
РЕПУБЛиКЛ  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИHА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 35-258/2022-11 
дана : 18. јуна  2022. године  
НОВИ  САд  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  новог  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  зоне  
реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  
у  Улици  Кисачкој  број  8), са  Образложењем  и  3аклучком  Градског  већа  Града  
Новог  Сада, број ; 35-258/2022-11 од  18.јуна  2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  
одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  
у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  
Кисачкој  број  8), уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  
Скупштина  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту. 
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На  осноВу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  11/19), поводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  
генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  
Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Кисачкој  број  8), Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  147. 
седници  одржаној  18. јуна  2022. године, доноси  

ЗАКЈЂУІјАК  

ј. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  зоне  
реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  у  
Улици  Кисачкој  број  8). 

11. У  складу  са  одредбом  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставла  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  
Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  
у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Кисачкој  број  8) и  предлаже  Скупштини  Града  Новог  
Сада  да  донесе  ову  одлуку  у  предложеном  тексту. 

111. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела, одређује  се  Милован  Амиџић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  за  
повереника  дејан  Михајловић , вд  Начелника  Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  
послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА ћђ  . ЧЕЛНИК  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
ГРАДСКОВЕЋЕ  
Број : 35-258/2022-11

/t дана : 18.јуна 2022. године \ . 
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РЕЛУБЛ14 Г(А  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ЛОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСј(А  УПРАВА  ЗА  ПРОпИСЕ  
Број : ХVј -012-О1/2022-197 
29. април  2022. године  
НОВИ  САД  

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ПРЕДМЕТ: Мишњеј-Бе  на  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Ллана  геиералне  
регулације  зоне  реконструкііије  у  наслеј)еннм  амбнјенталним  цели  нама  
у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улпци  Кисачкој  број  З) 

Градска  управа  за  прописе  размотрилаје  Нацрт  одлуке  о  изради  измеііа  и  
допуі -іа  Ллај-іа  re і -і epan іe perynaLі uje зоне  рекоі -јструкције  у  наслеђеиим  амбијеј -італиим  

целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улиці-і  Кисачкој  број  Ѕ). 

Градска  управа  за  прописе  нема  примедбе  -іa Нацрт  одлуке . 

Вд  ј-іАЧ  ЕЛ}11јЦЕ  
3орт  Ђорђевіdі  



ПРЕДЛОГ  

ј-ја  осігову  члаііа  46. став  1. Закоіта  o nnanupaіі y u изградњи  (,,Службсни  гласііик  
Рспублике 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  
члаііа  39. тачка  7. Статута  Града  ј-Іовој  Сада  (,,Службсіхи  лист  Града  Ј-јовог  Сада , број  
1 1/19), Скушптиііа  Града  і lовог  Сада  ііa седііици  годитје, доноси  

оДлуку  
о  изради  измева  и  доііупа  Плапа  гепералпе  регујтације  

зопе  рекопструкције  у  ііасјтеђепим  аNtбијентаЈпіим  целиііама  у  јІовом  Саду  
(локалитст  у  Ујјици  Кисачкој  број  8) 

Члан  1. 

ј-ја  осгіову  овс  одіукс  израдиће  сс  одлука  о  измсііама  и  догіуііама  ГЈіаііа  
і cncpanііc рсјулације  зогхс  рекоіісгрукције  у  і-іаслсјјсіјим  амбијсіггаіііим  целинама  у  
Hовом  Саду  (,,Службеіги  Јтист  Града  Новог  Сада , бр.  52/11, 17/17, 9/18, 22/19, 50/19 и  
28/21) (у  дајем  iексгу: lіnaіr), за  локаЈіwгет  у  Кисачкој  улИци  број  8. 

Члан  2. 

Одлуком  о  измеіiама  Гілана  обухватиће  се  цсла  парцела  број  901 1 у  
Кагастарској  општини  ІЈови  Сад  І, повріііиііс  595,82 м2  

Члал  3. 

Услови  и  смерііицс  за  урсђсње  и  грађењс  обухваћсііог  подручја  дсфиписапи  су  
Hлаіјом, којим  јс  обухваћеііи  нросгор  ііамењеіі  опіііісіралском  цсіігру . 

Члан  4. 

