
На  основу  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службсни  гласник  
Рспублике 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/ І 8, 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), Скушлтина  Града  
Новог  Сада  на  ХХУјI седници  од  27.јуна  2022. године, доноси  

оДлУКУ  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКОВА  око  

УЛИЦЕ  ДАНИЛА  КИША  У  НОВОМ  САдУ  
(ЛОКАЛИТЕТ  У  УЛИЦИ  ЛЕРМОНТОВОЈ  БР. 2 И  4) 

Чіан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  доnунама  Плана  деталне  
регулације  блокова  око  Улице  данила  Киша  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
бр. 55/18, 36/19 - исправка, 28/21 и  39/21) (у  далем  тексту ; План), за  локалитет  у  Улици  
.Њермонтовој  бр.  2 и  4. 

Члан  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  целе  парцеле  бр.  3528 и  3529 у  
Катастарској  општини  Нови  Сад  п, укупне  површине  993 гn2. 

ЧлаІІ  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дсфинисани  су  Планом  
генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  
Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина , Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  
Футошке  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, 23/19 - др. план, 50/19, 9/20, 63/20, 64/20, 5/21, 28/21 - др. 

план  и  33/21) (у  далем  тексту : План  генералне  регулације ),  којим  је  обухваћени  простор  
претежно  намењен  онштестамбеним  зонама  вишешпородично  становање  великих  густина  
(П+4+Пк-П+6+Пк). 

Члан  4. 

Цил  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  nланског  
решења  како  би  се  омогућила  реализација  планиране  надоградње , уз  уважавање  лошег  
имовинског  статуса  станара  и  бонитета  објеката  а  у  цилу  унапређења  квалитета  живота  
садашњих  и  будућих  корисника . 

Члан  5. 

Ковцептуални  оквир  планирања  одређен  је  гlланом  генералне  регулације . 



2 

Члан  б. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  донунама  Плана  је  15 радних  дана  од  дана  завршетка  
поступка  раногјавног  увида, односно  доставњања  посебних  услова  за  израду  планског  документа  
од  стране  надлежних  институција . 

Члан  7. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбедио  је  БРКАНЛИЋ  
ИНЖЕЊЕРИНГ  доо  нови  сАд. 

Члан  8. 

Одлуку  о  изменама  и  догіунама  Плана  израдиће  Јавно  предузеће  ,,Урбанизам  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Репіење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  
одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детајне  регулације  блокова  око  Улице  данила  Киша  у  
Новом  Саду  на  животну  средину , и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја  које  се  мења. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доноілења  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  ,,7. јули , Нови  Сад, Улица  Мише  димитријевића  број  
74а, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvіd! 
и  интернст  cіpanuue Града  Ноног  Сада  http://www.novіѕad.rѕ/!at/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-
gradjevіnѕke-poѕ iove-O.  

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  донунама  Гlлана  детањне  
регулације  блокова  око  Улице  данила  Киша  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  .Њермонтовој  бр. 2 и  
4), у  трајању  од  30 дана, у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, и  у  просторијама  Месне  заједнице  ,,7. Нови  
Сад, Улица  Мише  димитријевића  број  74а, путем  интернст  стране  httpѕ://ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ!javn і-
uvіd! u ћttр://www.поујѕаd.гѕ/!аt!gгаdѕkа-uргаvа-zа-uгbапіzам-і-gгаdјеvігѕКе-роѕіоvе-0. 

Члаи  11. 

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

РЕHУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА Пре&едііііца  - 

27 јун  2022 године  
НОВИ  САд МЅсф .е  енаМринковРдфовић  
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