
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 35-36212022-11 
дана: 18.јуна 2022. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУНШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  
Универзитстског  комплекса  у  Новом  Саду  (правила  уређења  и  грађења  за  објекат  
ПМФ), са  Образложењем  и  3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 3 5-
362/2022-јј  од  18. јуна  2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  одлуке  о  изради  
измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  Универзuтетског  комплекса  у  Новом  
Саду  (правила  уређења  и  грађења  за  објекат  ПМФ), уврсти  у  дневни  ред  седнице  
Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  предложеном  
тексту. 



На  осНоВу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лисТ  Града  Новог  
Сада  број  11/19), поводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  
деталне  регулације  Универзитетског  комплекса  у  Новом  Саду  (правила  уређења  и  
грађења  за  објекат  ПМФ), Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  147. седници  одржаној  18. 
јуна  2022. године, доНоси  

ЗАКЛУЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  
Универзитетског  комплекса  у  Новом  Саду  (правила  уређења  и  грађења  за  објекат  ПМФ). 

11. У  складу  са  одредбом  члана  142. Пословника  Скуіиптине  Града  Новог  Сада  доставња  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  
Плана  деталне  регулације  Универзитетског  комплекса  у  Новом  Саду  (правила  уређења  
и  грађења  за  објекат  ПМФ) и  предлаже  Скупштини  Града  Новог  Сада  да  донесе  ову  
одлуку  у  предложеном  тексту. 

Іјј  За  представника  предлагача  на  седници  Скуnштине  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  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : З53б2/2О22-јј  
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УHРАВА  ЗА  ПРОПИСЕ  
Број : ХV ј-0!2-О1!2022-253 
2. јуі  2022. године  
НОВИ  САД  

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ГIРЕДМЕТ: Мншлење  на  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  
детајЂне  регулацие  Унинерзитетског  сомплекса  у  !-!овом  Саду  
(ііравила  уређења  н  грађења  за  објејсат  ПМФ) 

Градсјса  управа  за  прописе  размотрила  је  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  н  
допуна  гјлана  дета.њне  регулације  Универзитетсісог  комплејсса  у  ј-!овом  Саду  (правнла  
уређења  и  грађења  за  обје iсат  ГIМФ). 

ј  радска  управа  за  пропнсс  і-іема  прі-ііедбе  на  Нацрт  одлуЈсс . 



ПРЕДЛОГ  
і-{a основу  члаіја  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  

Регіублике  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. закоіј , 9/20 и  52/21) и  
члана  39. тачка  7. Статута  Града  ј-јовог  Сада  (,,Сјгужбехіи  лист  Града  I-Іовог  Сада , број  
11/19), Скупштина  Града  ј-Іовог  Сада  на седјјици  годиiіе, доноси  

оДлуку  
о  изради  измс iіа  и  допупа  

Hnaііa детајхіс  рсгулацијс  Уітивсрзитстског  комiiЈіскса  у  Ново  Саду  
(ііравила  урсђсіhа  и  грађсјБа  за  објскат  ПМФ) 

Члагі  1. 

На  основу  ове  одлукс  израдиће  се  одлука  о  измспама  и  допуііама  Плаііа  дсталііе  
регулације  Увивсрзитстског  комплекса  у  І-јовом  Саду  (,,Службехіи  лист  Града  ј-Iовог  
Сада , број  17/17) (у  далем  тексту : Гјлаіт ) за  правита  урсђетта  и  грађегіа  за  објскат  
HМФ-а. 

Члаіі  2. 

Одлуком  о  измспама  и  доnунама  Hnaііa обухізатићс  сс  дСо  граевиііског  
подручја  Плана  у  Катастарској  оншппіи  ј-јови  Сад  11, унутар  описапе  граіјице . 

