
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 35-262/2022-11 
Дана : 18. јува  2022. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  гРАдА  новог  САдА  

і-Іa осноВу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  детајне  регулације  
блокова  око  Улице  данила  Киша  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  ЈЂермонтовој  
бр. 2 и  4), са  Образложењем  и  3акњучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, 
број : 35-262/2022-11 од  18. јуна  2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  одлуке  о  
изради  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  блокова  око  Улице  данила  
Киша  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  ЈЂермонтовој  бр.  2 и  4), уврсти  у  дневни  
ред  седниде  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  
предложеном  тексту. 

ЖЧЕЛНИК  
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На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада  број  11/19), поводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  
Плана  деталне  регулације  блокова  око  Улице  данила  Киша  у  Новом  Саду  (локалитет  у  
Улици  Јhермонтовој  бр. 2 и  4), Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  147. седници  одржаној  
18. jyі-іa 2022. године, доноси  

ЗАКЛУЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  
блокова  око  Улице  данила  Киша  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Јhермонтовој  бр. 2 и  
4). 

11. У  складу  са  одредбом  члана  142. гіословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставња  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  
Плана  деталне  регулације  блокова  око  Улице  данила  Киша  у  Новом  Саду  (локалитет  у  
Улици  Јhермонтовој  бр. 2 и  4) и  предлаже  Скупштини  Града  Новог  Сада  да  донесе  ову  
одлуку  у  предложеном  тексту. 

ЈјІ. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела, одређује  се  Милован  Амиџић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  за  
повереника  дејан  Михајловић , в.д! начелника  Градске  управе  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА ј  НАЧЕЛНИК  
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нови  САД  

1 
\ .- _f 
\ Т  

\\ . %:н  . 

\ . 



РЕГIУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  Слд  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ПРОпСЕ  
Број : ХVІ-012-01/2022-181 
28. arі pun 2022. године  
НОВИ  САд  

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ПРЕДМЕТ: МишЈbење  на  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  догіуна  Плана  детањне  
регулације  блокова  01(0 Улице  Данила  Киша  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улици  ЈЂермонтовој  бр.  2 и  4) 

Градска  управа  за  прописе  размотрилаје  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  
допуна  Плана  дета.њне  регулације  блокова  око  Улице  данила  Киша  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улици  ЈЂермонтовој  бр. 2 и  4). 

Градс I(а  управа  за  nporі uce нема  примедбе  на  Нацрт  одлуке. 

ВД  НАЧЕЛНИЦЕ  
Зора  Ђорђешlі  



пРЕдло  

На  основу  чЈіана  46. став  1. Закона  о  нланирању  и  изградњи  (,,Службсни  гласІІик  
Републике бр. 72/09, 8 1/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1 3 - ус, 50/13 - 

ус, 98/13 - ус, 132/14, 145/14, 83/18, 3 1/19, 37/19 - др. закохј, 9/20 и  52/21) и  члајІа  39. тачка  
7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,СлужбсІІи  јјист  Града  ј-јовог  Сада , број  1 1/19), Скупјдтипа  
Града  Новог  Сада  ііa седјјици годиііе , доноси  

одлуку  
о  изради  измсіа  и  допуиа  

Плапа  дстад)Ііс  рсгулацијс  блокова  око  Улицс  даiіијiа  kuіna y Новом  Саду  
(локалитст  у  Улици  јћермоЈІтовој  бр. 2 и  4) 

ЧЈіаІI 1. 

і-ia основу  овс  одлуке  израдићс  се  одлука  о  изменама  и  допупама  Плапа  дстањј-је  
регулацијс  блокова  око  Улице  дапила  Киша  у  Новом  Саду  (,,Службеіји  лист  Града  ј-јовог  
Сада , бр. 55/18, 36/19 - исправка, 28/21 и  39/21) (у  дањсм  тсксту: Пјап), за  локалитет  у  
Улици  јћермоіітовој  бр.  2 и  4. 

Члаіі  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Hnaііa обухватићс  се  целе  јіарцеле  бр. 3528 и  3529 у  
Катастарској  опхнтиііи  ј-јови  Сад  11, укуініе  iiоврпiиііс  993 м2. 