ЦиЈБ  израдс  измеііа  и  донупа  ј lлана  је  преиспитиваіг )с  важећеі  nлајіског  pelііeіі)a, 
правила  уређстbа  и  ііравила  ірађења, оді-іосЈіо  кориговањс  хоризоііталјіе  и  вертикалііс  
регулације  зоіхс  изградње  и  ііачиііа  паркирања  и  харажираіга  возиіа  корисііика  nарцслс . 
Зона  изградњс  би  ce ycaі nacuna ca ііосгојсhим  објек iом  ііa суссді -іој  ііарцели , чиме  би  сс  
створијіи  услови  за  рсајЈизацију . 

Одлуком  о  измсііама  и  допуііама  Hnaііa јео  иарцслс  број  90 1 1 у  Катасгарској  
оітііітиііи  ј-јови  Сад  І  издвојићс  сс  за  јавііу  зеісііу  ііарковску  повріііиЈЈу . 



Члап  5. 

Концсптуалјіи  оквир  нзіапирања  одрсђсп  јс  плајхом . 

Чзіап  б. 

Рок  за  израду  одлукс  о  измеііама  и  допуііама  Hnaііa јс  20 радііих  даііа  од  дајја  
завріігстка  поступка  paііor јавііог  увида, одпоспо  од  доставл)аЈі)а  поссбпих  услова  за  
израду  пјіаііског  докумспта  Од  страпс  јјадлсжјгих  иііституција . 

Члап  7. 

Срсдства  за  израду  одјіукс  о  измсііама  и  доііуііама  Hзіаііа  обсзбсдили  су  
даітијсла  и  Браиисзіав  Бсара  из  Новог  Сада. 

Члаіі  8. 

Одзіуку  о  измсііама  и  допуііама  Hnaііa израдићс  Јавііо  прсдузсће  ,,Урбаііизам  
Завод  за  урбаііизам  ј-јови  Сад. 

Чзіап  9. 

Саставіги  дсо  овс  одлукс  cy Pcіііcњc o ііcnpucі yііaіі)y израли  сіратсііікс  процспс  
утицаја  одлукс  о  измсііама  и  донуігама  Hnaііa rcііcpanііc рсгулацијс  зоііс  рскојјструкцијс  
у  паслсђсјјим  амбијсіітазпіим  цезјијјама  у  ј-јовом  Саду  на  животііу  срсдиііу  и  графички  
іІриказ  обухвата  плаііског  гіодручја  којс  сс  мсња. 

Члап  10. 

Paііu јавііи  увид  обавићс  сс  пакоіј  доиопхсња  овс  одлукс, излагап)см  мтсријала  у  
призсмл)у  посЈіовнс  зградс  Јавиог  прсдузсћа  ,,Урбаігизам  Завод  за  урбаііизам  Ј-јови  
Сад, Булсвар  цара  Јіазара  број  З, у  iтросторијама  Mccііc зајсдницс  ,,Салајка , ј-Јови  Сад, 
Піајкаnіка  број  26, nутсм  иіітсрист  cіpaііunc Скупііітиііс  Града  ј-Іовог  Сада  
htlpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvіd/ u иіітсрііст  страігицс  Града  Новог  Сада  
lіttp://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzanі-і-gradjcvіnѕkc-poѕіovc-0. 

Јавііи  увид  обавиlіс  сс  излагањсм  нацрта  одлукс  о  измсііама  и  донуііама  Гlлаііа  
rcііepanііc рсгулацијс  зоітс  рскоііструкцијс  у  іІасзіс1јсііим  амбијсхіталііим  цслиnама  у  
ј-јовом  Саду  (локаЈіитст  у  Ујіици  Кисачкој  број  8), у  ПН3СМЈТ) посјіовііс  зградс  Јавпог  
прсдузсћа Завод  за  урбаiіизам  ј-јови  Сад, Бујісвар  цара  ЈІазара  број  З  и  у  
просторијама  Mecііc зајсдііицс  ,,Салајка , ј-јови  Сад, Ј.ІЈајкаіпка  број  26, и  нугсм  
интсрігс -г  страііицс  Скупіптиііс  Града  Јјовог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіііa.ііovіѕad.rѕ/Javnі-uvіd! u 
иіітер i-іст  страііицс  Града  ј-јовог  Сада  http://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-
urbanіzam-і-gradjcvіnѕkc-poѕlovc-0.  



