
На  основу  члана  46. став  1 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службсни  гласник  
Републике бр,  72/09, 81/09 исправка, 64/10 - ус, 24/11, 121/ ј 2, 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  
чпана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог број  
11/19), Скуппітина  Града  Новог  Сада  на  ХУј  седници  од  18. јуна  2021. године, доноси  

одлуку  
о  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

МИШЕЛУКА  СА  РИЕЊАКОМ  (ЛОКАЛИТЕТ  У  уЛицИ  ВУКОВАРСКОЈ) 

Члан  1. 

ј-ја  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
регулације  Мишелука  са  Рибњаком  (,,Службени  лисг  Града  Новог  Сада , број  57/14) 
(у  даЈЂем  тексту: План), за  локалитет  у  Улици  Вуковарској . 

Члан  2, 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  локалитет  у  грађевинском  
гтодручју  Плана, у  Катастарској  опгцтини  Петроварадин , унутар  описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана  утврђена  је  
тачка  на  тромеђи  парцела  бр. 2581/1, 2581/2 и  2586/1. Од  ове  тачке  у  правцу  североистока  
граница  прати  границу  парцеnа  бр. 2581/1 и  2581/2 и  долази  до  њихове  преломне  тачке, 
затим  креће  кајугоистоку, пресеца  парцелу  број  2581/1 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 2581/1, 2580/5 и  2580/1. даЈЂе, граница  обухвата  и  прати  границу  парцела  бр. 2580/5, 
2579/4, 2580/3, 2580/2 и  2581/1 и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  0,25 ћа. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  
Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  2021. године  - пречишћен  текст  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  39/06) (у  даем  тексту : Генерални  план) којим  је  
обухваћени  простор  претежно  намењен  општеградском  центру  и  опште  стамбеним  
зонама. 
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Члан  4. 

Цил  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
планског  решења  и  његово  усклађивање  са  могућностима  реализације , у  складу  са  новим  
захтевима  и  потребама  корисника  простора  и  стањем  иа  терену, а  у  сврху  формирања  
јединстnене  грађевинске  парцеле  за  изградњу  затвореног  стамбеног  комплекса  у  намени  
породичног  становања . 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређен  је  Генералним  планом  и  Планом . 

Члан  б. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  15 радних  дана  од  дана  
завршетка  поступка  раногјавног  увида, односно  од  доставјања  свих  посебних  услова  за  
израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  од  стране  надлежних  институција . 

Члан  7, 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбедио  је  Милан  
Блануша  из  Новог  Сада. 

Члан  8. 

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

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Рејпење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  Мишелука  са  
Рибњаком  на  животну  средину  и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја  које  се  
мења. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доноіпења  ове  одлуке, излагањем  материјала  у  
приземлу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  број  З, у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Петроварадин , 
Петроварадин , Улица  Чајковског  број  lа, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  
ј-јовог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvіd/  u интернет  странице  Града  Новог  
Сада  http ://www.nоvіѕаd.гѕ/1аt/ гаdѕkа-uргаvа-zа-uгbапіzам-ј-gгаd ј  evіnѕke-poѕ!ove-O. 
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Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  Мишелуі(а  са  Рибњаком  (локалитет  у  Улици  вуковарској ), у  
при3емлу  пословне  зграде  Јавног  предузећа 3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице  
Петроварадин , Улица  Чајковског  број  ја, путем  интернст  странице  Скупштине  Града  
Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕ tіna.ііovіѕad,rѕі jaynі uyіdі  u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
ћttР:ІІww.поУіѕаd.гѕІІа tІгаdѕkа uРгаУа zа4ІгbаnјzаІј. гаdјеујпѕkеРоѕЈоуео   

Члан  11. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 35 б1/2021ј  
18. јун  2021. године  
НоВИ  САД  

Председница  

MЅc іена  Маринковић  Радомировић  
? 



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
МИШЕЛУКА  СА  РИБЊАКОМ  (ЛОКАЛИТЕТ  У  УЛИЦИ  ВУКОВАРСКОЈ ) 

ОБУХВАТ  ИЗМЕНА  И  дОПУНА  ПЛАНА  

с  

і ГРАНИL ОБУХНАТА  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  

Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  31111 



Градска  управа  за  урбанизам  н  грађевинске  послове, на  осНову  члана  9. став  3. Закона  о  
стратемкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  
88/10), а  по  прибавленом  Мишлењу  Градске  управе  за  заштигу  животне  средине. број  
VІ-5О1-І /2О2 ј 25 од 29.О l.2021. године  , доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕПРИСТУHАЊУ  ИЗРАдИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОHУНАИ4 ПЛАНА  ГЕНЕРАЛ}јЕ  РЕГУЛАЦHЈЕ  МИШЕЛУКА  

СА  РИБЊАКОМ  НА  ЖНВОТНУ  СРЕДИпУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  проценс  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допуuама  Плаиа  генералне  регулације  Мишелука  са  Рибњаком  на  животну  средину, 
којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  изра,ци  измена  и  
долуна  Плаuа  генералне  регулације  Мишелука  са  Рибњаком  (локалитет  у  Улици  
Вуковарској ). 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

3аконом  о  стратетлкој  процеuи  утицаја  на  животву  средину  ( Службени  гласвик  
Републике  Србије  бр, 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратешка  процена  врпји  за  
плавове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбакистичког  планирања. 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плаnа, 
по  претходно  прибавЈБеном  миІпњењу  органа  надлежлог  за  послове  запгтите  животне  
средине  и  других  заnнтересованих  оргаиа  и  организација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  угицаја  на  животну  срединује  састапни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавњује  
се. 

