
На  основу  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09 - исгіравка, 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/13 -УС, 50/13 
- ус, 98/13 - УС, 132/1/14, 1454, 83/1 8, З  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), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  Уј  седници  од  27. новембра  2020. године, доноси  

одлуку  
о  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОдРУЧЈА  ИСТОЧНО  Од  

ПРИСТУПНОГ  ПУТА  ЗА  ГРОБЈБЕ  НА  АЛИБЕГОВЦУ  У  ПЕТРОВАРАДИНУ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  деталне  регулације  подручја  источно  од  
приступног  пута  за  гро6ле  на  Алибеговцу  у  Петроварадину  (у  дањем  тексту: План). 

Члан  2. 

Планом  ће  се  обухватити  грађевинско  подручје  у  Катастарској  општини  (у  далем  
тексту: КО) Петроварадин , КО  Сремска  Каменица  и  КО  Буковац  унутар  описане  оквирне  
границе. 

За  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана  утврђенаје  тачка  на  крајњем  северу  
Плана, на  пресеку  источне  регулационе  линије  планиране  саобраћајнице  и  јужне  
регулационе  линије  планиране  саобраћајнице  (продужетак  главнс  Миглелучке  
саобраћајнице ). дале, граница  наставња  у  правцу  југа, прати  источну, а  потом  јужну  
регулациону  линију  планиране  саобраћајнице , скреће  ка  истоку  и  прати  јужну  границу  
парцела  бр.  1122/9, 1122/8, 1127, 1126/2 и  1125. 3атим  граница  скреће  кајугу, прати  западну  
границу  парцеле  број  1126/1 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  1126/1, 1122/1 и  1123, затим  
прати  источну  границу  парцеле  број  1123, у  истом  праnцу  пресеца  парцелу  број  1126/1 и  
долази  дојужне  границе  парцеле  број  1113, скреће  ка  истоку, пратију)кну  границу  парцеле  
број  1 1 13, југозападну  границу  парцеле  број  1 100 и  долази  до  јужне  границе  планиране  
саобраћајнице . дање, граница  наставла  у  правцу  истока  и  прати  јужну  границу  планиране  
саобраћајнице  до  пресека  са  продуженим  правцем  западне  границе  планиране  
саобраћајнице . Затим  граница  скреће  ка  северу, прати  поменути  правац  и  источну  границу  
парцеле  број  1139, скреће  ка  североистоку  и  nрати  источне  границе  парцела  бр. 1138, 
6541/1, 6541/2, 6540/3, 6538/2, 6538/1, 6537/2, 6537/1, 6536, 6545 и  6530 и  долази  до  ју)кне  
границе  парцеле  број  6385. дале, граница  скреће  ка  истоку, прати  ју?кну  границу  парцела  
бр. 6385 и  6384, скреће  ка  северу  и  прати  западну  границу  планиране  саобраћајнице , скреће  
ка  истоку, пресеца  парцелу  број  6647 (атарски  пут) продуженим  правцем  северпе  границе  
nланиране  саобраћајнице  и  наставња  истим  правцем . дање, граница  наставња  ка  северу  и  
прати  западну  границу  планиране  саобраћајнице , долази  до  јужне  регулационе  линије  
планиранс  саобраћајнице  (продужетак  главне  Мишелучке  саобраћајнице ), скреће  ка  
северозападу , прати  исту  и  долази  до  тачке  којаје  утврђена  за  почетну  тачку  описа  оквирне  
границе  Плана. 

Планом  ће  се  обухватити  приближно  70 ћа. 
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Члан 3. 

Услови  и  смсрнице  за  уређење  и  грађење  обухваћсног  простора  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  Алибеговца  са  подручјсм  за  породично  становање  на  
југоистоку  Петроварадина  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  Сада , број  8/19) (у  далем  тексту: 
План  генералне  регулације ), којим  је  обухваћени  простор  лретежно  намењен  гіородичном  
становању, туристичко -спортско-рекреативним  поврпіинама  и  затлтитном  зеленилу . 