ЧЈІаІЈ  3. 

Услови  и  смсрпице  за  урсlјсњс  и  грађсње  обухваћеііог  простора  дсфинисаІги  су  
Планом  reііepanііe регулације  і iростора  за  мсіповиту  ііамеііу  између  Буіевара  Европс, 
Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењаі -іиііа, Булевара  Михајла  Пупина, 
улица  Јеврс-јскс  и  Футоіпке  у  I-јовом  Саду  (,,Службејіи  лист  Града  ј-јовог  Сада , бр. 40/1 1, 
30/12 - исправка, 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17, 21/18, 22/19, 23/19 др.  пјіан, 50/19, 9/20, 
63/20, 64/20, 5/21, 28/21 - др. нлан  и  33/21) (у  дањем  тексту: Плаiі  reііepannc рсгујіације), 
којим  јс  обухваћсііи  простор  прстсжно  ііамењен  огіштестамбсііим  зоііама  - виіпептііородичііо  
стаііовање  великих  густиiіа  (П+4+1јк—Гј+6+Пк). 

ЧЈІаІЈ  4. 

Цил  израде  одлуке  о  изменама  и  ДоІіуі -іама  Hѕіaі-іajc прсиспитивањс  важсћег  плаііског  
реідеі-bа  како  би  се  омогућиіа  реализација  nnaі-іupaііe ііадоградње , уз  уважавање  Јіопјег  
имовиііског  статуса  стаiiара  и  боііитета  објската  а  у  цилу  уііапрсђсња  квалитста  живота  
садашњих  и  будућих  корисника . 

ЧЈтаІІ  5. 

Коігцсптуални  оквир  плаііирања  одређсіг  је  1 Тлаііом  генсалпс  рсгулацијс . 



Члан  б. 

Рок  за  израду  одлукс  о  измеііама  и  допупама  llлана  је  І  5 радних  дајiа  од  дана  
завршстка  поступка  раног  јавног  увида, односно  доставања  посебних  услова  за  израду  
плаnског  документа  од  страі iе  надлежних  институција . 

ЧЈІаІІ  7. 

Средства  за  израду  одлуке  о  измепама  и  допуіјама  nnaііa обсзбсдио  јс  БРКАј-ІЛИЋ  
ИНЖЕЊЕРИІ -јГ  доо  i-iови  слд. 

Члаiі  8. 

Одлуку  о  измепама  и  допупама  Нлапа  израдићс  Јавпо  предузеће  ,,Урбанизам  3авод  за  
урбанизам  Нови  Сад. 

Члаіі  9. 

Саставііи  дсо  ове  одлуке  су  Рсшење  о  неприступању  изради  стратешке  проценс  
утицаја  одлукс  о  измеііама  и  допуііама  Плана  деталііе  регулацијс  блокова  око  Улице  даіјила  
kuxlІa y і-lовом  Саду  ііa ЖИВОТІІ  срсди iiу, и  графички  приказ  обухвата  плаііског  подручја  које  
се  мења. 

Чіап  10. 

Paііu јавни  увид  обавиће  се  Јјакон  доношења  овс  одЈіуке, излагањем  материјаЈіа  у  
приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбаііизам  Завод  за  урбапизам  І-јови  Сад, 

Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједііице  ,,7. јули , 
 ј-іови  Сад, Улица  

Мише  димитријевића  број  74а, путем  иnтернет  страnице  Скупилиііе  Града  Новог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvіd! u иіітернет  страпице  Града  і-Іовог  Сада  
http://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevіnѕke-poѕlovc-O.  

Јавnи  увид  обавиће  се  излагањем  јіацрта  одлуке  о  измејіама  и  допунама  Плапа  
деталне  регулацијс  блокова  око  Улице  даігила  Киша  у  І-јовом  Саду  (локалитет  у  Улици  
Јhермоіітовој  бр. 2 и  4), у  трајању  од  30 дапа, у  приземњу  пословне  зграде  Јавііог  предузећа  

Завод  за  урбаііизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, и  у  просторијама  
Mecііe зајсдnице  ,,7. јули ,  1-Іови  Сад, Улица  Михххс  димитријевића  број  74а, путем  иігтсрпет  
страііе  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd! u http://www.ііovіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-

urbanіzam-і-gradjevіnѕke-poѕlove-O.  

