
На  освову  -uіава  46. став  1, а  у  вези  са  чланом  516 Закона  о  планирању  и  
изградњи  (,,Службеви  гласник  Републике бр. 72/09, 8 1/09 - исправка, 64/ 1О - 
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), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLІX седници  од  10. маја  20 1 9. године, доноси  

одлуку  
о  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЈБЕНИХ  МЕСТА  ЛЕДИНЦИ  И  СТАРИ  ЛЕДИНЦИ  
(локалитет  СПЦ  на  потесу  Клиса  и  др.) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (јјокалитет  СПЦ  на  
no-tecy Knuca u Др.)  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 8/16) (у  далем  тексту: 
План), ради  дефинисања  услова  за  изградњу  манастирског  комплекса  - цркве  и  конака, 
на  археолопіком  локалитету  потес  Клиса  и  у  окружењу  остатака  средњовековне  цркве  - 
споменика  културе, по  скраћеном  поступку, без  спровођења  поступка  рааог  јавног  
увида. 

Члан  2. 

Одлуком  о  изменама  и  допунам  Нлана  обухватиће  се  део  грађевинског  
подручја  Плана  у  Катастарској  општини  Лединци, унутар  описане  гравице. 

За  почетну  тачку  описа  дела  грађевинског  подручја  Плана  утврђена  је  
тромеђа  парцела  р. 3077, 3076 и  3075. Од  ове  тачке  у  правцу  истока  граница  прати  
северну  граиицу  парцела  бр.  3076 и  3046/2 и  долази  до  осовине  Манастирске  улице, 
затим  скреће  ка  југу, прати  осовину  Маuастирске  улице  до  пресека  са  јужном  
границом  парцеле  број  3048. Дале, граuица  скреће  ка  западу, прати  јужну  границу  
парцеле  број  3048, затим  скреће  ка  северу, прати  западну  граuицу  парцела  бр.  3048, 
3044/105, 3069 и  3076 и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе. 

Одлуком  о  изменама  и  допуиама  Плаuа  обухватиће  се  0,87 ћа. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  дефинисани  
су  Планом, којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  верском  објекту  - 

споменику  културе  Иркви  на  Клиси, парковској  површини  и  заштитном  зеленилу. 

Члан  4. 

Цињ  доношења  одлуке  о  изменама  и  допуuама  Нланаје  преиспитивање  важећег  
планског  решења  и  дефинисање  комплекса  верског  објекта  - манастирског  комплекса  
(цркве  и  конака), на  археолошком  локалитету  потес  Клиса, а  у  окружењу  остатака  
средњовековне  цркве  - споменика  културе  Цркве  на  Клиси. 



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  земњипла  за  2019. годину  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр.  59/18 и  12/19). 

Члан  7. 

Одлуку  о  измекама  и  допунама  Плаиа  израдиће  Јавно  предузеће  Урбакизам  
Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  8. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Рејпење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допуиама  Плаuа  генералне  регудације  насењених  места  
Лединци  и  Стари  Лединци  на  животну  средину, и  графичхи  приказ  обухвата  планског  
подручја  које  се  мења. 

Члан  9. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулацијс  насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  СПц  иа  
потесу  Клиса  и  др.), у  трајању  од  15 дана, у  приземл.у  пословне  зграде  Јавног  предузећа  
Урбализам  Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3, и  у  просторијама  
Месне  заједиице  Стари  Лединци , Стари  Лединци, Вука  Караз,іића  98. 

Члан  10. 

Ова  одлука  ступа  иа  снагу  осмог  дала  од  даuа  објавливања  у  ,,Сдужбеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕНУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМпА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ноВи  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОвОГ  САДА  
Број : 35-97/2019-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД  





Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове , на  основу  члана  9. став  3. 
закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средшіу  (1 Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавленом  Мишлењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  
срсдин; број  VІ-501-1/2019-36 оД  04.03.2019. одине, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕUРИСТУHАЊУ  ИЗРАДи  СТРАТЕШКЕ  ГIТОЦЕНЕ  УТHДАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМЛ  И  ДОГГУuАМА  ЛАНА  ГЕ 1РАјјRЕ  РЕГУЛАЦHЈЕ  

НАСЕЛЕИХ  МЕСТА  ЛЕдНЦИ  И  СТАРИ  ЛЕдИИЦИ  НЛ  животи  
СРЕДИВУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунамаЛлаиаекералве  регулације  населених  места  Лсдинци  и  Стари  Лединци  на  
животну  средину, којом  ће  біпи  обухваћен  простор  у  граиицама  одређеним .одлуком  о  
нзради  измена  и  допуна  Hnaua тенералне  регулације  населених  места  Лединци  и  
Стари  Лединци  (локајипет  СГјЦ  на  потесу  Клиса  и  др.) 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

законом  о  стратепјкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  тласник  
Републике  Србије1 бр.  135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратешка  процена  врпли  за  
плаиове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања. 

