
На  основу  члана  46. став  1. Закона  о  плапирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  
Републике  Србиј&, 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  и  9/20) и  члана  39. тачка  7. 

Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скуппітина  
Града  Новог  Сада  на  ЈУ  седници  од  15. октобра  2020. године, доноси  

оДЛуКУ  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПОДРУЧЈА  ЈУЖНО  Од  ГРАДСКЕ  ГЛАВНЕ  САОБРАЋАЈНИЦЕ  НА  
АЛИБЕГОВЦУ , А  ЗАПАДНО  Од  БУКОВАЧКОГ  ПУТА  У  ПЕТРОВАРАДИНУ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  деталне  регулације  подручја  јужно  од  
градске  главне  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  западно  од  Буковачког  лута  у  
Петроварадину  (у  далем  тексту : План). 

Члан  2. 

Планом  ће  се  обухватити  грађевинско  подручје  у  Катастарској  огпптини  (у  дањем  
тексту: КО) Петроварадин  и  КО  Сремска  Камсница, унутар  описане  оквирне  границе . 

За  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана  утврђенаје  тачка  у  крајњем  северу  
Плана, на  тромеђи  парцела  бр.  4235/4, 4235/2 и  6644 (атарски  пут). дале, граница  наставња  
у  правцу  југа, прати  источну  границу  парцеле  број  4235/2 и  западну  границу  планиране  
саобраћајнице , скреће  ка  западу  и  прати  северну  границу  планиране  саобраћајнице , пресеца  
парцелу  број  6647 претходно  описаним  правцем , долази  до  западне  границе  лланиране  
саобраћајнице , скреће  ка  југу, прати  исту, скреће  ка  западу  и  прати  северну  границу  
парцеле  број  6558. Затим  граница  скреће  кајугу  и  прати  западну  границу  парцела  бр. 6558, 
6557, 6555, 6554, 6552, 6551, 6550, 6549, 6548, 6547, 6546, 6544, 6543, скреће  кајугоистоку  
и  прати  југозападну  границу  парцела  бр.  6543 и  6542/1, наставња  истим  правцем  и  гірати  
југозападну  границу  планиране  саобраћајнице  и  долази  до  јужне  границе  планиране  
саобраћајнице . дале  граница  наставња  ка  севсроистоку  и  прати  југоисточну  границу  
планиране  саобраћајнице , северну  границу  парцеле  број  6591, југоисточну  границу  
планиране  саобраћајнице  до  пресека  сајужном  границом  парцеле  број  6593/1. Од  ове  тачке, 
граница  скреће  ка  истоку  и  прати  јужну  границу  nарцеле  број  6593/1 до  тромеђе  парцепа  
бр. 6593/1, 6593/3 и  6598. дање, граница  скреће  ка  северу  и  прати  границу  грађевинског  
подручја  града  Новог  Сада  до  парцеле  број  66 12/3 (канал), скреће  ка  северу  и  прати  западну  
границу  поменуте  парцеле  до  пресека  са  северном  границом  планиране  саобраћајнице , 
скреће  ка  северозаnаду, прати  североисточну  границу  планиране  саобраћајнице  до  пресека  
са  источном  границом  планиране  саобраћајнице , скреће  ка  северу  до  пресека  са  
продуженим  правцем  северне  границе  парцеле  број  6 162, скреће  ка  западу  пратећи  описан  
правац  и  долази  до  западне  регулационе  линије  планиране  саобраћајнице . дале, граница  
наставња  у  правцу  севера, прати  западну  регулациону  линију  планиране  саобраћајнице  и  
долази  до  јужне  регулационе  линије  планиране  саобраћајнице  (продужетак  главне  
Миіледучке  саобраћајнице ), скреће  ка  западу, прати  јужну  границу  nоменуте  планиране  
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саобраћајницс  до  пресека  са  западном  траницом  парцслс  број  4626, скреће  ка  севсру , прати  
западну  границу  парцела  бр. 4626 и  4625 и  источну  границу  дланиране  саобраћајнице  до  
тромсђе  парцела  бр. 4624/4, 4624/2 и  4624/5. Од  овс  тачке, траница  скрсће  ка  западу , прати  
јужну  границу  парцсле  број  4624/5 и  ссверну  границу  планиранс  саобраћајнице  и  долази  
до  тромеђе  парцела  бр. 6649, 4617/8 и  4617/9. дајЂе, граница  скреће  кајугу, гІрати  западну  
траницу  планиране  саобраћајнице  и  долази  дојужне  границе  парцелс  број  46 17/9, која  чини  
и  јужну  границу  планиране  саобраћајнице . Од  ове  тачке, граница  скреће  ка  северозападу , 

