
На  основу  члана  46. став  1, а  у  вези  са  чланом  516 3акона  о  планирању  и  изградњи  
(,,Службени  гласник  Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64110—УС, 24/11, 
121/12, 42/13—УС, 50!13—УС, 98!13-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члана  39. тачка  7. Статута  
Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скулштина  Града  
Новог  Сада  на  XLІX седници  од  10. маја  2019. године, доноси  

одлуКУ  
о  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ФУТОШКЕ, ХАЈдУК  
ВЕЈБКОВЕ , РУМЕНАЧКЕ  И  СУБОТИЧКОГ  БУЛЕВАРА  У  НОВОМ  САДУ  

(локалитет  Поликлинике , у  оквиру  Клиничког  центра  Војводине) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, 
Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (,,службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
40/11, 11/15, 19/16, 75/16 и  42/18) (у  дањем  тексту: План), ради  доградње  појединих  
спратних  етажа  објекта  Поликлинике  Клиничког  центра  Војводине, јјо  скраћном  
поступку , без  спровођења  поступка  раногјавног  увида. 

Члан  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  део  грађевинског  подручја  
Плана  у  Катастарској  општини  Нови  Сад  Ј, унутар  описане  границе . 

3а  почетну  тачку  описа  границе  одређена  је  тачка  на  пресеку  осовине  која  је  
дефинисаиа  осовинским  тачкама  бр.  7871 и  2402 и  правца  паралелног  западној  ивици  
објекта  број  17 на  растојању  од  5.ООм. Од  ове  тачке  у  правцу  севера  граница  прати  
претходно  описан  паралелни  правац  и  долази  до  пресека  са  управним  правцем  повученим  
из  југозападне  преломне  тачке  парцеле  број  7569/б(трансформаторска  станица). дале, 
граница  скреће  ка  истоку, прати  претходно  описан  управни  правац, затим  јужну  границу  
парцеле  број  7569/6(трансформаторска  стаuица) и  управним  правцем  долази  до  осовине  
која  је  дефинисана  осовинским  тачкама  бр.  2561 и  8683. Од  ове  тачке  у  правцу  југа  
граница  прати  осовину  дефинисану  осовинским  тачкама  бр. 2561 и  8683 и  њеним  
продуженим  правцем  долази  до  осовине  која  је  дефинисана  осовинским  тачкама  бр. 787 1 
и  2402, затим  скреће  ка  западу, прати  претходно  описану  осовину  и  долази  до  тачке  којаје  
утврђена  за  почетну  тачку  описа  границе. 

одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  0,60 ha. 

Члан  З. 

Услови  и  смернице  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  дефинисани  су  
Планом, којим  је  обухваћени  простор  намењен  клиничком  центру. 

Члан  4. 

Цињ  доношења  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  омогућавање  доградње  
појединих  етажа  објекта  и  побоњшање  енергетске  ефикасности  Поликлинике  Клиничког  
центра  Војводине , којаје  значајна  за  функционисање  комплекса  Клиничког  центра . 



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  земјњишта. 

Члан  7. 

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Плаиа  израдиће  Јавно  предузеће  УрбанизамтІ  

3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  8. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  негіриступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  
намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  
Новом  Саду  на  животну  средииу, и  графички  приказ  обухвата  плаuског  подручја  које  се  
мења. 

Члан  9. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допулама  Плана  
генералне  регудације  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Футошке, Хајдук  
Вел,кове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду,  у  трајању  од  15 даuа, у  
приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ІІурбанизамп  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  3, и  у  просторијама  Месне  заједнице  Ідетелинара , Нови  Сад, Браlтіе  
Поповић  4. 

Члан  10. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИІТјА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОви  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-123/2019-1 
10. мај 20 ј 9. године  
НОВИСАД  
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ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЈІНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ФУТОШКЕ, 

ХАЈДУК  BEJbKOBE, РУМЕНАЧКЕ  И  СУБОТИЧКОГ  БУЛЕВАРА  У  НовоМ  САДУ  
- лоі®іkІтет  Поликііинике  у  оквиру  Клиничјфг  Центра  Всјвсдине  - 

ОБУХВАТ  ПЛАНСКОГ  ПОДРУЧЈА  
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Јавно  предузеће  MУРБАНИЗАМ  завод  за  урбанизам А  НовиС , БулеварцарелазаразјНІ  



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послов; на  основу  члана  9. став  З. 
Закона  о  стратепікој  процени  угицаја  на  животну  средииу  ( Службени  гласник  Рсј,, бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавлаом  Ми!плењу  Градске  управе  за  заштнту  живопе  
средине, број  УЈ-501-1/2019-бЗ  од  21.03.2019. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  апРиступњу  изрлди  СГРАТЕШКЕ  HРОЦЕКЕ  УТИЦАЈА  одлvк  о  
ЗМЕЕАМА  И  ДОПУНАМА  пЛАЕА  ГЕНЕРАЛHЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  1]РОСТОРЛ  

зА  мЕшовиту  НАМЕНУ  HЗМЕЂУ  УЛИА  ФУГОШКЕ, ХАЈДУК  ВЕЛКОВЕ, 
РУМЕВАЖЕ  И  СУБОТиЧКОГ  ЕУЛЕВАРА  У  ИОВОМ  САДУ  ИА  ЖИВОТНУ  

СРЕДИ  Н  

Не  приступа  се  израдн  стратехпке  процене  угицаја  одлуке  о  изменама  и  
долунама  плана  генералне  ретудације  простора  за  мешовиту  намену  взмеђу  улица  
Фугопіхе, Хајдук  Велков; Руменачке  и  суботичког  булевара  у  Новом  Саду  на  
животну  среднну, којом  ће  битн  обукваl%ен  простор  у  границама  одређеним  одзіуісом  о  
изради  измена  и  дотіуна  Гlлада  генералне  ретулацнје  простора  за  мептовиху  намену  
између  улкца  Фугошке, Хајдук  Веnкове, Руменачке  и  суботичкот  булевара  у  Новом  
Саду  (локалитет  Полнкзхииике, у  оквиру  Клиннчког  цеіггра  Војводине) . 

