
На  основу  члаиа  46. став  1, а  у  вези  са  чланом  5 16 3акона  о  планирању  и  изградњи  
(,,Службени  гласник  Републике 6р. 72/09, 81/09 - исправка, 64/1О-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50113-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члана  24. тачка  6. 
Статута  Града  Новог  Сада  - пречишћен  текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
43/08), Скуліптина  Града  Новог  Сада  на  XLVІІ  седuици  од  20. фебруара  2019. године, 
доноси  

одлУКУ  
о  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОпУНА  ПЛАНА  ДЕТАЈВНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

КОМПЛЕКСА  ИНСТИТУТА  У  СРЕМСКОЈ  КАМЕНИЦИ  

Члан  1. 

На  осuову  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  
регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  (т!Службеuи  лист  Града  Новог  
Сада , број  1/08) (у  дањем  тексту: План), ради  доградње  објекта  Института  за  онкологију  
Војводине, Центра  за  имиџинг  дијагностику , по  скраћеном  поступку, без  спровођења  
поступка  раногјавног  увида. 

Члан 2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  део  грађевинског  подручја  
Плана  у  Катастарској  општини  Сремска  Каменица, унутар  огјисане  границе. 

3а  почетну  тачку  описа  границе  грађевинског  подручја  утврђенаје  гіреломна  
тачка  број  1. Од  тачке  број  1 до  тачке  број  5, граница  је  дефинисана  преломним  тачкама  
чије  су  координате : 

број Y X 

1 7410643,04 5008685.13 

2 741055&90 5008589.85 

3 7410392.21 5008736.50 

4 7410495.03 5008852.90 

5 7410538.91 5008812.83 

Од  тачке  број  5 граница  скреће  ка  југозападу  и  долази  до  западне  ивице  постојећег  
објекта, затим  скреће  кајугоистоку , пратијужну  ивицу  постојећег  објекта  и  долази  до  тачке  
којаје  утврђена  за  почетну  тачку  описа  границе . 

Одлуком  о  изменама  и  допуuама  Плана  обухватиће  се  2,98 ћа. 
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Члан  З. 

Услови  и  смернице  за  урсђење  и  грађење  обухваliеног  простора  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  Мишелука  са  Рибњаіом  ( службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  57/14) (у  дазњем  тексту: План  генералне  регулације ),  којим  је  обухваћени  
простор  претежно  намењен  комплексу  Институга  у  Сремској  Каменици , у  оквиру  кога  
функционишу  три  института: Институт  за  плућне  болести  Војводине , Институт  за  
онкологију  Војводине  и  Институт  за  кардиоваскуларі -те  болести  Војводине , и  
саобраћајним  површинама . 

Члан 4. 

Цил  доношења  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  омогућавање  доградње  
објекта  Института  за  онкологију  Војводине, Центра  за  имиџинг  дијагностику , која  је  
значајна  за  функционисање  Института . 

Потребно  је  омогућити  проширење  основног  габарита  објекта  Центра, на  две  
позиције  у  југозападном  делу  објекта, као  и  реализацију  приступне  саобраћајнице  за  
економски  приступ  објекту, која  ће  имати  и  функцију  противпожарног  пута. 

Члан  5. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  30 дана  од  дана  ступања  на  
снагу  ове  одлуке. 

Члан  б. 

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

Члан  7. 

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Плана  израдиће  Јавно  предузеће  Урбанизам  3авод  
за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  Ѕ. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  нелриступању  изради  стратешке  лроцене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Hnaua детане  регулације  комплекса  Института  
у  Сремској  Каменици  на  животну  средину, и  графички  приказ  обухвата  плаиског  
подручја  које  се  мења. 
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Члан  9. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одзјуке  о  изменама  и  допунама  плана  
детал,не  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици, у  трајању  од  15 дана, у  
приземлу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ІіУрбаИизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, 

Булевар  цара  Лазара  3, и  у  просторијама  Месне  заједнице  Сремска  Каменица1 , Сремска  
Каменица, Марка  Орешковића  1. 