Члап  11. 

Ова  одлука  ступа  ііa cііary осмог  дахіа  од  дахіа  објавЈБивања  у  ,,Службсііом  листу  
Града  Новог  Сада . 



ОбразЈіожсіБс  

Закоiiом  о  плапирању  и  изградњи  (,,Службени  гласпик  Републике  Србијс , бр.  72/09, 

81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - ус, ѕоii з  - УС, 98/13 - УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19 
- Др. закон, 9/20 и  52/21) nponucaііo je да  сс  плаііски  докумеiiт  

израђује  на  основу  одлукс  о  изради  плапског  документа  коју  догіоси  оргап  надлежап  за  
његово  доношеіБе , по  ііретходно  прибавњеном  Мишл)еп)у  комИсије  за  плановс . 

Ста-гутом  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  ј-јовог  Сада , број  1 1/19) угврђено  
је  да  урбанистичке  плаііове  доноси  Скупштина  Града  I-Iовог  Сада. 

Одлука  о  изради  пјіаііског  документа  садр)ки: назив  докумеііта , грајјице  обухвата  
планског  докумејЈта, рок  израдс, начиіг  фиііансирања , место  и  іiачин  излагања  і-iлана  ііa panu 

јавни  увид  и  на  јавни  увид, обавсзу  израдс  или  неприступање  изради  стратеіпкс  процсне  
утицаја  на  животiіу  средину, услове  и  смерјіице  іілаііских  докумеііата  nuіііcr реда  и  развојЈіих  
стратегија, принципе  плаі-іирања, коритпћеіга , уређеіі)а  и  запiтите  простора, визије  и  цијbевс  
плаііирања , кориіііћења , уређења  и  заштитс  плаііског  ііодручја  са  структуром  основј -іих  
ііамеііа  простора  u kopumhcіba зеМњиіііта. 

Овлаіпћењс  за  доношење  одлуке  и  њена  садржина  утврђени  су  члаі-іом  46. Закона  о  
гіланирању  и  изградњи  и  члаііом  39. тачка  7. Статута  Града  I-јовог  Сада. 

Одлуком  о  изради  измеі -іа  и  допуна  планског  докумсгіта  дсфиііиіпс  се  обухват  

плаііског  докуменга  који  се  Мен)а. 

Услови  и  смерх-іице  за  израду  одлуке  о  измеііама  и  допуiіама  Плана  дсфивисани  су  

Планом  reііcpanііe рсгулацијс  простора  за  меіііови -гу  наметіу  између  Булевара  Европе, 

Булевара  цара  .Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењаііипа , Булевара  Михајла  Гіупиііа, 

улица  Јеврејске  и  Футошкс  у  ј-јовом  Саду  (,,Службеііи  лист  Града  Ј lовог  Сада , бр. 40/1 1, 

30/12 - исправка, 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17, 21/18, 22/19, 23/19 - др. rіnau, 50/19, 9/20, 

63/20, 64/20, 5/21, 28/21 
- др. nnaіі  u 33/21), којим  јс  обухваћеііи  простор  претежпо  ііамењеn 

оіііптестамбеііим  зоііама  - винхеіініородичііо  стаііовање  всликих  і -устиііа  (Гј+4+Пк—П+6+Пк). 

Важеhи  плански  осііов  за  обухваћеііо  подручјс  је  План  детањіје  регузјације  блокова  

око  Улице  данила  Kuіiіa y Новом  Саду  (,,Службеііи  лист  Града  ј-јовог  Сада , бр. 55/18, 36/19 

- исправка, 28/21 и  39/21), којим  је  овај  локалитст  памењен  за  виіјјспородичјіо  стајіовање  

великих  густиіта  (Н+4+Пк—П+6+ГТк), а  обухваћепи  објекти  се  јіалазс  у  режиму  доградњс  и  

надоградње  постојсћих  објеката . 

Изради  одлуке  о  изменама  и  доrіуііама  Hnaііa приступа  сс  ііa основу  ііриватііе  

иітицијативе  БРКАНЛИЋ  ИНЖЕј-Ј)ЕРИНГА  дОО  ј-јОВИ  САд. 