Члал  11. 

Ова  одлука  стуна  ІІa cііary даііа  од  даііа  објавл)ИВаІІ)а  у  ,,Сіужбеііом  листу  
Града  ј-Іовог  Сада . 



О  б  р  а  з  л  о  ж  с  њ  с  

Законом  o nJіaііupaіі)y u изградхі)И  (,,Сѕіужбеііи  гѕтаспик  Репубѕіике бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 УС, 24/11, 121R2, 42/Н  - ус, 50R3 - УС, 98/13 УС, 
132/14, 145/14, 83/8, 31/19, 37/19 - др. закоп, 9/20 и  52/21) ііponucaііojc да  сс  ітјјапски  
докумснт  израlјујс  ііa осјіову  одјјукс  о  изради  ііЈіаііског  докумеііта  коју  доіјоси  оргап  
іјадлсжан  за  њсгово  доііоііісњс , іто  ііретходно  нрибавѕћсном  Muіііѕі)cіі)y комисијс  за  
пѕіаііовс . 

Статутом  Града  ііовог  Сада  (,,Сјіужбсјіи  ѕіист  Града  І-јовог  Сада , бр()ј  1 1/19) 
утврђеііо  јс  да  урбаііистичкс  ггѕгаііовс  доігоси  Скуііііі -гиііа  Града  ј-Јовог  Сада. 

Одлука  о  изради  iiѕіаііског  докумсііта  садржи : назив  докумеііта , граііицс  
обухвата  планског  докумснта , рок  израде, iіачиіі  фиііаігсираі bа, место  и  ііачи iі  изѕіаіаіЈ )а  
rіnaі-іa iіa paііu јавни  увид  u ііa јавііи  увид, обавсзу  израдс  или  іісііристуііагг )с  изради  
стратсшке  ііроцеііс  уіицаја  ііa животііу  срсдиііу, услове  и  смсрііицс  іілаіјских  
докумеііата  nіuper подручја  и  развојііих  стратсгија , ііриіхци nс  пЈіаііирања , kopuіііhcіі)a, 
урсђсііа  и  заштитс  ііростора, визијс  и  цијгевс  Ііѕіaі iupaіі)a, kOpuiііhcіі)a, урсђсіі)а  и  
загптите  плаііског  ііодручја  са  структуром  осіговііих  ііамеііа  ііростора  u KopuіііhcіLa 
земл)ијііга. 

ОвЈтаЈпћеіће  за  доііоіі iсіћс  одлукс  u іі)cі ia садржиііа  утврђсііи  су  чѕіа iіом  46. 
Закоііа  о  іілаііирању  и  изградіи  и  чјіаііом  39. -гачка  7. Ст -гу-га і lовог  Сада. 

Одѕіуком  о  изради  измеііа  и  доііуііа  ііѕіаііског  докумсііта  дсфиііиіііс  сс  обухват  
јіѕіаііског  докумсіјта  који  сс  Mcіі)a. 

Одлуком  о  измсііама  и  допуііама  Hѕіaііa rcііcpaѕіііe рсіуЈіацијс  зоііс  
рекоііструкцијс  у  тіасѕтсђсііим  амбијсііталііим  цсѕіиііама  у  ј-јовом  Саду  (ѕіокаѕіитст  у  
Ујгиі Lи  Кисачкој  број  8), обухватићс  сс  цсла  хіарцсѕіа  број  901 1 у  Катастарској  oііііі ruііu 
ј-јови  Сад  І, nоврпіиііс  595,82 м2. І iа  ііарцсли  се  ііаѕіази  ііризсмііи  стамбс iіи  објекат  са  
ііословііим  простором  у  уѕіичііом  дсѕіу  објскта. 

