
На  основу  tјлана  46. став  1 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службсни  гласник  
Републике  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, 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), Скупштина  
Града  Новог  Сада  иа  Уј  седници  од  27. новембра  2020. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОРОДИЧНОГ  СТАНОВАЊА  
ИСТОЧНО  Од  БУКОВАЧКОГ  ПУТА  И  дЕЛА  ПОДРУЧЈА  ,,ШИРИНЕ  ј  

У  ПЕТРОВАРАДИНУ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  дсталне  регулације  породичног  становања  
источно  од  Буковачког  пута  и  дела  подручја  ,,Ширине  ј  у  Петроварадину  (у  дањем  тексту: 
План). 

Члан  2. 

Планом  ће  се  обухватити  грађевинско  гіодручје  у  Катастарској  општини  
Петроварадин , унутар  описане  оквирне  границе . 

За  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана  утврђенаје  тачка  на  пресеку  осовине  
Буковачког  пута  и  осовине  планиране  улице. 0д  ове  тачке  у  правцу  истока  граница  прати  
осовину  планиране  улице  до  осовинске  тачке  број  2 15 1 на  осовини  планираних  улица, 
затим  скреће  кајугу, прати  осовину  планиране  улице  и  њеним  продуженим  правцем  долази  
до  пресека  са  границом  парцела  бр.  5235/6 и  5235/6. Дање, скреће  ка  истоку, обухвата  и  
прати  парцелу  број  5235/6 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 5235/6, 5230/4 и  522/7? (пут), 
затим  прати  северну  границу  парцеле  број  522/77 (пут) до  пресека  са  осовином  планиране  
улице. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  југу, прати  осовину  планиране  улице  до  осовинске  
тачке  број  2 179, затим  скреће  ка  истоку, прати  осовину  планиранс  улице  до  осовинске  тачке  
број  2180 и  скреће  кајугу  пратећи  осовину  планиране  улице  и  њеним  продуженим  правцем  
долази  до  северне  регулационе  линије  планираног  продужетка  главне  мишелучке  
саобраћајнице . дале, граница  скреће  ка  западу, прати  северну  регулациону  линију  
планираног  продужетка  главне  мишелучке  саобраћајнице  до  пресека  са  источном  
регулационом  линијом  Буковачког  пута, затим  скреће  ка  северу, прати  источну  
регулациону  линију  Буковачког  nута  и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  тачку  
описа  оквирне  границе  Плана. 

Планом  ће  се  обухватити  приближно  22,50 ћа. 
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Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Планом  генералне  регулације  Алибеговца  са  подручјем  за  породично  становање  на  
југоистоку  петроварадина  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  8/1 9) (у  дајем  тексту: 

План  генералне  регулације ), којим  је  обухваћени  простор  претежно  ј•iамењен  породичном  
становању , општеградском  центру, спортском  парку, парковским  површинама , занЈтитном  
зеленилу, предшколској  установи  и  саобраћај  ним  површинама . 

Члан  4. 

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

Члан  5. 

Концептуални  оквир  гіланирања  одређенје  Планом  генералне  регулације . 

Члан  б. 

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

Члан  7. 

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

Члан 8. 

План  ће  израдити  Јавно  предузеће Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9, 

Саставни  део  ове  одлуке  је  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  плаиа  детањне  регулације  породичног  становања  источно  од  Буковачког  пута  и  
дела  подручја  ,,Ширине  I у  Петроварадину  на  животну  средину, и  графички  приказ  
оквирне  границе  обухвата  Плана. 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјапа  
којим  се  представња  концептуални  оквир  просторног  развоја , у  приземњу  пословне  зграде  
Јавног  предузећа  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  I-Іови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  
просторијама  Месне  заједнице Петроварадин , Чајковског  број  1 а, путем  
интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  ћttрѕ://ѕКчрѕ tіпа.nоvіѕаd.гѕ/гапі-јаvnі-uvіd/ 

и  интернет  странице  Града  ј-јовог  Сада  http://www.novіѕad.rѕ/!atіgradѕka-uprava-za-
urbanіzam-і-gradjevіnѕke-poѕtove-0.  



Прс  
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Јавни  уВиД  обавиће  се  издагањем  нацрта  плана  детадне  регулације  породичног  
становања  исТочно  од  Буковачког  пута  и  дела  подручја  ,,Ширине  ј  у  Петроварадину , у  
приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булсвар  цара  Лазара  број  3, у  просторијама  Месне  заједнице  
Петроварадин , Чајковског  број  lа, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
ћttр://www.поvіѕаd.гѕ/Гаt/gгаdѕkа-uргауа-zа-uгbаајzам-ј-gгаdјеујпѕkе-роѕіоvе-о. 