Члап  4. 

Цињ  израде  Плана  је  утврђивање  правила  уређена  и  правила  грађења, у  складу  са  
правилима  усмеравајућег  карактера  која  су  дата  Планом  гснералне  регулације . 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  плагiирања  одређен  је  Плаиом  генералне  регулације . 

Члан  б. 

Рок  за  израду  Плана  је  четири  месеца  од  даиа  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  Сад&, бр.  59/19, 8/20 и  45/20). 

Члан  8. 

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

Члан  9. 

Саставни  дсо  ове  одлуке  је  Решење  о  неприступању  изради  стратешкс  процсне  
утицаја  плана  детањне  регулације  подручја  источно  од  приступног  пута  за  гробње  на  
Алибеговцу  у  Петроварадину  на  кивотну  средину  и  графич i(и  приказ  оквирне  границе  
обухвата  Плана. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  
којим  се  представња  концептуални  оквир  просторног  развоја, у  приземлу  пословне  зграде  
Јавног  предузећа Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  З, у  
просторијама  Месне  заједнице Петроварадин , Чајковског  број  lа, Месне  
заједнице  ,,Сремска  Каменица , Сремска  Каменица, Марка  Ореші(овића  број  lа  и  Месне  
заједнице Буковац, Карађорђева  број  76, путем  интернет  странице  Скупштине  
Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ!ranі-і avnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  
Новог  Сада  http://www.novіѕad.rѕ/Іat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevіnѕke-poѕ!ove-O.  
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Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  деталјне  регулације  подручја  
источно  од  приступног  пута  за  гро6ле  на  Алибеговцу  у  Петроварадину , у  приземлу  
пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  
Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице Петроварадин , Чајковског  
број  lа  и  Месне  заједнице  ,,Сремска Сремска  Каменица, Марка  Орешковића  
број  lа  и  Месне  заједнице Буковац, Карађорђева  број  76, путем  интернет  
странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  
странице  Града  Новог  Сада  ћttр://www.nоvіѕаd.гѕ/lаt/gгаdѕkа uргаvа zа uгbаnјzамј  
gradjevіnѕke-poѕiove-o. 

Члан  11. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМЊ  ПОКРАЈИнА  војводинл  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУпнлтиЊ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-581/2020-1 
27. новембар  2020. године  
НОВИ  САД  MЅc 

Председннца  
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ПЛАН  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ЛОДРУЧЈА  ИСТОЧНО  
од  пРисТуПНог  ПУТА  ЗА  ГРОБЊЕ  НА  АЛИБЕГОВЦУ  У  ПЕТРОВАРАДИНУ  
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Јавно  гіредузеће  УРБАНИЗАNI завод  за  урбанизам  
Нови  Сај , Булевар  цара  Лазара  ЗјјІ  



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. Закона  о  
стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Слу?кбени  гласник  РС , бр. 135/04 и  
88/10), а  по  прибавњеном  Мишњењу  Градске  управе  за  запітиту  животне  средине, број  
УІ-501-1/2020224 од  31.08.2020. тодине, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  пЕЛРИСТУпАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  пРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  
ДЕТАЛјІЕ  РЕГУЛАЦHЈЕ  ПОДРУЧЈА  источно  од  пистпног  IІУТА  ЗА  
ГРОБЈБЕ  НА  АЛКБЕГОВЦУ  У  пЕТРОВАРАДИНУ  НА  ЖКВОТНУ  СРЕДИНУ  

Не  приступа  се  изра,ци  стратешке  процене  утицаја  плана  детањне  регулације  
подручја  источно  од  пристулног  пута  за  гробле  на  Алибеговцу  у  Петроварадину  на  
животну  средину, којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  граиицама  одређсним  одлуком  о  
изради  плана  деталне  регуладије  подручја  источио  од  приступиог  пута  за  гробње  на  
Алибеговцу  у  Петроварадину . 