Одлуком  о  изменама  и  доі iуііама  Hnaі-іa де-гал)nе  регулацијс  біокова  оКо  Улице  
даііила  Киша  у  ј-јовом  Саду  (локалите -г  у  Улици  .Њсрмонтовој  бр. 2 и  4) обухватиће  се  целе  

парцеле  бр.  3528 и  3529 у  Ка-гас-гарској  општиііи  I-јови  Сад  11, укупііе  повріпиі -іе  993 м2. 

ј-ја  обухваћсііом  локали -гс-і-у  у  Ујіици  Јћсрмоіітовој  бр.  2 и  4, ііалазс  сс  објекти  

спратгІосги  Су+Гј+3. Објскти  су  пос-гавњсјји  ііa ііриііадајућим  парцејіама  као  

слободііостојсћи , окружсни  заједіхичком  блоковском  гговрпіиііом . Југоисточііим  фасадама  се  

пружају  дуж  Јbермоіітове  улице. Објек-ги  су  ііекада  били  у  фуіікцији  самачких  хотела  а  датіас  

представњају  објекте  вишепородичnог  стаnовања. У  оквиру  објската  свидеіітираіі  јс  јіелики  



број  стамбених  једипица  изузстііо  малих  површиііа, лоши  хигијеiiски  и  санитарни  услови  
(нске  стамбене  једиіхице  имају  сопствене  санитарне  чворове  Док  iзећину  огІслужују  етажгіи  
санитарnи  чворови ). У  складу  са  навсденим , становаіbе  у  објектима  у  Јhермоnтовој  улици  бр. 

2 и  4 сврстава  се  у  категорију  субстаітдардног  стајговајbа. 

За  објектс  у  обухвату  одлукс  о  измејјама  и  допупама  Hnana, nJіaіiupaііaje јјадограді bа, 

односно  повеhаіbе  спратіхости  објеката  са  постојећих  Су+ГЈ+3 на  Су+Гј+3+Пк. 

ЦИЈЂ  израде  одлуке  о  измеііама  и  донунама  І  Іnaііa јс  преиспитиваіе  важећег  іјјіаіјског  
рсіііења  како  би  се  омогућила  реализација  nnaі-іupaі-іc ііадоградње , уз  уважавање  лотпсг  
имовинског  статуса  стаігара  и  боііитста  објеката, а  у  ЦИЛ>у  уііагірсђења  квалитета  живота  
садапіњих  и  будућих  корисiіика. 

За  израду  одлуке  о  измсііама  и  допунама  Гілаі-ха, прибавићс  сс  посебііи  услови  од  
оргапа, поссбпих  оргапизација, ималаца  јаіших  ОвЈтаЈітћења  И  других  иіјституција, који  су  
овЈіаінћени  да  утврђују  посебiге  условс  за  запітиту  и  уређеіbе  простора. 

Законом  о  страгенЈкој  процеііи  утицаја  ііa животну  срсдиііу  (,,Службеііи  гласііик  
Републике  Србиј  е , бр.  1 3 5/04 и  8 8/ ј  0) і-іponucano jc да  се  за  плаііове  и  програме  у  области  
ііросторног  и  урбаііистичког  плаііирања  врпіи  стратепіка  іiроцеnа. 

Одлуку  о  изради  стратепіке  процсііе  или  ііеnристуnању  изради  стратеnіке  ііроцеі -іе  
доі-іОси  орган  іјадлежаі -і  за  nриnрему  nJіaіia, no прстходііо  іірибавіепом  миЕіјБењу  opraііa 

надлсжіјог  за  гіослове  заііггитс  животпе  cpenuііe u других  заиіітсрссованих  opraіia u 

организација . 

Одлука  о  изради  стратешке  і-јрОцеі-іе  или  псгіристуnању  изради  стратеііікс  процсііе  јс  
саставі-іи  део  одлуке  о  приіірсми  nnaі-іa u објавЈБујс  сс. 

Наведсііе  одрсдбе  садржаііе  су  у  чл. 5. и  9. Закоiіа  о  стратеііікој  процсни  утицаја  на  
животі-іу  средину. 