Усѕіови  и  смсрххицс  за  урсђсіі)с  и  грађсіі )с  обухваћсііог  ѕіокалитсга  дсфиііисаііи  су  
Hѕјајјом  renepaѕnіc рсгуЈіације  зохіс  рскоііструкіијс  у  ііаслеђеііим  амбијсіітаѕіііим  
цсѕіиііама  у  І-јовом  Саду  (,,Службеііи  Јіист  Града  јјовој  Сада , бр.  52/1 1, 17/17, 9/1 8, 
22/19, 50/19 и  28/21), којим  јс  обухваћсііа  парцсјіа  ііамсгі)сііа  за  оппггсірадски  і cі nap u 
iіоссбаіі  ііачиіг  сііровођсіі )а, којим  сс  простор  ііамсіі)ујс  за  изградњу  ііовоі  с-гамбсііој , 
стамбсіго -ііосјіовііог  uѕі u ііосјіовііог  објекта, сігр2 і -ііости  јј+2+Гјк  у  уѕіичііом  дсѕіу, и  
Гј+1+пк  у  двориіііііом  дсЈіу. 

Са  јуіоисточііс  страііс , ііa суссдііој  ііарцсЈЈи , број  9012 Кагасіарска  oііі n-runa 
ј -Iови  Сад  і  изведеіі  јс  објскат  cііpaтііости  H+2-І-јјк  са  двориігіііим  криѕіом  којс  јс  
оријсіітисајіо  ка  ііарцсѕіи  број  9011 У  ііеііосрсдгіом  и  і iіирсм  окружсііу  ііa ігојсдиііим  
Јіокацијама  у  гоку  јс  рскоіісірукција  ііpoc і opa u ітривођсіјс  nлаііирапим  ііамсііама . 

Изради  одлукс  о  измсііама  и  допунама  lІѕіaііa ііpucryііa ce ііa осігову  ііриагі -іc 
иііицијагивс  даіјијеѕіс  и  Бранисалава  Бсара  из  ј-јовог  Сада. 

ј_ иЈБ  израдс  измсјіа  и  доііуііа  Hnaііa јс  іірсисііигиваігс  ваЖећсг  јглаііскоі  pcіііcі ha, 
ііравиѕіа  урсђења  и  ііравиѕга  ірађсіБа, одиосііо  кориговаіс  хоризоіітаиііс  и  ііертикаѕіііе  
peі-yѕіaі Luje зоіге  изградіс  и  iіачиііа  ііаркирања  и  іара)кираіћа  возила  корисііика  ігарцслс . 
Зоііа  изірадіБс  би  сс  ycaіѕіacuѕіa ca ііостојс hим  објскгом  ііa суседnој  ііapі cѕіu, чиме  би  се  
cnіopuѕіu усѕіови  за  рсаѕіизаі Lију. 



Изменама  и  допугіама  Hnaііa he сс  издвојити  дсо  парцслс  9011 Катастарска  
општипа  ј-јови  Сад  І  за  јавну  зеіену  гіарковску  повріпиіју  и  iіa ај  ііачиiі  допринети  
унапређењу  и  формирању  јавхгих  зелсішх  повріпипа. Омогућлће  се  привођење  простора  
намепи  водеhи  рачуiіа  о  ііепосрсдііом  окружсггу . Плапом  hc ce оііредслити  издвајањс  
дела  гіарцеле  за  јавгіу  парковску  поврпхиnу, чимс  he ce омогућити  реаЈІизација  
плаііиране  парковске  поврпхиііе  као  цслиnе. 

За  израду  одлуке  о  измсііама  и  допухіама  lілана  іірибавиhе  се  поссбііи  услови  од  
opraі-іa, оргајіизација  и  јавііих  прсдузеhа  који  су  овлаііхћеіги  да  утврђују  хіосебііе  услове  
за  загіітиту  и  уређсіі)е  хіростора. 

Закоіiом  о  стратешкој  процепи  утицаја  ііa животііу  срсдиііу  (,,Слу)кбејіи  гласііик  
Републике  Србијс , бр. 135/04 и  88/10) upoііucaііo је  да  сс  за  плаііовс  и  хірограме  у  
области  гіросторпог  и  урбахіистичког  хііаііирања  upіііu стратегііка  процеііа . 

Одлуку  о  изради  стратсіјіке  хіроцсјје  или  іхснриступању  изради  стратеиіке  
гіроцспе  доііоси  opraіі  ііадЈісжаіі  за  іхриіірсму  rі Jіaііa, іio ііретходііо  іірибавЈі)егјом  
михплсњу  оргагга  падјіежііог  за  пословс  захјітитс  животііе  cpc].Іunc u других  
заинтересоваігих  opraііa u оргаііизација . 

