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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник Републике Србије“, 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, 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 XXIX седници од 16. сеп-
тембра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЛИСАНСКОГ 
ПУТА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ 

ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПАЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋА 
И ПРОФЕСОРА ГРЧИЋА)

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и 
допуна Плана детаљне регулације Клисанског пута у Новом 
Саду (локалитет између улица Паје Радосављевића и Про-
фесора Грчића) („Службени лист Града Новог Сада“, број 
58/21), мења се и допуњује ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КЛИСАНСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 13/12) (у даљем тексту: План) за 
локалитет између улица Паје Радосављевића и Професора 
Грчића.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћен је 
део грађевинског подручја Плана, у Катастарској општини 
(у даљем тексту: КО) Нови Сад I, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе дела грађевинског под-
ручја Плана, утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 
948/1, 943 и 855/23 (КО Нови Сад IV). Од ове тачке, граница 
у правцу истока, прати северну границу парцеле број 948/1. 
Даље, 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 
Радосављевића. Од ове тачке, граница скреће у правцу 
запада, прати северну регулациону линију планираног 
продужетка Улице Паје Радосављевића до пресека са 
источном регулационом линијом Улице професора Грчића. 
Даље, граница скреће у правцу севера, прати источну регу-
лациону 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 допу-
нама Плана обухвахваћено је 0,36 ha.

Члан 2.

У Плану, на графичком приказу број 5 „План регулације 
површина јавне намене - целине 1 и 2“ у размери 1:1000, 
који је саставни део Плана, мења се начин формирања 
парцела на обухваћеном локалитету, а у складу са графич-
ким приказом број 3 „План регулације површина јавне 
намене“ у размери 1:1000, који је саставни део ове одлуке, 
како би се задржала постојећа оријентација грађевинских 
парцела према Улици професора Грчића и испоштовала 
власничка структура на обухваћеном локалитету. 

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера

1.  Извод из Плана генералне регулације простора 
 за породично становање уз Темерински и 
 Сентандрејски пут са окружењем у Новом 
 Саду - План претежне намене земљишта ................А3
2.1. Извод из Плана детаљне регулације 
 Клисанског пута у Новом Саду -План 
 намене земљишта ......................................................А3
2.2. Извод из Плана детаљне регулације Клисанског 
 пута у Новом Саду - План регулације површина 
 јавне намене ................................................................А4
3. План регулације површина јавне намене ............1:1000. 

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регу-
лације Клисанског пута у Новом Саду (локалитет између 
улица Паје Радосављевића и Професора Грчића) садржи 
текстуални део који се објављује у „Службеном листу Града 
Новог Сада“ и графичке приказе израђене у три примерка, 
које својим потписом оверава председник Скупштине Града 
Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала чува се у 
Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбани-
зам и грађевинске послове и Јавном предузећу „Урбанизам“ 
Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа ове одлуке чува се у Градској 
управи за урбанизам и грађевинске послове. 

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регу-
лације Клисанског пута у Новом Саду (локалитет између 
улица Паје Радосављевића и Професора Грчића), доступна 
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је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, 
Жарка Зрењанина број 2 и путем интернет стране www.
skupstina.novisad.rs. 

Члан 5.

Ова одлука 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: 35-202/2022-I
16. септембар 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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