С  обзиром  і-Іa то  да  се  ради  о  маіbим  изменама  и  допунама  плаііског  докумепта  и  да  се  
ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  плаі-іских  докумеиата  за  које  се  израђује  
стратсгпка  nрОцеі-іа  угицаја  і-іa животnу  средину  (,,Сјіу?кбеі-іи  лист  Града  ј-јовог  Сада , број  
48/09) ііuje утврђеіј  као  nростор  за  који  се  израђује  стратешка  процсііа  утицаја  nѕіaі-іa ua 

животну  средину, nрсдлаже  се  доііоіјјсња  рспіења  о  ііснриступаі -Бу  изради  стратсшке  процеііс  
утицаја  на  животііу  cpenuі-іy. 

Градска  управа  за  урбаііизам  и  грађсвинске  послове  доііелајс  Рсјиејгс  о  ііепристуііању  
изради  стратепіке  nроцсігс  утицаја  одлуке  о  измеііама  и  допуііама  Плаііа  дстал nе  регулације  
блокова  око  Улице  дај-іила  Киша  у  І-Іовом  Саду, ііa животі-іу  срсдиііу, број  У-35-262/22 од  
1.4!2022. тодине . 

ВД  НАЧЕЛГІИКА  
дсјаii МихајіовиЈі  
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ГРАНИЦА  ОБУХВАТА  ИЗМЕНА  И  ДОГІУНА  ПЛАнА  ДЕТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

Р-1:500 

Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  3авод  за  урбанизам  
Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3/111 

ИЗNІЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
БЛОКОВА  ОКО  УЛИЦЕ  ДАНИЛА  КИША  У  НОВОМ  САДУ  

(ЛОКАЛИТЕТ  улици  ЊЕРNіОНТОВОЈ  БР. 2 И  4) 

ОБУХВАТ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. Закона  о  
стратешкој  процеім  утицаја  на  животну  средину  ( сдужбени  гласник  Рс!!,  6р. 135/04 и  
88/10), а  по  прибавленом  Мишњењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  средине, број  
Уј-501-1/2022-1 10 од  25.03.2022. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕHРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОпУНАМА  ПЈІАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКОВА  око  

УЛИЦЕ  ДАНИЛА  КИША  У  НоВоМ  САДУ  
НА  животн  СРЕДИНУ  

Не  приступа  се  изради  стратетпке  процене  угицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плана  детањне  регулације  блокова  око  Улице  Данила  Киша  у  Новом  Саду  на  
животну  средину, којом  ће  бити  обухваhен  простор  у  граиицама  одређеним  одлуком  о  
изради  измена  и  допуна  Плана  детањне  регулације  бдокова  око  Улице  Данила  Киша  у  
Новом  Са,цу  (локалитет  у  Улици  .Њермонтовој  бр. 2 и  4). 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

Законом  о  стратешкој  процени  угицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  
Републике  Србије  бр. 135/04 н  88/10) прописаuо  је  да  се  стратешка  процена  врпји  за  
плаuове, програме  и  основе  у  обдасти  просторног  и  урбаuистичког  плаuирања. 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  оргаu надлежаu за  припрему  плаиа, 

по  претходно  прибавњеном  мишењу  оргаnа  надлежног  за  послове  залітите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  оргаnа  и  организацнја . Одлука  о  нзради  стратепіке  
процене  угицаја  на  животну  средиНује  саставни  део  одлуке  о  изради  пдаnа  и  објавЈвује  
се. 

Захоном  о  плалирању  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. Захон, 9/20 и  52/21), у  члану  46. ст. б. лрописаnо  је  да  носилац  
израде  пдаuа, пре  доношења  одлуке  о  изради  планског  документа, од  иадлежног  оргаnа  
за  послове  заиітите  животне  средине  прибавња  мишЈЂење  о  потреби  израде  стратепiхе  
процене  угицаја  на  животну  средину. 

Оддуком  о  одређивању  врсте  пданских  докумената  за  које  се  израђује  стратешха  
процена  угицаја  на  животну  средину  (!!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  угицаја  на  животну  средину. Поред  
тога  пропuсаuо  је  да  за  измене  планских  докумената , оргаn надлежан  за  припрему  
плаnа  може  одлучити, по  претходно  прuбавњеном  мишњењу  органа  надлежног  за  
послове  заІлтите  жнвотне  средине  и  другнх  заuнтересованих  оргаuа  и  оргаиuзација, да  
се  не  израђује  стратешка  процена  угицаја  на  животну  средину. 