Одлука  о  изради  стратептке  нроцегіс  или  іісприступаіі )у  изради  стратсіхіке  
процене  јс  саставіти  Део  ОдЛКС  о  приіірсми  nnaі ra u објавл)ујс  сс. 

Навсдсіјс  одрсдбс  садржаіјс  су  у  чЈі. 5. и  9. Закохіа  о  стратсіпкој  хіроцсхіи  утицаја  
ііa животііу  срсдиііу . 

С  обзиром  і-іa то  да  се  ради  о  мањим  измеі-іама  и  допуііама  плаііског  докумсііта  и  
да  се  ради  o іІpoc.ropy који  ОдЈіуком  О  одрсђиваіі )у  врстс  нлаііских  докумсіхата  за  којс  сс  
израђује  стратсіпка  хіроцсііа  утицаја  rіa животгху  средиііу  (,,Сјјужбсгти  ііucт  Fpa).Іa ј-јовог  
Сада , број  48/09) ігијс  угврђсіј  као  хіростор  за  који  сс  израlјујс  стратсјіјка  іхроцсііа  
утицаја  пЈіаііа  і-іa животііу  срсдиііу , іірсдлажс  сс  доноііісња  рсіnсња  о  хісііриступању  
изради  стратсгіхке  ііроцсііс  утицаја  ііa животгіу  срсдипу. 

Градска  уіірава  за  урбаііизам  и  грађсвих -іскс  ііословс  доіісјіа  јс  Рспісњс  о  
іreііpucrynaіі)y изради  стратсінкс  хіроцсјіс  утицаја  одлукс  о  измсігама  и  ].Іоііуііама  Плаііа  
гснералііс  регулацијс  зоі iе  рскоііструкцијс  у  ггаслсђсііим  амбијсііталііим  целиііама  у  
Новом  Саду, і ra жихзотну  срсдину, број  У-35-258/22 од  1.4.2022. годиііе. 

ВД  НАЧЕЛНИКА  
сјан  Михајіовиh 
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ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЗОНЕ  РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  У  НАСЛЕЂЕНИМ  АМБИЈЕНТАЛНИМ  

ЦЕЛИНАјЛА  У  НОвоМ  САДУ  
(локалитет  у  Улици  Кисачкој  број  8) 

ОБУХВАТ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  

ј  • ј  ГРАНИЦАОБУХВАТАИЗМЕНАУДОПУНАПЛАНА  

Јавно  гіредузеће  УРБАНИЗАјVI Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, Бузіевар  цара  Лазара  З/ ІІІ  



Градска  уцрава  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члаиа  9. став  3. Закона  о  
стратепјкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр.  135/04 и  
88/10), а  по  прибавњеном  Мишл,ењу  Градске  управе  за  запітиту  животне  средине, број  
Уј-501-1/2022-111 оД  25.03.2022. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОHУНАМА  ПЈјАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗОНЕ  

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  У  НАСЛЕЂЕНИМ  АМБИЈЕНТАЈІНИМ  ЦЕЛИНАМА  У  
НОВОМ  САДУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Не  пристула  се  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  
амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  на  животну  средину, којом  ће  бити  обухваћен  
простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  
регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  цединама  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улици  Кисачкој  број  8). 

обр  а  з  л  о  ж  е  њ  

Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  среднну  ( Службени  гласннк  
Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратешка  nроцена  врпги  за  
планове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања. 

Одлуку  о  изради  стратеіпке  процене  доноси  орган  надлежаu за  припрему  плана, 
по  претходно  прибавњеном  мишлењу  органа  надлежног  за  nослове  заштите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  органuзација. Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  средину  је  саставни  део  одлуке  о  изради  плаuа  и  објавњује  
се. 

