
На  осноВу  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исгіравка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - ус, 
50/13 - ус, 9/ј 3 

- ус, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 
- Др. закон  и  9/20) и  јлана  39. 

тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  VI седници  од  27. новембра  2020. године, доноси  

одлуку  
о  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  УНИВЕРЗИТЕТСКОГ  ПАРКА  

уНовомСАду  

Члан  1. 

На  основу  овс  одлуке  израдиће  се  план  генералне  регулације  Универзитетског  
парка  у  Новом  Саду  (у  дањем  тексту; План). 

Члан  2. 

Планом  ћс  се  обухватити  цела  парцела  број  3660/1 у  Катастарској  општини  Нови  
Сад  11, површинс  55 116 т2. Овако  дефинисана  границаје  оквирна . 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  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  за  парковску  површину . 

Члан  4, 

Цињ  израде  Плана  је  утврђивање  правила  коришћења , уређења, грађења  и  заштите  
простора, а  на  основу  смерница  утврђених  Генералним  планом, анализе  урбанистичке  
документације , теренских  истра?кивања, услова  и  програма  јавних  комунаnних  предузећа  
и  осталих  институција , анализа  и  студија  рађених  за  потребе  планске  документације , као  
и  усклађивање  са  захтевима  и  потребама  власника  овог  простора . 

Члан  5. 

Концентуални  оквир  планирања  одређенје  Генералним  планом . 
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Члан  б. 

Рок  за  израду  Плана  је  два  месеца  оД  дај-ја  ступања  на  снагу  ове  одлуке . 

Члан  7. 

Средства  за  израду  Плана  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
земњишта  за  2020. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  59/19, 8/20 и  45/20). 

Члан  Х. 

План  ће  израдити  Јавно  предузеће  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  ллана  генералне  регулације  Универзитетског  ларка  у  І-Іовом  Саду  на  животну  
средину  и  графички  nриказ  оквирне  границе  обухвата  Плана. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  
којим  се  представња  концептуалі-іи  оквир  уређења  простора, у  приземњу  пословне  зграде  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, 
у  просгоријама  Месне  заједнице  ,,Лиман  Нови  Сад, Улица  Драге  Спасић  број  1, путем  
интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvіd/ 
и  интернет  странице  Града  Новог  Сада  http://www.ііovіѕad.rѕ/Іat/gradѕka-uprava-za-
urbanіzam-і-gradjevіnѕke-poѕlove-0.  

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  генералне  регулације  
Универзитетског  парка  у  Новом  Саду, у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  
,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  З, у  просторијама  
Месне  заједнице  ,,Лиман  Нови  Сад, Улица  Драге  Спасић  број  1 и  путем  интернет  
странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  
странице  Града  Новог  Сада  http ://www,novіѕad.rѕ/Iat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-
gradjevі nѕke-poѕlove-O. 
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Члан  11. 

Ова  оддука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавјвивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕГјУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИнА  војводинл  
ГРАД  нОвИ  САД  
СКУГјВЛиНА  ГРАДА  ноВОг  САДА  
Број: 35-676/2020-ј  
27. новембар  2020. године  
НовИ  САД  MЅc Jcne Таринковиh Радомировиh 
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Јавно  јіредузеће  УРБАНИЗАМ1  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, Булевар  цара  Јіазара  ЗјПІ  А   



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

Закона  о  стратевЈІ(Ој  процсни  утицаја  на  )КИВОТН  СрСдИНу  ( Службсни  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавњеном  Мишњењу  Градс l(е  управе  за  заштиту  живоТНС  
срединс, број  Уј-501-1/20-239 0д 25.09.2020. године , доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  ВНЈРИСТУЛАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ЛРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПЈЈАНА  
ГЕНЕРАЈHІЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  УНиВЕРЗИТЕТСКОГ  ПАРКА  У  НОВОМ  САДУ  

НА  ЖHВОТНУ  СРЕДШ{У  

Не  приступа  се  изради  стратсшке  процене  утицаја  плана  генералне  регулације  
Универзитетског  парка  у  Новом  Саду  на  животну  средину, којом  ће  бити  обухваћен  
простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  изради  плана  генералне  регулације  
Универзитетског  парка  у  Новом  Саду. 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  16 е  

Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  ЖИВОТИУ  средину  ( Службени  гласник  
Републике  Србијс  бр. 135/04 u ggІіo) прописано  је  да  сс  стратешка  процена  врши  за  
планове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања. 

Одлуку  о  изради  стратсшке  процене  доноси  орган  надле)1(ан  за  припрему  плана, 

по  претходно  прибавњсном  мипЈЈLењу  органа  надлежног  за  пословс  заштите  )кивотне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животІ-iу  средину  је  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавЈБује  
сс. 