Обр  а  зл  о  ж  е  њ  е  

3аконом  о  стратенікој  процеаи  угнцаја  на  жuвотну  средипу  ( Службени  гласних  
Републике  Србије  бр.  135/04 и  88/10) лрописано  је  да  се  стратешка  процена  врши  за  
лланове, протраме  н  основе  у  области  тхросторнот  и  урбаппстнчкогллапирања . 

Одгуку  о  нзради  стратешке  лроцене  доноси  орган  наддежан  за  припрему  лзтана  
ло  претходно  прибавњеном  мтплзіењу  оргаиа  надпежцг  за  послове  запттите  животне  
средине  и  других  заиигересованих  . оргала  и  оргапизација . Одлука  о  изради  стратепхке  
процене  угицаја  на  животну  средниу  јс  сасгавни  део  одлуке  о  изради  плапа  и  објавле  
се. 

Законом  о  пладирању  и  нзтрадњн  ( Службени  гласдик  РС , бр. 72]09, 81/09 - 
uсправка, 64/10-УС, 24/11, 121ј1Z 42/13-УС, 50/1З-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14 
и  83/1 8), у  члану  46. ст. 6. пролисаио  је  да  носилац  израде  плана, пре  доношења  одлуке  
о  израдн  планског  докумевта1, од  надлежнот  органа  за  лослове  заштите  жнвоте  
средиис  прибашва  мишnење  о  поіреби  нзраде  стратешке  процене  угuцаја  на  животну  
средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планскнх  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  живопіу  средину  ( Службени  лнст  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
орђн  су  врсте  плаисісих  докумената  у  области  лросторног  и  урбанистичкот  
планuрања  за  које  се  израђује  стратешка  процеиа  угицаја  на  животиу  средииу. Поред  
тога  пропнсано  је  да  за  измене  планскнк  докумената, орган  надпежан  за  лрнпрему  
плана  може  одлучити, по  претходно  прибавзвеном  миілзењу  органа  надлежног  за  
послове  заштите  жнвотне  средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација , да  
сс  не  израђује  стратешка  процена  угицаја  на  животну  средииу. - 



2 

Планом  генералкс  регулације  простора  за  мешовиту  намену  измсђу  улица  
Футошкс, Хајдук  Вел,кове, Румеаачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду, 
обухваћени  тіростор  намењенј  комплексу  Кливичког  центра. 

Оддуком  о  нзради  измена  и  допува  Ллана, бићс  обухваен  простор  намењен  
комллексу  Кііиничког  цсіпра  Војводине- објекіу  ПоликЈтнникс. 

дилі  доношења  одлукс  о  измснама  и  допунама  flланаје  омогуhавањс  доградњс  
поједвних  спратних  еіижа  објскта  и  побозЂшања  енертстске  сфихасности  
Поликлипике  Клиничхог  центра  Војводинс  која  је  значајна  за  функционисање  
комллекса  Клиничког  цеатра. 

С  обзиром  да  се  ради  о  мањим  изменама  н  допуиама  ллаискот  докумснта  и  да  се  
ради  о  просторџ  који  Одлуком  о  одређнвању  врсте  ллавских  докумената  за  које  се  
израђује.стратеІпка  процена  угиЈхаја  на  жи&пиу  средиіу  ССлужбени  лист  Града  Навот  
садаІІ  број  48/09) није  утврђеіг  као  простор  за  који  се  израђује  стратетпка  процена  
ујицаја  плана  на  животну  средину, доноси  се  ретпење  о  непрступању  изради  
стратешке  процене  утицф-ад.луке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулацнје  
простора  за  мепiовиху  намену  између  улица  Фугошке, Хајдук  Велікове, Руменачке  н  
Субогичког  булевара  у  Бсвом  Саду  на  жнвотну  средину. 

Зависно  од  намене-и-условаза  изградиу, за  пројекте  који  буду  реализовави  на  
основу  измена  и  долуиа  плаиа  геиералве  регулације  простора  за  меiвовиту  намену  
измеђуулица  Футошк; Хајдук  Велікове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  
Саду  (јіокалнтет  Полихітивике , у  оквнруКлниичкот  центра  Војводине), услови  заацтнте  
животие  средине, односно  потреба  покретања  доступха  процене  угицаја  на  животну  
средипу, бићс  утврђени  у  скјаду  са  Законом  о  процени  угнцаја  на  животну  среднну  
ССлужбени  гласник  РсІI, бр. 135/04 и  36109) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  лројеката  
за  које  је  обавезна  процена-уптајаи  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  
лроцена  угипја  на  животну  средину  QСлужбени  гласник  РСІІ, број  114/08). 

На  основу  света  наведеног  одлучено  је  као  у  дuспозитиву. 

ВАЧЕЛИК4 
Михајловић  

РЕЛУБЛИПА  СРБиЈА  
АТГОНОМНА  ПОКРАЈиHА  ВОЈВО  
ГРАД  ВОВИ  САД  
ГРАДСКА  УаРАВАЗАТРВАНИЗАМ  
И  ТРАЂЕВВСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : У-35-123119 
дана: 26.03.2019. тоднне  
нови  слд  
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