
РЕПУБЛМКА  СРБИЈА  
АУТОНОМI-јА  ПОКРАЈМНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
ГРАдСКО  ВЕЋБ  
Број : 35-1 82!2022-ІІ  
дана : 18.јуна 2022. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  
Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  (локалитет  Клинике  за  стоматологију  
Војводине ), са  Образложењем  и  3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, 
број : 35-182/2022-11 од  18. јуна  2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  одлуке  о  
изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводuне  
у  Новом  Саду  (локалитет  Клинuке  за  стоматологuју  Војводине ), уврсти  у  дневни  
ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  
предложеном  тексту . 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Милош  Вучевић  

Јд k; 



ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Милош  Вучевић  

На  основу  члана  67. тачка  1. Сгатута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  11/19), поводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изради  измена  и  догіуна  Плана  
генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  (локалитет  Клинике  за  
стоматологију  Војводине) Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  147. седници  одржаној  18. 
јуuа  2022. године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  
Клиничког  центра  Војводнне  у  Новом  Саду  (локалитет  Клинике  за  стоматологију  
Војводине). 

11. У  складу  са  одредбом  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новот  Сада  доставња  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуuа  
Плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  (локалитет  
Клинике  за  стоматологију  Војводине) и  предлаже  Скупштини  Града  Новог  Сада  да  
донесе  ову  одлуку  у  предложеном  тексту. 

111. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела, одређује  се  Милован  Амиџић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  за  
повереника  дејаu Михајловић , в.д. начелника  Градске  управе  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 
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АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 35-182/2022-јј  
дана : 18.јуuа 2022. године  
НоВи  САД  



... .ВДНАЧЕЛНИЦЕ  
Џ3;)р (  Ћођ ; 

РБГIУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  Г1ОіРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  Уі1РАВА  ЗА  ПРОГјИСЕ  
Број : хvј -012-01/2022-јбо  
18. апрмл  2022. године  
НОВИ  САД  

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
ГРАДА  иОВОГ  САДА  

ПРЕДМБТ: Мнш.њење  на  Нацрт  одлуке  о  нзради  измена  и  догiуна  Ллана  
генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  
(локалитет  Клинике  за  сто.матолог uју  Вој  водине ) 

Градска  управа  за  rі porі uce размотрилаје  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  
(локалитет  Клин  ике  за  стоматологнју  Војводине ). 

Градска  управа  за  пропнсе  нема  примедбе  на  Нацрт  одлуке . 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  46. став  1. 3акона  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. Стата  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници  године, доноси  

одлуку  
о  изради  измела  и  допуна  

Гlлана  гснерадне  регулације  Кдиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  
(локалитет  Клинике  за  стоматодогију  Војводине) 

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  10/21) (у  далем  тексту: План), за  локалитет  Клинике  за  
стоматологију  Војводине . 

Члан  2. 

Одлуком  о  изменама  и  доііунама  Плана  обухватиће  се  део  грађевинског  подручја  
Плана, у  Катастарској  општини  Нови  Сад  І, унутар  описане  rранице. 

3а  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана  утврђена  је  
тачка  на  тромеђи  парцела  бр. 7571/1, 7569/9 и  7569/10. Од  ове  тачке  у  правцу  истока  
граница  прати  планирану  регулациону  линију  продужетка  Улице  Новосадског  сајма  до  
пресека  са  западном  регулационом  линијом  Улице  Хајдук  Велкове, затим  скреће  ка  
југу, прати  западну  регулациону  линију  Улице  Хајдук  Велкове  до  границе  парцела  бр. 
7571/1 и  7569/1. Дале, rраница  скреће  ка  западу  и  северу, прати  јужну  и  западну  
rраницу  парцеле  број  7571/1 и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  тачху  описа  
rранице  одлуке  о  изменама  и  доііунама  плана. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  2,10 ћа. 

Члан  З. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  rрађење  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  
Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  2021. године  - пречишћен  текст  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  39/06), (у  далем  тексту: Генерални  план), којим  је  
обухваћени  nростор  намењен  Клиничком  центру, и  Плаuом, којим  је  обухваћени  
простор  намењен  Медицинском  факултету, Фармацеутском  факултету  и  Заводу  за  
трансфузију  крви  Војводине . 



Члан  4. 

