
На  основу  члана  46. став  1, а  у  всзи  са  чланом  516 3акона  о  планирању  и  изградњи  
(,,службсни  гласник  Републике 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, 83/185  31/19, 37/19 - др. закон  и  
9/20) и  члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  1 1/19)1  Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  202 1. годинс, Доноси  

ОДЈјУКУ  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
Новог  ГРАДСКОГ  ЦЕНТРА  СА  ОКРУЖЕЊЕМ  У  Новом  САДУ  

(ЛОКАЛИТЕТ  КОМПЛЕКСА  ДЕЧИЈЕ  БОЛНИЦЕ) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  сс  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  
рсгулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (,,Службсни  лист  Града  
Новог  Сада , бр. 39/11, 14/14, 8/16, 82/16, 50/17, 42/18, 22/19 и  43/19) (у  дањсм  тексту : 
План), за  локалитет  комплекса  дечије  болнице , по  скраћеном  поступку, без  спровођења  
nоступка  paііor јавног  увида. 

Члан  2. 

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

3а  почетну  тачку  описа  граііице  дела  грађевинског  подручја  Плана, утврђенаје  тачка  
на  тромеђи  парцела  бр.  7526/1, 7515 и  75301ј . Од  ове  тачке  у  правцу  запада  граница  прати  
јужну  границу  парцела  бр. 7526/1 и  7526/2 и  управним  правцем  долази  до  осовине  Улице  
хајдук  Вењкове , затим  скреће  ка  северу, прати  осовину  Улице  хајдук  Вењкове  до  прссека  
са  управним  правцем  повученим  из  тромеђе  парцела  бр. 7527/2, 7527/1 и  10492/1. дање, 
граница  скреће  ка  истоку, прати  претходно  описан  правац  и  северну  границу  парцела  бр. 
7527/2, 7527/1 и  5727/3, затим  скреће  кајугу, прати  источну  границу  парцела  бр. 7527/1 и  
7526/1 и  долази  до  почетне  тачкс  описа  границе  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  1,17 ћа. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дсфиі iисани  су  
Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  202 1. године  - пречишћен  текст  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  39/06), којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  
специјализованом  центру  - Клиничком  центру  и  Планом , којим  је  обухваћени  простор  
претежно  намењен  јавној  служби  - здравственој  установи , дечијој  болници . 
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Члан  4. 

Цил  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
планског  решења  и  његово  усклађивање  са  могућностима  реализације , у  складу  са  новим  
захтевима  и  потребама  корисника  простора  и  стањем  на  терену , а  у  сврху  стварања  услова  
за  изградњу  нових  објеката  и  надоградњу  и  реконструкцији  постојећих  објеката  у  функцији  
дечије  болнице. 

Члан  5, 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  три  месеца  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  за  2021. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
бр. 59/20, 5/21, 9/21 и  15/21). 

Члан  7. 

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

Члан  8. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  
са  окружењем  у  Новом  Саду  на  животну  средину  и  графички  приказ  обухвата  планског  
подручја  које  се  мења. 

Члан  9. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  
комплекса  дечије  болнице), у  трајању  од  15 дана, у  приземлу  пословне  зграде  Јавног  
предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3 и  у  
просторијама  Месне  заједнице  ,,Народни Нови  Сад, Мајевичка  улица  број  26, у  
оквиру  кога  ће  сс  одржати  једна  јавна  презентација , и  путем  интернет  странице  Скупштине  
Града  І-јовог  Сада  іntpѕ://ѕkupѕ tі na.novіѕad.rѕ/javnі-uyіd/ u интернет  странице  Града  Новог  
Сада  http://www.novіѕad.rѕ/іat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevі nѕke-poѕiove-0.  
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Члан  10. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавѕвивања  у  ,,Службеном  лисТу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 35-244/2021-1 
26. мај 2021. године  
НОВИ  САД MЅc Јелеа  Маринковић  Радомировић  



ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
новог  ГРАДСКОГ  ЦЕНТРА  сА  ОКРУ)КЕЊЕМ  У  НоВоМ  САДУ  

(локалитет  комплекса  дечије  болнице) 

ОБУХВАТ  ИЗМЕНА  1 ДОПУНА  ПЛАНА  
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ЈавнопредузећеУРБАНИЗАМзаводзаурбанизам  
Нови  Сад. Булевар  цара  Лазара  З/ІІГ  

\ 



Градска  улрава  за  урбанизаі  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. Захона  о  стратсшкој  процени  утицаја  на  животну  срсдину  ( Службсни  гласник  РС , бр. 135/04 и  8Ѕ/1О), а  по  прибавњеном  Миілвсњу  Градскс  управе  за  загититу  Животнс  средине, број  УІ 5ОІ -. І /2О2І -зб  од  22.03.2021. године  , доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕПРИстутјјіу  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕнТ  УТиЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  И3МЕНАм  И  ДОПУПАМл, ПЛАНА  ГЕпЕРАЈпІЕ  РЕГУлАцИЈЈ  НоВог  ГРАДСКОГ  ЦЕНТРА  СА  ОКРУЖЕЊЕМ  У  НОВОМ  САДУ  НА  ЖиВОТнУ  
СРЕДШјУ  

Не  приступа  ее  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  Долунама  плаіта  генералне  рсгуладије  новог  градског  центра  са  окружењем  у  Новом  Сад-у  на  животну  средину, којом  ће  битн  обухваћен  гтростор  у  границама  одређеним  одлуком  о  изради  измена  и  Допува  Hnaua генсралне  регулације  новог  градског  центра  са  Окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  комплекса  дечлје  болnицс). 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

3ахоном  о  стратешкој  процени  угицаја  на  жпвотну  средилу  ( Службени  гласних  Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) прописало  је  да  ее  сгратешЕа  процсна  вріпи  за  планове, лрограме  и  основе  у  области  просторнот  и  урбалистии.ког  плалирања. 
Одлуку  о  изради  стратешЕе  процене  Доноси  оргал  надлежаи  за  припрему  плала, по  преодпо  прибавњеном  мигпњењу  оргаиа  надлежлог  за  послове  запzтите  животне  средине  и  других  заинтересовал uх  оргала  И  Оргализадија . Одлука  о  изради  стратеХшсе  процене  утицаја  на  живОтну  срсдинујс  саставни  део  одлухе  о  изради  плала  и  објавњује  се. 

