
РЕHУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДІ4НА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 35-347/2021-11 
дана : 18. јуна 2022. године  
НОВИ  слд  

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  
насеЈБених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  предшколске  установе  и  
преиспитивање  намене  заштитно  зеленило  и  др. у  грађевинским  подручјима), са  
Образложењем  и  3акѕБучк0м  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 35-347/2021-
11 од  18. јуна  2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  
допуна  Плана  генералне  регулације  наееених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  
(локалитет  предшколеке  установе  и  преиспитивање  намене  заштитно  зеленило  и  
др. у  грађевинским  подручјима ), уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  
Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту. 

ГР4ЛонАчЕлНиК  

лоаВучевић  

&& Л( 



На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  1 1/19), поводоМ  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изради  измена  и  допуиа  Плана  
генералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  
предіиколске  установе  и  преиспитивање  намене  заштитно  зеленило  и  др. у  грађевинским  
подручјима), Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  147. седници  одржаној  18. јуна  2022. 
године, доноси  

ЗАКЛ)УЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  
насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  предшколске  установе  и  
преиспитивање  намене  заітітитно  зеленило  и  др. у  грађевинским  подручјима). 

11. У  складу  са  одредбом  члаuа  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставња  
се  председници  Скуnштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  
Плана  генералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  
предшколске  устаuове  и  преиспитивање  намене  заштитно  зеленило  и  Др. у  грађевинским  
подручјима) и  предлаже  Скулштини  Града  Новог  Сада  да  донесе  ову  одлуку  у  
предложеном  тексту. 

111. 3а  nредставника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела, одређује  се  Милован  Амиџић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  за  
повереника  дејан  Михајловић , в.д. начелника  Градске  управе  за  урбаuизам  и  
грађевинске  послове. 
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дана : 18.јуnа 2022. године  
НоВи  САД  



ВД  НАЧЕЛНИцЕ  

мт  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ПРОHИСЕ  
Број : ХVІ-012-0/2022-99 
ІЅ . anpun 2022. године  
НОВИ  САД  

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ПРЕДМЕТ: Мигнлење  на  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  догіуна  Плана  
генералне  регулације  насејuених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  
(локалитет  предшколске  установе  и  преиспитивање  намене  заштитно  
зеленило  и  др. у  грађевинским  подручјима) 

Градска  управа  за  прописе  размотрилаје  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  
допуна  Плана  генералне  генералне  регулације  насејuених  места  Лединцн  и  Стари  
Лединци  (локалитет  предшколске  установе  и  преиспитивање  намене  заштитuо  
зелеuило  и  др. у  грађевинскнм  подручјима ). 

Градска  управа  за  прописе  нема  примедбе  ua І-јацрт  одлуке. 



ЛРЕДЛОГ  

На  оспову  чаі-ја  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградіи  (,,Службсііи  гласiіик  
Републикс бр. 72/09, 81/09 - иснравка, 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  (,,Службсни  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19), Скупіптина  Града  ј-јовог  Сада  iіa ссдници  годипс, доноси  

одлуку  
о  изради  измсііа  и  допупа  

Плапа  rcііcpanііc регулацијс  иассспих  мсста  Лсдипци  и  Стари  Лсдипци  
(локалитст  прсдгііколске  устаповс  и  іірсиспитиваіе  јІамсІІс  заііітитііо  зслспило  и  

др. у  грађевиііским  иодручјима) 

ЧЈІаІІ  1. 

ј-ја  оспову  ове  одлукс  израдићс  сс  одлука  о  измснама  и  допугіама  Гјјјаі -іа  
генсралпс  рсгулацијс  Ііaccn)eііux месга  Лсдипци  и  Сгари  јlсдинци  (,,Службсііи  лист  
Града  ј-јовог  Сада , бр.  1 8/16, 50/1 9, 9/1 1 и  28/2 1) (у  дајњсм  тсксту: Hnaіі), за  локалитет  
предгпколскс  устаііове  и  локаЈтИтеІс  iіa којима  ce ripcucnuiyje јіамеј -ја  заіптитпо  
зелснило  у  грађсвинским  подручјима . 