Цил  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
планског  решења  и  његово  усклађивање  са  могућностима  реализације , односно  
nреиспитивање  плаииране  позиције  и  габарита  објекта  намењеног  за  Клинику  за  
стоматологију  Војводине , који  су  дефинисани  Планом, а  како  би  се  омогућила  
реализација  објекта. 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређен  је  Генералним  планом  и  Планом. 

Члан  б. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  три  месеца  од  дана  
ступања  на  снагу  ове  одлуке. 

Члан  7. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допувама  Плана  обезбеђена  су  у  
Програму  уређивања  грађевинског  земњишта  за  2022. годину  (,,Службени  лист  Града  
НовогСада , број  58/21 и  16/22). 

Члан  8. 

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Плана  израдиће  Јавно  предузеће  ,,Урбанизам  
Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  непристулању  изради  стратешке  процене  
угицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  
Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину  и  графички  приказ  обухвата  планског  
подручја  које  се  мења. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  у  
приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузеhа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице  ,,дтеинар 4, 

 Нови  
Сад, Улица  браће  Поповић  број  4, путем  интернет  странице  Скуnштине  Града  Новог  
Сада  ћttрѕ://ѕkuрѕtіnа.nоvјѕаd.гѕ /гаuј-јауnј-uvјdј  и  интернет  страі-іице  Града  Новог  Сада  
http://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevіnѕke-poѕlove-O.  



Јавни  увид  обавиће  сс  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  (локалитет  Клинике  
за  стоматологију  Војводине ), у  приземлу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  З, у  просторијама  
Месне  заједнице  ,,детелинара , Нови  Сад, Улица  браће  Поповић  број  4 и  путем  
интернет  странице  Скуппітине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ!javnі-uvіd! u 
интернет  странице  Града  Новог  Сада  http://www.novіѕad.rѕ/latgradѕka-uprava-za-
urbanіzam-і-gradjevіnѕke-poѕlove-O.  

Члан  11. 

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



О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  

Закопом  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  Републике  Србије , 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) прописано  је  да  се  плански  
документ  израђује  на  основу  одлуке  о  изради  планског  документа  коју  доноси  орган  
надлежан  за  његово  доношење , по  претходно  прибавњеном  мишњењу  комисије  за  
пданове. 

Статугом  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19) 

утврђено  је  да  урбанистичхе  планове  доноси  Скупштина  Града  Новог  Сада. 
Одлука  о  изради  планског  документа  садржи: назив  документа, оквирне  границе  

обухвата  планског  документа, рок  израде, начин  финансирања , место  и  начин  нзлагања  
плана  на  рани  јавни  увид  и  на  јавни  увид, обавезу  израде  или  негірuступање  изради  
стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину, услове  и  смернице  планских  
докумената  вишег  реда  и  развојннх  стратегија, принципе  планирања, коришhења, 
уређења  u заштите  простора, визије  и  цињеве  планирања, концептуални  оквuр  
плаuuрања, коришћења, уређења  u 3чцтите  планског  подручја  са  структуром  основних  
намеuа  простора  и  коришћења  земњишта. 

Овлашћење  за  доношење  одлуке  и  њена  садржuна  утврђени  су  чланом  46. 
Закона  о  планuрању  и  uзградњи  и  члаuом  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада. 

Одлуком  о  изради  uзмена  и  допуна  планског  документа  дефинише  се  обухват  
планског  документа  koju ce мења. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваhеног  простора  дефинисани  су  
Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  2021. годuне  - пречишћен  текст  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  39/06), којим  је  обухваћени  простор  намењен  Клиничхом  
центру, и  Плаuом  генералне  регулације  Клиничхог  центра  Војводине  у  Новом  Саду  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  10/21), којим  је  обухваћени  простор  намењен  
Медицинском  факултету, Фармацеутском  факултету  и  Заводу  за  трансфузију  крви  
Војводине . 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  Клuнuчког  центра  
Војводине  у  Новом  Саду  (локалитет  Клинике  за  стоматологију  Војводине ) обухватuће  
се  површина  од  2,10 ћа, у  Катастарској  општини  Нови  Сад  І, на  углу  улица  Новосадског  
сајма  u Хајдух  Вењкове. На  овом  простору  се  налази  комлекс  Медицинског  факултета  
са  Заводом  за  трансфузuју  крви  Војводине, а  простор  се  граничи  са  комплексом  
Клиничког  центра  Војводнне . 