3а  почетnу  тачку  onuca границс  одлукс  о  изменама  и  догіунама  Плаііа  утврђеіја  
је  најсевернија  гхреломна  тачка  на  севрііој  и  загіадхіој  граііици  nарцелс  број  3660/2. Од  
ове  тачке, граница  у  праіту  ссвероистока  прати  ссверііу  границу  парцеле  број  3660/2, 

затим  скреће  у  правцу  југоистока , іірати  ис-гочхіу  іраницу  іјарцејје  број  3660/2, заи  у  
правцу  североистока , праги  севсрііу  граііицу  парцсле  број  3660/2 и  њсним  nродужеііим  
правцем  долази  до  осовипс  Улице  др  Зораііа  Ђијјђића . дање, граііица  скрее  у  ііравцу  
југоистока , прати  осовину  Улице  др  Зораііа  Ђиііђића  до  пресека  са  продужејгим  
правцем  из  јужііс  ірагіице  ііарцеле  број  3660/2. Од  ове  тачкс, rpaііuua скрсhс  у  хіравцу  
југозапада , ітраги  іірегходно  onucaіі u ііравац  и  јужііу  грапицу  гіарцсле  број  3660/2 до  
прссека  са  загіадііом  грахіицом  парцеле  број  3660/2. дале, граітица  скреће  у  правцу  
северозагіада , прати  западііу  граііицу  парцеле  број  3660/2 и  долази  до  тачке  која  је  
утврђена  за  ііочстігу  гачку  описа  іраііице  одлуке  о  измсiіама  и  доііуііама  Гјјгаііа . 

Одгіуком  о  измсііама  и  допуітама  nnaііa обухвтићс  сс  0,63 ha. 



Члаіі  3. 

Услови  и  смсрјјице  за  уређсњс  и  грађен)е  обухваћеног  простора  дефинисани  су  

Планом  гевералііе  рсгулације  Лимаііа  са  Увиверзитетским  цептром  у  Новом  Саду  

(,,Службени  лист  Града  ј-јовог  Сада , бр.  23/19, 28/21 - др. плап  и  58/21 др. пЈјаІ1) (у  

дањем  тексту: План  генералне  регулације), којим  је  обухваћени  nростор  прстежно  

намењен  Уііивсрзитсту  у  ј-јовом  Саду. 

Члап  4. 

Цињ  израде  одлуке  о  измсііама  и  догіуііама  Гјлаиа  је  усаглаіпавање  актуслних  

просторnих  и  фујікционалпих  гхотрсба  развоја  објеката  ПМФ-а, ііарочито  објекта  

департмана  за  биологију  и  скологију  са  постојсћом  nланском  докуМснта[Lијом, као  и  са  

реализацијом  nnaііupauux објеката  у  окружењу  - Инс-гитуга  ,,Биосепс  и  објекта  

,,Студентског  културпог  

Члаіі  5. 

Концсптуалііи  оквир  нланирања  одређеи  јс  Hлаііом  гснералпс  регулације . 

Члап  б. 

Рок  за  израду  одлукс  о  измсјјама  и  допуііама  Hnaііa јс  чстири  мессца  од  даііа  
ступан)а  на  cііary onc одлукс . 

Члап  7. 

Средства  за  израду  одлукс  о  измсіјама  и  допуііама  Hnaііa обезбсђсnа  су  у  
Програму  уређивагhа  грађсвинског  земл)ишта  за  2022. годиііу  (,,Службеііи  лист  Града  
Новог  Сада , бр.  58/21 и  16/22). 

Чіан  8. 

Одлуку  о  измснама  и  допунама  Hnaііa израдићс  Јавііо  nрсдузсћс  Урбанизам  
Завод  за  урбаііизам  І-Iови  Сад. 

Чіаіт  9. 

Саставни  део  ове  одлукс  су  Рсхнењс  о  нсприступању  изради  стратсііікс  процеіје  
утицаја  одлуке  о  измевама  и  допуііама  Hnana дстањnс  регулацијс  Уііиверзитегског  
коміiлекса  у  I-Іовом  Саду  ііa животііу  срсдиііу  и  графички  приказ  обухвата  піаігског  
подручја  које  се  мејга. 



Члав  10. 

Рани  јавпи  увид  обавиhе  се  након  донопјења  овс  одлукс, излагањсм  материјала  у  
приземњу  пословііс  зградс  JaBІІor предузећа  ,,Урбаііизам  Завод  за  урбаітизам  І-Іови  
Сад, Булевар  цара  Јіазара  број  З, у  просторијама  Mecііe заједјјице Улица  
драге  Спасић  број  1, путем  интсрнст  страницс  Скуппітине  Града  ј-Іовог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvіd/ u интерпет  страnице  Града  ј-јовог  Сада  
ћttр://www.поvіѕаd.гѕ /1аІ gгаdѕkа-uргауа-zа-uгbапіzаш-і-цгаdјсvіпѕkе-роѕ1оvе-О. 

