
На  осноВу  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службсни  гласник  
Рспубликс бр. 72/09, 8 1/09 - ислравка , 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - ус, 50/13 
- УС, 98/13 - ус, 132/14, 145/14, 83/18, ЛІ19, 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  ХХ  ссдници  од  19. октобра  2021. годинс , доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПРОСТОРА  БЛОКОВА  ИЗМЕЂУ  УЛИЦЕ  ВОЈВОДЕ  ПУТНИКА  И  
ИНСТИТУТСКОГ  ПУТА  У  СРЕМСКОЈ  КАМЕНИЦИ  

Члан  1. 

На  основу  оВе  одлукс  израдиће  сс  план  гснералне  регулације  простора  блокова  
између  Улице  војводс  Путника  и  Институтског  пута  у  Сремској  Каменици  (у  даЈвем  тексђ/: 
План ). 

ЧлаІІ  2. 

Планом  ће  сс  обухватити  грађсвинско  подручје  у  Катастарској  општини  Сремска  
Камсница , унутар  описане  оквирне  границе . 

За  почстну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана  утврђснаје  тачка  на  тромеђи  парцела  
бр. 4259/6, 4041/9 и  4037/2 (Камснички  парк). Од  ове  тачкс  у  правцујугоистока , граница  
прати  ссвсрну  границу  парцеле  број  4259/6 и  њсним  продуженим  правцем  долази  до  
осовине  Улице  Војводе  Путника, затим  скрсће  кајугозападу , прати  осовину  Улицс  војводе  
Путника  до  осовинскс  тачке  број  37, дање, граница  скреће  кајугоистоку , прати  улице  до  
осовинске  тачке  број  957, затим  скрећс  ка  североистоку  прати  осовину  планиране  улицс  до  
осовинске  тачке  број  39 на  пресеку  са  осовином  Новосадске  улице. 0д  ове  тачке  граница  
скреће  кајугоистоку , прати  осовину  Новосадскс  улице  до  пресека  са  осовином  желсзничкс  
пруге  Беочин -Петроварадин , затим  скреће  кајугозападу , прати  осовину  железничке  пруге  
Беочин-Петроварадин  до  пресска  са  продуженим  правцсм  севсрнс  границе  парцеле  број  
4169/9. дање, граница  скрсће  ка  југоистоку , лрати  претходно  описан  правац  и  јужну  
регулациону  линију  Новосадске  улице, затим  скрсће  ка  ссверу, прессца  Новосадску  улицу  
и  долази  до  тромсђе  парцсла  бр. 4056/3, 4056/7 и  4056/4. 0д  овс  тачке  граница  обухвата  и  
прати  гравицу  парцеле  број  4056/4 и  управним  правцсм  из  тромеђе  парцелс  бр. 4056/4, 
4057/8 и  4057/5 долази  до  осовине  Пута  доктора  Голдмана, затим  скреће  ка  југу, прати  
осовину  Пута  доктора  Голдмана  до  пресска  са  управним  правцсм  повученим  из  јужне  
регулационе  линије  Новосадске  улице. дање, граница  скрећс  ка  западу , прати  претходно  
описан  правац, скрећс  ка  југоистоку , прати  западну  регулациону  линију  Пута  доктора  
Голдмана, затим  скреће  ка  западу , прати  севсрну  регулациону  линију  Улице  Мошс  Пијаде  
до  тромеђе  парцсла  бр. 5438/2, 5138/4 и  5137/3. Од  ове  тачке  у  правцу  југа  граница  
управним  правцем  долази  до  јужне  регулационе  линијс  Улице  Моше  Пијаде , затим  скрсћс  
ка  заладу , прати  јужну  регулациону  линију  Улице  Моше  Пијаде  и  њеним  продужепим  
правцсм  долази  до  осовине  Улице  Марка  0решковића . дањс, граница  скреће  ка  северу, 
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прати  осовину  Улице  Марка  Орепгковића , затим  скреће  ка  северозападу , прати  ОСОВИІјУ  
Железничке  улице  До  пресека  са  правцем  који  спаја  тромеђу  парцела  бр.  5003, 5004 и  5804 