Овај  простор  карактерише  концентрација  садржаја  јавне  намене  покрајuнског  
значаја. Шездесетих  година  двадесетог  века  uзграђен  је  објекат  Медuцинског  
факултета , осамдесетuх  годuна  изграђен  је  објекат  Завода  за  трансфузију  крви, док  је  
објекат  Фармацеутског  факултета, изграђен  2012. годuне. Током  времена  су  се  објекти  
дограђивалu и  реконструнсали . Спратност  постојећих  објекатаје  П+2 и  П+3. 

Одлуком  о  uзменама  и  допунама  Hлана  биће  предвuђено  задржавање  постојећег  
објеката  Медuцuнског  факултета  са  планираном  доградњом  и  надоградњом . Омогућиће  



се  доградња  два  крила  спратности  П+2 и  По+П+З, и  надоградња  једне  етаже, до  
спратности  П+4. Прошириће  се  зона  изградње  планираног  крила, управног  на  основни  
габарит  објекта. 

Објекат  Фармацеутског  факултета  биће  могуhе  надоградити  за  једну  етажу, до  
спратности  П+2. 

Поред  планиране  надоградње , до  спратности  П+З, биће  предвиђена  могућиост  
доградње  (спратности  По+П) Завода  за  трансфузију  крви  Војводине  у  делу  приземња. 
дограђени  део  се  предвиђа  са  подріском  етажом  преко  које  ће  се  објекат  повезати  са  
подземном  гаражом. 

Позиција  и  габарит  планираног  објекта  Клинике  за  стоматологију  Војводине  
коригују  се  како  би  се  формирала  функционална  целина  са  постојећим  и  планираним  
објектима  на  комплексу . Спратност  објектаје  По+П+З! 

Топла  веза  се  предвиђа  између  планираног  објекта  Клинике  за  стоматологију  
Војводине  и  доградње  Медицинског  факултета. Могућа  спратност  топле  везе  је  од  прве  
до  треће  етаже. 

Омогућава  се  формирање  надстрејпнице  између  објекта  Клинике  за  
Стоматологију  Војводине  и  објекта  Завода  за  трансфузију  крви  Војводине . 

Паркирање  возила  за  потребе  целог  комплекса  предвиђа  се  у  подземној  гаражи, 
која  повезује  три  објекта: Клинику  за  стоматологију, Медицински  факултет  (планирана  
доградња) и  Завод  за  трансфузију  крви  Војводине . 

Слободне  површине  уредиће  се  саобраhајним  и  зеленим  површинама, у  складу  
са  предвиђеном  функцијом  и  диспозицијом  објеката, уз  задржавање  постојећих  зелених  
површина. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
планског  решења  и  његово  усклађивање  са  могућностима  реализације, односно  
преиспитивање  планиране  позиције  и  габарита  објекта  намењеног  за  Клинику  за  
стоматологију  Војводине , којн  су  дефинисани  Планом  генералне  регулације  Клиничког  
центра  Војводине  у  Новом  Саду, а  како  би  се  омогућила  реализација  објекта . 

За  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  ће  се  прибавити  посебни  услови  
од  органа, посебних  организација , ималаца  јавних  овлашћења  и  других  инстнтуција , 
којн  су  овлашћени  да  утврђују  посебне  услове  за  заштиту  и  уређење  простора. 

Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  за  планове  и  програме  у  
области  просторног  и  урбанистичког  планирања  врши  стратешка  процена. 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  или  неприступању  изради  стратешке  
процене  доносн  орган  надлежан  за  припрему  плана, по  претходно  прибавњеном  
мишњењу  органа  надлежног  за  послове  заілтите  животне  средине  и  других  
заинтересованих  органа  и  организација . 

Одлука  о  изради  стратешке  процене  или  непристулању  изради  стратешке  
проценеје  саставни  део  одлуке  о  припреми  плана  и  објавњује  се. 

Наведене  одредбе  садржане  су  у  чл. 5. и  9. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  
на  животну  средину. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  мањим  изменама  и  допунама  планског  документа  и  
да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  
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израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животву  средину  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  се  израђује  стратешка  процена  
утицаја  плана  на  животну  средину, предлаже  се  доношења  решења  о  неприступању  
изради  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину. 

