
На  осНову  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  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, 83/18, 31/19, 37/19 

- др. закон, 9/20 и  52/21) и  
члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  ј-јовог  Сада , број  
1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  хуј  седници  од  18. јуна  202 1. године, доноси  

оДлуку  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

КОМПЛЕКСА  ИНСТИТУТА  У  CPEMCkOJ КАМЕНИЦИ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  деталне  регулације  комплекса  Института  
у  Сремској  Каменици  (у  далем  тексту : План). 

Члан  2. 

Планом  ће  се  обухватити  грађевинско  подручје  у  Катастарској  општини  Сремска  
Каменица, унутар  описане  оквирне  границе . 

3а  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана  утврђена  је  тачка  на  гіресеку  
источне  границе  парцеле  број  5220/1 (комплекс  института) и  планиране  регулационе  
линије  Улице  Бранислава  Букурова. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  југозапада , 
прати  планирану  регулациону  линију  Улице  Бранислава  Еукурова, затим  пресеца  
парцеле  бр. 5220/10 и  5783 и  долази  до  тачке  на  пресеку  ју)кне  регулационе  линије  
Улице  Monіe Пијаде  и  западне  планиране  регулационе  линије  Улице  мајора  Тепића. 
Идући  у  правцу  југа, граница  прати  планирану  регулациону  линију  Улице  мајора  
Тепића  и  продуженим  правцем  долази  до  осовине  Улице  Марка  Ореnјковића, затим  
скреће  у  правцу  истока  и  долази  до  тачке, која  је  на  пресеку  са  осовином  Улице  мајора  
Тепића. од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  југа, прати  осовину  Улице  мајора  Тепића  
до  пресека  са  проду)кеним  правцем  границе  парцела  бр. 5220/10 и  5252/2, затим  скреће  
у  правцу  југоистока, прати  проду?кени  правац  и  јужну  границу  парцела  бр. 5220/10 и  
5220/1 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 5220/1, 5253 и  5809. дазње  граница  наставња  
продуженим  правцем  границе  парцела  бр. 5220/1 и  5253, пресеца  парцелу  број  5809 до  
пресека  са  осовином  Др)кавног  пута  ІБ-2 1, скреће  у  правцу  истока, прати  осовину  
др)кавног  пута  јБ-21 до  тачке  на  пресеку  са  границом  парцела  бр. 5220/1 и  5219. од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  северозапада  и  североистока  пратећи  границу  парцеле  број  5220/1 до  преломне  тачке  на  граnици  парцела  бр. 5220/1 и  521 8. дале  граница  
пресеца  парцелу  број  5220/1 до  пресека  са  планираном  регулационом  линијом  Улице  
Богдана  Гавриловића . Затим  граница  прати  планирану  регулациону  линију  Улице  
Еогдана  Гавриловића  до  тачке  на  пресеку  са  границом  парцеле  број  5220/1. од  ове  тачке  граница  прати  источну  границу  парцеле  број  5220/1 и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана. 

Планом  ће  се  обухватити  прибли)кно  37,00 ћа. 
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Члан  З. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  Мишелука  са  Рибњаком  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  57114) (у  дањем  тексту : План  генералне  регулације ) којим  је  обухваћени  
простор  претежно  намењен  здравственој  установи  - Институт  у  Сремској  Каменици , 
заплићено  природно  добро  (регионални  парк). 

Члап  4. 

Цил  израде  Плана  је  преиспитиваг-Бе  важећег  планског  решења  у  одј{осу  на  нову  
изградњу  и  исказане  гтотребе  здравствене  установе  која  користи  комплекс . 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  nланирања  одређен  је  Планом  генералне  регулације . 

Члал  б. 

Рок  за  израду  Планаје  ТI)И  месеца  од  дана  ступања  на  снагу  ове  одлуке. 

Члап  7. 

Средства  за  израду  Плана  обб iјна  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
землишта  за  2021. годину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 59/20, 5/21, 9/21, 
15/21 и 23/21). 

Члаіі  8. 

План  ће  израдити  јавј-јо  предузеће  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  
детањне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину  и  
графички  приказ  обухвата  планског  подручја . 

