
На  основу  члана  46. став  1. 3акона  опланирању  и  изградњи  (,,Сјіужбени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка , 64/10 - УС, 24/H, 121/12, 42/13 - ус, 
50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37119 - др. закон, 9/20 и  52/21) и  
члана  39. тачка  7. Статута  Града  I-Іовог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХІIІ  седници  од  23. децембра  2021. године, 

доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

КЛИСАНСКОГ  ПУТА  У  НОВОМ  САДУ  (ЛОkАЛИТЕТ  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ПАЈЕ  
РАДОСАВЈЂЕВИЋД  И  ПРОФЕСОРА  ГРЧИТIА) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  
регулације  Клисанског  пута  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
13/12) (у  дањем  тексту : План), за  локалитет  између  улица  Паје  Радосавњевића  и  
Професора  Грчића . 

Чла IІ  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  део  грађевинског  подручја  
Плана, у  Катастарској  општини  (у  дањем  тексту : КО) Нови  Сад  ј, унутар  описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана, утврђена  је  
тачка  на  тромеђи  парцела  бр. 948/1, 943 и  855/23 (КО  Нови  Сад  ІУ). Од  ове  тачке, граница  
у  правцу  истока, прати  северну  границу  парцеле  број  948/1. дање, граница  скреће  у  
правцу  југа, прати  источну  границу  парцела  бр. 948/1, 948/2 и  950/2 до  пресека  са  
северном  регулационом  линијом  планираног  продужетка  Улице  Паје  Радосавњевића . Од  
ове  тачке, гравица  скреће  у  правцу  запада , прати  северну  регулациону  линију  планираног  
продужетка  Улице  Паје  Радосавњевића  до  пресека  са  источном  регулационом  линијом  
Улице  професора  Грчића! дање, граница  скреће  у  правцу  севера , прати  источну  
регулациону  линију  Улице  професора  Грчића  и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  
почетну  тачку  описа  границе  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  0,36 ћа. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  простора  за  породично  становање  уз  Темерински  и  
Сентандрејски  nут  са  окружењем  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
30/14 и  75/16) (у  дањем  тексту : План  генералне  регулације ), којим  је  обухваћени  простор  
претежно  намењен  породичном  становању . 
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Члан  4. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
планскот  решења  како  би  се  завршила  започета  транформација  простора , у  складу  са  
потребама  корисника  и  стањем  на  терену, а  у  свему  у  складу  са  правилима  уређења  и  
правилима  грађења  који  су  утврђени  Планом  генералне  регулације . 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређенје  Планом  генералне  регулације . 

Члан  б. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  15 радnих  дана  од  дана  
завршетка  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  допупама  Плана  обезбедила  је  Соња  
Поткозарац  из  Новог  Сада. 

Члан  8. 

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

Чла ii 9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неприступању  изради  стратепіке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  Клисанског  пута  у  
Новом  Саду  на  кивотну  средину  и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја  које  се  
мења. 

Члап  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  у  
призем.њу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  број  З , у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Клиса , Нови  Сад, Савска  
улица  број  27 и  Месне  заједнице  ,,Слана  бара  Ченејска  улица  број  54, путем  интернет  
странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ  :/!ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ!javnі-uvіd! u интернет  
странице  Града  Новог  Сада  http:/!www.novіѕad.rѕ!іat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-
gradjevіnѕke-poѕlove-O  
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Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
детањне  регулације  Клисанског  пута  у  Новом  Саду  (локалитет  између  улица  Паје  
Радосавњевића  и  Професора  Грчића) 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 и  Месне  заједнице  ,,Слана  
бара  Ченејска  улица  број  54, путем  интернет  странице  Скупнітине  Града  Новог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕtі nanovіѕad.rѕ!javnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
http:!!www.novіѕad.rѕ!lat!gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevі nѕke-poѕiove-O  

