
за  послове  заштите  животне  средине  прибавЈЂа  мишлење  о  потреби  израде  стратсшке  
процене  угицаја  на  животну  срсдину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  nланских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  животну  средину  (тСлужбени  лист  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  средину. Поред  
тога  nрописано  је  да  за  измсне  планских  докумсната, орган  надлежан  за  припрему  
плана  може  одлучити , по  претходно  прибавњеном  мишњењу  ортана  надлежног  за  
послове  заштитс  животне  средине  и  других  заинтересован uх  органа  и  организација , да  
се  нс  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Hлана  детал,не  регулације  улазног  правца  дуж  
пута  Нови  Сад-Руменка  (локалитет  на  парцелама  бр. 4153, 4154 и  4155 КО  Румевка) 
обухватиће  се  подручје  у  катастарској  општини  Руменка, површине  4,80 ћа. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћенот  подручја  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  населеног  места  Руменка  ( Службени  лист  Града  Новот  
Сада  број  21/15) којим  је  обухваћени  простор  намењен  за  пословање  на  улазним  
правцима  спратности  до  П+2. 
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Према  важсћем  гЈлану  дсТаЈЂне  регулације  улазног  правца  дуж  пута  Нови  

Сад-Руменка  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  1 8/ 10) предмеТне  парцеле  се  
налазе  у  планираним  наменама  ,,пословна  зона  1 и  ,,пословна  зона  2 и  
,,саобраћајница . У  пословним  зонама  планирају  се  привредни  капацитети  терцијарне  
делатности  дозвоњене  сгіратности  до  П+2. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  доnунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
планског  решења  и  дефинисање  планских  параметара  тако  да  се  оптимизује  могућност  
планираног  решења  измештањем  саобраћајнице , а  шТо  ће  омогућити  повоњнију  
просторну  организацију  и  бржу  реализацију  планираних  намена. 

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  планских  докумената  за  које  
се  израђује  стратешка  процена  угицаја  на  животну  средину  ( Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада  брQј  48/09) није  утврђсн  као  простор  за  који  се  израђује  стратешка  
процена  угицаја  плана  на  животну  средину, доноси  се  решење  о  неприступању  изради  
стратешкс  процене  угицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Hnaua дстањнс  регулације  
улазног  правца  дуж  пута  Нови  Сад-Руменка  на  животну  средиnу. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројектс  који  буду  реализовани  на  
основу  измена  и  допуна  гlлана  детањне  регулације  улазног  правца  дуж  пута  Нови  Сад-
Руменка  (локалитет  на  парцелама  бр.  4153, 4154 и  4155 КО  Руменка), услови  заштите  
животне  средине, односно  потреба  покретања  постутгка  проценс  утицаја  на  животну  
средину, биће  угврђени  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  
( Службени  гласник  рС,,, бр.  135/04 и  36/09) и  Урсдбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  
за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  којс  се  може  захтевати  
процена  угицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  PCі!,  број  114/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  у  дисггозитиву . 

РЕHУБЛЛКА  СРБИЈА  
АУТОНОМЛА  ПОКРАЈШ{А  ВОЈВОДuЛА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УІјРАВА  ЗА  УРБАВЛЗАМ  
И  ГРАЂЕВuЛСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Ерој : У-35-132/21 
дана: 24.02.2021. године  
НОви  САД  

ВД  НАЧЕЈјНІІКА  
дејаи  Михајловић  
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