
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, 50/13 
- 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  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУјј  седници  од  22. јула  202 1. годинс , доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  дОПУНА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

дЕТЕЛИНАРЕ  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ХАЏИ  РУВИМОВЕ , ИЛИЈЕ  БИРЧАНИНА , 
БРАНКА  БАЈИЋА  И  ВЕСЕЛИНА  МАСЛЕШЕ  У  НоВОМ  САДУ  

(ЛОКАЛИТЕТ  НА  УГЛУ  УЛИЦА  ВЕСЕЛИНА  МАСЛЕШЕ  
И  КОПЕРНИКОВЕ ) 

Члап  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдићс  се  одлука  о  измснама  и  допунама  Плана  деталне  
рсгулације  дстелинарс  измсђу  улица  Хаџи  Рувимовс , Илије  Бирчанина, Бранка  Бајића  и  
Всселина  Маслешс  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09), (у  
дањем  тексту ; План), за  локалитет  на  углу  улица  Весслина  Маслеше  и  Копсрникове . 

Члан  2. 

одлуком  о  измснама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  парцела  број  5985 у  
Катастарској  општини  Нови  Сад  І, површине  439 м2. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дсфинисааи  су  
Планом  генералнс  регулације  простора  за  мешовиту  намсну  између  улица  Футошке , 
Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада1  бр.  40/11, 11/15, 19/16, 75/16, 42/18, 22/19, 35/19, 50/19, 54/19 исправка  и  
9/20), (у  дањем  тексту: План  генералнс  регулације), којим  је  обухваћени  простор  намењен  
за  вишепородично  становање . 

Члан  4. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  ва)кећег  
планског  решења  и  његово  усклађивање  са  могућностима  рсализације , у  складу  са  новим  
захтсвима  и  потрсбама  корисника  простора, стањем  на  терсну  и  рсалним  могућностима  
реализациј  е. 

Члан  5. 

Концентуални  оквир  планирања  одређен  је  Планом  генералне  регулације . 
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Члан  б. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  15 радних  дана  од  дана  
завршстка  поступка  раног  јавног  увида, одНосно  доставњања  посебних  услова  за  израду  
планског  документа  од  стране  надлежних  институција . 

Члан  7. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбедилаје  ,,VELEBІT 
GRADNJA DOO НОВИ  САД , 

Члан  8. 

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Плана  израдиће  Јавно  предузеће  ,,Урбанизам  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  детањне  регулације  детелинаре  између  улица  
Хаџи  Рувимове , Илије  Бирчанина , Бранка  Бајића  и  Веселина  Маслешс  у  Новом  Саду  на  
живогну  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  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  месне  заједнице Браће  Поповић  
број  4, Нови  Сад, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  
httpѕ:!/ѕkupѕ tіna.novіѕad.rѕ!ranі-javnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
http://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevі nѕke-poѕіove-o.  

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
детањне  регулације  детелинаре  између  улица  Хаџи  Рувимове , Илије  Бирчанина, Бранка  
Бајића  и  Веселина  Маслеше  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  Веселина  Macnenіe u 
Коперникове) у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  
урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице  
,,детелинара , Браће  Поповић  број  4, Нови  Сад, путем  иіпернет  странице  Скупштине  Града  
Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
http://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevі nѕke-poѕіove..o,  



з  

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  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-239/2021-1 
22. јул  2021. године  
НОВИСАД  

Председница  

МЈелена  Маринковић  Радомировић  



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ГјЛАНА  дЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ДЕТЕЛИНАРЕ  
ИЗNІЕТDУУЛИЦА  ХАЏИ  РУВИМОВЕ ,ИЛИЈЕ  БИРЧАНИНА , 

БРАНКА  БАЈИА  И  ВЕСЕЛИНА  NјАСЛЕШЕ  У  нОвоМ  САДУ  
(покалитет  на  углу  улица  Веселина  Маолеше  и  Коперникове ) 
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РЕГУГIАЦиоНА  ЛИНИЈА  по  посТоЈЕЋоЈ  ГРАНИЦИ  ПАРЦЕЛ  Е  

ГРРЈЧИЦАоБУХВАТАИзМЕнАИДОГІУНАПЛАНАДЕТАЈ bНЕРЕГУЛАЦИЈЕ  

Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  3авод  за  урбанизам  а  Но8и  Сад, 6уле8ар  цара  Лазара  ЗјІјІ  



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. 
Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавјвеном  Миuіњењу  Градске  угіраве  за  зацпиту  животне  
средине, број  УЈ-501-1/2021-84 од  18.03.2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  Н]ШРИСТУHАІБУ  ИЗРАДH СТРАТЕШКЕ  ШОЦFИЕ  УТHЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОпУІL4јјА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦјUЕ  дЕТЕЈnfНАРЕ  
ИЗМЕЂУ  улицл  хлј,ш  РУВHМОВЕ, ИЈіЈЕ  ЕНРЧАјНША, БРАНКА  ЕАЈЋА  

И  ВЕСЕЈПША  МАСЈјЕШЕ  У  НоВом  САДУ  нА  ЖИВОТНУ  СРЕДIјаУ  

Нс  приступа  сс  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  плана  дета.њне  регулације  детелинаре  између  улица  Хаџи  Рувимове, Hnuje 
Бирчанииа, Бранка  Бајића  и  Веселина  Маслеше  у  Новом  Саду  на  животну  средину, 
којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  изради  измена  и  
допуна  плана  деталне  регулације  детелинаре  између  улица  Хаџи  Рувимове , Нлије  
Бирчанина, Бранка  Бајића  и  Веселиј-ја  Маслеше  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  
улица  Веселина  Маслеше  и  Коперникове ). 