Члан  11. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЛ1НА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  САД  
СКУПјНТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-619/2020-1 
27. новембар  2020. године  
НОВИ  САД  





f 
Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  посдове, на  основу  члана  9. став  3. Закона  о  
стратеіпкој  процени  утицаја  на  жиВоТну  средину  (tСлужбени  гласник  рс,,, бр. 135/04 и  
88/1 0), а  по  прибавлсном  Мишњењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  средине, број  
Уј-501-1/2020-232 од  14.09.2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕГјРИСТУГL&ЊУ  ИЗРАДи  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТиЦАЈА  ПЛАНА  
ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  породичног  СТАНОВАЊА  источНо  од  

БУКОВАЧЕОГ  ГГУТА  И  ДЕЛА  ПОДРУЧЈА  ,,ШИРииЕ  ј  У  НЕТРОВАРАДиНУ  
НА  животну  СРЕДИНУ  

Не  пристула  се  изради  стратепіке  процене  утицаја  плана  детањне  регудације  
породичног  становања  источио  од  Буковачког  пута  и  дела  подручја  ,,Нlирине  ј  у  
Петроварадину  на  животну  средину, којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  границама  
одређеним  одлуком  о  изради  ллаиа  детањне  регулације  породичног  становања  источuо  
од  Буковачког  пута  и  дела  подручја  ,,Ширине  І  у  Петроварадину . 

О  бр  а  л  о  ж  е  њ  е  

Законом  о  стратешкој  процсни  утицаја  на  животну  средuну  ( Службени  гдаспик  
Републике  Србије  бр.  135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратешка  процена  врши  за  
планове, протраме  и  основе  у  области  просторнот  и  урбанистичкот  плаnирања. 

Одлуку  о  израдн  стратеілке  процене  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плаuа, 
по  претходно  прибавњеном  мишњењу  ортана  надлежног  за  послове  заштите  животне  
средине  и  друтих  заинтересованих  органа  и  оргаиизација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавлује  
се. 

3аконом  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/I9-др. закон  и  9/20), у  члану  46. ст. б. прописано  је  да  носилац  израде  
nnaua, npe доношења  одлуке  о  израдн  планскот  документа, од  надлежног  органа  за  
послове  запітите  животне  средине  прибавња  мишлење  о  потреби  нзраде  стратешке  
процеnе  утицаја  на  животну  средuну. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  плаиских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новот  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  области  просторног  и  урбанистичког  
планирања  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  жuвотну  средину. Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  планских  докумената, ортан  надлежаи  за  припрему  
плана  може  одлучити, по  претходно  прuбавњеном  миiпењу  органа  надлежног  за  
послове  запітите  животне  средине  и  других  заинтересоваиих  оргаuа  и  организација, да  
се  не  израђује  стратејпка  процена  утицаја  на  жuвотну  средину . 

Подручје  које  ће  се  обухватити  планом, површине  прнближно  22,50 ћа, налази  се  
у  Катастарској  општнни  Петроварадин . 

Обухваhени  простор  се  налази  источно  од  Буковачког  пута, у  делу  нзмеђу  две  
зnачајне  саобраћајнице : трасе  дела  државног  пута  ј  Б  21, која  представња  обилазницу  



око  Петроваралина , на  северу, и  гіродужетка  главне  мишелучке  саобраћајнице , која  ће  
се  на  простору  3аноша  укрстити  са  државним  путем  11 А  - 1 00 (Суботица  - Нови  Сад  - 
Београд), најугу. 

Планом  генералне  регулације  обухваћени  простор  је  у  загіадиом  делу, уз  
Буковачки  пут, намењен  породиішом  становању  и  оппітеградском  центру, а  спортском  
парку, парковским  површинама, заштитном  зеленилу  и  предіпколској  установи  у  
источном  делу. 

Планом  генералне  регулације  утврђено  је  да  је  за  обухваћен  простор  основ  nt 
реализацију  план  детањне  регулације  и  дефинисана  су  правила  усмеравајућег  карактера  
за  даЈву  разраду  простора. 

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

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

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  
планских  докумената  за  које  се  израђује  стратепхка  процена  утицаја  на  животну  
средину  (,,Службенн  лист  Града  ј-јовог  Сада , број  48/09), није  утврђен  као  простор  за  
који  се  израђује  стратепіка  процена  утицаја  плана  на  животну  средину, доноси  се  
репіење  о  негхриступању  нзради  стратешке  процене  утицаја  ллана  деталне  регулације  
породичног  становања  источпо  од  Буковачког  пуга  и  дела  подручја  ,,Ширине  Ј  у  
Петроварадину , на  животну  средину. 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  плана  детањне  регулациј  е  породичиог  становања  источио  од  Буковачког  пута  и  
дела  подручја  ,,Ширине  І  y Петроварадину , услови  запітите  животне  средине, односно  
потреба  покретања  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину, биће  угврђени  у  
складу  са  Захоном  о  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  Рс,І, 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  ( Сдужбени  гласник  РС,,, број  114/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву . 

РЕHУБЈІИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  војводинл  
ГРАД  НОВи  САД  
ГРАДСКА  УпРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : V-35-619/20 
дана: 16.09.2020. године  
ноВи  САД  

вД  НАЧЕЛНИКА  
дсјан  Михајловић  
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