3аконом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  тласник  РС , бр.  72/09, 81/09 - 
ислравка, 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/I9-др.  закон  и  9/20), у  члаиу  46. ст. б. прописаnо  је  да  носилац  израде  
ллаuа, пре  доношења  одлуке  о  изради  планског  документа, оД  надлежног  органа  за  
послове  заштите  животпе  средине  прибавња  мингвење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  жuвотну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  области  просорног  и  урбанистичког  
планирања  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. Поред  
тога  прописано  је  да  за  измеие  планских  докумената, орган  надлежаn за  припрему  
плаuа  може  одлучвти, по  претходно  прибавњеном  миіпњењу  органа  надлежног  за  
послове  заштите  животне  средине  и  других  заинтересованих  оргаnа  и  организација, да  
се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. 

Изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  Мишелука  са  Рибњаком  
(локалитет  у  Улици  Вуковарској ), обухватиће  се  локалитет  на  Транџаменту, источво  
од  Каменичког  пута, у  Катастарској  општини  Петроварадин , укуnие  површине  0,25 ha. 

Услови  и  смернице  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  дефинисани  
су  Генералним  планом  rрада  Новог  Сада  до  2021. године  - пречипјћен  текст  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  39/06) којим  је  обухваhени  простор  намењен  
општеградском  центру  и  опште  стамбеним  зонама  и  Планом  генералне  регулације  
Мишелука  са  Рибњаком  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  57/14) којим  је  
обухваћени  простор  претежно  намењеп  породичном  становању, општеградском  
цеитру  и  саобраhајним  површинама . 



Плалом  деталне  регулације  Танџамента  (у  зоНи  наспрам  Рибњака) у  Новом  Саду  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  32L17) обухваћени  простор  намењен  је  за  
породичио  и  вишепородично  становање . 

Обухваbени  простор  је  у  благом  нагибу  према  северу  и  североистоку , тј . према  
кориту  реке  дунав. Локалитет  је  неизграђен , у  највећој  мери  под  засадима  
п0л 0привредних  култура  и  делимично  под  ливадским  травњаком , са  спорадичном  
високом  вегетадијом . 

На  парцелама  у  непосредном  окружењу  схоро  у  потпуности  је  реализовано  
породичuо  становање, у  највећој  мери  без  потребне  урбанистичке  документације . 

Са  југоисточне  стране  локалитет  је  директно  ослоњен  на  Вуховарску  улицу. 
Близина  Каменичког  пута  обезбеђује  изузетиу  саобраћајну  повезаност  са  осталим  
деловима  града. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
планског  рслења  и  његово  усклађивање  са  могућностима  реализације, у  складу  са  
новим  захтевима  и  потребама  корисника  простора  и  стањем  на  терену, а  у  сврху  
формирања  јединствене  грађевинске  парцеле  за  изградњу  затвореног  стамбеног  
комплекса  у  намени  породччног  становања. 

Важећим  Планом  генералне  регулације  Мипіелука  са  Рибњахом  дефинисана  су  
између  осталог  и  усмеравајућа  правила  за  формирање  стамбених  комплекса, а  
Планом  деталне  регулације  дефинисала  су  правила  грађења  за  стамбеви  комплекс  
породичuог  становања , 

С  обзиром  да  се  у  претходном  перноду  угврдило  да  су  правила  за  трађење  
стамбених  комплскса  неспроводива  у  делу  који  се  односи  на  формирање  грађевинске , 

одпосно  грађевинскнх  парцела, односно  да  се  парцсле  формирају  под  објектима, 

неопходно  је  приступити  изради  измена  и  допуна  Плала  генералне  регулације . 

Изменама  и  допуnама  Hnaua дефинисаhе  се  правила  за  формирање  јединственог  
комплекса  породичног  становања, као  једне  грађевинске  парцеле, која  ће  имати  излаз  
на  јавну  саобраhјну  површину, уз  изградњу  7 објеката  породичпог  становања, са  
припадајућим  делом  простора  комплекса  сваком  од  објеката  породuчuог  становања. 

Осим  овог  правила, изменама  и  допунама  Плаиа  обухватиће  се  цео  будући  комплекс  
породичног  становања, који  ће  се  спроводити  директно  на  основу  Плана  генералне  
регулације, уз  обавезну  разраду  кроз  урбанистички  пројекат. 

С  обзиром  на  то  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  утврђсн  као  простор  за  који  се  израђује  стратеппа  
процена  утицаја  плана  на  животну  средину, довоси  се  реідењс  о  непристулању  
изради  стратепіке  процсне  утицаја  на  животну  средиву. 



Зависно  оД  намене  и  услова  за  изградњу , за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регуланије  Мишелука  са  
Рибњаком, услови  зТтттите  животне  средине, односно  потреба  покретања  поступка  
процсне  утицаја  на  животну  средину, биће  утврђени  у  складу  са  ЗакоНоМ  о  процсни  
утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  
утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавсзна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  
које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , 
број  114/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву . 

РЕШБЛHЕА  СРБИЈА  
АУТОНОМВА  HOKPAJHHA ВОЈВОДјША  
ГРА,д  нови  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  У-35-61/21 
дана: 03.02.2021. године  
НОВИ  САД  

вд  НАЧЕЛНИКА  
јан  Михајловић  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

