
На  ОСНОВ  члана  46. став  1, а  у  вези  са  чланом  516 Закона  о  планирању  и  изградњи  
( Службенu гласник  Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/1О-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члана  39. тачка  7. Статута  Града  
Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупіптина  Града  Новог  Сада  
на  XLІX седници  од  10. маја  2019. године, доноси  

оДлуку  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  

плАнА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  МАЛОГ  ЛИМАНА  У  новоМ  САДУ  
( локалитет  у  Улицн  Максима  Горког  број  49) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  
регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  52/09) (у  
дајЋем  тексту: План), за  локалитет  у  Улици  Максима  Горког  број  49, по  скраћеном  поступку, 
без  спровођења  поступка  раногјавног  увида. 

Члан  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допуиама  Плана  обухватиће  се  цела  парцела  број  693 у  
Катастарској  оппітини  Нови  Сад  Јј, површине  377 м2. 

Члан 3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисаии  су  
Планом  генералне  регулације  старог  градског  центра  и  подручја  Малог  Лимана  у  Новом  
Саду  (І?Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  45/11) (у  далем  тексту: План  генералне  
регулације), којимје  овај  простор  намењен  вишепородичном  становању. 

Члан  4. 

Ци  доношења  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важеlтіег  
плаиског  решења  ради  доградње  постојећег  објекта, у  складу  са  стањем  на  терену  и  новим  
захтевима  и  потребама  власника. 

Члан  5. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Планаје  две  недење  од  дана  ступања  на  
снагу  ове  одлуке. 

Члан  б. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбедилаје  Ружа  Пајантић  
из  Новог  Сада. 



Члан  7. 

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

Члан  8. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  
Саду  на  животну  средину, и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја  које  се  мења. 

Члан  9. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Максима  Горког  број  
49), у  трајању  од  1 5 дана, у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ііурбанизамН  Завод  
за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3, и  у  просторијама  Месне  заједнице  Соња  
Маринковић , Нови  Сад, Кеј  жртава  рације  4. 

Члан  10. 

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

РЕГWВЛИКА  СРВИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-11О/2019-ј  
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД  
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ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
МАЛОГ  ЛИМАНА  У  Новом  САДУ  

(локалитет  у  Улици  Максима  Горког  број  49) 

ОБУХВАТ  ПЛАНСКОГПОДРУЧЈА  

° 

Р-ј:500 

ј  • l ГРNјИЦА  ОВАТА  rUWІA 

Јавно  предузеће  УРАНИЗАМ  завод  за  урбанизам  А  Нои  Сw, Бупевар  цара  Лааара  3111ј ______ 



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађеви wке  послове, на  основу  члана  9. став  3. 
3акона  о  стратевјкој  процени  угицаја  на  животну  средину  (1 Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавл.еном  Минтлсњу  Градске  управе  за  занпиту  жuвотае  
срединс, број  УЈ 501-1/2О19-54 од  13.03.2019. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

О  НЕГГРИСТУUАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕЈЛКЕ  ГWОЈ FHЕ  УТШАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОHУHАМА  ПЛАНА  ДЕТАЛТјЕ  РЕГУЛАЦИЛ  МАЈТОГ  

ЛИМАВА  У  НОвОМ  САДУ  
НА  ЖИВОТНУ  СРЕДиВУ  

Не  приступа  се  изради  стратемке  процсне  утнцаја  одлуке  о  изменама  н  
допунама  ГТлана  детазwс  регулацијс  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  на  животну  средину, 
којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  гранидама  одређевим  одлуком  о  изради  измена  и  
допува  ГГлала  дсталне -рсгулацuјеМалот  Лимаиау  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  
Максима  Горкогброј  49). 

обр  а  з  о  е  п, 

Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  срсдину  Службеин  гласник  
Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) прописако  јс  да  се  стратеттла  процена  враји  за  
планове, програме -и-основе  уобласти  просторног  и  урбанистичхог  планирања. 

Одлуку  о  израјді  стратспхке  процене  доноси  орган  надлежан  за  прнтірсму  плаиа, 
по  претходко  прнбавзЂеном  мишлењу  ортала  надлежког  за  пословс  заштите  животнс  
срединс  и  других  заивтересовавих  органа  и  оргаиизација  Одлука  о  израдн  стратепкс  
процсне  утнцаја  на  животну  срединује  саставии  део  одлукс  о  израдu плава  и  објавзује  
се. 