Услови  н  смернице  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плаuа  детањне  
регулацнје  блокова  око  Улице  даuuла  Киша  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр.  55/18, 36/19 - исправка, 28/21 и  39/21) дефинисаuи  су  Гјлаііом  
генералне  регулације  лростора  за  мешовиту  намену  нзмеђу  Булевара  Европе, Булевара  
цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, Булевара  Михајла  Пупина, 

улица  Јеврејске  и  Фугошке  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
40/11, 30/12 - исправка, 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17, 21/18, 22/19, 50/19, 9/20, 63/20, 



64/20, 5/21 и  33/21), којим  је  обухваћени  нростор  претежно  намењен  општестамбеним  
зонама  - виілепородично  становање  великих  густина  (П+4+Пк  - П+6+Пк). 

За  обухваЋено  подручје  на  снази  је  Плаи  детањне  регулације  блокова  око  Улице  
даиила  Kuіna y Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 55/18, 36/19 - 
исправка, 28/21 и  39/21), којимје  овај  локалитет  намењен  за  вијпепородичио  становање  
велпких  густина  (П+4+Пк  - П+6+Пк), а  предметни  објекти  су  у  режиму  доградње  и  
надоградње  постојећих  објеката. 

Одлуком  о  изради  измена  и  допуиа  Пдаuа  обухваћеіје  су  целе  парцеле  бр. 3528 и  
3529 у  Катастарској  опмтини  Нови  Сад  Іі, површине  993 м2. 

На  терену, на  локацији  у  Улици  ЈЂермонтовој  број  2 и  4, налазе  се  објекти  
спратности  Су+П+3. Поставњени  су  на  припадајућим  парцелама  као  слободностојећи , 
окружени  заједничком  блоковском  површином . Југоисточним  фасадама  се  пружају  дуж  
ЈБермонтове  уднце. Објекти  су  некада  били  у  функцији  самачких  хотела  а  далас  
представњају  објекте  виіпепороднчног  становања. У  оквиру  објеката  евидентираи  је  
веллки  број  стамбених  јединица  изузетно  малих  површина, лоши  хигијенскн  и  
санитарних  услова  (неке  стамбене  једнницс  имају  сопствене  санитарне  чворове  док  
већину  опслужују  етажни  саuитарни  чворови). У  складу  са  наведеним, стаиовање  у  
објектима  у  ЈЂермоитовој  улици  број  2 н  4 сврстава  се  у  категорију  субстаuдардног  
стаnовања. 

За  простор  у  обухвађ  Плаuа, планираuа  је  надотрадња, одиосно  повећање  
спратности  објеката  са  постојећих  Су+П+3 на  Су+П+3+Пк. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  н  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
плаuског  решења  како  бн  се  омогућила  реализадија  планнраuе  надотрадње , уз  
уважавање  лошег  имовинског  статуса  станара  и  бонитета  објеката  а  у  цињу  унаuређења  
квалитета  живота  садашњих  и  будућих  корисника. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  мањнм  изменама  и  доnуuама  плаuског  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 , број  48/09) није  угврђен  као  простор  за  koju ce израђује  стратешка  процена  
утицаја  на  жuвотну  средину, доноси  се  решење  о  неприступању  изради  стратешке  
процене  утицаја  Плаиа  детањне  регулацнје  блокова  око  Улице  даnила  Кнша  у  Новом  
Саду  на  животну  средину. 

Зависно  од  намене  н  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  одлуке  о  изменама  и  допуuама  плана  детањне  регулације  блокова  око  Улице  
Даuила  Кнша  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  ЈЂермонтовој  бр. 2 н  4), услови  
заштите  жuвотне  средине, односно  потреба  покретања  посђnка  процене  утицаја  на  
животну  средину, биће  угврђени  у  складу  са  Законом  о  проценн  угицаја  на  жавотну  
средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  угврђнвању  Листе  
пројеката  за  које  је  обавезна  процена  угuцаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  
захтевати  процена  утuцаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , број  114/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  у  диспозитиву . 