(Железничка  улица) и  тромеђу  nарцела  бр.  4957, 4960/1 и  5804 (Железничка  улица). 0д  ове  
тачке  границе  скреће  ка  северу , прати  претходно  описан  правац  и  долази  до  тромеђе  
парцела  бр. 4957, 4960/1 и  5804 (Железничка  улица), затим  скреће  ка  југоистоку , прати  
северну  границу  парцеле  број  5804 (Железничка  улица) и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 
4962/1, 5804 (Железничка  улица) и  4961 (Улица  Слободана  Бајића). дале, граница  скреће  
ка  северу , прати  источну  границу  парцеле  број  4961 (Улица  Слободана  Бајића) до  пресека  
са  продуженим  правцемјужне  границе  парцеле  број  4956/5, затим  скреће  ка  западу , прати  
претходно  описан  правац  и  северну  границу  парцеле  број  4961 (Улица  Слободана  Бајића) 

и  у  правцу  севера  прати  источну  регулациону  линију  Улице  Слободана  Бајића  и  долази  до  
тромеђе  парцела  бр. 495 1/3, 4 15 1/4 и  496 1 (Улица  Слободана  Бајића). 0д  ове  тачке  граница  
скреће  ка  северозападу , пресеца  парцелу  број  4961 (Улица  Слободана  Бајића) и  прати  
северну  границу  парцеле  број  4961 (Улица  Слободана  Бајића) и  долази  до  тромеђе  парцела  

бр. 4948/1, 496 1 (Улица  Слободана  Бајића) и  578 1/1 (Улица  војводе  Путника), затим  скреће  
ка  североистоку , прати  источну  границу  парцеле  број  5781/1 (Улица  војводе  Путника) до  
пресека  са  продуженим  правцем  границе  парцела  бр.  4288/2 и  4290/1. дале, граница  скреће  
ка  северозападу , прати  претходно  описан  правац  и  границу  парцела  бр. 4288/2 и  4290/1 и  
долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4288/2 и  4290/1 и  4037/5, затим  скреће  ка  североистоку , 

прати  источну  границу  парцела  бр.  4037/5, 4037/1 и  4037/2 (Каменички  парк) и  долази  до  
тачке  којаје  утврђена  за  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана. 

Планом  ће  се  обухватити  приближно  39,00 ћа. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  202 1. године  - пречишћен  текст  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  39/06) (у  далем  тексту: Генерални  план), Планом  генералне  
регулације  Сремске  Каменице  са  окружењем  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
32/13, 9/21 и  28/21 

- др,  план), (у  далем  тексту: План  генералне  регулације ), као  и  
Просторним  планом  подручја  посебне  намене  ,,Фрушка  гора  (,,Службени  лист  Аутономне  
Покрајине  Војводине , број  8/19), (у  дањем  тексту : Просторни  план). 

Члан  4. 

Цил  израде  Плана  је  преиспитивање  параметара  која  су  за  обухваћени  простор  
утврђена  Планом  генералне  регулације , као  и  дефинисање  просторних  капацитета , 

планираних  намена  земњишта , правила  уређења  и  правила  грађења , све  у  складу  са  
генералном  наменом  површина , правцима  и  коридорима  за  саобраћајну , енергетску , 

водопривредну , комуналну  и  другу  инфраструктуру , и  усклађивање  планске  документације  
са  важећим  Просторним  планом . 



Члаіі  5. 

Концептуални  окВир  планирања  одређен  је  Генералним  планом  и  Просторним  
планом . 

Члаіі  б. 

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

Члан  7. 

Средства  за  израду  Плана  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
землишта  за  202 1. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  59/20, 5/2 1, 9/2 1 15/2 1, 
23/21, 33/21 и  38/21). 

Члан  8. 

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

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  плана  генералне  регулације  простора  блокова  између  Улице  војводе  Путника  и  
Институтског  пута  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину  и  графички  приказ  оквирне  
границе  обухвата  Плаnа. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  
којим  се  представња  концептуални  оквир  уређења  простора, у  приземњу  пословне  зграде  
Јавног  предузећа  ,,Урбапизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  
просторијама  Месне  заједнице  ,,Сремска  Каменица  Сремска  Каменица, Улица  Марка  
Орешковића  број  lа, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ/ranі-javnі -uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
http://www.novіѕad.rѕ /іatlgradѕka-uprava-za-urbanі zam-і-gradjevі nѕke-poѕlove-0.  