Члан  11. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Слу)кбеном  листу  
Града  Новог  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 35-835/2021-1 
23. децембар  2021. године  
НОВИ  САД MЅc. Јелена  Мариновић  Радомировић  



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  дЕТАЈbНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
КЛИСАНСКОГ  ПУТА  У  НОвОМ  САДУ  

(локалитет  између  улица  Паје  Радосавњевића  и  Професора  Грчића) 

ОБУХВАТ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  rUІAHA 

: ! i • 

L 

ј  
тI,  

л ;L - 

Іа1 Џ  

- - - РЕГУЛАЏИОНА  ЛИНИЈА  

мАНицА  КАТАСТАРОКЕ  ОПТИНЕ  

РАНИЦА  ОЕУХВАТА  ИЗМЕНА  ИОПУНА  ПЛАНА  

Р-1 :1ОО . 

Јавно  прелузеће  УРБАНИЗАМ  Завод  за  урбанизам  А  Нови  Сад, Булевар  цара  Лаара  ЗЈІЦ  
\ 



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинскс  пословс, на  осноВу  члана  9. став  3. Закона  о  
стратешкој  процени  угицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  
8g!10), а  по  прибавленом  Мишлењу  Градске  управе  за  зацітиту  ЖиВОТНС  срсдине, број  
УІ-50 ј -1/2021-347 од  30.09.2021. године  , доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  дОПУНАМА  ПЛАНА  

ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦиЈЕ  КЛИСАНСКОГ  пУТА  У  НоВом  САДУ  НА  
жиВоТНу  СРЕДHНУ  

Нс  приступа  се  изради  стратешке  проіине  уrицаја  одлуке  о  измснама  и  
допунама  плана  деталнс  регулацнје  Клисанског  пуга  у  Новом  Са,ду  на  животну  
средину, којом  he бити  обухваhен  простор  у  граиицама  одређеним  одлуком  о  изради  
измена  и  допуна  Плала  детањнс  рсгулације  Клисалског  лута  у  Новом  Саду  (локалитет  
између  улица  Паје  Радосавлевића  и  професора  Грчића) 

Обр  а  зл  о  ж  е  њ  е  

Законом  о  стратешкој  процени  у-гицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  
Републике  Србије  бр.  135/04 и  Ѕ8/10) прописаво  је  да  се  стратешха  процена  Врши  за  
плаиове, програме  и  основе  у  објіасти  просторког  и  урбаиистичког  планирања . 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  оргак  надлежав  за  лрипрему  плана, 
по  пре-іходно  прибавленом  мишењу  органа  надЈіежног  за  послове  запітите  животне  
средине  и  других  заинтересоваиих  органа  и  организадија . Одлука  о  изради  стратеілке  
процсне  уrицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавлујс  
се. 

Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гдасник  РС , бр-  72/09, 81/09 - 
исттравка , 64/10 - УС, 24/t 1, 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), у  члану  46. ст. 6. прописавоје  да  носилад  
израде  плана, пре  доношења  одлуке  о  изради  плаііског  документа, од  надлежног  органа  
за  лослове  заіптите  животве  срсдине  прибавња  мишЈЂсње  о  потреби  израде  стратспікс  
процене  утипаја  на  животду  средину . 

Одлуком  о  одређивању  врсте  плансхих  докумената  за  које  се  израђује  стратепіка  
процена  угнцаја  на  животну  срсдину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врстс  планских  докумената  у  области  просторног  и  урбанистичког  
планирања  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животnу  средину. Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  планских  докумената, орган  надлежак  за  припрсму  
плана  можс  одлучити , по  претходно  прибавЈLеном  мипзењу  органа  надлежног  за  
послове  заштите  животне  срединс  и  других  заинтересоваиих  оргаuа  и  оргализација, да  
се  не  израђује  стратешка  процена  уrицаја  на  животну  средину. 