Законом  о  планирању  и  изrрадњи  (ІтСлужбеНи  гласнuк  РС , 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), у  члану  46. ст. 6. пропнсаuо  је  да  носилац  
израде  плаuа, пре  доношења  одлуке  о  изради  плаuског  документа, од  надлежног  оргаuа  
за  послове  заштите  животне  средине  прибавња  мипІњење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  лнст  Града  Новог  СадаІт  број  48/09), 
одређене  су  врсте  плаuских  докумената  у  областu просторног  и  урбанистuчког  
планирања  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  среднну. Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  планских  докумената, орган  надлежаu за  припрему  
плана  може  одлучити, по  претходно  прибавњеном  миіпњењу  органа  надлежuог  за  
послове  заштите  животне  средине  и  других  заuнтересоваuих  оргаuа  н  оргаuuзација, да  
се  не  израђује  стратешка  процена  утuцаја  на  жuвотну  средину. 

Одлуком  о  изменама  и  допуuама  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  
у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Кисачкој  број  
8) обухватиће  се  цела  парцела  број  9011 у  Катастарској  општини  Нови  Сад  I, поврnінне  
595,82 м2. На  парцели  се  налази  приземни  стамбени  објекат  са  пословним  простором  у  
уличном  делу  објекта. 

Условu u смерннце  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дефuнисани  су  
Плаnом  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  
целинама  у  Новом  Саду  (,,Службенu лист  Града  Новог  Сада , бр. 52/1 1, 17/17, 9/18, 
22/19, 50/19 и  28/21), којим  је  обухваћени  простор  намењен  за  општеrрадскн  центар. 
Овим  плаuом  за  парцелу  9011 дефинисаuа  је  намена  оnштеградски  центрн  и  посебал  



начин  спровођења, којим  сс  простор  намењује  за  изградњу  Новог  стамбеног, стамбено-
пословног  или  пословног  објекта, спратности  П+2+Пк  у  уличном  делу, и  П+1+Пк  у  
дворишном  делу. 

Са  југоисточие  стране, на  суседној  парцели, број  9012 к.о  Нови  Сад  І  изведен  је  
објекат  спратности  П+2+Пк  са  дворишним  крилом  које  је  оријентисало  ка  парцели  број  
90 1 1. У  непосредном  и  ширем  окружењу  на  појединим  локадијама  у  току  је  
реконструкција  простора  и  привођење  планираним  наменама. 

У  оквиру  дела  предметне  парцеле, на  5 16 м2, nланираhе  се  изградња  стамбеног, 
стамбено -пословног  или  пословног  објекта, спратности  П+4 уз  Кисачку  улицу, односно  
П+з  и  П+2 у  дворишном  делу. Бруто  развијена  површина  објекта  на  парцели, износнла  
би  око  1 700 м2. Паркирање  ће  се  решити  на  сопственој /припадајућој  парцели  у  складу  
са  важећим  стандардима . 

Остатах  парцеле, 80 ш2  намениће  се  за  површину  јавне  немене  - јіарковску  
површину. 

Цињ  израде  измена  и  допуна  Плаиа  је  преиспитивање  важећег  планског  решења, 
лравила  уређења  и  правила  грађења, односно  кориговање  хоризонталне  и  вертикалне  
регулације  зоне  изградње  и  начин  паркирања  и  гаражирања  возила  корисника  парцеле. 
Зона  изградње  би  се  усагласила  са  постојећим  објектом  на  суседној  парцели, чиме  би  се  
створили  услови  за  реализацију . 

Изменама  и  допуиама  Плана  ће  се  издвојити  део  парцеле  9011 ко  Нови  Сад  І  за  
јавну  зелену  парковску  површину  и  на  тај  начuн  допринети  укапређењу  и  формирању  
јавних  зелених  површина. Омогуhиће  се  привођење  простора  намени  водећи  рачуна  о  
непосредном  окружењу. Планом  ће  се  определити  издвајање  дела  парцеле  за  јавну  
парковску  новрпгину, чиме  ће  се  омогућити  реализација  планиране  парковске  
површине  као  целине. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  допукама  планског  документа  и  
да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  
се  израђује  стратеіпка  процена  угицаја  на  животну  средину  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  се  израђује  стратепіка  
процена  утицаја  измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  
наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  на  животну  средину, доноси  се  
решење  о  неприступању  израдu стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу , за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  одлуке  о  изменама  и  допукама  Плана  генералне  регулације  зоне  
реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  у  
Улици  Кисачкој  број  8), услови  заштите  животне  средине, односно  потреба  
покретања  поступка  nроцене  утицаја  на  животну  средину, биће  утврђени  у  складу  са  
Захоном  о  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  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  процена  утицаја  на  животну  средину  
(!!Службени  гласник  РС , број  114/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитuву. 