Члап  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  
којим  се  представ.ња  концептуални  оквир  просторног  развоја, у  приземњу  пословне  
зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  
Лазара  број  , у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Сремска  Каменица  Сремска  
Каменица, Марка  Орешковића  број  1 а, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  
Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі-j avnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  
Сада  http://www.novіѕad.rѕ/Іat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і -gradjevіnѕke-poѕlove-O.  
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Јавни  увид  обавнће  се  излаГањем  нацрта  плана  детањне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици , у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  З, у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Сремска  ј(аменица  Сремска  Каменица, Марка  Орешковића  број  ја, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.ііoyіѕad.іѕ/javііі . uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  httр://www.ііоvіѕаd.гѕ/Іаt/gгаdѕја uргаvа zа  
urbanіzam-і-gradj evіnѕke-poѕlove-o. 

Члаii 11. 

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

РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 35-30312021-1 
18. јун  2021. године  
НОВИ  САд  

Председница  

MЅc J вМаринковић  Радомировић  
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ПЛАН  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  КОМПЛЕКсА  ИНСТИТУТАУСРЕМСКОЈ  КАМЕНИЦИ  
ОБУХВАТ  ПЛАНСКОГ  ПОдРЈА  
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В ОКВИРНА  РНLtјА  О5УХВАТА  ПЛАНА _________ 
ГРАНLIцА  ОБВАТА  ПГIАНА  ГНЕРАлНЕ  РЕГугјиј  

Р-1.5D00 

Јавно  предузеhе  УРАНИзАМ  Завод  за  урбанизам  
Нон  СЛ. Ејлееар  ца  Њара  31111 



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове , на  основу  члана  9. став  1. 3акона  
о  страте Lвкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр.  135/04 и  
88/10) и  члана  3. алинеја  друга  Одлуке  о  одређивању  врсте  планских  докуменатаза  које  се  
израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животку  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  4/О9), а  по  прибавњеном  Мишлењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  
срединс, број  Уј-501-1/2021-1Об  од  07.04.2021. године , доноси  

РЕШЕЊЕ  

   

    

О  ИЗРАДи  СТРАТЕШКЕ  ШОЦЕНЕ  УТјІЦАЈА  
ПЛАВА  ДЕТАЈБКЕ  РЕГУЛАіЏLЖ  КОМпЛЕКСА  НСТИТУТА  У  СРЕМСКОЈ  

КАМЕШТЦІІ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДІ4НУ  

1. Приступа  се  изради  стратешке  процене  угицаја  плана  детаЈЋне  регулације  комплекса  
Институга  у  Сремској  Каменици  ка  животпу  срсдину. 

2. Стратеілхом  проценом  утврдиће  сс  угицај  планираног  решења  на  животку  средину  у  
цињу  угврђивања  смерница  за  заштиђ  животне  средике, којима  ће  се  обезбедити  заштита  
животне  средине  и  унапређење  одрживог  развоја  сагзіедавањем  свих  негативних  промена  у  
просторно  - фуккционалкој  оргаnизацији. 

3. У  оквиру  стратешке  процене  утицаја  плака  на  животку  средику  разматраће  се  
постојеће  стањс  жuвотке  средине  на  простору  обухваћеним  планом, значај  и  
караіпсристике  плана, карактеристике  утицаја  плакираних  садржаја  на  животну  средину  и  
друга  питања  и  проблеми  заштите  животне  средине  у  складу  са  критеријумима  за  
одрсђивање  могућих  значајііих  yгицаја  на  животку  средину, узимајући  у  обзир  планиране  
намене  објската  и  намеку  површuна  на  овом  подручју . 

Обухваћено  ігодручје  са  налази  у  Катастарској  општини  Сремска  Каменнца  површине  
приближно  37,00 ћа. 

За  ово  подручје  на  снази  је  Hлан  генералие  регулације  Мишелука  са  Рибњаком  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  57/14) који  је  утврдио  дстањнс  параметре  за  
уређење  и  грађење  на  делу  простора  у  обухвату, и  који  представња  основ  за  спровођење , 
односно  реалuзацију  нланираних  намена  на  овом  простору . 