прати  југбзападну  границу  планиране  саобраћајнице  и  долази  до  северне  границе  парцелс  
број  4232/1 и  прати  исту  до  тромеђе  парцела  бр. 4232/1, 423 1/1 и  6644. дале  граница  скрсћс  
ка  северу  и  прати  источну  границу  планиране  саобраћајнице , западну  границу  парцеле  број  
4230/3 до  пресека  са  севсрном  границом  планиранс  саобраћајпице . Од  ове  тачке, граница  
скреће  ка  севсрозападу , пресеца  парцелу  број  6644 (атарски  пут) и  долази  до  тачке  која  јс  
утврђна  за  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана. 

Планом  ће  се  обухватити  приближно  94,Ѕ2 ћа. 

Члаіi 3. 
Услови  и  смсрнице  за  урсђење  и  грађењс  обухваћеног  простора  дефинисани  су  

Планом  генералне  рсгулацијс  Алибеговца  са  подру tјјем  за  породично  становање  на  
југоистоку  Петроварадина  (,,Службени  лист  Града  Новог број  8/1 9) (у  даем  тексту : 

План  генсралне  регулације ), којим  јс  обухваћени  простор  претсжно  намењсн  туристичко -

спортско -рекреативним  поврілинама , породичном  становању , и  површинама  за  
хидротсхнички  захват. 

Члал  4. 

Цил  израдс  и  доношсња  Планаје  утврђивањс  правила  уређења  и  правила  грађсња, 

у  складу  са  правилима  усмсравајућег  карактсра  која  су  дата  Планом  генералнс  регулацијс . 
Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређсн  је  Планом  генералне  регулацијс . 

Члал  б. 

Рок  за  израду  Планаје  три  месеца  од  дана  ступања  на  снагу  ове  одлуке. 

Члан  7. 

Срсдства  за  израду  Плана  обезбеђсна  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
землишта  за  2020. годину  (,,Слу)кбени  лист  Града  І-Іовог  Сада , бр.  59/19 и  8/20). 

Члан  8. 

План  ће  израдити  Јавно  предузсће  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  І-Іови  Сад. 
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Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  је  Реінење  о  неприступању  изради  стратеінке  процене  
утицаја  плана  деталне  регулације  подручја  јужно  од  градске  главне  саобраћајнице  на  
Алибеговцу , а  западно  од  Буковачког  пута  у  Пстроварадину  на  животну  средину,  и  
графички  тхриказ  обухвата  планског  подручја. 

Чіан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке,  излагањем  материјала  
којим  се  представза  концептуални  оквир  просторног  развоја , у  при3емлу  пословне  зграде  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  
просторијама  Меснс  заједнице Петроварадин , Чајковског  број  lа, Месне  
заједнице  ,,Сремска Сремска  Каменица, Марка  Орешковића  број  1, путем  
интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  ћtt ѕ://ѕkuрѕtіпа.поvіѕаd.гѕ/гапі-јаупј-uvјd/ 
и  интернст  странице  Града  Новог  Сада  http;//www.novіѕad.rѕ/!at]gradѕka-uprava-za-
uгbапіzамі-gгаdјеујпѕkе-роѕ!оуе-О. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  детањне  регулације  подручјајужно  
од  градске  главне  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  западно  од  Буковачког  пута  у  
Петроварадину , у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузсћа  ,,Урбанизам  3авод  за  
урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице  

Петроварадин , Чајковског  број  lа  и  Месне  зајсднице  ,,Сремска  
Сремска  Каменица, Марка  Орешковића  број  1, путем  интернет  странице  

Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  странице  
Града  Новог  Сада  ћttр://www.nоУіѕаd.гѕ /lаt/gгаdѕkа-цргаvа-zа-uгbапјzамј gгаdјеvјпѕkе  
poѕlove-O. 