Члаіі  2. 

Одлуком  о  измспама  и  допунама  Hnana обухватићс  сс  грађевиііско  ііодручјс  
і-іассЈњспих  мсста  јједиlіци  и  Стари  јјсдинци , укупіјс  поврјпиііс  256,24 ћа, одпоспо  
поједиііачІіи  локалитсги  у  оквиру  грађсвиІіског  нодручја  пасслспих  мсста. 

На  подручју  обухвата  одлуке  о  измејјама  и  допуі-іама  liJіaІіa дсфиј-іисаііи  су  
локаіитсти  і-іa којима  сс  преиспигујс  и  мења  iіамсііа  и  који  су  нриказаііи  на  графичком  
приказу:,,ОБУХВАГ  ИЗМЕј-јА  И  ДОјјУј-IА  fІJІAI-ІA, који  јс  саставІіи  дсо  овс  одлукс, 

и  то: локалитсти  гіромсііс  ііамсііс  запітигІјог  зслсІіиј -іа  укупііс  ІІОВЈГІИіі  8,49 ћа, и  
локалитст  Ііамсіі)сІі  прсдіnколској  устаііови  повріниііс  0,12 ћа. 

Члаіі  3. 

УСЛОВИ  И  смсрпицс  за  уређсњс  и  грађсњс  обухваћсног  простора  дсфиниса tІи  су  
Гјросторним  пЈІајіом  Града  ј-јовог  Сада  (,,Службсііи  лист  Града  Г-јовоі  Сада , бр.  11/12 и  
9/2 І ) (у  даЈгсм  тсксту: іІросторпи  і-і JіaІ-I) И  јјлаііом . 



Члап  4. 

Цил) израде  одлукс  о  измсиама  и  догјуііама  ГТлапа  је  гіромспа  намстіс  - из  памеіјс  
јавіЈа  гіарковска , зелепа  новршина  у  памсі-іу  јавпа, прсдіііколска  устаиова, утврђивањс  
ііравила  уређења  и  правила  грађсња  за  реализацију  комплекса  іјредшколскс  устаЈіовс , 

као  и  преисі-титиваігс  намеі-хе  заіјггитног  зсісііила  ііa нарцслама  ітородичііог  стаі-јовања  
и  у  другиМ  иамсііама, уз  поштовање  основіјог  копцепта  l іnaііa. 

Члан  5 

Коі-іцсптуаліІи  оквир  плаііирања  одрсђеіі  је  Гіросторііим  јтјјаііом  и  lІјјаіјом . 

Члап  б. 

Рок  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  І  Іnaііa јс  30 дагіа  од  даііа  стугіаіі)а  
иа  cііary ове  одлукс. 

Члаіі  7. 

Срсдства  за  израду  одјјукс  о  измсііама  и  допуігама  1Іnaііa обезбеђеііа  су  
llрограмом  урсђивања  храђевиііског  земл)иігна. 

Члаіі  8. 

Одіуку  о  измсііама  и  доііуііама  јјјјапа  израдићс  Јавііо  прсдузећс  
Завод  за  урбаііизам  ј-Іови  Сад. 

Члаіі  9. 

Састајпіи  део  овс  одлукс  су  Решсњс  о  ііспристуііању  изради  стратеіігкс  процсііс  
утицаја  одлукс  о  измсііама  и  доііуііама  ГІгаіта  гсіісразіігс  регујгацијс  ііaccJі cііux мсста  
Лсдинци  и  Стари  Ледијіци  iіa животііу  срсдиііу  и  графички  приказ  обухвага  інтаііског  
подручја  које  се  Mcіі)a. 

tlJіaіі  10. 