Јаві-Іи  увид  обавиhс  сс  излагањем  і-тацрта  одлуке  о  измеііама  и  донупама  Плана  
деталне  регууіацијс  Универзитетског  коміілскса  у  ј-јовом  Саду  (гіравила  уређења  и  
грађења  за  објскат  ПМФ), у  призсмњу  пословнс  зграде  Јавііог  прсдузсћа  
Завод  за  урбатіизам  Нови  Сад, Булсвар  цара  Лазара  број  З, у  гтросторијама  Mccііe 
заједнице  ,,Лиман , і-јови  Сад, Улица  драге  Спасић  број  1, путем  иптернет  сіраі-іице  
Скупштиnс  Града  ј-јовог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u иіітсрііет  страііице  
Града  І-јовог  Сада  http://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-grad і cvіnѕkc-
poѕlovc-O.  

Члаіі  11. 

Ова  одлука  ступа  і-іa cііary осмог  дајіа  од  дајіа  објавњивања  у  ,,Службеііом  листу  
Града  І-Іовог  Сада . 



О  б  р  а  з  л  о  ж  с  ІБ  

Законом  о  нланирању  и  изградгБи  (,,Службсііи  гласiіик  Репубіике  Србије , бр. 

72/09, g1109 - 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. закогј, 9/20 и  52/21) прописаноје  да  сс  плански  
документ  Израђује  1Іa осііову  одлуке  о  изради  гјлаііског  докумепта  коју  доноси  оргав  
надлсжап  за  његово  доіјошење, по  претходно  прибавл)епом  мипіњењу  комисије  за  
плаіјовс . 

Статутом  Града  ІІовог  Сада  (,,Службени  лист  Града  ј-Iовог  Сада , број  11/19) 

утврђено  је  да  урбаі iистичке  плапове  доноси  Скуіпіітиііа  Града  ј-јовог  Сада. 

Одлука  о  изради  плаііског  докумсііта  садржи: пазив  докумсЈіта , границе  
обухвата  планског  докуме iіта, рок  израде, ііачип  фипансирања , место  и  nачијј  излагагња  
nnaua ііa рани  јавііи  увид  u ііa јавни  увид, обавезу  израдс  или  ііеприступање  изради  
стратешкс  процевс  утицаја  ііa животпу  средиііу, условс  и  смернице  планских  
докумената  виіјіег  рсда  и  развојних  стратегија , приі-іциnс  планирања, корипхћења , 

урсђења  и  запітите  простора, визије  и  цилсве  плапирања, копцсптуалпи  Оквир  
плаііирања, коришћеіња , урсђсња  и  заштитс  пзјајіског  nодручја  са  структуром  осііовігих  
намена  простора  и  корипіћсња  зсмјЂипіта. 

Овлаіпћењс  за  доііошењс  одлуке  и  њена  садржиіга  утврђеііи  су  члаііом  46. 

Закона  o ііnaііupaІ r)y u изградњи  и  члахіом  39. тачка  7. Статута  Града  ј-јовог  Сада. 
Одлуком  о  изради  измеііа  u nonyііa плајіско  докумсііта  дефи iіијііе  се  обухват  

плаіјског  докумеііта  који  се  мегња. 
Услови  и  смерницс  за  урсђегБс  и  грађегБе  обухваћеііог  nростора  дефинисаnи  су  

Планом  генсралііс  рсгулацијс  Лимаііа  са  Уііивсрзитетским  цсіітром  у  Новом  Саду  
(,,Службеііи  лист  Града  I-јовог  Сада , бр.  23/19, 28/21 - др. nnaіі  u 58/21 др. nnaіі), 
којим  јс  обухваћеііи  простор  ііретежііо  ііамсњен  Ујіиверзитсту  у  ј-јовом  Саду . 