..$д  НАЧЕЛНіГКА  
сјан  Михајловић  

РЕГГУБЛША  СРБИЈА  
АУТОНОМHА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОД  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  /( 
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ - 

Број ; У-35-262/22 
дана: 01.04.2022. годнне  
НОВИ  САд  



Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  175. седници  одржаној  07.04.2022 тодине, 

поводом  разматрања  текста  припремњеног  за  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  деталне  
ретулације  блокова  око  Улице  данила  Кигпа  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  ЈЂермонтовој  бр.  2 и  
4), текста  и  трафичког  приказа  припремњених  за  Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  
деталне  регулације  блокова  око  Улице  данила  Киша  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  ЈЂермонтовој  
бр. 2 и  4), даје  следеће  

МИШЈБЕЊЕ  

Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  блокова  око  Улице  данила  Киша  
у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  ЈЂермонтовој  бр.  2 и  4) сачињен  у  складу  са  одредбама  Закона  о  
планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  Републике 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, 

09/20 и  52/21). 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада  констатује  да  су  текст  и  графички  приказ  
припремњени  за  Концегпуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  блокова  око  Улице  
данила  Киша  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  ЈЂермонтовој  бр. 2 и  4), сачињени  у  складу  са  
одредбама  Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Іслужбени  гласник  Републике  СрбијеІ , број  72/09, 8 1/09-

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, 09/20 и  52/21). 
Након  доношења  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  детањне  регулације  блокова  око  Улице  
данила  Киша  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  ЈЂермонтовој  бр.  2 и  4) стећи  ће  се  услови  да  се  
поступак  настави  у  складу  са  чланом  45а  Закона. 

Комисија  је  сагласна  да  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  организује  излагање  

материјала  припремњеног  за  Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  

блокова  око  Улице  данила  Киша  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  ЈЂермонтовој  бр. 2 и  4) на  рани  

јавни  увид. 

Мишњење  доставити : 
• Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
• ЈП  іУрбанизамІ  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
• Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
• Члану  Градског  већа  за  управу, прописе  и  урбанизам  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОг  САдА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број  : У-35-262/22 
дана: 07.04.2022. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  
Радоња  дабетић, дипп.инж.арх. 
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РЕПУБЛИКД, СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
Број: Vl-501-112022-110 
Датум: 25. март  2022. године  
Нови  Сад  

ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЋЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
НОВИ  САД  

Веза: Ваш  број  V-35-262/22 од  24. марта  2022. године  

ПРЕДМЕТ: Мишј-іење  на  Гјредлог  решења  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детагне  регулације  блокоба  
око  Улице  Данила  Киша  у  Новом  Саду  (Локалитет  у  Улици  Њермонтовој  бр. 2 
и  4) на  животну  средину  и  услоаи  за  обезбеђење  мера  заштите  животне  
средине  

Градска  упраба  за  заштиту  животне  средине  размотрила  Предлог  решења  о  
неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  одгтуке  о  изменама  и  допунама  Плана  

---.-детаГbНе-регуације -бло:соваоко-Улице--дај..,ла  Киша  у- Носо .Саду  на  животну  срединти  нема  примедби  на  предлог  одлуке  да  се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  
средину! 

У  погледу  услова  за  обезбеђење  мера  заштите  животне  средине  у  складу  са  
чпаном  34. став  2. Закона  о  заштити  животне  средине  ( Спужбени  гласник  Републике  
Србије , бр. 135/04 36/09, 36/09 

- др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука  УС, 14/16, 
76/1 8, 95/18-др.закон  и  95/18-др.закон), поред  поштовања  утврђених  законских  оквира  и  
услова  датих  од  стране  надлежних  стручиих  организације , мера  утврђених  Планом  
детагbј-је  регулације  блокова  око  Уnице  Даниnа  Киша  у  Новом  Саду, мера  утврђених  
Планом  генералне  регулације  простбра  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, 
Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  зрењанина , Булевара  Михајла  
Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду, као  и  мера  утврђених  стратешком  
проценом  утицаја  Просторног  Плана  Града  Новог  Сада, Градска  управа  за  заштиту  
животне  средине  нема  додатних  услова. 
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