Законом  о  планирању  и  изградњи  (1 Службсни  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. закон  и  9/20), у  tілану  46. ст. 6. прописаноје  да  носилац  
израде  nјІана, пре  донопјења  одлуке  о  израдИ  гіланског  документа, од  надлежног  органа  
за  послове  заштитс  животне  средине  прибавња  мишњење  о  потреби  израде  стратс tпке  
процене  утицаја  на  )kИВОТВ  срсдину. 

Одлуком  о  одрсђивању  врсте  планских  докумсната  за  којс  се  израђује  стратешка  
процсна  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 

одређене  су  врсте  планских  докумената  у  обЈlасти  просторног  и  урбанистичког  
планирања  за  које  се  израђује  стратешка  nроцена  утицаја  на  животну  средину . Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  планских  докумената, орган  надле)кан  за  припрсму  
плана  може  одлучити, по  претходно  nрибавњеном  мишењу  органа  надЈісжног  за  
пословс  заштите  ?Ісивотнс  средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација, да  
се  не  израђујс  стратешка  процсна  утицаја  на  животну  средину. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађсње  обухваћеног  лростора  дефинисани  су  
ГенсраІІним  планом  града  Новог  Сада  до  2021. године  - пречи nЈћен  тскст  ( Слу)кбени  
лист  Града  Новог  Сада , број  39/06) Ісојимје  предметни  простор  намсњен  за  парковску  
поврnЈину. 

Планом  ће  сс  обухватити  грађевинско  подручје  које  се  налази  се  у  Катастарској  
општини  Нови  Сад  јј  и  обухвата  целу  парцелу  3660/1, површине  5,50 ha. 
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Овај  локалитет  припада  централној  градској  зони, а  предложеігом  границом  

плана  ово  подручје  је  ограничено : Улицом  Др  зорана  Ђинђића  са  западне  стране, 

Булеваром  цара  Лазара  са  северне  стране  и  примарним  одбрамбеним  насипом  - 

Новосадским  кејом  са  источне  стране. 

На  овом  подручју, на  рефулираном  песку, методом  дубоке  садњс  засађене  су  

тополе  1969. године, чиме  је  осим  санације  терена, образована  ветрозаштитна  парк  

ціума. 
У  западном  делу  простора  налази  се  објекат  Централне  зграде  Универзитста  у  

Новом  Саду  (Ректорат), а  у  источном  делу, уз  насип, налази  се  неколико  постојећих  
бушених  бунара  са  пратећом  мрежом. 

Паркинг  простори  распоређени  су  целом  дужином  западне  странс  парка  и  у  
функцији  су  Универзитетског  комплекса  у  Новом  Саду. 

Цињ  израде  Плана  је  утврђивање  правила  коришћења, уређсња, грађења  и  

заштитс  простора, а  на  основу  смерница  утврђсних  Генералним  планом, анализе  

урбанистичісе  документације , теренских  истраживаНа, услова  и  програма  јавних  

комуналних  предузећа  и  осталих  институција, анализа  и  студија  рађених  за  потребе  

планске  докумснтације , као  и  усклађивање  са  захтсвима  и  потребама  власника  овог  

простора. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  
планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  ЖИВОТН  
срсдину  (T1Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), није  утврђен  као  простор  за  
који  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  плана  на  животну  средину, доноси  се  
реніење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  генералне  ретулације  
Унивсрзитетског  парка  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројектс  који  буду  реализовани  на  
основу  плана  генералне  регулације  Унивсрзитстског  парка  у  Новом  Саду, услови  
заштите  животие  срсдине, односно  потреба  покретања  поступка  процене  утицаја  на  
животну  средину, биће  утврђени  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  ЖИВОТН  
средину  (тіслу)ј(бени  гласник  Рст, бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  
пројеката  за  іcoje јс  обавезна  лроцена  утицаја  и  Листе  пројека  за  које  се  може  
захтевати  процсна  утицаја  на  живону  средину  (ітСлУкбени  гласник  РС , број  1 14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  у  диспозитиву . 

Вд  НАЧЕЈШIЖА  
Дејак  Михајловиh 

РЕНУБЈHЖА  СРБИЈА  
АУТОНОМнА  покрлјинл  возводинл  
ГРАд  Нови  САД  
ГРАДСКА  УЈТРАВА  ЗА  УРБАВIјЗАМ  
И  ГРАЂЕВIШСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  : У-35-676/20 
Дана: 29.09.2020. године  
Н  О  В  И  С  А  д  
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