Услови  и  смернице  за  урсђење  и  грађење  обухваhеног  ііростора  дефинисаии  су  
Планом  тенералне  регулације , којим  је  обухваћени  простор  претсжно  намењен  
лородичном  становању . Простор  обухваћсн  Планом  представла  неизграђено  
грађсвинско  зеМЈLиште  и  поњопривредно  земњиште . Простор  се  налази  у  делу  
урбанистичкот  блока  на  углу  улица  Професора  Грчића  и  Паје  Радосавњевић . Планом  су  
обухваhене  парцеле  број  948/1, 948/2, 950/1 и  део  парцеле  950/2 КО  Нови  Сад  І, које  се  
налазе  у  Катастарској  општини  Нови  Сад  I, површине  0,36 ћа, којима  се  пристула  из  
Улице  Профссора  Грчића. део  парцелс  950/2 је  намењсн  за  површину  јавне  намене  
(Улица  Паје  Радосавлевића ), која  се  налази  ван  обухвата  Плава. 



Парпеле  су  делимичио  изграђене . На  парцели  број  948/1 нзграђен  је  приземни  
породичии  стамбсни  објскат  са  приземним  пословним  анексом  који  није  у  фуккдији . 
На  парцејіи  број  950/2 изграђев  је  објекат  у  функцији  п0лолривредне  производње . 
Улидом  профссора  Грчића  и  након  реализације  пладираке  Улице  Паје  Рцдосавјвевића  
(градска  главна  саобра1іајница), локалитет  ће  бити  релативно  поволно  повезав  са  
Клисалским  пугем, Сснтандрејским  лугем  и  Булеваром  Европе. 

Цил  израде  одлукс  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важеhег  
ппанског  решења  како  би  се  завршила  започета  транформација  простора, у  ск.паду  са  
потребама  корисника  и  стањсм  на  терену, а  у  свему  у  складу  са  правилима  уређења  и  
правилима  грађења  који  су  утврђени  flланом  генеалнс  регујјације . 

Преиспита1іе  се  важећи  план  деталне  рсгулације  и  дефикисаhе  се  плански  услови  
тако  да  се  омогући  реализација  планских  регдења  у  делу  у  коме  јс  била  отежаиа  његова  
примсна.Намена  и  начин  изградие  неће  се  мењати, на  предметним  парцелама  се  
задржава  ппаннраuа  намена  породично  становаи1е  стіратности  до  П+1+Пк  са  правилима  
изградње  и  параметрима  који  су  утврђсни  у  важећсм  плану  деталне  регулације . 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  допунама  планскот  документа  и  да  
се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одрсђивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  
израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  лнст  Града  Новог  

број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  се  израђује  стратешка  процена  
угицаја  плаиа  на  животну  срсдину, доноси  се  решење  о  непристулању  изради  
стратепіке  процене  утицаја  измена  и  долуна  Плана  детањне  регулације  Клисадског  пута  
у  Новом  Са,ду  на  животну  средину . 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројскте  који  буду  рсализоваии  на  
основу  одлуке  о  изменама  и  допувама  гілаиа  деталне  регулације  Клисанског  луга  у  
Новом  Саду, услови  запітите  животне  средине , односно  потреба  покретања  лоступка  
процене  угицаја  на  животку  срсдину, биће  утврђени  у  складу  са  Законом  о  процени  
утицаја  на  животну  средиву  ( Службени  гласник  РС, , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  
угврђивању  Листе  пројеката  за  којс  јс  обавезна  процена  угицаја  и  Листе  пројеката  за  
којс  се  може  зnхтсвати  процсна  утицаја  на  животну  средину  ( Слуибени  гласник  РС , 
број  114/08). 
На  основу  свсга  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву. 

РЕІТУБЛИКА  СРБИЈА • . ВдЧЕЛНИКА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИHА  ВОЈВОДHаА Дфн 4ихајловић  
ГРАД  Нови  САД - 

ГРАДСКА  УПРАВА  3А  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  : V-35-835/21 
Дана: 06.10.2021. године  
нови  слд  
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