О  бр  а  зл  о  ж  е  њ  е  

Законом  о  стратешкој  процеии  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  
Републике  Србије  бр.  135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратепгка  процена  врши  за  
плавове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања. 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  надлежаи  за  прилрему  плана, 
по  преодно  прибавњеном  миіпњењу  органа  надлежиог  за  послове  занітите  животве  
средине  и  других  заинтересовапих  оргаиа  и  организација . Одлука  о  изради  стратешке  
nроцене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одггуке  о  изради  плана  и  објавЈЂује  
се. 

Заіоном  о  планирању  и  изтрадњи  ( 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  и  9/20), у  члану  46. ст. б. прописаноје  да  носипац  израде  
плаиа, пре  доношења  одлуке  о  изради  планског  документа, од  надлежног  оргава  за  
послове  заштите  жчвотне  средине  nрибавња  мишњење  о  потреби  израде  стратеіпке  
процене  утицај  а  на  животну  средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратеіпка  
процена  утицаја  на  )КИВОТН  средину  ( Службени  дист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  nланских  докумената  у  области  просторног  н  урбанистичког  
плаиирања  за  које  се  израђује  стратешка  nроцена  утицаја  на  жuвотву  средину. Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  лланских  докумената, оргав  надлежап  за  припрему  
плана  може  одлучити, по  преодно  прибавњеном  мишњењу  органа  надлежног  за  
послове  заштите  животие  средине  и  других  заинтересовавих  оргаuа  и  организација, да  
се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. 

Простор  који  ће  се  обухватити  планом  деталне  регулације  nодручја  источно  од  
nриступног  пута  за  гробње  на  Алибеговцу  у  Петроварадину , налази  се  на  сремској  
страни  града, у  катастарским  оппітинама  Петроварадлн , Сремска  Каменица  и  Буковац, 
површине  приближно  70 ћа. 

Планом  генералне  регулације  утврђено  је  да  је  основ  за  реализацију  нлаи  деталне  
регулације  и  дефинисана  су  правила  усмеравајућег  карактера  за  далу  разраду  nростора. 



Простор  у  обухвату  плана  налази  се  у  Просторној  целини  број  2 и  намењен  је  за  
породично  становање  (П  .. П+1+Пк), зону  становања  са  већлм  комфором , туристичко  - 
спортско  - рекреативне  ііовршине  (П  - П+2) и  заштитно  зеленило . 

Простор  у  обухвату  плала  до  сада  није  био  предмет  разраде  урбанистичким  
планом . Доношењем  пдана  омогућиlіе  се  планска  изградња  и  развој  гіредметног  
простора  и  заштитиће  се  ііростор  од  Неконтролисане  и  нерационалне  експлоатације . 
Планска  решења  усмерена  су  ка  искоришћењу  природних  и  локационих  погодности  
простора, пло  ће  допринети  просторном  и  економском  развоју, како  за  кориснике  тако  
и  за  град  у  цедини. 

Цињ  израде  и  доношења  Планаје  утврђивање  правила  уређења  и  правила  грађења, 
у  складу  са  правилима  усмеравајућег  карактера  која  су  дата  Планом  генералне  
регулације . 

3аконом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  
Репубдике бр. 135/04 и  88/10) прописаво  је  да  се  за  планове  и  програме  у  
области  просторног  и  урбанистичког  планирања  врши  стратешха  процена. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  
плавских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  
средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09), није  утврђен  као  простор  за  
који  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  плана  на  животну  средину, доноси  се  
решење  о  неприступању  изради  стратепЈке  процене  утицаја  плана  детањне  регулације  
подручја  источuо  од  приступног  пута  за  гробње  на  Алибеговцу  у  Петроварадину  на  
ЖИВОТН  средину. 

3ависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  плана  детањне  регулације  подручја  источио  од  приступног  пута  за  гробње  на  
Алибеговцу  у  Петроварадину , услови  заштите  животне  средине, односно  потреба  
покретања  поступка  процене  утицаја  на  животву  среднву, биће  утврђени  у  складу  са  
3аконом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  
36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  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  одлучено  је  као  у  диспозитиву . 
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