
На  основу  члана  46. став  1. Захона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/1О—УС, 24/11, 121/12, 42113—УС, 
50/1З—УС, 98ІІЗУС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  
Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  
на  XLLX седници  од  10. маја  2019. године, доноси  

одЛуКУ  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЈШЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

КЛИШ4ЧКОГ  ДЕНТРА  ВОЈВОДИНЕ  
У  Новом  САдУ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  генералне  регулације  Клиничког  центра  
Војводине  у  Новом  Саду  (у  дањем  тексту: план). 

Члан  2. 

Планом  ће  се  обухватити  грађевинскио  подручје  у  Катастарској  општини  (у  
далем  тексту  КО) Нови  Сад  І  и  КО  Нови  Сад  11, унутар  оквирне  гралице. 

За  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  плана  утврђена  је  осовинска  тачка  број  
479, иа  пресеку  осовина  Хајдук  Вењкове  улице  и  Улице  Новосадског  сајма  у  КО  Нови  
Сад  І. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  залада, прати  осовину  продужетка  Улице  
Новосадског  сајма  до  пресека  са  заладном  граиицом  парцеле  број  10494/1. дање  
rраиица  скреће  у  правцу  југозапада, лрати  ностојећу  ограду  на  парцели  број  7540/1, 
затим  наставла  да  прати  источну  и  јужку  rраuицу  парцеле  број  7540/1 до  пресека  са  
продуженим  правцем  источне  rраuице  парцеле  број  7689/1, затим  скреће  у  правцу  југа, 
пресеца  парцелу  број  3706 (Лединачка  улица), прати  западиу  rраницу  парцела  бр. 
7689/1 и  7689/2 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 7689/2, 7690/2 (КО  Нови  Сад  І) и  7803 
(КО  Нови  Сад  1ј). Од  ове  тачке  rраница  прелази  у  КО  Нови  Сад  ЈІ, продуженим  
правцем  границе  парцела  бр. 7689/2 и  7690/2 и  долази  до  пресека  са  осовином  
Футошке  улице. дање  rраuица  скреће  у  правцу  истока, прати  осовиву  Футошке  улице  
до  осовинске  тачке  број  1688 којаје  ва  пресеку  са  осовином  Хајдук  Вењкове  улuце. Од  
ове  тачке  rраuица  скреће  у  правцу  севера, прати  осовину  Хајдук  Велкове  улице, 
прелази  у  КО  Нови  Сад  ј  и  долази  до  тачке  која  је  утврђева  за  почетну  тачку  оквирне  
границе  плаuа. 

плаuом  ће  се  обухватити  приближно  25 ha. 

Члан  З. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисаки  су  
Генералним  плаuом  rрада  Новог  Сада  до  2021. тодине  - пречишhен  текст  ( Службени  
лист  Града  Новог  Са.да  број  39/06) (у  дањем  тексту : Генералнu nлан), којим  је  
обухваћени  простор  намењен  комплексу  Клиничког  центра  и  општеrрадском  центру. 



Члан  4. 

Цињ  израде  и  доношења  плана  је  преиспитивање  просторних  калацитета  ради  
утврђивања  правила  уређења  и  правила  грађења, а  у  складу  са  правилима  усмеравајућег  
карактера  која  су  дата  Генералним  плалом, као  и  захтевима  и  потребама  корисника  
простора. 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређен  је  Генералним  планом. 

Члан  б. 

Рок  за  израду  планаје  три  месеца  од  дана  ступања  на  снагу  ове  одлуке. 

Члан  7. 

Средства  за  израду  плаuа  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
земњипата  за  2019. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  59/18 и  12/19). 

Члан  8. 

Плаu ће  израдити  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  изради  стратешке  процене  утицаја  плаnа  
генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину, 
и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја. 

Члан  10. 

Раии  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке,  излагањем  материјала  
којим  се  представња  концептуални  оквир  просторног  развоја, у  приземњу  пословне  
зграде  Јавног  предузећа  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  
Лазара  З, у  просторијама  Месне  заједнице  детелинара  Нови  Сад, Бра1е  Поповић  4, и  
nутем  интернет  страuе  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Јавни  увид  обавиће  се  излатањем  нацрта  нлана  тенералне  регулације  Клиничког  
центра  Војводине  у  Новом  Саду, у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  
Урбанизам  Завод  за  урбаuизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  з, и  у  просторијама  
Месне  заједнице  детелинара  Нови  Сад, Бра1е  Поповић  4. 