Законом  о  планирању  и  нзградњи  ( службеви  гласвих  РС , бр. 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), у  члану  46. ст. б. прописано  је  да  восилац  израде  пдана, пре  доношења  одлуке  
о  изради  планоког  дохумента, од  надлежuог  оргава  за  послове  заштите  животнс  
средине  прибавда-мишлење  о  потрсби  израде  стратешкс  лроцснс  утицаја  иа  животну  
средину. 

Одлуком  о  одрсђивању  врстс  плавских  докумслата  за  кој  с  сс  израђуј  с  стратепіка  
процена  утнцаја  на  животву  средину  ( Службсни  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  плавских  докумената  у  области  просторног  и  урбанистичког  
плавлрања  за  које  се  нзрађујс  стратешка  процева  утицаја  ва  животну  средив . Поред  
тога  прописано  јс  да  за  измевс  плавских  докумевата, ортан  надлсжан  за  гхрилрему  
плана  може  одлучити, по  претходно  прнбавл.еном  мишл.сњу  органа  надлежног  за  
послове  зацпите  животпе  срсдиве  и  других  заивтсрссовавuх  ортана  и  оргапнзација, да  
се  не  израђујс  стратешка  процена  утицаја  на  животву  средину. 

Плаком  гсиералнс  регулације, за  подручје  које  ће  битн  обухваћево  изменама  н  
допунама  Ллана, утврђсиаје  претежпа  намена  виііепородичво  становање. 

За  ово  подручје  па  сназн  је  ГТлан  деталне  рехулације  Малот  Лимаuа  у  Новом  
Саду  (ттслужбеви  ЛнСТ  Гјада  НоЕог  Сада  број  52/09), којим  се  за  овај  локалитет  
планира  задржавање  постојећtг  објсіпа  у  режиму  заврдјенс  цслине, у  оквиру  блока  
број  7. 
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На  парцели  број  693 К.О. Нови  Сад  јІ, површине  377 гn2 налази  се  випзепородични  
објекат  сгіратности  Су+П  - Су+П+3+Пк. Објекат  је  у  добром  стању. На  парцсли  се  
задржава  постојећи  објекат  вишепородичног  становања, уз  могућност  надоградње  
дворишног  крила, до  спратности  Су+П+1(раван  кров). Не  планира  сс  формирање  
препуста  у  надограђсном  делу  објекта. 

Изменама  и  допунама  Hлана  нс  повећава  се  број  стамбених  јединица, односно, 
прсшнрује  се  гіостојсћа  стамбена  јединица  на  првом  спрату, па  неће  бити  гговећане  
потребе  за  паркирањем  возила, ни  промена  у  интензитету  снабдевања  другнх  система  
комуналне  инфраструктуре . 

Цил  доношења  одлукс  о  изменама  и  допукама  плана  је  лрсиспитнвање  важећег  
планског  рспіења  за  могућност  доградње  постојећих  објеката, у  складу  са  стањем  на  
тереку  и  ковим  захтевима  и  потребама  власника. 

Њменама  и  допувама  Hлана  прецизно  ће  се  утврдити  правила  уређења  и  грађења  
како  би  биле  у  складу  са  ограшіченим  капацитстима  блока  іросторНо  завршене  
целине  Малог  Лимана. 

С  обзиром  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  долунама  планског  докумснта  и  да  сс  
ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врстс  планских  докумената  за  које  се  
израђује  стратешка  процена  утицаја  на  живопіу  среднну  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  се  израђује  стратешка  процена  
угицаја  плана  на . животну , средину, доносн  се  решењс  о  неприступању  изради  
стратешкс  процеке  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допукама  Hnана  деталнс  регулацијс  
Малог  Лимана  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Зависно  од  намсне  и  услова  за  изградњу, за  пројектс  који  буду  рсализовани  ка  
оскову  измена  и  доuуна  Плана  детањис  регулациј  с  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улици  Максима  Горког  број  49), услови  заштите  животнс  срсдинс, 
одкосно  потреба  покретања  поступка  процсне  утицаја  на  животну  средину, биће  
утврђеки  у  складу  са  Законом  о  процеин  угицаја  на  животну  средину  ( Службенн  
гласник  РС , бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  угврђивању  Листе  лројеката  за  које  је  
обавсзна  процена  утицаја  и  Јkстс  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процева  утицаја  
иа  животну  средину  ( Службеки  гласник  РС , број  1 14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву. 

РЕШТБЈШј(А  СрВИЈА  
АУТОНОМНА  HOKPAJHHA ВОЈВО, 
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УIІРАВА  3А  УРБАІіI3АМ  
И  ГРАЂЕВИНСІ(Е  ПОСЛОВЕ  
Број :У-35-1І0/19 
,Цана: 15.03.2019. године  
НОВиСАд  
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