
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  Новог  Сада , број  
11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  ua XXVІІ  седници  од  27. јуна  2022. године, доноси  

ОДЛУКУ  
О  ИЗРАДИ  ИЗМЕнА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

клиНичкОг  ЦЕНТРА  ВОЈВОдИНЕ  У  НОвОм  САДУ  
(ЛОКАЛИТЕТ  КЛИНИКЕ  ЗА  СТОМАТОЛОГИЈУ  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  дал,ем  тексту : План), за  локалитет  Клинике  за  стоматологију  
В  ој  водине . 

Члан  2. 

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

За  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана  утврђена  јс  
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  кајугу , 
прати  заладну  регулациону  линију  Улице  Хајдук  Вењкове  до  границе  парцела  бр. 7571/1 
и  7569/1. дае, граница  скреће  ка  западу  и  северу, прати  јужну  и  западну  границу  
парцеле  број  7571/1 и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  тачку  описа  границе  
одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана. 

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

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  подручја  дефинисани  су  
Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  2021. године  - пречишћен  текст  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  39/06), (у  дањем  тексту : Генерални  план), којим  је  
обухваћени  простор  намењен  Клиничком  џентру , и  Планом, којимје  обухваћени  простор  
намењен  Медицинском  факултету , Фармацеутском  факултету  и  Заводу  за  трансфузију  
крви  Војводине . 
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Члан  4, 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  долунама  Плана  је  преиспитивање  важећег  
планског  решења  и  њетово  усклађивање  са  могућностима  реализације , односно  
преиспитивање  планиране  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  одређенје  Генералним  планом  и  Планом! 

Члан  б. 

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

Члав  7. 

Средства  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  обезбеђена  су  у  Програму  
уређивања  грађевинског  земњипіта  за  2022! годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  58/21 и  16/22). 

Члав  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  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  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  донопiења  ове  одлуке , излагањем  материјала  у  
приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице  ,,

Детелинара
, 
 Нови  Сад, 

Улица  браће  Поповић  број  4, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  
httpѕ:!/ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvіd! u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
http://www.novіѕad.rѕ/latgradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevіnѕke-poѕlove-O.  

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  (локалитет  Клинике  за  



Цдседница  
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стоматологију  Војводине ), у  призсмлу  пословне  зградс  Јавног  прсдузећа  
Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  
заједнице  ,,

Детелинара
, 
 Нови  Сад, Улица  браће  Поповић  број  4 и  путем  интернет  

странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ /javnі-uvіd/ u интернет  
странице  Града  Новог  Сада  http:!/www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanі zam-і-
gradjevі nѕke-poѕ!ove-O. 

Члан  11. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службеном  листу  
Града  І-Іовог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број  35-1 82/2022-ј  
27.јун  2022. године  
НОВИ  САД  МЅС )Ј&іена  Маринковић  Радировић  
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