Члан  11. 

Ова  одлука  стула  на  снагу  осМог  дана  оД  дана  објав.њивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕHУБЈјІЈКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  НоВИ  САД  
СКУппЈТинА  ГРАДА  новог  слдл  
Број: 35-142/2019-1 
10. мај  2019. тодине  
НОВИСАД  
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авно  предузеће  TУРБАНИЗАМ  завод  заурбанизам - 
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Градска  удрава  за  урбанизам  и  грађевннске  послове, на  основу  члана  9. став  1. Закона  
о  стратетлкој  nроцени  угицаја  на  животву  срсдииу  ( Сіужбени  гласник  РС , бр. 135/04 и  
88/10) и  члана  3. алинеја  друга  Одлукс  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  
израђје  стратсшка  процена  угицаја  на  живстну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  48/09), а  по  прибав.њеном  Мкш.њењу  Градске  управе  за  заштиту  жнвотне  
средине, број  УІ-501-1/2019-78 од  02.04.2019. годаае, Доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  изрлди  СГРАТЕШКЕ  ПРОЦЕі0і  УТиЦАЈА  
ЛЛАНКГЕпЕРАЛаЕ  РЕГУЛАЦHЈЕ  КЛИНПЧКОГ  ЦЕНТРА  ВОЈВОДШІЕ  У  

ноВоМ  слду  КА  животну  СРЕДИНУ  

1. Hpucіyrіa се  нзрадн  стратешхе  процене  уПіцаја  плана  генсралне  регулације  Клиничког  
центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животву  средииу. 

2. Страт  јсбті  проценом  утврдиће  се  угицај  ллаиираног  решењана  животву  средину  у  
цилу  угврђивања  смернида  за  заштиту  животде  среднне,  којима  ће  се  обезбедити  заштига  
животне  средине  и  уналређење  одрживог  развоја  сатледавањем  свих  нетативт-іих  промена  
у  просторно  - функционалиој  ортанизацији . 

З. У  оквиру  стратетпке  процене  угицаја  плана  на  животну  средину  разматраће  се  
постојеће  стање  живопіе  средине  на  простору  обухваћеним  планом, значај  и  
карактеристике  плана, карактерисіике  угицаја  планираних  садржаја  на  жuвотву  средину  
и  друга  питања  и  проблеми  занітите  животве  средuне  у  складу  са  критеријумима  за  
одређивање  могућих  значајних  угидаја  на  животну  средииу, узимајући  у  обзир  планиране  
намене  објеката  и  наену  повртпина  на  овом  подручју. 

Подручје  које  -ће  се  обухватити  лланом  генералне  регулације  Клиничхот  центра  
Војводкне  у  Новом  Саду, поврпіипе  око  25 ha, налази  се  између  улица  Футошке, Хајдух  
Ве.њкове, Привітииске  и  продужетка  Улице  Новосадског  сајма. 

Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  2012. годнне  - пречишћеа  текст  (Іслужбени  
лист  Града  Новот  Сада , број  З  9/06), обухваћенн  простор  намењен  је  комплексу  
Клиничкот  центра  и  оппітеградскомдентру . 

Највећu део  простора  заузима  постојећи  комллеkс  Knuuuіncor центра  Војводине  (КЦВ) 
у  оквиру  кога  су  лоцираин  и  објекти  Пастеровот  завода. У  северном  делу  простора  нлазе  
се  и  комплекс  Медицинског  факултета  Универзитета  у  Новом  Саду  и  објекат  Завода  за  
трансфузију  крви  Војводине . На  предметном  nростору  налазе  се  још  и  две  куле  
вншепородичног  становања  уз  продужетак  улице  Новосадског  сајма, зат-им  неколико  
парцела  чнсто  пословне  намене  уз  Фугошку  улилу  (предузећа  Санитарија 1  и  іСтрујаіt, 
ресторан  Мадера , мањи  приватчи  пансион  н  сл.), у  северозападuом  делу  простора , 
зем.њиште  које  • Новосадски  сајам  користu као  коњички  клуб, као  и  зоuа  породичног  
стаповања  које  се  још  увек  задржало  на  простору  нзмеђу  комплекса  Кликичког  центра  и  
Новосадског  сајма. . - •-- - - 

Генералним  гтлалом  дефинисана  су  правила  уређења  усмеравајућег  карактера  за  
планиране  намене, а  овим  планом  дефннисаће  се  правила  уређења  и  грађења  за  све  
намене. 