Одлуком  о  измсі iама  и  донуіјама  l іnaііa дсіалгіс  регулације  Уііивсрзитетског  
комплскса  у  ј-јовом  Саду  (правила  уређеіБа  и  грађеіі)а  за  објскат  ГјМФ) обухватиће  сс  
локалитст  у  централној  градској  ЗОІІИ , у  Катастарској  опііітини  ј-јови  Сад  11, ііa 
грађевиііској  парцели  број  3660/2 u ііa neny ііарцслс  број  3660/3, у  Улици  др  Зорана  
Ђинђића , новрпіиііе  0,63 ћа. Обухватићс  сс  Јхокалитст  Гіриродuо-матсматичког  
факултета  Унивсрзитета  у  І-јовом  Саду, објекат  депарімаііа  за  биологију  и  скологију . 

Важсћи  Hnaіі  детањјіе  регулацијс  Унивсрзитетског  комплскса  у  І-јовом  Саду  
(,,Службсііи  лист  1 рада  ј-јовог  Сада , број  І  7/ 17) мења  се  у  делу, у  складу  са  овом  
одлуком . 

постојећи  објекат  гlриродііо -матсматичког  факуггета  Уігивсрзитета  у  ј-јовом  
Саду  - дспартмаіі  за  биологију  и  скологију, јс  у  својој  садагнњој  функцији  од  973. 

године. Објскат  има  разгранату  форму  у  осіјови , са  главіјим  кубусом  поставњеііим  уз  
УЈіицу  др  Илијс  Ђуричића, који  јс  тонлим  всзама  и  атријумским  просторима  іісзаіі  за  
средишње  павил)оііс  објек -га  и  аііскс  стаклсііих  бапгги . 



Спраті iост  објекта  сс  креће  од  H+4, у  осповном  кубусу  према  Улици  др  Ијiије  

Ћуричића, до  П  колика  је  спратпост  ередишњих  павил 0на  објекта  и  аiiекса  стаклеiiика  

најужној  страпи  објекта! 

Основни  кубус  објскта  има  задовоњавајући  боiјитет, док  јс  средишњим  
nавил)онима  потребпа  адаптација  и  проширсње , а  ааекс  стаклеііика  захтсва  потiіуі iу  
грађевинску  рекоІструкцију . 

Одлуком  о  измсііама  и  допунама  Плаііа  деталне  регулације  Универзитетског  
комплекса  у  Новом  Саду  (иравила  уређења  и  грађења  за  објекат  ПМФ), обухваћени  
локалитет  је  у  целости  површиііа  јавііе  намеіiс  ііамсњсііа  образовању  (факултет) и  
саобраћајііој  површини , а  плапираћс  се  и  могућвост  доградње  унуграшњих  ііавињојја  
објекта  спратііости  П  До  ГІ+1, могућност  реконструкцијс  постојећих  стакленика  на  
јужііој  страііи  објекта, као  и  формирајБе  аових  саобраћајних  приступа  објекту  за  
потребе  доставл)аіј)а  лабораторијског  и  тереііског  матсријала . 

Нацртом  одлуке  о  измснама  и  допуnама  Hnaііa утврдићс  сс  прсцизіја  правила  
уређења  и  грађења, а  решен)с  ће  се  засвивати  ііa nрипциnу  континуитста  са  птанирааом  
намевом  и  правилима  nросторног  развоја  подручја  Упиверзитетско i комnлекса  у  
Новом  Саду. 

Цињ  израде  одлуке  о  измеііама  и  догіуігама  l іnaііa je усапіаігіавање  актуелiіих  
нросториих  и  фуіiкциоііалііих  потреба  развоја  објеката  HМФ-а, ііарочито  објекта  
департмана  за  биологију  и  скологију  са  nостојсћом  планском  докумснтацијом , као  и  са  
реализацијом  nnaііupaііux објската  у  окружсњу  - Иііституга  ,,Биосеіс  и  објекта  
,,Студентског  културпог  

За  израду  одлукс  о  измејіама  и  доiiуііама  Плана  прибавиће  сс  посебnи  услови  од  
opraііa, оргаііизација  u jauііux гірсдузећа  који  су  овлапіћсви  да  утврђују  поссбііе  услове  
за  заштиту  и  уређетbе  npocropa. 

Законом  о  сграте iпкој  процсіји  утицаја  iіa живоіхіу  срсдиі iу  (,,Службејіи  гласник  
Републике бр. 135/04 и  88/10) npoiіucaііo jc да  сс  за  плајіовс  и  програмс  у  
области  просторігог  и  урбаііистичког  іілапирања  врши  страгсхі iка  процсііа . 