Члан  10. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМHА  ПОКРАЛ1HА  ВОЈВОДИЕА  
ГРАД  НОВИ  САД  
скпштин  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 35-85012018-ј  
20. фебруар  2019. тодине  
ноВИ  САД  
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Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевииске  послове, на  основу  члала  9. став  3. 
3акона  о  стратејпкој  процени  угицаја  на  животну  средину  (TСлужбски  гласвлк  рст,, бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прнбавзвеном  Миіпњењу  Градскс  утаве  за  затдтиту  животнс  
средине, број  Уј-501-ј/2018-280 оД  20.12.2018. године, доноси  

ТЕШЕЈБЕ  

о  НЕпРИСТflјАЊУ  изрлди  СІТАТЕШЕЕ  пРОЦЕНЕ  УТіIЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  
HЗМЕНАМА  И  ДОпУНАМА  ІU[AHA ДЕТАЛКЕ  јЕгУлАциЈЕ  КОМЛЕЕСА , 

пИСТИТУТА  у  СРЕМСЕОЈ  КАМЕН  И  І  І,и  ПА  ЖИВОТПУ  СРЕДИ  Н  у  

Не  пристула  се  изради  стратешке  процене  утицаја  одјіуке  о  измснама  и  
допуііам  Hnaua детањне  регулације  комлекса  Ииститута  у  Сремској  Каменкци  на  
животну  среднну, којом  ће  бити  обухваћен  гфостор  у  граиицама  одређенм  одлуком  о  
изради  измена  и  допуна  Плава  детањнс  регулацијс  комлекса  Института  у  Сремској  
Каменици. 

Обр  а  з  л  о  ж  е  њ  ~ 

Законом  о  стратешкој  лроцени  угицаја  на  животпу  средииу  ( Служени  гласвик  
Републике  Србије  бр.  135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратешха  процена  вріди  за  
пзмвове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбаиистичког  плаиирања. 

Одлуку  о .израдн  стратетпхе  процене  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плава, 
ло  прехходно  прибавњеном  мишЈЂењу  органа  надлежног  за  пословс  заштггге  животке  
средине  

. 
и  другuк  заинтересованих  органа  и  оргакизациј  а. Одлука  о  изради  стратепіке  

процене  утицаја  на  животну  средину  јс  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавњује  
се. 

3ахоном  о  планирању  и  изгадњи  ( Службени  гласник  РС , бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64110 - уС, 24/11, 121(12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98113 - УС, 132/14, 145/14 
н  83/18), у  члану  46. ст. 6. пронвсанојс  да  носилац  израде  плала, пре  донопіења  одлукс  
о  изради  планског  документа, од  .надлежиог  органа  за  пословс  заглтнте  животке  
средине  прибавња  мишјвење  о  потреби  нзраде  стратедгке  процснс  утицаја  на  животну  
средину. 

Одігуком  о  одрсђивању  врсте  плаискнх  докумената  за  које  сс  нзрађујс  стратешка  
процена  утидаја  на  животку  срсдину  ( Службени  ллст  Града, Новог  Сада  број  48/09), 
одређеве  су  врсте  планских  докумената  у  областu просторног  и  урбавистичкот  
плавирања  за  које  сс  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  жквотву  средиву. Гјоред  
тога  прописано  је  да  за  изменс  плалских  докумената, оргал  надлежан  за  припрему  
плана  може  одлучнти, по  прстходно  прибавњсном  миіпњењу  органа  надлежног  за  
послове  заштнте  животне  срединс  и  другuх  заинтересованих  оргаиа  н  организација, да  
се  не  лзрађује  стратеіпха  процсва  угицаја  на  животну  срсдину. 

плаком  генералде  регулације  Мншслука  са  Рибњаком  (,,Службснн  лист  Града  
Новог  Сада , број  57/14), обухваћени , простор  прстежно  је  намењсј  к0zтплсксу  
Института  у  Сремској  Каменици  и  саобраћајним  површинама . 