Рани  јавііи  уііид  обавиhс  сс  ііакон  дојіоіјіења  овс  о]џіуке, изјјагањсм  материјајја  у  
ііризсмјву  хјословне  зграде  Jaіuіor предузсћа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбаііизам  ј-Іови  



Сад, Еулевар  цара  Лазара  број  З, у  просторијама  Мссне  заједнице Улица  
Змај  Јовина  број  19, Лединци  и  Меспе  зајсднице  ,,Стари Улица  Вука  
Караџића  број  98, ііутем  иіітернет  странице  Скуптптипе  Града  ј-јовог  Сада  
bttpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvіd/ u иіітерііет  страјјицс  1рада  Ј-Іовог  Сада  
ћttр://www.nоvіѕаd.гѕ/Іаt/gгаdѕkа-uртаvа-zа-uгbаnіzам-і-gгаdјсујnѕkс-роѕјоvе-О. 

Јавііи  увид  обавиће  се  изјјајањем  іхацрта  одлукс  о  изменама  и  допуаама  Плаііа  
гснералііе  регулације  іјасењених  места  Ледијјци  и  Стари  Лединци  (локалитст  
предпіколске  установе  и  гіреиспитивање  і iамеі iе  занітитно  зелсјіило  и  др. у  
грађевиііским  подручјима), у  приземњу  пословііе  зграде  Јавпог  прсдузсћа  ,,Урбанизам  
Завод  за  урбаііизам  ј-Іови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  З, у  iіросторијама  Mecііc 
заједіјице  ,,Ледиііци , Улица  Змај  Јовиііа  број  19, Јlедиіјци  u Mecііc заједЈіицс  ,,Стари  
Ледиііци , Улица  Вука  Карај,гића  број  98 и  нутем  интсрнст  страііицс  Скупііітиііе  Града  
I-јовог  Сада  httpѕ://ѕkupstі na.novіѕad.rѕ/javni-uvіd/ u иіітсрііст  страііицс  Града  Hовог  Сада  
ћttр://www.поvіsаd.гѕ/lаt/gгаdѕkа-uргаvа-zа-uгhаnіzам-і-gгаdјсујпѕ kе-роѕјоvс-О. 

Члан  11. 

Ова  одлука  ступа  ua cііary осмог  дана  од  даііа  објавњивања  у  ,,Службеііом  листу  
Града  I-јовог  Сада . 



О  б  ј  а  3 ЈЈ  О  Ж  C іb 

Законом  о  гілаііирању  и  изградњи  (,,Службејіи  гласігик  Рспубликс  Србијс , 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, 3 1/19, 37/19 - др. закон , 9/20 и  52/21 ) прописано  јс  да  се  плапски  
докумслт  израђујс  ііa оснону  одлукс  о  изради  плапског  докумснта  коју  допоси  оргап  
надлсжаіј  за  њсгово  дОіјОіПСіІ )С, по  прстході -іо  прибавл)спом  митіјњсњу  комисијс  за  
плајіовс . 

Статутом  Града  І-Іовог  Сада  (,,Сјтужбсни  лист  Града  ј-јовог  Сада , број  11/19) 
утврђено  јс  да  урбаііистичкс  Іјлаіјовс  доіјоси  Скупііітиііа  Града  ј-Іовог  Сада. 

Одігука  о  изради  планског  докумсііта  садржи: ііазив  докумснта, оквирііс  rpaііune 
обухвата  пјіаігског  докумсііта , рок  израдс , ііачиn фиіјаітсираіі )а, мссто  и  ііачиіі  излај-ајј)а  
пјіаііа  на  paііu јавііи  увид  u ііa јавіги  увид, обавсзу  израдс  изіи  нсприсгупањс  изради  
стратспікс  процевс  утицаја  ііa ЖИВОТіі  срсдиііу, условс  и  смсрііицс  плаііских  
докумсііата  nuіncr рсда  и  развојі -іих  стратсгија , јјријіципс  іі Jіaііupan)a, kopuіnhcіі)a, 
урсђсња  и  загіІтитс  ііростора , визијс  и  цилсвс  плаітирања , коnцспіуални  оквир  
пзіаііирања , коригпћења , урсђсіі)а  и  заіјітитс  плаііског  нодручја  са  структуром  ОСііО ]HІИХ  