Градска  улрава  за  урбализам  и  грађевинске  послове  донела  је  Решење  о  
неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  плана  
генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину, 
број  V-35-182/22 од  9.3.2022. године . 
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Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  ЗјјН  

ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
КЛИНИЧКОГ  ЦЕНТРА  ВОЈВОДИНЕ  

(ЛОКАЛИТЕТ  КЛИНИКЕ  ЗА  СТОМАТОЛОГИЈУ  ВОЈВОДИНЕ ) 

ОБУХВАТ  ИЗМЕНА  И  дОПУНА  ПЛАНА  
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ј  ј  ј  ј  ј  ј  ГРАНИЦА  ОБУХВАТА  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  



\ 
Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  пословс, на  основу  члана  9. став  3. 

Закона  о  стратешкој  лроцени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавленом  Мишлењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  
средине, број  Vј-501-1/2022-65 од  04.03.2022. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  КЕпРИСТУЛАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  HРОЦЕНЕ  УТІјЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОЛУНАМА  ПЛАНА  ГЕКЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦШЕ  КЛІШIІЧКОГ  

ЦЕНТРА  ВОЈВОДHНЕ  У  ноВом  САДУ  НА  животвУ  СРЕДIІНУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  лроцене  угицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Hлана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  
средину, којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  изради  
измена  и  допуна  Гјлана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  
(локалитет  Клинике  за  стоматологију  Војводине). 

О  бр  а  зл  о  ж  е  њ  е  

Законом  о  стратешкој  процени  угицаја  на  жuвотну  средину  ( Службени  гласник  
Републике  Србнје  бр. 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратешка  процена  врпіи  за  
планове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања . 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  надлежан  за  nрипрему  плана, по  
лретходно  прuбавленом  миіпјењу  органа  надлежног  за  послове  заштuте  животне  
средине  и  других  заинтересованнх  органа  и  организација . Одлука  о  нзрадu стратешке  
процене  угнцаја  на  жuвотну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавлује  се. 

3аконом  о  nланирању  и  изградњи  ( Службени  гласнuк  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 и  
83/18, 31/19, 37119-др. закои, 9/20 и  52/21), у  члану  46. ст. б. прописано  је  да  носилац  
израде  плана, пре  доношења  одлуке  о  изради  nланског  документа, од  надлежног  органа  за  
nослове  зајнтите  жuвотне  средине  прuбавла  мишлење  о  nотреби  израде  стратешке  
процене  утнцаја  на  животну  срсдиuу. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  угицаја  на  животну  средuuу  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  областu лросторног  и  урбанистичког  планирања  
за  које  се  израђује  стратешка  nроцена  утицаја  на  жuвотну  средuну. Поред  тога  nропuсано  
је  да  за  измене  планских  докумената, орган  надлежан  за  припрему  плана  може  одлучити, 
no nреіходно  лрибавленом  мишлењу  органа  надлежног  за  послове  заіптите  животне  
средине  и  других  заuнтересованих  органа  u организација, да  се  не  uзрађује  стратешка  
nроцена  утицаја  на  жuвотну  средину. 

Услови  u смерuице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  nростора  дефинисани  су  
Генералним  nланом  rрада  Новог  Сада  до  202 1. годuне  - nречишћен  текст  ( Службени  лист  
Града  Новог  Сада  број  39/06) којим  је  обухваћени  простор  намењен  Клинuчком  центру  и  
планом  генералне  регулацuје  Клuничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  ( Службенu 
лНст  Града  Новог  Сада  број  10/21), којим  је  обухваћени  nростор  намењен  Медицинском  
ф  акултету, Фармацеугском  факултету  и  Заводу  за  траuсфузију  крви. 

Подручје  којеје  обухваћено  изменама  и  допунама  Плана  налази  се  у  Новом  Саду, у  
Катастарској  оnштини  Нови  Сад  І, nовршине  2,10 ћа, на  углу  улица  Новосадског  сајма  и  
Хајдух  Велкове. Обухвата  комлскс  Медицинског  факултета  са  Заводом  за  трансфузију  
крви  Војводине , а  граничи  се  са  комnлексом  Клиничког  центра  Војводuне. Простор  у  
обухваіу  карактерише  концентрациј  а  садржај  а  јавне  намене  покрај  инског  значаја. 
Шездесетих  година  двадесетог  века  изграђен  је  објекат  - Медuцинског  факултета , 
осамдесетих  годuна  изграђен  је  објекат  - Завода  за  трансфузију  крви, док  је  међу  новим  
нзграђенuм  објектима  - Фармацеугски  факултет, uзrрађен  2012. годuне. Током  времена  су  
се  објектu дограђuвали  и  реконструисали . Спратuост  постојећuх  објекатаје  П+2 и  П+3. 