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  генералне  регулације  простора  
блокова  између  Улице  војводе  Путника  и  Институтског  пута  у  Сремској  Каменци , у  
приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Сремска  Каменица  Сремска  
Каменица , Улица  Марка  Орешковића  број  lа  и  путем  интернет  странице  Скупштине  Града  
Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
http://www.novіѕad.rѕ/іat]gradѕka-uprava-za-urban і zam-і-gradjevі nѕke-poѕlove-0.  
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Члан  11. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАдНОВИСАд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-370/2021-1 
19. октобар  2021. године  
НОВИ  САД  

3аиел (іфЈ/председнице  

КІгТі fа  Караић  
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Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. 
закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (1 Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавњеном  Мишјbењу  Градске  управе  за  заштиту  животпе  
средине, број  Уј-501.-1/2021-140 оД  28.04.2021. године , доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕГГРИСТУHАЊУ  ИЗРАДH СТРАТЕШКЕ  пРОЦЕНЕ  УТиЦАЈА  ПЈјАНА  
ГЕНЕРАЈШЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  НРОСТОРА  БЛОКОВА  ИЗМЕЂУ  УЈШЦЕ  

ВОЛЗОДЕ  пУТШЖА  И  HHCTHTyTCKOr пУТА  У  СРЕМСКОЈ  КАМЕШIДИ  
НА  ЖHВОТНУ  СРЕДіІНУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  у-гицаја  плана  генералне  регулације  
простора  блокова  између  Улице  војводе  Путника  и  Институтског  пута  у  Сремској  
Каменици  на  животну  средину, којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  границама  
одређеним  одлуком  о  изради  плана  генералне  регулације  простора  блокова  између  
Улице  војводе  Путника  и  Институтског  пута  у  Сремској  Каменици . 

О  бр  а  з  л  о  јс  е  н, е  

Законом  о  стратеіпкој  nроцени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  пiасник  
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  процене  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плана, 
no претходно  прибавзЂеном  мишњењу  органа  надлежпог  за  послове  заіnтите  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  
се1 

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, 3 1/19, 37/19-др!  закон  и  9/20), у  члану  46. ct б. прописано  је  да  носилац  
израде  плана, пре  доношења  одлуке  о  изради  планског  докумевта, оД  надлежног  органа  
за  послове  заштите  животне  средине  прибавња  мишњење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  утицаја  на  животву  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  планскuх  докумевата  у  области  просторног  и  урбанистичког  
гтланирања  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животву  средину. Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  планских  докумената, орган  надлежан  за  припрему  
плана  може  одлучити , по  претходно  nрибавњеном  миніЈБењу  органа  надлежног  за  
послове  заштите  ?кивотне  средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација, да  
се  ве  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину . 

Планом  he cc обухватити  простор  који  се  налази  у  крајњем  североисточиом  делу  
Катастарке  општине  Сремска  Каменица  и  има  приближну  површину  39,00 ha. 



- ) 

Зависно  од  наменс  и  услова  за  изградњу, за  пројскте  који  буду  реализовани  на  
основу  плана  генералне  регулације  простора  блокова  између  Улице  војводе  Пyгника  и  
Институтског  пута  у  Сремској  Каменици  услови  заштитс  животне  средине, односно  
потреба  покретања  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину, биће  утврђсни  у  
складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. Н5/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  
утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  ЖИВОТН  
средину  ( Службени  гласник  РС , број  1 ј  4/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  у  диспозитиву . 

РЕГГУННЕА  СРБИЈА Вд  НАЧЕЈНШКА  
АУТОНОМI{А  ПОКРАЛТНА  ВОЈВОдипА  ,Lејак  Михајловиh 
ГРАД  НОВи  САД

- 

ГРАДСКА  УНРАВА  ЗА  УРБАЈ{HЗАМ  ј - - 

И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : У-35-370/21 
Дана : 05.05.2021. године  
НОВИ  САД  
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