2 
ЦиЈЂ  израде  н  доношења  плана  је  преиспитпвање  просторних  капцитега  

ради  угврђивања  лравила  уређсња  и  правила  грађења, а  у  складу  са  правилима  
усмсравајућег  карактера  која  су  дата  Генералиим  планом, као  н  захтсвима  н  лотребама  
корисника  простора. 
На  основу  аиализе, идентификације  и  еколошке  валоризадије  обухва1 еног  лростора, 

угврдиhе  се  постојеhи  н  мотући  угицаји  релевантни  за  квалитет  жнвотне  среднке. 
У  оквиру  стратешке  процене  угицаја  плана  на  животку  средину  разматраће  се  

следећа  питања  везана  за  заипиту  жнвотнс  средине: 
-значај  плана  за  заштіпу  животне  средине  и  одрживи  развој ; 

• 

-основни  проблеми  запітите  животне  средние  на  простору  плана, и  могућности  
утицаја  плана  на  делове  животке  средине, природног  и  урбаног  окружсња; 

-степен  уптдаја  плана  на  друге  ліанове  на  различитим  хијерархијскнм  нивонма. 

4. Извептај  о  стратешкој  лроцени  угицаја  плаиа  на  животну  средииу  сдржаhе  следеhе: 
• -пблазве  основе  стратепікс  процене  у  оквиру  којих  ће  се  угврдиіи  постојеће  стан,е  
квалuтста  чивилаца  животне  средиве; 
-ошнте  и  посебне  цизвеве  стратешке  процене  и  нзбор  нндикатора; 
-процену  мотућих  угицаја  са  описом  мера  предвиђеннх  за  смањее  негативних  

утицаја  
-смернице  за  израду  процена  угицаја  лројеката  на  животнтсредину ; 
-лротрвмпраhења  стања  животие  средине  у  току  спровођења  пдана; . • • 

-приказ  начина  одлучивања  н  начuuа  на  који  су  питања  животнс  средине  уклучена  
у  плак, опис  разлога  одлучујућих  за  предложеки  садржај  плана  са  асііекта  разматраиих  
варијантких  реіпења; 

-закЈЂучке  до  којих  се  домло  током  нзраде  извештаја  о  стратеіiЈхој  проценн. 

5. Извсіптај  о  стратешкој  процсии  израдиће  Јавно  предузећс  Урбаuизам  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад, које  ће  дефuuисатн  методолотију  и  састав  стручног  тима  за  израду  
извевЈтаја  о  стратешхој  проценн. 

Носuлац  израде  извеппаја  о  стратешкој  проценн  дужан  је  да  истк  нзради  у  року  од  60 
дана  од  даuа  доношења  овог  решења. 

б. У  току  израде  извенпаја  о  стратешкој  процени  прибавиће  се  подаци, мшпл,ења  и  
извршнће  се  консу.тггадије  са  свим  надлежннм  и  заинтересованим  оргаиима  и  
организацијама, који  располажу  подацима  или  имају  неки  интерес  који  се  односн  на  
заштиiу  жнвотве  средине. 

Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средику  бuhе  изложеігиа  јавки  
увид  заједuо  са  Нацртом  ллака. 

7. Ово  решењс  објавити  у  Службевом  листу  Града  Новог  Сада . 

PEііyEnUKA СРБИЈА ,? ч іј  чЕлаіткл  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИflА  вОЈвОдииА( . і . \ 
ГРЛДНОВИ  САД , еСіІ  

ГРАдСКА  УТТРАВА  3А  УРБАЈІ 3АМ  Ј  ІЈз.(ј , 
ИГРАЂЕВШІСКЕПОСЛОВЕ  - . .

: ј  

.Број  : V-35-142/19 
дана : О4.О42О19. године  
НОВИСАД  
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