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талном облику који ће се, после потписивања и овере, 
чувати у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи 
за урбанизам и стамбене послове, министарству над-
лежном за послове урбанизма, и у Јавном предузећу 
“Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи 
План парцелације индивидуалног становања “Клисанс-
ки пут” у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Са-
да”, бр. 13/97 и 17/2003).

План ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-466/2009-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 
72/09 и 81/09 – испр.)  и члана 24. тачка 6. Статута Гра-
да Новог Сада – пречишћен текст (''Службени лист Гра-
да Новог Сада'', број 43/08), Скупштина Града Новог Са-
да на XXXI седници 29. октобра 2010. године, доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА 
ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Овом одлуком мења се и допуњава ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ 
САДУ (“Службени лист Града Новог Сада’’, број 23/07) (у 
даљем тексту: План),  у делу обухвата  Плана, и то за три ло-
калитета. 

Локалитет број 1 обухвата  подручје у KO Нови Сад 
II, у граници чија је почетна тачка на пресеку северне 
границе парцеле број 435 и источне регулационе линије 
планиране улице. Од ове тачке у правцу југоистока гра-
ница прати северну границу парцеле број 435 до пресе-
ка са западном планираном регулационом линијом Же-
лезничке улице. Од ове тачке у правцу југоистока 
граница прати западну планирану регулациону линију 
Железничке улице и долази до тромеђе парцела бр. 
427/1, 425/1 и 425/2, затим прати источну границу парце-
ла бр. 425/2 и 423/1, и долази до тромеђе парцела бр. 
423/1, 423/2 и 418/2. Даље граница скреће ка северзапа-
ду, прати јужну границу парцеле број 423/1 до пресека 
са источном регулационом линијом планиране улице, 
затим скреће ка североистоку, прати источну регулаци-
ону линију планиране улице, и долази до тачке која је 
утврђена за почетну тачку описа границе.  

Локалитет број 2 обухвата  парцелу број 575 КО Но-
ви Сад II.

Локалитет број 3 обухвата  парцелу број 500 КО Но-
ви Сад II.

Члан 2.

У Плану  одељак ''3. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА'' подо-
дељак ''3.3. Мрежа инфраструктуре'' подтачка ''3.3.3. Енер-
гетска инфраструктура'' део ''3.3.3.1. Снабдевање елект-
ричном енергијом'' став 3. мења се и гласи:

''Изградња нових трафо- станица могућа је и на дру-
гим парцелама, поред планом предвиђених, као и у ок-
виру пословних и пословно-стамбених објеката и гара-
жа, у приземном делу објекта.''

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
'' Урбанистички услови за локацијску дозволу не мо-

гу се издавати док се не изгради трафо- станица пот-
ребна за снабдевање електричном енергијом планира-
них објеката у блоку број 3.''

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 
У одељку  ''5. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА'' 

пододељак "5.1. Услови грађења и уређења просто-
ра" подтачка ''5.1.3. Специфични услови дефинисани 
за просторне целине - урбане блокове'' део ''Блок 
број 3''  у ставу 10. друга реченица мења се и гласи:

''Није дозвољена изградња назитка, као ни препуста 
и еркера на уличним странама објеката.''

Став 11. мења се и гласи:
''Формирају се три нове грађевинске парцеле: обје-

дињавањем дела парцеле број 435 (Железничка улица 
број 14), делова парцела бр. 433 и 434 (Железничка 
улица број 16) и дела парцеле број 432 (Железничка 
улица број 18) у једну грађевинску парцелу; обједиња-
вањем целих парцела бр. 427/2 и 427/7, односно делова 
парцела бр. 427/1, 427/2, 427/3, 427/5 и 427/6 (Железнич-
ка улица број 20) и целе парцеле број 425/1, односно 
делова парцела бр. 425/2 и 426 (Железничка улица број 
22) у једну грађевинску парцелу. Од делова парцела бр. 
423/1, 423/2 и 424 (Железничка улица број 24) форми-
раће се самостална грађевинска парцела, са могућно-
шћу обједињавања са целим парцелама бр. 427/2 и 
427/7, деловима парцела бр. 427/1, 427/2, 427/3, 427/5 и 
427/6 (Железничка улица број 20) и целом парцелом 
број 425/1 и деловима парцела бр. 425/2 и 426 (Желез-
ничка улица број 22). У случају неусаглашености броје-
ва наведених парцела са парцелама на графичким при-
казима бр. 4.1. и 4.1.1.  у размери 1: 1000, важе графички 
прикази.''

У ставу 14. у трећој реченици, после речи: “зелене 
површине и”  реч: ‘’морају’’ замењује се речју: ‘’могу’’.

