
На основу члана 46. став 1. 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 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08), Скупштина Града 
Новог Сада на XLII седници од 25. јуна 2015. године доноси  

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И ПОДРУЧЈА МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ 

САДУ 
 
 

Члан 1. 
На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама и допунама Плана 

генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду 
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 45/11) (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

Одлуком о изменама и допунама Плана биће обухваћени делови парцела бр. 
9376/1, 9376/2 и 9377, у Катастарској општини Нови Сад I, од којих ће бити формирана 
нова парцела, приближне површине 2300m2, намењена паркирању.   

 
Члан 3. 

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног простора дефинисани су 
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени 
лист Града Новог Сада" број 39/06) и Планом генералне регулације старог градског 
центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 45/11).  
 

Члан 4. 
 

Циљ доношења измена и допуна Плана је преиспитивање важећег планског 
решења и његовог усклађивања са могућностима реализације у складу са новим 
захтевима и потребама Града Новог Сада, а у циљу решавања  стационарног 
(мирујућег) саобраћаја и изградње јавне гараже. 

 
                                                           Члан 5. 
Концептуални оквир планирања одређен је Генералним планом града Новог 

Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 
39/06) којим је утвђено да се за потребе решавања стационарног (мирујућег) саобраћаја 
планирају вишеспратне јавне гараже. 
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Члан 6. 
Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је 60 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке. 
 
 

Члан 7. 
 

Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана обезбеђена су у 
Програму уређивања грађевинског земљишта. 
 

Члан 8. 
 

Одлуку о изменама и допунама  Плана израдиће Јавно предузеће "Урбанизам" 
Завод за урбанизам Нови Сад. 
 

Члан 9. 
 

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације старог градског 
центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду и графички приказ дела обухвата Плана 
који се мења.   

 
Члан 10. 

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, излагањем материјала у 
приземљу пословне зграде ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара 
Лазара 3, у просторијама месних заједница "Стари град", Нови Сад,  Краља Александра 
1, ''Дунав'', Нови Сад, Београдски кеј 19а, и путем интернет стране www.skupstinans.rs.  

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изменама и допунама Плана 
генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду, у 
приземљу пословне зграде ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара 
Лазара 3, и у просторијама  месних заједница "Стари град", Нови Сад,  Краља 
Александра 1, ''Дунав'', Нови Сад, Београдски кеј 19а.     

 
Члан 11. 

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            Председница 
Број: 35-167/2015-I 
25. јун 2015. године  
НОВИ САД                        Јелена Црногорац 
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Градска упава за урбанизам и стамбене послове, на основу члана 9. став 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", 
бр. 135/04 и 88/10), по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне 
средине у складу са чланом 46. ст. 7. и 8. Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13/УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) број VI-501-1/2015-134 од 3. јуна 2015. године 
доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И 
ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И 
ПОДРУЧЈА МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја измена и допуна плана 

генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду на 
животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о 
изради измена и допуна плана генералне регулације старог градског центра и подручја 
Малог Лимана у Новом Саду. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник 
Републике Србије" бр. 135/04 и 88/10) прописано је да се стратешка процена врши за 
планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. 

Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана по 
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне 
средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о изради стратешке 
процене утицаја на животну средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује 
се. 

Одлуком о одређивању врсте планских докумената за које се израђује стратешка 
процена утицаја на животну средину ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/09), 
одређене су врсте планских докумената у обасти просторног и урбанистичког планирања 
за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину. Поред тога прописано 
је да за измене планских докумената, орган надлежан за припрему плана може одлучити, 
по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне 
средине и других заинтересованих органа и организација, да се не израђује стратешка 
процена утицаја на животну средину. 

На подручју обухваћеном изменама и допунама Плана, важећим планом генералне 
регулације није предвиђена изградња објеката јавне гараже. Због потреба за проширењем 
површина намењених стационарном саобраћају у зони старог градског језгра, нарочито у 
зони у околини комплекса Рибље пијаце, предлаже се изградња објекта и јавне гараже у 
дефинисаној зони изградње, на парцелама бр. 9376/1, 9376/2 и 9377 К.О. Нови Сад I. 



На простору у обухвату плана нема регистрованих загађивача животне средине. 
Полазећи од просторно-планских циљева уређења простора ускладиће се сви облици 
коришћења простора у складу са потенцијалним могућностима и укупним капацитетом 
простора и обезбедити мере за спречавање и отклањање штетних последица за активности 
које ће се реализовати на простору плана и његове непосредне околине. 

С обзиром да се ради о мањим изменама и допунама планског документа и да се 
ради о простору који Одлуком о одређивању врсте планских докумената за које се 
израђује стратешка процена утицаја на животну средину ("Службени лист Града новог 
Сада", број 48/09) није утврђен као простор за који се израђује стратешка процена утицаја 
плана на животну средину, предлаже се доношење Решења о неприступању изради 
стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана на животну средину. 

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте који буду реализовани на 
основу ових измена и допуна плана генералне регулације старог градског центра и 
подручја Малог Лимана у Новом Саду, услови заштите животне средине, односно потреба 
покретања поступка процене утицаја на животну средину биће утврђени у складу са 
Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", 
бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну среидну 
("Службени гласник Републике Србије", број 114/08). 

На основу сврега наведеног, а по прибављеном Мишљењу Градске урпаве за 
заштиту животне средине, број: VI-501-1/2015-134 од 3. јуна 2015. године, одлучено је као 
у диспозитиву. 
 
 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Број: V-35-167/2015       В.Д. НАЧЕЛНИКА 
4. јун 2015. године 
НОВИ САД              Милош Егић 
 