Одјуком  О  изра.пи  измена  и  допуна  плана, биће  обухваћен  простор  намењен  
комплексу  Hистигуга  у  Сремској  Каменици, у  оквиру  кога  функционишу  три  
инстиіута: Ииститут  за  плућие  болести  Војводиие, инстніуг  за  онкологију  Војводине  
и  Институт  за  кардиоваскуларне  болестц  Војводине, којн  се  налази  у  Катастарској  
општили  Сремска  Каменнца, повртпине  2,98 ha. 
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Овај  специјализоваИи  цеитар  има  Покрајииски  и  Републички  значај . Нарк  

који  окружује  бозтничкс  објскге  пројеіповаи  је  као  парк  специјалне  намене  око  
болиице  зе  лечење  туберкулозе  и  других  гтлућних  болести  и  представЈіа  законом  
заштиhено  природно  добро  - регионалии  парк. 

Поред  тога, Генералним  планом, парк  института  у  Сремској  Каменици  сврстан  је  
у  категорију  паркова  специјалне  намене. 

Циј  израдс  измена  и  допуна  Ллана  ј  е  омогућавање  доградње  објекга  Институга  
за  ошологнју  Војводнне, Центра  за  имиј,іuнт  дијагностиху , која  је  значајна  з•а  
фунхционисање  Институга. 

Потребно  ј  е  омогућити  проіпирење  ссновног  габарита  објеісга  Центра, на  две  
гіозиције  у  југозаладном  деду  објекга, као  и  реализацију  приступне  саобраhајнице  за  
економски  приступ  објеісгу, која  ће  имати  и  фунхцију  nротивпожарног  пута. 

Објекат  чhјн  габаритје  потребно  проширитије  лриземни. Улаз  за  пацијентеје  са  
северне  стране, а  економски  улаз  са  приступним  пугем  организовани  су  са  југозападне  
стране  објеісга. Доградња  се  пданира  ујугозагіадном  дејіу  објекта, где  се  најіази  ливада  
коју  окружује  дрвеће. 

Комплекс  институга  у  Сремској  Каменици  надази  се  у  оквнру  зштиhеног  
природпог  добра  те  се, у  скпаду  са  услсвима  заштите  прнроде, све  ннтервенције  у  
простору  морају  ускладити  са  окружењем, уз  што  мање  сече  дрвећа  и  мивнмално  
нарушавање  природног  окружења. 

Њмене  и  допуке  Плаиа  ускладиће  се  са  Решењем  о  услоима  заппите  природе  
које  је  издао  Покрајииски  завод  за  заштиту  лрироде  (број: 03-2441/2 од  17.09.2018. 
годиие), а  на  захтев  Инстнуга  за  онкологију  Војводиие , за  потребе  дограде  објеката  
Цеитра  за  нмицинг  дијагноститсу. 

• С  обзиром  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  долунама  пзіанског  дскумента  и  да  се  
ради  о  простору  који  одлутом  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  
израђује  стрателжа  процена  утицаја  на  животну  сіедипу  ( Службени  лпст  Града  Новог  
Сада  број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  се  израђује  стратетдка  процена  
утицај  а  плана  на  животву  средину, доноси  се  решење  о  неприсіупању  изради  
стртепіке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  дет&ііне  регулације  
комлекса  Ииституга  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину. 

• Зависно  од  намене  и  услова  за  нзградњу, за  пројекте  који  буду  реализованн - на  
основу  измена  н  допуна  Ллана  детајвне  ретулације  комлекса  Иастигуга  у  Сремској  
Каменици, услови  заштите  жнвотне  средине, одnоснс  потреба  покретања  поступка  
процене  утнцаја  на  жuвотиу  средииу, биће  утврђени  у  складу  са  Законом  о  процени  
угицаја  на  животну  средину  ССлужбени  гласшж  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  
утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  нроцена  утицаја  и  Лнсте  пројеката  га  
које  се  може  захтевати  nроцена  угицаја  на  животду  среднну  ( 1Службенн  гласніш  РС , 
број  114/08). - 

На  основу  свега  наведејог  одлученоје  као  у  диспознтиву . 
- 

РЕіГУЕЛІЖА  СРБИЈЛ аср  ИЏПЕА  
ЛУТОНОМПАПОКРАЈІТНАВОЈВОДШІА  / јЈі  нхајловић  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УДРАВАЗЛ  УРБАЛHЗАМ  
И  ГРАЂЕВ1ШСК) ПОСЛОВЕ  
Број : У-35-850/18 
дана: 24.12.201.2 године  
НОВИ  САД  
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