
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/ і 3 
- 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  XVIІ  седници  од  22!јула  2021. године, доноси  

оДлуку  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  

ПЛАНА  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  МАЛОГ  ЛИМАНА  У  НОвОМ  САДУ  
(ЛОКАЛИТЕТ  У  УЛИЦИ  ВОЈВОДЕ  МИШИЋА  БРОЈ  б) 

ЧЛаІI 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 , бр!  52/09, 
22/19 и  59/1 9) (у  далем  тексту: План ), за  локалитет  у  Улици  војводе  Мишића  број  6. 

Члан  2. 

одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  целе  парцеле  бр. 690/1 и  690/2 
у  Катастарској  општини  Нови  Сад  1ј, површине  од  248 м2. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Планом  генерал nе  регулације  старог  градског  центра  и  подручја  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  ј-јовог  Сада , број  45/1 1), (у  далем  тексту : План  генералне  
регулације ), којимје  овај  простор  намењен  вишепородичном  становању . 

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  власника  парцела . 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређенје  Планом  генералне  регулације . 
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Чла iі  б. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допуиама  ГТлана  је  30 дана  од  дава  ступања  на  снагу  ове  одлуке . 

Члан  7. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбедилаје  ,,МАNОVІ  
GRADNJA DOO NOVІ  ЅAD. 

Члан  8. 

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

Члатг  9. 

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

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  накоп  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  
којим  се  представња  концептуални  оквир  уређења  простора, у  приземњу  пословне  зграде  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  
просторијама  Месне  заједнице  ,,Соња  Маринковић , Нови  Сад, Кеј  жртава  рације  број  4, 
путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ!ranі -
і avnі-nvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  http://www.novіѕad.rѕ!!at!gradѕka-uprava-
za-urbanіzam-і-gradі  evі nѕke-poѕіove-O. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  војводе  Мишића  број  
б), у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  
Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Соња  
Нови  Сад, Кеј  кртава  рације  број  4 и  путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  
Сада  httpѕ://ѕkupѕ tі na.novіѕad.rѕ!javnі -uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
ћttР:!!www.поvіѕаd.гѕ!!аt!gгаdѕkа-uргаvа-zа-uгbапјzамј gгаdјеујп5кер0510vео   



Члан  11. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : З559З /2О18-Ј  
22.јул  2021. године  
НОВи  САд  

Председница  

МЈелена  Маринковић  Радомировић  



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
МАЛОГ  ЛИМАНА  У  ноВОм  САДУ  

(локалитет  у  Улици  војводе  Мишића  број  б) 

ОБУХВАТ  ИЗМНА  И  ДОПНА  ПЛАНА  
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Јавно  предузеlіе  1УРБАНИЗАМ  Завод  за  урбанизам А  Ноои  Сад , Бупеоар  цара  Лазара  3Јјјј  



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  освову  члана  9. став  3. 
Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  живоТну  средину  ( Службени  гласник  РС1 , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавњеном  Мишњењу  Градске  управе  за  зајптиту  животне  
средине, број  УІ-501-1/2021-92 од  29.03.2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕНРИСТУПАЊУ  ИЗРА)ЏІ  СТРАТЕШКЕ  HРОЦЕНЕ  УТИДАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОHУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЈћНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
МАЛОГ  ЛИМАНА  У  ноВом  САДУ  пА  ЖИВОТНУ  СРЕДиНУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  на  животну  средину , 
којом  ће  бити  обухваћсн  простор  у  границама  одређеним  одлукбм  о  изради  измена  и  
допуна  Плана  детањнс  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  
војводе  Мишића  број  б). 

О  бр  а  з  л  о  ж  Іb 

Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (TСлужбени  гласник  
Републике  Србије T бр. 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратешка  процева  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  прибавњеном  мишењу  органа  надлежног  за  пословс  заштите  животне  
средине  и  .цругих  заинтересованих  органа  и  организација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавњује  
се. 

Заковом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  РС , бр!  72/09, 8t/09 
исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13 уС, агiз  - УС, 98/13 - уС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-др. закон  и  9/20), у  члану  46. ст. 6. прописаноје  да  носилац  израде  
плана, пре  доношења  одлуке  о  изради  планског  документа , од  надлежног  органа  за  
послове  заштите  ншвотне  средине  прибавЈЂа  мишњење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  средину . 

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

Планом  генералне  регулације  старог  градског  центра  в  подручја  Малог  Лимана  
(,,Службени  лист  Града  Новог 45/11), за  подручје  које  ће  бити  обухваћено  
изменама  и  допунама  Плана, утврђена  је  претежна  намена  вишепородично  становање , 
а  основ  за  реализацијује  план  детаЈЋне  регулације . 

За  ово  подручје  на  снази  је  План  детањне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  
Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  52/09, 22/9 и  59/19), којим  је  овај  
локалитет  планиран  за  изградњу  новог  стамбено-пословког  објекта, спратности  
П+2+Пк. 
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Одлуком  о  измснама  и  допунама  Плана  обухватиће  сс  целе  парцеле  бр.  690/1 и  
690/2 у  к.о. Ног  Сад  1ј, на  којима  ће  се  планирати  вишелородични  стамбени  објекат  
спратности  Су+П+3(4), тако  да  се  четврти  спрат  формира  као  повучена  етажа. 
Планирана  зона  изградње  објекта  биће  усклађена  са  дворишном  грађевинском  линијом  
суседних  објската, која  износи  12 гп. 

Гаражирање  возила  ће  се  планирати  обавезно  у  подземним  етажама, у  складу  са  
параметром  један  стан  - једно  паркинг  место, уз  обавезно  озелењавање  дела  парцеле. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
планског  репјења  и  његово  усклађивање  са  могућностима  реализације , у  складу  са  
НовиМ  захтевима  и  потребама  власііика  парцела . 

С  обзиром  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  допунама  планског  документа  и  да  се  
ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумејіата  за  које  се  
израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  (1 Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  се  израђује  стратешка  процена  
утицаја  плана  на  )кивотну  средину, доноси  се  репјење  о  неприступању  изради  
стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  
Малот  Лимана  у  Новом  Саду  на  животну  средину . 

зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улици  војводе  Мишића  број  6), услови  запітите  животне  средине , 
односно  потреба  покретања  поступка  процсне  утицаја  на  животну  средину, биће  
утврђени  у  складу  са  законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  ( 1Службени  
гласник  РС , 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  лроцена  утицаја  
на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , број  14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  у  диспозитиву . 

РЕПУБЈНІКА  СРБИЈА  
АУТОНОМI{А  HOKPAJІіHA ВОЛЗОДШ  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАдСКА  УпРАВА  ЗА  УРБА}јИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  У-35-593/18 
Дана: 01.04.2021. године  
НОВИ  САД  

НАЧЕЛИКА  
* ЈВ  Михајловић  
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