Предвиђа  се  задржавање  постојећег  објеката  Медицинског  факултета  са  nланираном  
доградњом  и  надоградњом . Омогућава  се  доградња  два  крила  спратности  П+2 и  По+П+3, 
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и  надоградња  једне  етаже, до  спратности  П+4. Изменом  плана  проширује  се  зона  
изградње  планираног  крила, управног  на  основни  габарит  објекта. Објекат  Фармацеугског  
факултета  могућеје  надоградити  заједну  етажу, до  спратности  П+2.

. . 

Поред  планиране  надоградње , до  спратности  П+з, изменом  плана  се  предвиђа  
могућност  доградње  (спратности  По+П) 3авода  за  трансфузију  крви  у  делу  приземња. 
дограђени  део  се  предвиђа  са  подрумском  етажом  преко  које  ће  се  објекат  повезатu са  
подземиом  гаражом. 

Позиција  и  габарит  планираног  објекта  Клннике  за  стоматологију  се  коригују  како  
би  се  формирала  фуnционална  целина  са  постојеhuм  и  планираним  објектнма  на  
комплексу. Спратност  објекта  је  По+П+З. Топла  веза  се  предвиђа  између  планираног  
објеіпа  Клинике  за  стоматологuју  и  доградње  Медицинског  факултета. Могућа  спратnост  
топле  везе  је  од  прве  до  треће  етаже. Омогућава  се  формирање  надстрешнице  између  
објекта  Клинике  за  Стоматологuју  и  објекта  завода  за  трансфузију  крви. 

Парјојрање  возила  за  потребе  целог  комплекса  предвиђа  се  у  подземној  гаражи, која  
повезује  три  објекта: І(лиnику  за  стоматологију, Медицински  факултет  (планираnа  
доградња) и  3авод  за  трансфузuју. 

Слободве  површине  уредuће  се  саобраћајним  и  зеленим  површинама, у  складу  са  
предвиђеном  функцијом  и  дuспозицијом  објеката, уз  задржавање  постојећuх  зелених  
површнна. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  доnуиама  Плана  је  ііреuспитuвање  важећег  
планског  решења  и  његово  усклађивање  са  могућностима  реализације, односно  
преuспuтuвање  nланиране  позиције  и  габарита  објекта  намењеног  за  стоматологију, која  је  
дефинисана  кроз  план  renepanne регулације , како  бн  се  омогућuла  реализација  објеіnа. 
За  uзраду  Hлана  ће  се  прибавити  посебни  услови  од  органа, посебних  организација, 
нмалаца  јавнuх  овлашћења  и  других  институција, који  су  овлашhени  да  утврђују  посебне  
услове  за  заштиту  и  уређење  простора. 

С  обзuром  на  то  да  се  радн  о  мањим  изменама  и  долунама  планског  документа  u да  се  
ради  о  nростору  који  Одлуком  о  одређuвању  врсте  планских  докумената  за  које  се  
uзрађује  стратешка  процена  угицаја  на  животну  средину  ( Службенu лист  Града  Новог  
Сада  број  48/09) није  утврђен  као  простор  за  који  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  
плана  на  животну  средину, доноси  се  решење  о  неприступању  uзрадu стратешке  процене  
утицаја  измена  и  допуна  Hлана  генералне  регулацuје  Клиничког  цевтра  Војводине  у  
Новом  Саду  на  животну  средиuу. 

3ависно  од  намене  и  услова  за  uзградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  основу  
измена  и  допуна  Нлана  генералне  регулацuје  Клuничког  центра  Војводuне  у  Новом  Саду  
(локалитет  Клинuке  за  стоматологију  Војводине), услови  заштuте  животне  средuне, 
односно  потреба  покретања  поступка  процене  утнцаја  на  животну  средину, биће  утврђени  
у  складу  са  Законом  о  процени  утuцаја  на  жнвотну  средину  ( Службени  гласнuк  PC?І,  бр. 
135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђuвању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  
утицаја  u Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утuцаја  на  жuвотну  средину  
( Службенu гласник  РС , број  114/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  у  дuспозuтuву. 