Одлуку  о  изради  стратешкс  процеііс  или  іісnристуііаі bу  изради  стратсшкс  
процеііе  доiјоси  opraіі  ііадлежаіј  за  nриnрему  nnaaa, rіo гірстходно  прибавЈБеііом  
мишњсњу  oprarіa ііадлсжјіог  за  јіосзтовс  заііігитс  животііс  срсдиііс  и  других  
заинтсресоваііих  органа  и  оргаіјизација . 

Одлука  о  изради  стратсшкс  процејіе  или  пспристуііању  изради  сграгспв<с  
процене  је  саставііи  дсо  одлукс  о  nрипреми  плана  и  објавњујс  сс. 

Наведеіје  одредбс  садржаііе  су  у  чл. 5. и  9. Закоііа  о  стратеііікој  процеііи  угицаја  
ііa животііу  срсдиі iу. 

С  обзиром  ііa то  да  се  ради  о  мањим  измсііама  и  доnуііама  ііЈіаііског  докумеііта  и  
да  сс  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врстс  пЈіаііских  докумеііата  за  којс  се  
израђује  сгратешка  процеііа  утицаја  ііa ЖИВОТіХ  срсдиііу  (,,Службсііи  лисг  Града  І-јовог  
Сада , број  48/09) ііuje утврђеіі  као  простор  за  који  сс  израђујс  страгеігіка  процсііа  



утицаја  плана  на  животiiу  средину, предлаже  се  доноіпења  решења  о  тјеприступању  
изради  стратешке  процене  утицаја  rІa животну  средипу. 

Градска  управа  за  урбатІизаМ  и  грађевиіјске  послове  допела  је  РеІііење  о  
непристугіању  изради  стратеітке  процене  угицаја  одлуке  о  измеіiама  и  донунама  Гілана  
деталтіе  регулације  Ут-іиверзигетског  комплекса  у  ј-јовом  Саду  ііa животгіу  средипу, 

број  У-35-362/22 од  11.5.2022. годиiје. 

вд  пАЧЕЛIIИКА  
дсјав  Михајловић  
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Гралска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. Захона  о  
стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  
88/10), а  по  прибавњеном  Мишњењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  средине, број  
Vј-5О1-1/2022-134 од  04.05.2022. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ННјРИСТУЈІАЊУ  ИЗРАДИ  CTPATEіHKE ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  

ИЗМЕНАМА  И  ДОпУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦІ{ЈЕ  
УНИВЕРЗИТЕТСКОГ  КОМПЛЕКСА  У  НОВОМ  САДУ  НА  ЖИВОТНУ  

СРЕДИНУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Плана  детањне  регулације  Универзитетског  комплекса  у  Новом  Саду  на  
животну  средину, којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  граннцама  одређеним  одлуком  о  
израли  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  Универзитетског  комплекса  у  
Новом  Салу  (правила  уређења  и  грађења  за  објекат  ПМФ). 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

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

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  наллежаn за  приnрему  плана, 
по  претходно  прибав.Јвеном  миш.ЈЂењу  органа  наллежног  за  nослове  заштите  животне  
средине  и  других  заинтересовалих  органа  и  организација. Одлука  о  изради  стратешхе  
процене  утицаја  на  животну  средину  је  саставни  део  одлуке  о  изради  плаnа  и  објавњује  
се. 

Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  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, 9/20 и  52/21), у  члаnу  46. ст. 6. нрописаnо  је  да  носилац  
израде  nnaua, пре  доношења  одлуке  о  изради  планског  документа, од  надлежног  органа  
за  послове  заштите  жuвотне  средине  nрибавња  мишњење  о  потреби  израде  стратешхе  
процене  утицаја  на  животну  средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешха  
процена  утицаја  на  животну  средиuу  ( Службени  лист  Града  Новог  Са,ца  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  области  просторног  и  урбаиистичког  
пдаnирања  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. Поред  
тога  прописаnо  је  да  за  измене  планских  докумената , орган  наллежан  за  припрему  
плана  може  одлучити, по  nрстходно  прибавњеном  мишлењу  органа  надлежног  за  
nослове  заштите  животне  средине  и  других  заnнтересованих  органа  и  организација , да  
се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваhеног  простора  дефинисаnи  су  
Плаnом  генералне  регулације  Лимана  са  универзитетскнм  центром  ( Сдужбени  лист  
Грала  Новог  Сада  бр. 23/19), којим  је  обухваћени  nростор  претежно  намењен  
Универзитету  у  Новом  Саду. 