Члан  11. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВи  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председни  а  
Број ; 35-194/2020-ј  
15. октобар  2020. године  
НОВИ  САД MЅc Jenena ринковић  Радомировић  



ГјЛАН  дЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ГјОДРУЧЈА  ЈУ)КНО  од  ГРАДСКЕ  ГЛАВНЕ  САОБРАЋАЈНИЦЕ  
НА  АЛИЕГОВЦУ, А  ЗАГІАДНО  од  БУКОВАЧКОГ  ПУТА  У  ПЕТРОВАРАДИНУ  

ОБУХВАТ  ПЛАНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

ј t;t;нІ .і ... 

і ,нвј ,јј  ОКВИРІАГРАНИЦАО (ВАТАПЛАИА  
ОО  200 340 400пі  

Јавно  предузеће  УРБАНИЗАNI завод  за  урбаниаам  
Кови  С q, упеваг  царв  Лазара  ЗПј  



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  чзтана  9. став  3. 
Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средииу  ( службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавленом  Мишлењу  Градске  управе  за  заптuту  животне  
средине, број  УІ-501-1/2020-95 од  02.04.2020.године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ГТРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  flnAHA 
ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАДИЈЕ  ПОДРУЧЈА  јужно  од  ГРАДСКЕ  ГЛАВНЕ  

САОБРАЋАЈНИЦЕ  НА  АлиБЕГОВЦУ , А  злплдио  од  БУЕОВАЧКОГ  ПУТА  
У  ПЕТРОВАРАДИНУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Нс  лриступа  се  изради  стратешке  процене  утuцаја  плана  детаЈЂне  ретулације  
подручја  јужно  од  градске  главне  саобраћајнице  на  Алибеговцу, а  западно  од  
Буковачког  пута  у  Петроварадину  на  животну  средину, којом  ће  битu обухваћен  
простор  у  границама  одређеuuм  одлуком  о  изради  nлана  деталне  регулације  подручја  
јужпо  од  градске  главне  саобраћајннце  на  Алибеговцу , а  западно  од  Буковачког  пута  у  
Петроварадunу. 

О  бр  а  з  л  о  Јјс  e њ  e 

3аконом  о  стратешкој  процени  угицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  
Ренублике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратепжа  процена  врши  за  
планове, програме  н  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  пзіаннрања . 

Одзіуку  о  изради  стратешке  проденс  доноси  орган  надлежан  за  припрему  лјіана, 
по  преіходно  прибавленом  мишзењу  органа  надлежног  за  посзтове  залттите  животне  
средине  и  других  заилтересован uх  оргапа  и  организација. Одлуіса  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  средину  је  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавлује  
се. 

Законом  о  планнрању  и  изградњи  ( Службени  гласuuк  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, 37119-др. закон  и  9/20), у  члану  46. ct б. прописано  је  да  носилац  израде  
плана, пре  доношења  одлуке  о  изради  nлаискот  документа, од  надлежиог  органа  за  
послове  заштите  животне  средине  прибавзі,а  мипілење  о  потреби  израде  стратетлке  
процене  угицаја  на  животну  средипу. 

Одлуком  о  одређнвању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
nроцена  утицаја  на  животву  средиву  ( Службени  дист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  области  просторног  и  урбалистичког  
лланирања  за  које  се  израђује  стратешка  nроцена  утицаја  на  животну  средину. Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  лланских  докумената, орган  надлежан  за  лрнпрему  
плана  може  одлучити, по  претходно  прибавленом  мишлењу  органа  надлежног  за  
послове  заппите  животне  средuuе  и  других  заиитсрссованих  органа  и  организацнја, да  
се  не  нзрађује  стратешка  nроцена  утицаја  на  животну  среднну. 