Простор  који  ће  се  обухватити  планом  је  намењен  здравственој  установи  Комплекс  
Института  у  Срсмској  Каменици , заштићено  природно  добро  (регионални  парк), лоциран  је  
ua сремској  страuи  Града  и  спецuјализовани  је  здравствени  центар  у  оквиру  ког  
функционишу  Три  института: Инстuтут  за  nлућке  болести, Институт  за  онкологију  и  
Институт  за  кардиоваскуларке  болести  (КВБ). Овај  специјализовани  центар  има  
Покрајински  и  Републuчки  зкачај . Парк  који  окружује  болничке  објекте  пројсктован  је  као  
парк  спсцијализоване  намене  око  болнице  за  лечење  туберкулозе  и  других  плућних  
болести  и  представња  законом  заштићено  природно  добро- регионални  парк. 

Цињ  израде  и  доношења  плана  је  nрсиспитuвање  важећег  планског  решења  у  односу  
на  нову  изградњу  и  исказаке  потребе  зфдравствене  установе  која  користи  комлскс. 

На  основу  анализе, идентификације  и  еколопіке  валоризације  обухваћеног  простора, 
утврдиће  сс  постојећи  и  могући  утицаји  релсвантни  за  квалитет  животне  средине. 

У  оквиру  стратешке  процене  утицаја  плана  на  животну  средику  разматраће  се  следећа  
пuтања  всзана  за  заштиту  животкс  срединс: 

- значај  плана  за  заштиту  животне  средине  и  одрживи  развој ; 
- основни  проблеми  заштите  животне  средине  на  простору  плана, и  могућности  

утицаја  плана  на  делове  животне  средине, природног  и  урбаног  окружења; 
- степен  утицаја  плана  на  друге  планове  на  различитим  хијсрархијским  нивоима. 
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4. Извенітај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  на  животну  средину  садржаће  
следеће: 

- полазне  основе  стратенке  процене  у  оквиру  којих  ће  се  утврдити  постојеће  стање  
квалитета  чинилаца  животне  средине, 

- опште  и  посебне  цијbеве  стратегнке  процене  и  избор  индикатора , 

- процену  могућих  утицаја  са  описом  мера  предвиђених  за  смањење  негативних  
утицаја, 

- смернице  за  израду  процена  утицаја  гіројеката  на  животну  средииу, 
- програм  праћења  стања  животне  средине  у  току  спровођења  плана, 
-приказ  начива  одлучивања  и  начина  на  Koju cy питања  животне  средине  

укњучена  у  план, опис  разлога  одлучујућих  за  предло)кени  садржај  плана  са  аспекта  
разматраних  варијантнuх  решења, 

- загсњучке  До  којИХ  се  дошло  током  израде  извештаја  о  стратешкој  процени. 

5. Извештај  о  стратепікој  процени  израдиће  Јавно  предузеће  1 Урбанизам  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад, које  ће  дефинисати  методологију  и  састав  стручног  тима  за  израду  
извештаја  о  стратешкој  процени. 

Носилац  израде  извештаја  о  стратешкој  процени  дужан  је  да  исти  изради  у  року  од  60 

дана  од  дана  доношења  овог  редіења. 

6. У  току  израде  извештаја  о  стратеіикој  процени  прибавиће  се  подаци, мипіњења  и  
извршићс  се  консултације  са  свим  надлежним  и  заинтересованим  органима  и  
организацијама , који  располажу  подацима  или  имају  неки  интерес  који  се  односи  на  
заштиту  животне  средине. 

извештај  о  стратепікој  процени  утицаја  на  )кивотну  средиву  биће  изложен  на  јавни  
увид  заједно  са  Нацртом  плана. 

7. Ово  решење  објавити  у  Службеном  лисђ  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЈШЕА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЖНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВи  слд  
ГРАДСКА  УHРАВА  ЗА  УРБАШјЗАМ  
И  ГРАЂЕВШ{СКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : У-35-3О3/21 
Дано : 13.04.2021. године  
НОВИ  САД  

ВД  НАЧЕЈНШКА  
дејан  Михајловић  
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