Простор  који  ће  се  обухватити  изменом  и  допуном  Плаnа  деталне  регуладије  
Универзитетског  компдекса  у  Новом  Саду, налази  се  централuој  градској  зони, у  
Катастарској  општини  Нови  Сал  11, на  грађевинској  парцели  број  3660/2 и  делу  парцеле  
3660/3, Улице  др  Зорана  Ђинђића, површине  0,63 ћа  и  обухвата  локалитет  Природно-
математичког  факултета  Универзитета  у  Новом  Саду, објекат  Департмана  за  биологију  
и  екологију. 

Важећи  Плав  детањне  регулације  Универзитетског  комплекса  у  Новом  Саду  
( Службени  лист  Града  Новог  Сала , број  17/17) мења  се  у  делу, у  складу  са  овом  
изменом  и  допуном  Плаnа. 



Постој  ећи  обј  екат  Природно-матсматичког  факултета  Унивсрзитста  у  І-Іовом  Саду  
- дегіартман  за  биологију  и  екологију, је  у  својој  садаілњој  функцији  од  1973. године. 
Објекат  има  разгралату  форму  у  основи, са  главним  кубусом  гјоставњеним  уз  Ул. др  
Hnuje Ћуричића, који  је  топлим  везама  и  атријумсккм  просторима  везан  за  средишње  
павињоне  објекта  и  анекс  стаклених  баЈіЈти. 

Спратност  објекта  се  креће  од  П+4, у  основном  кубусу  према  Ул. др  Нлије  
Ђуричића, до  П  коликаје  спратност  средишњих  павијњона  објекта  и  анекса  стакленика  
најужној  страни  објекта. 

Основни  кубус  објекта  има  задовоњавајући  боннтет, док  је  средиіпњим  
павињонима  потребна  адаптација  и  проширење, а  аиекс  стакленика  захтева  потпуну  
грађевинску  реконструкцију . 

По  Hnauy, локалитет  је  у  целости  површина  јавне  намене  намењен  образовању  
(факултет) и  саобраћајној  површини, а  планираће  се  могућиост  доградње  унутраіпњих  
павињона  објекта  спратности  П  до  П+1, могућuост  реконструкције  постојећuх  
стакленика  на  јужној  страни  објекта, као  и  формирање  нових  саобраћајних  пристуна  
објекту, за  тІотребе  доставњања  лабораторијског  и  теренског  матернјала . 

Нацртом  Плаиа  утврдиће  се  прецизна  правила  уређења  и  грађења, а  решење  ће  се  
засниватu на  принципу  континуитета  са  плаuираном  наменом  и  правилима  просторног  
развоја  подручја  Универзитетског  кампуса  у  Новом  Саду. 

Цињ  израде  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плаuа  је  усаглашавање  актуелиих  
просторних  и  функционалних  потреба  развоја  објеката  ПМФ-а, нарочито  објекта  
департмаиа  за  биологију  и  екологију  са  постојећом  плаuском  документацијом , као  и  са  
реализадијом  плаuираuuх  објеката  у  окружењу: Института  ,,Биосенс  и  објекта  
,,Студентског  културног  

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  мањнм  изменама  и  доnунама  плаиског  документа  и  да  
се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређнвању  врсте  плапских  докумената  за  које  се  
израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  лист  Града  Новог  