намспа  простора  и  кориіпћсња  зсмзгигјіта . 
Овлаіпћсњс  за  доііошсіі )с  одзіукс  и  њсіга  садржиііа  утврђсііи  су  члаііом  46, 

Закоіга  о  плаііирању  и  изградњи  и  члаnом  39. тачка  7. Стагута  Града  І-јовог  Сада. 
Одлуком  о  измсііама  и  донунама  плаііског  докумсііта  дсфиі-іијгіс  сс  дсо  обухвата  

іхјгаіјског  докумсігта  који  сс  мсјј)а. 

lіросторііим  јјзіаііом  Града  ј-јовог  Сада  (,,Сјіужбсјіи  лист  Града  I-Іовог  Сада , бр. 

11/12 и  9/21) утврђсііс  су  осііовііе  смсрницс  за  развој  обухваћсііог  подручја, стратсінка  
опрсдслсња  и  фупкцијс  у  мрсжи  ііacCn)a, као  и  пзіаігска  ііачезіа  и  критсријуми  за  
коришћсіhс  iгриродјіих  рссурса. 

Одлуком  о  измеііама  и  доiіуігама  I јзіагіа  rcііcpanііc рсгузіацијс  ііaccn)cііux мсста  
Јједиііци  и  Сгари  Ледиііци  (зЈоказіитст  предігіколскс  усгаІ-Іовс  и  nрсиспигивањс  Јіамсііс  
заіптитііо  зслсiіило  и  др. у  грађсвиііским  јтодручјима), обухватићс  сс  грађсвијіско  
подручјс  і-іaccJhcііux Mcc і a Лсдиііци  и  Стари  Ледиііци  у  целосги, гдс  hc ce y Гlјіаііу  
прсиспитаи  ігамсііа  заіі iгитіІог  зелснила, ііa локалигсгима  укуііііс  nовріііиіјс  8,49 ћа, а  
биhс  обухваћсіі  и  зјокалитст  ііамсх bсiі  нрсдііікозіској  устаігови , укуnііс  ітовріјјиііс  0,12 ћа. 

ЈIокалитет  іірсдnіколскс  устаііовс  сс  ііалази  у  цсіітралііој  зоііи  ііaccjha Ледијіци , 
ііa іісизграђсііим  ііарцсзЈама  бр.  439, 440 и  441 у  Катастарској  општиііи  Лсдиііци . 
Гјростор  је  са  источііс  страіс  оірајіичеіі  Сзіободарском  улицом , а  са  зајіадне  Улицом  
3мај  Јовиііом . Пзіаііом  rcііcpannc рсгузіацијс  ііaccncііux мссга  Лсдиігци  и  Стари  
јјединци , овај  локазјиіст  је  ііамсіі)сі-і  jaіuіoj гіарковској , зсЈЈсітој  ііовріпиііи . Одіуком  о  
измснама  и  доnуііама  1І jіaііa прсдложићс  се  ііромеііа  ііамсііс  из  јавііс  парконскс , зслсііс  
повріііијІе , у  јавгју  повріііијју  ііамсњеііу  за  прсдіііколску  усіаііову , и  уіврдићс  сс  
nравизіа  урсђсіbа  и  ііравизіа  граlјсња  за  рсазіизацију  комnлскса  іірсдііікозіскс  установс . 

ЦиЈћ  израдс  одзіуке  о  измеіјама  и  допуііама  Hзіаііа  јс  ііромсііа  намеіге  јавііс  
nарковске  зсзісіјс  новріііијіс  у  ііамсііу  јавііа , прсдnјкозіска  устаііова , утврђивањс  гіравизіа  
урсђеіbа  и  гіравила  грађсіі)а  за  рсазіизацију  компзіскса  прсдіііколске  усгаііовс , као  и  



преисиитивањс  намсіје  заштитпог  зелснијја  на  парцслама  іЈородичног  стаііовања  и  у  
другиМ  намснама, уз  хјојптовањс  ОСјІОВНОГ  коііцепта  ГЈлаіха. 