РЕПУБЛИКА  CPEіHA - Вд  НАЧЕЛНИКА  
АУТОНОМНА  покрлјинл  војводnчл дејан  Михајловић  
ГРАД  НоВи  слд // 
ГРАДСКА  УпРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  : У-35-258/22 
дана: 01.04.2022. године  
НОВИ  САД  



Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  175. седвици  одржаној  07.04.2022. године, 

поВодоМ  разматрања  текста  припремњеног  за  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  
генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улици  Кисачкој  број  8), текста  и  графичког  приказа  припремњених  за  Концептуални  
оквир  измена  и  допува  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  
целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Кисачкој  број  8), даје  следеће  

МИШЈјЕЊЕ  

Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  
наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Кисачкој  број  8) сачињен  у  
складу  са  одредбама  Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  Републике  
бр.72/09, 81/09 - исправка , 64/10 -УС, 24/11, 121R2, 42/13 -УС, 50/13 - УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19-др.закон , 09/20 и  52/21). 
Комисија  сматра  да  је  у  образложењу  Одлуке  о  изради  потребно  брисати  став  где  се  наводе  
површине  планираног  објекта. 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада  констатује  да  су  текст  и  графички  приказ  
припремњени  за  Концептуални  оквир  uзмена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  зоне  
реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Кисачкој  
број  8), сачињени  у  складу  са  одредбама  Закона  о  планирању  и  изградњи  ( 1Службени  гласник  
Републике  Србије , број  72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/1 1, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-

УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20 и  52/21). 

Након  доношења  Одлуке  о  изради  измена  и  допува  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  
у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Кисачкој  број  8) стећи  ће  
се  услови  да  се  поступак  настави  у  складу  са  чланом  45а  Закона! 

Комисија  је  сагласна  да  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  организује  излагање  

материјала  припремњеног  за  Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  зоне  

реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Кисачкој  

број  8) на  рани  јавни  увид. 

Мишњење  доставити : 
• Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
• ЈП  liУрбанизамі  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
• Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
• Члану  Градског  већа  за  управу, прописе  и  урбанизам  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број  : V-35-258/22 
дана: 07.04.2022. године  
НОВИ  САД  

пРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  
Радоња  дабетић, дипл .инж.арх! 



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ЗАШТИТУЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
Број: Vј -501-112022-1 11 
датум: 25. март  2022. године  
Нови  Сад  

ГРАДСКА  УЛРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Нови  САД  

Веза: Ваш  број  V-35-258/22 од  23. марта  2022. године  

ЛРЕДМЕТ: Мишњење  на  Предлог  решења  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генерапне  регулације  зоне  
реконструкције  у  наспеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  
(гіокалитет  у  Улици  Кисачкој  број  8) на  животну  средину  и  услови  за  
обезбеђење  мера  заштите  животне  средине  

Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  размотрила  Предлог  решења  о  
неприс.тупањуизради  стратешке  процз -сгутицаја  одлуке  бизменамаи  допагја  Пана  
генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  
Саду  на  животну  средину  и  нема  примедби  на  предnог  одлуке  да  се  не  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  животну  средину. 

У  погледу  услова  за  обезбеђење  мера  заштите  животне  средине  у  складу  •са  
чланом  34. став  2. закона  о  заштиtи  животне  средине  ( Сгјужбени  гласник  Републике  
Србије , бр. 135/04, 36/09, 36/09 

- 
др. закон, 72/09 

- 
др. закон, 43/11 - одлука  УС, 14/16, 

76/18, 95/18-др.закон  и  95/18-др.закон), псред  поштовања  утврђених  законских  окбира  и  
услова  које  су  дале  надлежне  стручне  организације , мера  утарђених  Лланом  генералне  
регулације  зоне  реконструкције  у  насnеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду, 
као  и  мера  утврђених  стратешком  проценом  утицаја  Просторног  Плана  Града  Новог  Сада, 
Градска  управа  за  заштиту  животне  средијіе  нема  додатних  услова . 
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