број  48/09) није  утврђен  као  nростор  за  који  се  нзрађује  стратешка  процена  
утицаја  плаиа  на  животну  среднну, доноси  се  решење  о  непрнступању  израдн  
стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допуuама  Плаuа  детањне  регуладије  
Универзuтетског  комплекса  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  одлуке  о  изради  измена  и  доnуна  Плана  детањне  регулације  Уннверзитетског  
комплекса  у  Новом  Саду  (правила  уређења  и  грађења  за  објекат  ПМФ), условн  
заштите  жuвотне  средине, односно  потреба  тіокретања  постуnка  процене  утицаја  на  
животну  средину, биће  утврђени  у  складу  са  Законом  о  проценн  утицаја  на  животну  
средuну  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 н  36/09) и  Уредбом  о  угврђuвању  Листе  
nројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  н  Листе  rіројеката  за  које  се  може  
захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , број  114/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву . 
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Комисија  за  пданове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  179. седници  одржаној  05.05.2022. године, 
поводом  разматрања  текста  припремњеног  за  на  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  
детаЈЂне  регудације  Универзитетског  комплекса  у  Новом  Саду  (правила  уређења  и  грађења  за  
објекат  ПМФ), текста  и  графичхог  приказа  припремњених  за  Концептуални  оквир  измена  и  допуuа  
плана  детане  регулације  Универзитетског  комплекса  у  Новом  Саду  (правила  уређења  и  грађења  за  
објекат  ПМФ), даје  следеће  

МИШЈІЕЊЕ  

Комисија  за  плаиове  констатује  да  је  текст  припремњен  за  Нацрт  одлуке  о  изради  измена  и  допуна  
плана  детане  регулације  Универзитетског  комплекса  у  Новом  Саду  (правила  уређења  и  грађења  за  
објскат  ПМФ) сачињен  у  складу  са  одредбама  Захона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13 -ус, ѕоiiз  - УС, 
98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 -др.захон. 09/20 и  52/21). 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада  констатује  да  су  текст  и  графичхи  приказ  
припремњени  за  Концептуајтни  оквир  измена  и  долуuа  Плана  детањне  регулације  Универзитетског  
комплекса  у  Новом  Саду  (правила  уређења  и  грађења  за  објекат  ПМФ), сачињени  у  складу  са  
одредбама  Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  србијеІі ,  број  72/09, 81/09-
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/1З-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  Hлана  деталне  рсгулације  Универзитетског  
комплекса  у  Новом  Саду  (правила  уређења  и  грађења  за  објекат  пмф) стећи  ће  се  услови  да  се  
поступак  настави  у  складу  са  чланом  45а  3акона. 

Комиснја  је  сагласна  да  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевннске  посдове  организује  нзлагање  
материјала  припремњеног  за  Концептуални  плаuа  измена  и  допуна  Плаuа  детањне  регулације  
Универзитетског  комплекса  у  Новом  Саду  (правила  уређења  и  грађења  за  објекат  ПМФ) на  рани  
јавни  увид. 

МитпЈЂење  доставитu: 
• Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
• Јп  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
• Градској  унрави  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
• Члану  Градског  већа  за  управу, прописе  и  урбанизам  
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КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАпОВЕ  
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ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  
Радоња  Дабетић, дипл.ивж.арх. 



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАIЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НовИ  САД  
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Датум: 04. мај  2022. године  
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ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
НОВИ  САД  

Веза: Ваш  број  V-35-362/22 од  28. априла  2022. године  

ПРЕДМЕТ: Мишњење  на  Предлог  реuјења  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  Плана  детањне  регулације  Униаерзитетског  комплекса  у  Новом  Саду  
(правила  уређења  и  грађења  за  објекат  ПМФ) на  животну  средину  и  услови  за  
обезбеђење  мера  заштите  животне  средине  

Градска  управа  за  ааштиту  животне  средине  размотрила  је  Предгіог  решења  о  
неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  Плана  детањне  регулације  
Универзитетског  комплекса  у  Новом  Саду  на  животну  средину  и  нема  лримедби  на  предлог  
одлуке  да  се  не  израђује  стратеіџка  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  
Србије1 , бр. 135/04, 38/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. аакон, 43/11 - одгјука  УС, 14/16, 
76/18, 95/18-др.закон  и  95/18-др.закон), поред  поштоаања  утврђених  законских  оквира  и  
услова  које  су  дале  надлежне  стручне  организације , мера  утврђених  Планом  генералне  
реrулације  Лимана  са  Универзитетским  центром, као  и  мера  утврђених  стратешком  
проценом  утицаја  Просторног  Плана  Града  Новог  Сада, Грска  управа  за  заштиту  
животне  средине  нема  додатних  услова. 
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