За  израду  одлуке  о  измснама  и  доііуіјама  Пnаіга  прибавиће  сс  усјјови  од  opraііa, 
оргаіјизација  и  јавних  іірсдузсhа  кОји  су  овЈіахпћспи  да  утпрђују  условс  за  захптиту  и  
урсђсње  ііростора. 

Закоііом  о  стратсхпкој  процспи  утицаја  ііa животпу  средиігу  (,,Сјіужбсјіи  піасііик  
Рспубликс бр. 135/04 и  88/10) іірописаііо  јс  да  сс  за  піановс  и  програме  у  
обтасти  просторног  и  урбаіхистичког  плаііирања  вріпи  стратспіка  іiроцспа. 

Одлуку  о  изради  стратсіпкс  лроцсііс  или  іІсхірисгуЈіању  изради  стратсігіке  
процсііе  доііоси  opraіі  Јјадлсжаіј  за  принрему  плана, по  прегходпо  прибавл)сіЈом  
MuіnnJeіі)y oprana nадлсжііог  за  гіослове  заштитс  животііс  срсдиі iс  и  других  
заиптерссовагіих  органа  и  оргаііизација . 

Одлуку  о  изради  стратсііікс  прохсііе  или  іісприступаіг )у  изради  стратсшкс  
процсііе  јс  сасгавли  дсо  одлукс  о  припрсми  rіnaііa u објавЈЂујс  сс. 

ј-јаведсіје  одредбс  садржаііс  су  у  чл. 5. и  9. Закоііа  о  crpdгсііікој  іјроцсј-іи  уіицаја  
ІІa животну  средину . 

С  обзиром  на  то  да  јс  ОдЈіуком  о  одреlјивању  врсге  плаІіских  докумсііата  за  које  
се  израђујс  сіратеіпка  іiроцсііа  угицаја  ііa животііу  средиііу  (,,Службеіји  лист  Града  
Новог  Сада , број  48/09) утврђсіхо  да  сс  за  измеііс  и  допуі-іе  іілапова  reііcpanі-іe 
регујіације  ііaceJheііux места  за  које  cc ііa основу  критеријума  из  чјјаіта  6. Закоіга  о  
стргсіпкој  процеііи  угицаја  ііa животііу  средиііу, оцсіји  да  ііe ііостоји  могуhІгост  
зііачајіІијсг  угицаја  па  животііу  срсдиііу, можс  одлучити  да  сс  ііc израђујс  стртспіка  
ііроцсііа  утицаја  ііa животііу  срсдиnу  и  да  јс  иста  paljcііa за  llnaіі  rcііepanііc рсгулације  
і-іaccn)eііux мсста  Јјсдиіјци  и  Сгари  јјсдиііци , іірсдјіажс  сс  доітоігісііе  рспгсіа  о  
ііeііpucrynaіі)y изради  стргепікс  јіроцсііс  уіицаја  одлукс  о  измсііама  и  догіуііама  Іјіаііа  
гсіісраіііе  рсіулацијс  ііaccncііux мсста  Јlсдиііци  и  Огари  Лсдинци  і-іa животііу  средиііу . 

Градска  уnрава  за  урбаііизам  и  граlјевиіхскс  посЈіовс  доіісла  јс  Рсііхсњс  о  
ііеприступаіј )у  изради  стратспікс  ііроцсііс  утицаја  одіукс  о  измсііама  и  догіунама  Hnaііa 
rcііcpanііc реіулацијс  ііacen)cііux мсста  Јјсдиііци  u C і apu Јlсдијіци  ііa живогііу  срсдиііу , 
број  У-35-347/21 од  5.5.2021 годиііс .

- 

Вд  І1ЛЧЕЛјјл  
дсјав  Мххај } иlі  
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Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. 
Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавленом  Мишњењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  
срсдине, број  Vј-501-1/2021-141 од  27.04.2021. године, доносн  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕПРИСТУЛАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  пРОЦЕНЕ  УТІТЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  
ИЗМЕНАМА  И  ДОпУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЛЕГШХ  МЕСТА  ЛЕДИНЦH И  СТАРИ  ЛЕДШ{ЦІІ  НА  ЖИВОТНУ  
СРЕДИНУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плана  генералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  на  
животну  средину , којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  
изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  
Стари  Лединци  (локалитет  предшколске  установе  и  прсиспитивање  намене  заштитно  
зеленило  и  др. у  грађевинским  подручјима) 

О  бр  а  зл  о  лс  е  њ  е  

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

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  надлежан  за  прилрему  плана, 
по  претходно  прибавњеном  мишлењу  органа  надлежног  за  послове  заштите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  ллана  и  објавњује  
се. 