О  Ор  азл  о  ж  е  њ  е  

Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животву  средину  ( Службени  гласник  
Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратешка  лроцена  врши  за  
планове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  лланирања. 

Одлуку  о  изради  стратешке  гіроцене  доноси  орган  надлежан  за  припрему  гілана, 
по  претходно  прибав.њеном  мишњењу  органа  надлежвот  за  гіослове  заштите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  uзради  плана  и  објавЈвује  
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  надлежног  органа  
за  послове  заілтите  животне  средине  прибавња  митјнвење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  утицаја  на  животку  средиву. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  угицаја  на  животну  средиву  ( Службени  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  жнвотну  средиву. Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  планских  докумената , орган  надлежан  за  nрипрему  
плана  може  одлучити, no преодно  прuбавЈЂеном  мишњењу  органа  надлежног  за  
послове  заштите  животне  средине  и  другик  заинтересован uх  органа  и  организација , да  
се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину . 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Футошке, 
Хајдук  Ве.њкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  ( Службени  лист  
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Града  Новог  Сада  бр.  40/11, 11/15, 19/16, 75/16, 42/18, 22/19, 35/19 50/19, 54/1 9-
исправка  и  9/20), којим  је  обухваћени  простор  намењен  за  вишспородично  становање . 

планом  ДетаЈЂне  регулације  дстелинаре  између  улица  Хаџи  Рувимовс, Илије  
Бирчанина, Бранка  Еајића  и  Веселина  Маслеше  у  Новом  Саду  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада  број  48/09), обухваћени  простор  намењен  је  општеградском  цснтру. 

ПрсМа  важећем  плаку  генералне  регулације  простор  у  обухвађ  плана  уређиваће  
се  на  основу  ппана  детаЈЂне  регулације . 

Локалитет  припада  гхростору  на  углу  улица  Весслина  Маслеше  и  Коперникове , на  
парцели  број  5985 К.О. Нови  Сад  ј, укупне  површине  439 м2. На  предметној  парцели  је  
изграђен  објекат  породичног  стновања, а  окружен  је  објектима  вишепородичног  
становања  уз  изражени  недостатак  мсста  за  паркирање  аутомобила  у  ужем  окружењу. 

ЦиЈЂ  израде  одлуке  о  измснама  и  допунама  Плана  је  преиспитвање  важећег  
планског  решења  и  његово  ускпађивањс  са  могућностима  реализације , у  складу  са  
новим  захтевима  и  потрсбама  корисника  простора, стањем  на  терену  и  реалним  
могућностима  реализације . 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  допунама  планског  документа  и  
да  сс  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  
сс  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  угицаја  плана  на  животну  средину, доноси  се  решење  о  неприсђпању  изради  
стратешке  процсне  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Hлана  дета.њне  регулације  
детелинаре  измсђу  улица  Хаџи  Рувимовс, Илије  Бирчанина , Бранка  Бајића  и  Веселина  
Маспеше  у  Новом  Саду  на  животну  средиву. 

3ависно  од  намене  и  успова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  измсна  и  допуна  плана  дстаЈЂне  регулације  детелинаре  између  улица  Хаџи  
Рувимове, Илије  Бирчанина, Бранка  Бајића  и  Веселина  Маслеше  у  Новом  Саду  
(локалитет  на  углу  улица  Всселина  Маслеше  и  Коперникове ), услови  заштитс  животне  
средине, односно  потреба  покретања  поспка  процене  утицаја  на  животиу  средину, 
биће  утврђени  у  складу  са  Законом  о  нроцени  утицаја  на  животnу  средину  ( Службени  
гласник  РС , бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  угврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  
обавсзна  процена  угицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  можс  захтевати  процена  утицаја  
на  жuвотnу  средину  ( Службени  гласник  РС , број  1 14/08). 

На  основу  свсга  наведеног  одлученоје  као  у  диспозитиву . 

РЕНУБЈШКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЛIНА  војводиuл  - 

,6f4К  ГР.А,Ц  НОВИ  С.Ад  
ГРЛДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАШIЗАМ  , 

И  ГРАЂЕВКГјСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  : У-35-239/21 
дана: 23.03.2021. гоДинс  
НоВи  САД  

Вд  НАЧЕЛШТКА  
ејан  Михајловић  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