Одлуку  о  изради  стратепјке  процене  доноси  ортан  надлежан  за  i-iрипрему  плана, 
по  преіходно  лрибавленом  мишлењу  органа  надлежног  за  поспове  задјтите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација . Одлука  о  изради  стратепіке  
процене  угнцаја  на  животну  средииује  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавлује  
се. 

-Законом  .оНланuрању  и  изградњи  (!службени  гласник  РС , бр.  72/09, 81/09 - 
ислравка, 64/1О —УС, 24/11, 121/12, 42113—УС, 50/13 —УС, 98/I З — УС, 132/14, 145/14 
и  83/18), у  члаиу  46. ст. 6. прописаноје  да  носилац  израде  плана, пре  донопіења  одлуке  
о  изради  планског  документа, од  надлежног  органа  за  послове  заштите  )КИвотне  
средиде  прибавла  мишлење  о  потреби  израде  стратепіке  процене  утицаја  на  животну  
средину. - 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешха  
процена  утидаја  на  животну  средииу  ССлужбени  лисг  Града  Новт  Сада  број  48/09), 
одређенс  су  врсте  планских  докумената  у  области  просторног  и  урбанистичког  
планирања  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  н  животну  средину. Поред  
тога  прописаuо  је  да  за  измене  планских  докумената , орган  надлежан  за  припрему  
піана  • мђж  0дІу4ити, б  претходно  при6авленом  мишЈЂењу  органа  надлсжиог  за  
послове • заштите  .животне  средине  и  другuх  заинтересованих  органа  и  организација , да  
се  не  израђује  стратедіка  процена  утицаја  на  животну  средину. 

планом  генералне  . регулације  населених  места  Лединци  и  Стари  Лединци, 
обухваћени  простор  претежноје  намењен  верском  објск-гу  - сломевику  културе  Цркви  
на  Клиси, парковскојповршини  и  заплтитном  зеленилу .

•
- 
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Изменама  и  допунама  Ллана  генералне  регулације  биће  обухваћсно  грађевииско  
подручје  уз  западну  страну  регулације  Манастирске  улице  у  Старим  Ледиі-іцима  на  
којем  се  налазе  археолоплки  локалитет  потес  Клиса  и  остаци  средњохзековне  цркве  која  
има  статус  културног  добра  (сломеник  културе), на  неуређеној  зеленој  повріпини  
обраслој  самониіоіом  средњом  и  високом  вегетацијом . Источно  и  јужво  од  локалитета  
је  лростор  намењен  породичном  становању, док  се  са  северне  стране  локалитет  ослања  
на  простор  намењен  заштитном  зеленилу. 

Цил  донопјења  одлуке  о  изменама  и  допунама  Hланаје  преиспитивање  важсћег  
планског  решсња  и  дефинисање  комплскса  верског  објскта  - манастирског  комплекса  
(цркве  и  конака), на  Јіокалитеіу  потес  Клиса, а  у  окружењу  остатака  средњовековне  
дрквс  споменика  културе  Цркве  на  Клиси. 

Изменама  и  допунама  плана  предложиће  се  промена  вамсне  ..катастарских  
парцсла  у  власништву  Српске  православне  цркве  - Гіравославне  црквенс  опдлине, из  
намене  парковска  површина  и  заштитно  зелеиило  у  намеву  верски  објекіu - 
мнастирски  комплекс . Прсдложиће  се  промсна  правила  за  формирање  плакираних  
грађевинских  парцела  и  дефинисаће  се  правила  уређсња  и  грађења  у  складу  са  
предложеuим  интервенцијама , с  обзиром  дајс  овај  план  основ  за  реализацију  простора. 

У  оквиру  обухвата  измсна  и  допуна  Ллана  налази  се  непокретво  іултурно  
добро  - спомекик  културе  Црква  на  Клиси  те  ће  све  интервенцијеутЈро . гоІу- морати  
да  се  одвијају  у  скјiаду  са  условима  и  мерама  надлежне  слук6е  затптите. . 

С  обзиром  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  допувама  планског  документа  и  да  се  
ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  плаиских  докумената  за  које  се  
израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  48/09) није  угврђсн  као  простор  за  који  се  израђује  стратешка  процена  
утицаја  плана  на  животиу  средину, доноси  се  решење  о  непрИступаHу  израли  
стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералие  рсгулације  
нассЈLених  места  Лединци  и  Стари  Лсдинци  на  животву  средину. 

Зависно  од  наменс  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализоваии  на  
основу  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  насејLених  места  Лединііи  и  
Стари  Лединци  (локалитет  спц  на  потссу  Клиса  и  др.), услови  залітите  животне  
срединс, односно  потреба  покретања  постугіка  проценс  утицаја  на  іовотну  среднну, 
биће  утврђени  у  складу  са  Законом  о  процснu утицаја  на  животну  срсдину  ( Оіужбени  
гласник  РС , бр.  1 35/04 и  36/09) и  Урсдбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  
обааезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  
на  животну  средину  ( Службсни  гласник  рС , број  114/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  дuспозитиву. 

, .Њ  
РЕUУБЛЛКА  СРБИЈА 7-
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