Вд  НАЧЕЛНИКА  
дејан  Михајловиh 

РЕпУБЛIІКА  СРБИЈА  
АУТОНОМHА  ПОКРАЛША  ВОЈВОДШ{А  
ГРАД  НОВИ  САд  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАІШЗАМ  
И  ГРАЂЕВШіСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : V-35-182/22 
дана: 09.03.2022. годнне  
НОВИ  САД  



Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  171. седници  одржаној  03.03.2021. године, 
поВоДом  разматрања  текста  припремњеног  за  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  
генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  (локалитет  Клинике  за  
стоматологију  Војводине ), текста  и  графичког  приказа  припремњених  за  Концептуални  оквир  измена  
и  допуна  Плана  генералне  регулације  Клиничхог  центра  Војводине  у  Новом  Саду  (локалитет  Клинике  
за  стоматологију  Војводине ), даје  следеће  

МИШЈБЕЊЕ  

Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  
Новом  Саду  (локалитет  Клинике  за  стоматологију  Војводине) сачињен  у  складу  са  одредбама  Закона  
о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  Републике  Србиј  е , бр.  72/09, 8 1/09 - 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, 
09/20 и  52/21). 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада  констатује  да  су  текст  и  графички  приказ  
припремњени  за  Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  Клиничког  
центра  Војводине  у  Новом  Саду  (локалитет  Клинике  за  стоматологију  Војводине ), сачињени  у  складу  
са  одредбама  Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије ,  број  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, 09/20 и  52/21). 
Након  доношења  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  
Војводине  у  Новом  Саду  (локалитет  Клинике  за  стоматологију  Војводине ) стећи  ће  се  услови  да  се  
постунак  настави  у  складу  са  чланом  45а  Закона. 

Комисија  је  сагласна  да  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  организује  излагање  
материјала  припремњеног  за  Концептуални  оквир  измена  и  доnуна  Плана  генералне  регулације  
Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  (локалитет  Клинике  за  стоматологију  Војводине ) на  рани  
јавни  увид. 

Мишњење  доставити : 
• Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
• Јп  иурбанизамі  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
• Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
• Члаіу  Градског  већа  за  управу, прописе  и  урбанизам  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  нОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број  : У-35-182/22 
дана: 03.03.2022. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  
Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВи  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
Број: Vј-501-1/2022-65 
датум: 4. март  2022. године  
Нови  Сад  

ГРАдСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЈІОВЕ  
НоВИ  САд  

Веза: Ваш  број  V-35-182/22 од  28. фебруара  2022. године  

ПРЕДМЕТ: Мишлење  на  Предлог  решења  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Ппана  генералне  регулације  
Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  (локалитет  Клинике  за  
стоматологију ) на  животну  средину  и  услови  за  обезбеђење  мера  заштите  
животнесредине  

Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  размотрила  Предлог  решења  о  
неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  

-tенрdнМе--реіулације- -Клиничког- центра - Војводине -у  -Нсвом  -Су- на--животну- срединуи  
нема  примедби  на  предлог  одлуке  да  се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  
средину. 

- У  погледу  услова  за  обезбеђење  мера  заштите  животне  средине  у  складу  са  
: чланом  34. став  2. закона  о  заштити  животне  средине  ( Службени  гласник  Републике  
Србије 1, бр. 135/04, 36109, 3е109 Др.  закон, 72109 

- др. закон, 43111 - одлука  УСј  14І16, 
76118, 95118-др.закон  и  95/18-др.закон), поред  поштовања  утврђених  законских  оквира  и  
услова  које  су  дале  надлежве  стручне  организацијеІ  мера  утврђених  Генералним  планом  
града  Новог  Сада  до  2021. године  и  стратешком  проценом  утицаја  Плана  генералне  

: регулације  Кпиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  жuвотну  средину, као  и  мера  
утврђених  стратешком  проценом  утицаја  Просторног  Плана  Града  Новог  Сада1  Градска  

• упраба  за  заштиту  животне  средине  нема  додатних  услова. 
& % 

• - 

• -. - ср • , 
г.Т4 и  С4. 

ч  w1 
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