Законом  о  планирању  и  изтрадњи  ( Службени  гласник  РСт., 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  и  9/20), у  члану  46. ст. 6. прописаноје  да  носилац  
израде  плана, пре  доношења  одлуке  о  изради  планског  документа, од  надлежног  органа  
за  послове  заштите  животне  средине  прибавња  мишњење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  лланских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  области  просторног  и  урбанистичког  
планирања  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  ппанских  докумената, орган  надлежан  за  припрему  
плана  може  одлучити, по  лретходно  прибавњеном  мишлењу  органа  надпежног  за  
послове  запЈтите  животне  средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација , да  
се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину . 
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Просторни  план  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  бр. 11/12 
и  9/21) је  утврдио  осі-товне  смернице  за  развој  предметног  подручја, стратешка  
определења  и  функције  у  мрежи  насејЂа, као  и  планска  начела  и  критеријуме  за  
коришћење  природних  ресурса . 

Изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  населених  места  Лединци  и  
Стари  Лединци  (локалитет  предшколске  установе  и  преиспитивање  намене  заштитно  
зеленило  и  др. у  грађевинским  подручјима),  обухватиће  се  грађевинско  подручје  
насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци, а  биће  обухваћен  у  детајњу  локалитет  
намењен  предшкозтској  установи, укупне  површине  О, 12 ћа. 

Изменама  и  допунама  обухватиће  се  грађевинско  подручје  насењених  места  
Лединци  и  Стари  Лединци  у  целости, где  ће  се  у  текстуалном  делу  плана, пеиспитати  
намена  заштитног  зеленила  на  парцелама  породичног  становања  и  у  другим  наменама. 
Обухваћени  локалигет  се  налази  у  централној  зони  насезња  Лединци, на  неuзграђеним  
парцелама  бр. 439, 440 и  441 у  Катастарској  оштини  Лединци . Простор  је  са  источне  
стране  ограничен  Улицом  слободарском , а  са  западне  Улицом  Змај  Јовином  и  Планом  
генералне  регулације  намењенјејавној  парковској , зеленој  поврпЈuни. 

Изменама  и  догЈунама  Плана  предложиће  се  промена  намене  из  јавна  парковска  
зелена  поврідина  у  намену  јавна, предшколска  установа, и  утврдиће  се  правила  
уређсња  и  правила  грађења  за  реализацију  комплекса  предшколске  установе . 

Цuњ  доношења  одлуке  о  измснама  и  допунама  Плана  је  промена  намене  из  јавна  
парковска, зелена  површuна  у  намену  јавна, предшколска  установа, утврђивање  
правила  уређења  и  правила  грађења  за  реализацију  комплекса  предшколске  установе, 
као  и  преиспитивање  намене  заштитног  зеленила  на  парцелама  породичног  становања  
и  у  другим  наменама, уз  поштовање  основног  концепта  Плана. 

С  обзиром  на  то  да  је  Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  
се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада  број  48/09) утврђено  да  се  за  план  генералне  регулације  населеног  места  
израђује  стратешка  процена  утицаја, u да  је  иста  рађена  за  План  генералне  регулације  
насењених  места  Лединци  u Стари  Лединци, а  да  је  у  складу  са  критеријум uма  из  
члана  6. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину, оцењено  да  не  
постоји  могућност  значајнијег  утицаја  на  животну  средину, доноси  се  решење  о  
неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  насеѕњених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  на  животну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  uзмена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  насејњених  места  Лединци  и  
Стари  Лединци  (локалитет  предшколске  установе  и  преиспuтивање  намене  заштитно  
зеленило  и  др. у  грађевинским  подручјима ), услови  заштите  животне  средuне, односно  
потреба  покретања  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину, биће  утврђени  у  
складу  са  законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  36/09) н  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  којеје  обавезна  процена  
утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  
средину  ( Службени  гласник  РС , број  1 14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  у  диспозuтиву. 