У делу ‘’Блок број 4’’ у ставу 2. после прве реченице 
додаје се нова реченица која гласи:

‘’Планира се надоградња објекта на парцели број 
500 у улици Васе Стајића број 34а до спратности 
П+5+Пк за намену становања.’’

У делу ‘’Блок број 5’’ у ставу  2. у првој реченици, 
после речи: “број 3” додају се речи: ‘’и у улици Васе 
Стајића број 1а’’, и додаје се нова реченица која гласи:

‘’Зона за изградњу гараже у улици Васе Стајића број 
1а, због свог положаја може се планирати једино за по-
дужно паркирање возила, па се препоручује да објекат 
буде у виду надстрешнице.’’

После става 2. додаје се нови став 3 који гласи:
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‘’Могућа је надоградња објекта на парцели број 575 у 
улици Васе Стајића број 1а до спратности П+1+Пк уз за-
државање нагиба и облика кровних равни постојећег 
објекта. Поткровна етажа се може формирати са назит-
ком од 1,6 m у складу са Правилником. У случају да ви-
сина поткровне етаже то дозволи, могуће је форми-
рање још једног нивоа који ће са поткровном етажом 
чинити јединствену функционалну целину.’’

Досадашњи став 3. постаје став 4. 
У пододељку ‘’5.2. Услови за опремање простора 

инфраструктуром’’ подтачка ‘’5.2.1. Услови за из-
градњу саобраћајних површина’’ у ставу 1. у другој 
реченици скраћеница ‘’ЈУС У.А9.204’’ земењује се 
скраћеницом ‘’SRPS U.A9.204’’.

Члан 3. 

Саставни део ове одлуке су следећи графички при-
кази: 

1. Извод из Генералног плана града 
  Новог Сада до 2021. године ............................... A4

2. Катастарска подлога са означеном 
  границом измене плана ...........................Р1 : 1000

3. Извод из плана – План намене површина,
  саобраћаја, нивелације и регулације – 
  са означеном границом измене плана ...Р1 : 1000

4.1.  План намене земљишта, саобраћаја, 
  нивелације и регулације-  Локалитет 1 ....Р1 : 1000

4.1.1. План парцелације јавних површина 
    са условима за формирање грађе-
    винских парцела- Локалитет 1  .............Р1 : 1000

4.1.2. План енергетске инфраструктуре – 
    Локалитет 1……… ................................…Р1 : 1000

4.2.   План намене земљишта, саобра-
    ћаја, нивелације и регулације- 
    Локалитет 2 ............................................Р  1 : 1000

4.3.1  План намене земљишта, саобра-
    ћаја, нивелације и регулације- 
    Локалитет 3  ..........................................Р  1 : 1000

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне ре-
гулације блокова око Железничке улице у Новом Саду 
израђена је у четири примерка у аналогном и у пет при-
мерака у дигиталном облику, који ће се, после потписи-
вања и овере, чувати у Скупштини Града Новог Сада, 
Градској управи за урбанизам и стамбене послове, ми-
нистарству надлежном за послове урбанизма и у Јав-
ном предузећу "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови 
Сад.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-548/2009-I
29. oктобар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник Републике Србијe'', бр. 
72/09, 81/09 - исправка и 64/10 – одлука УС) и члана 24. 
тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст 
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08), Скупш-
тина Града Новог Сада на XXXI седници 29. октобра 
2010. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ 
УЛИЦА МИЛОША БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ 
КЕЈА, МАРКА МИЉАНОВА И БЛОКОВА 

ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ УЛИЦЕ 
У НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о измена-
ма и допунама Плана детаљне регулације блокова из-
међу улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка 
Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Но-
вом Саду (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, број 
18/10) (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Пла-
на је да се за део обухвата Плана утврде намена 
земљишта, правила уређења и правила грађења у 
складу са Генералним планом града Новог Сада до 
2021. године – пречишћен текст (‘’Службени лист Града 
Новог Сада’’, број 39/06).

Члан 3.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће 
се парцела број 9314 у Катастарској општини Нови Сад I. 

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана садржаће део 
обухвата Плана који се мења, намену земљишта, регу-
лациону линију улице и грађевинску линију са елемен-
тима за обележавање на геодетској подлози, правила 
уређења и правила грађења, и графички део у којем ће 
се приказати планирана намена земљишта и регула-
ција и нивелација.

Члан 5.

Рок израде одлуке о изменама и допунама Плана је 
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.

Средстава за израду одлуке о изменама и допунама 
Плана обезбедио је инвеститор Јавно предузеће ‘’Пос-
ловни простор’’ Нови Сад.

Члан 7.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на 
животну средину утврђено је Решењем о неприступању 
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама 
и допунама Плана детаљне регулације блокова између 
улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миља-
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