3аконом  о  плалирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  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. захон  и  9/20), у  члалу  46. ct 6. прописаноје  да  носилад  израде  плала, пре  Доношења  одлуке  о  изради  плалског  документа, од  надлежног  Оргала  за  послове  залјтите  животне  средине  прибавња  мишњење  о  потреби  израде  стратептке  процене  утuцаја  на  животну  среднну. 
Одлуком  о  одрсђиваи,у  врсте  плаИских  Докумената  за  које  се  израђује  стратемка  процена  утицаја  на  животну  средuну  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), одређене  су  врсте  планских  докумената  у  области  просторног  и  урбанистніпсог  пЛаІтирања  за  које  се  израђује  стратешка  nроцена  утнцаја  на  животву  средину. Поред  Тога  пропНсано  је  да  за  измене  плачских  докумената, оргал  надлежан  за  припрему  плана  може  одлучuти, по  претходно  прибавњеном  иuглњењу  органа  надлежног  за  послове  зајгггнте  животне  средине  и  других  заинтересовалих  органа  и  Оргализација, да  се  не  израђује  стратегuка  nроцена  утицаја  на  жuвотну  средину. 
Услови  и  смераице  за  уређење  и  грађење  обухваћенот  подручја  дефинисали  су  Генералuим  планом  трада  Новог  Сада  до  2021. године  - пречиілћен  Текст  (,,Службеви  лнст  Града  Новот  Сада , број  39/06) (у  дањем  тексту: Генерајіни  план) којим  је  обухваћенн  простор  nретежuо  намењен  специјализовалом  центру-КЈіинииЈ(ом  цекгру, и  Плалом  генералие  регулације  новог  градског  цеитра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 39/11, 14/14, 8/16, 82/16, 50/17, 42/18, 22/19 и  43/19), којим  је  обухваhени  лростор  претежuо  намењен  јавној  служби-здравственој  усталови  дечвјој  боллиди. 



о  израд  ИЗме  и  допУHа  ана  генерНе  РегуЛадиј  ВОВОГ  адског  
цен са  ОКрулсењј  у  Новом  Саду  (локаштет  КОМПлекса  Деје  бОлнице) ОбватИће  
се  локајтитет  у  Катастарској  0 ТНЈн  Нови  Сад  Ј, ПОвршине  1, 7 ha. Цн  Израде  0 е  о  ИзМеНама  и  дОПУHама  Плаuа  је  преиспитивање  важеђег  
плаuСког  ремења  И  његово  УСКЛивање  са  МОІ РеиЗацнје  у  сКладу  са  
НовиМ  захтевима  и  ПОтреб КОРИСНИКа  ПрОсТора  и  стањеМ  на  терену, а  у  Сврху  
Ствара  услова  за  ИЗадњу  НОВИХ  објската  н  Надоадњу  и  Реконсји  ПОсТОје  
објеката  у  фуикцијн  Дечкје  болнице. С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  нзменама  п  Д0 ама  плаuс  дОК) енТа  за  које  је  
Оцење  да  не  ПОстоји  МОГУђост  значајнијег  утицаја  на  ЖИвоТну  средиHу, на  ОСнову  
ана  4. °Де  о  Оеђиву  врсте доената  За  које  Се  ИЗрује  СатСшка  

Процена  Тцаја  на  ЖИвОтну  сре (,,Сжбени  лист  ада  Новог  Сада  бр. 48/09) 
доноси  се  решење  о  НСПРистуіњу  изради  стратемке  процене  тгицаја  На  ЖИвотку  
СРСдину. 

Зависно  оД  Намене  и  УСЛОВа  за  Изадњу, за  ПРојее  који  бу  Реализоваuи  на  Основу  оДЛ) Се  О  изменама  и  ДопУHама  Плана  генералие  РСладИје  иовог  адСКОГ  цеНтра  са  оКРу)кењем  у  Новом  Саду, Услови  заштите  Животке  СРедине  одиосно  Потреба  покретања  ПОСка  Процене  тгицаја  на  животиу  средину  биђе  Утврђени  у  
сај  са  ЗОНом  о  Процени  ) цаја  на  Жuвотиу  сре Hу  (ІСжбени  гласник  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  УРедбоМ  о  тгврђпвању  ЛИСТС  пројеката  за  које  је  обавезна  Процена  утицаја  и  Листе  пројеката  За  Еоје  се  МОже  захтевати  процена  тгицаја  на  
животну  сРеДИну  ( Службеuи  гласНик  PC І, број  1 14/03). 

На  ОснОВу  свега  наведепог  ОДЛУченоје  Као  у  днспозитиву  
РЕТЈБЈјHј  СРБИЈА

Вд  НАЧЕлјГјјј  АУТОјјомр  ПОКРлјјцј  ВОЈводрјј
. сјаи  Михајловић  

грАд  иови  сАд
: - ГРАдстсЈ  УПРл  ЗА  УРБАлЈ,ј3АЈ  И  ГРАЂЕвмтсј  flOCnoBE Ерој : У-35-244/21 

дана; 25.032021 Године  Нови  САД  
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