ВД  НАЧЕЛНHКА  
јн  Михајловијј.- 

РЕПУЕЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДТШ  
гРАД  нови  САД  
ГРАДСКА  УпРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  : V-35-347/21 
Дана: 05.05.2021. годuне  
НОВИ  СЛД  



Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  167. седници  одржаној  03.02.2022. године, 
поводом  разматрања  текста  припремњеног  за  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  
генералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  предшколске  установе  
и  преиспитивање  намене  заштитво  зеленило  и  др. у  грађевинским  подручјима), текста  и  графичког  
приказа  припремњених  за  Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  
насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  предшколске  установе  и  преиспитивање  
намене  заштитно  зеленило  и  др. у  грађевинским  подручјима ), даје  следеће  

МИШЈБЕЊЕ  

Комисија  за  планове  констатује  да  је  текст  припремњен  за  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  
Плана  генералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  предшколске  
установе  и  преиспитивање  намене  заштитно  зеленило  и  др. у  грађевинским  подручјима) сачињен  у  
складу  са  одредбама  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, 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  насењених  места  
Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  предшколске  установе  и  преиспитивање  намене  заштитно  
зеленило  и  др. у  грађевинским  подручјима), сачињени  у  складу  са  одредбама  Закона  о  планирању  и  
изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије 11 , број  72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/4, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон , 09/20 и  52/2). 
Након  доношења  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  насењених  места  
Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  предшколске  установе  и  преиспитивање  намене  заштитно  
зеленило  и  др. у  грађевинским  подручјима)  стећи  ће  се  услови  да  се  поступак  настави  у  складу  са  
чланом  45а  Закона. 

Комисија  је  сагласна  да  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  организује  излагање  
материјала  припремњеног  за  КоЈІцептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  
насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  предшколске  установе  и  преиспитивање  
намене  заштитно  зеленило  и  др. у  грађевинским  подручјима ) на  ранијавни  увид. 

Мишњење  доставити  
• Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
• ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
• Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
• Члану  Градског  веbа  за  управу, прописе  и  урбанизам  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Ерој  : У-35-347/21 
дана: 03.02.202Z. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  
Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 



\ 
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  Нови  с  
ГРАдСКА  УПРАВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
Број: VІ-501-112021-141 
датум: 27. anpurі  2021 године  
Нови  Сад  

ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ГІОСЛОВЕ  
НОВИ  САД  

Веза: Ваш  број  V-35-347/21 од  21. април  2021. године  

ПРЕдМЕТ: Мишгbење  на  Предгіог  решења  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утица]а  одпуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  
насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  на  животну  средину  и  услови  за  
обезбеђење  мера  заштите  животне  средине  

Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  размотрила  је  Предлог  решења  о  
неприступању  изради  стратешкепроцене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  Стари  Лединци  (локалитет  предшколске  
установе  и  преиспитивање  намене  заштитнозелсј - иго-wдр  у  грађевинским-подручјима --
животну  средину  и  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  (Tслужбени  гласник  Републике  
Србије , бр. 135/04, 36/09, ЗG/09 

- др. закон, 72/09 
- др! закон, 43/11 - одлука  УС, 14/16, 

76/18 и  95/18-др.закон  и  95Ј18-др.закон), поред  поштовања  утврђених  законских  окаира  и  
услова  које  су  дале  надпежне  стручне  организације , мера  утврђених  стратешком  
проценом  утицаја  Плана  генералне  реrулације  насењених  места  Лединци  и  Стари  
Лединци  на  животну  средину, као  и  мера  утврђених  стратешком  проценом  утицаја  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  средину, Градска  управа  за  заштиту  
животне  средине  нема  додатних  услова. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