Услови  и  смернице  за  уређсње  н  грађење  обухваћеног  nростора  дефuнисалu су  
планом  генералне  регулацнје  Алибеговца  са  подручјсм  за  породично  становање  на  
југоистоку  Петроварадииа  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  8/1 9), којим  је  
обухваћени  простор  претежно  намењен  туристичко-спортско-рекреативним  
површинама, породичном  стаuовању  и  поврпіинама  за  хидротехнuчкu захват. 



Простор  који  ће  се  обухватити  лланом  деталне  ретулацнје  подручја  јужно  од  
градске  тлавнс  саобраћајиице  на  Алибеговцу , а  западно  од  Буковачкот  пута  у  
Петроварадину , налази  се  на  сремској  страни  града, у  катастарским  олштинама  
Петроварадин  и  Сремска  Каменица, површине  приближно  94,82 ћа. 

планом  генералне  регулације  утврђено  је  да  је  основ  за  реализацију  план  деталне  
регулације  и  дефинисана  су  правила  усмеравајућег  каратпера  за  да.њу  разраду  простора. 

Простор  у  обухвађ  плана  караіперише  нагвут  и  брежулкаст  терсн, у  паду  ка  
Буковачком  потоку  који  се  налази  непосредно  уз  нсточву  границу  плана, али  ван  ње. 

Северни  део  простора  обухвата  парцеле  под  воћњацима, випоградима , ливадама  и  
ораницама. На  јужном  делу  простора  налазс  се  виногради, ранијс  у  власништву  
предузећа  Навип  Ад  Београд  земун  које  јс  у  стечају. Виногради  су  данас  у  имовини  
Рспублике  Србије  и  у  закуnу  су . 

Парцеле  ораница, воћњака  и  вииограда  у  северном  делу  лростора  су  веће  
површине  и  издужене , са  ретким  виноградарским  и  викенд  кућама. Непіто  више  
објеката  изграђено  је  уз  западву  границу  простора. 

На  централном  потезу  Алибеговца, због  специфичне  конфигурације  тсрена, 
ограничена  је  могућност  изградње  саобраћајница , а  тиме  и  коришћење  земз&ишта  за  
изградњу  стамбених  и  других  објеката. Северни  део  простора  опслужују  два  главна  
атарска  пута. 

Са  acneіna носивости  терена  и  поГодности  за  изградњу, скоро  цео  простор  у  
обухвату  плана  налази  се  на  тсрену  погодном  за  градњу . уз  источву  границу  простора, 
према  Буковачком  потоку, налази  се  појас  терена  где  се  градња  условлава  прстходним  
гсомеханичким  истраживањима . 

Крајњи  источни  и  јужни  део  подручја  пресецају  енергетски  коридори. 
Цињ  израде  и  доношења  планаје  угврђивање  правила  уређења  и  правшіа  грађења, 

у  складу  са  правилима  усмеравајућег  xapaіnepa која  су  дата  flланом  генералне  
регулацuје. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  
докумсната  за  које  се  израђује  стратеніка  процена  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), није  утврђен  као  nростор  за  који  се  
израђује  стратешка  процена  утицаја  плана  на  животну  средину, доноси  се  решење  о  
неприступању  изради  стратешкс  nроцснс  утицаја  nлана  детањне  регулације  nодручја  
јужно  од  градске  главне  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  западно  од  Буковачког  пута  у  
Петроварадину  на  животну  средиву. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  nлана  детал,не  регулације  подручја  јужuо  од  градске  главне  саобраћајнице  на  
Алибеговцу , а  заnадно  од  Буковачког  пута  у  Петроварадину , условн  зацітите  животне  
средине, односно  потреба  покрстања  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину, 
биће  утврђени  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средииу  ( Службенн  
гласник  РС ,, бр.  135/04 u 36/09) u Уредбом  о  утврђивању  Листе  nројеката  за  које  је  
обавезна  процеuа  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  угицаја  
на  животну  средину  ( Службенн  гласник  рС ,, број  1 14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлучепо  је  као  у  диспознтиву . 
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