
На  основу  члана  46. став  1. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике  Србиј&, бр. 72/09, 8 1/09 - 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) и  члана  39. 
тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  І-Iовог  Сада  на  XVII седници  од  22. јула  2021. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПРОСТОРА  ,,ЛИВАДЕ  јј  НА  АЛИБЕГОВЦУ  У  СРЕМСКОЈ  КАМЕНИЦИ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  деталне  регулације  простора  ,,Ливаде  јј  на  
Алибеговцу  у  Сремској  Каменици  (у  дањем  тексту : План). 

Члан  2. 

Планом  ће  се  обухватити  грађевинско  подручје  у  Катастарској  опілтини  Сремска  
Каменица, унутар  описане  оквирне  границе . 

За  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана  утврђенаје  тачка  на  пресеку  осовине  
планиране  улице  и  источне  границе  парцеле  број  3983 (пут) у  северном  делу  Плана. Од  ове  
тачке  у  правцу  истока  граница  прати  осовину  планиране  улице, пресеца  парцелу  број  1068 
(пут) и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 1068 (пут), 1064/3 и  1066/1, наставла  ка  истоку, прати  
северну  границу  парцела  бр. 1064/3 и  1065/2, скреће  кајугу, прати  источну  границу  парцела  
бр. 1065/2, 1065/1, 1060/2, 1060/1, 1059 и  1050, долази  до  северне  границе  парцеле  број  
1094/3, скреће  ка  истоку, прати  северну  границу  поменуте  парцеле, долази  до  тромеђе  
парцела  бр.  1094/3, 1089 и  1094/1 и  пресеца  парцелу  број  1094/1. дање, граница  скреће  ка  
југу  и  прати  источну  границу  парцеле  број  1094/1, скреће  ка  западу , пресеца  парцелу  број  
1094/1, прати  јужну  границу  парцела  бр. 3351, 3354, 3357/3 и  3357/1, скреће  ка  
северозападу , пратијугозападне  границе  парцела  бр. 3357/1, 3358, 3360/1 и  3364 и  долази  
до  источне  планиране  регулационе  линије  улице . Од  ове  тачке, граница  скрсће  ка  северу  и  
прати  источну  планирану  регулациону  линију  улице  и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  
nочетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана . 

Планом  ће  се  обухватити  приближно  30,50 ћа. 

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  8/19) (у  далем  тексту : 
План  генералне  регулације ), којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  туристичко -
спортско-рекреативним  површинама  и  заштитном  зеленилу . 
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Члан  4. 

Цил  израде  Плана  је  утврђивање  nравила  уређења  и  правила  грађења, у  складу  са  
ііравилима  усмеравајућег  каракгера  која  су  дата  Планом  генералне  регулације . 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређенје  Планом  генералнерегулације . 

Члан  б. 

Рок  за  израду  Планаје  пет  месеци  од  дана  стуііања  на  снагу  ове  одлуке . 

Члан  7. 

Средства  за  израду  Плана  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
землипјта  за  2021. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  59/20, 5/21, 9/21, 15/21 
и  23/21). 

Члан  8. 

План  ће  израдити  Јавно  предузеће Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  плана  деталне  регулације  простора  ,,Ливаде  

јј  на  Алибеговцу  у  Сремској  
Каменици  на  животну  средину , и  графички  приказ  обухвата  планског  подручја . 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке , излагањем  материјала  
којим  се  представа  концептуални  оквир  просторног  развоја, у  приземњу  пословне  зграде  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  
просторијама  Mec!Іe заједнице  ,,Сремска Сремска  Каменица , Марка  
Орешковића  број  lа, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі-javnі -uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
http://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і-gradjevіnѕke-poѕіove-0.  

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  деталне  регулације  простора  
,,Ливаде  јј  на  Алибеговцу  у  Сремској  Каменици , у  приземлу  пословне  зграде  Јавног  
предузећа Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  
просторијама  Меспе  заједнице  ,,Сремска Сремска  Каменица, Марка  
Ореіпковића  број  ја, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  
httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  
http://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-za-urbanіzanі.і-gradjevі nѕke-poѕ!ove-0.  



Члан  11. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осМог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-375/2021-1 
22.јул  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

М Јелена  Маринковић  Радомировић  
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ПЛАН  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  
•ЛИВАДЕ  11 ј-јА  АГIИБЕГОВЦУ  У  СРЕМСКОЈ  КАМЕНИЦИ  

ОБУХВАТ  ПЛАНСКОГ  ПОДРУЧЈА  
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Јавно  предузоће  УРБАНИЗАГVІ  3авод  за  урбанизам & Нови  Сод, Булеоар  царо  Лазара  зјјЈј  



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  осНову  члана  9. став  3. 
Закона  о  стратешкој  гіроцени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС 1 , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавЈЂеном  Мишњењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  
средине, број  УІ-501-1/2021-144 од  28.04.2021. године, доноси  

РЕШЕНЕ  

о  НЕпРИСТУпАЊУ  ИЗРАДH СТРАТЕШКЕ  НРОЦЕНЕ  УТHЦАЈА  ПЈІАНА  
дFТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦЈЕ  просторл  ,,ЈHІВАДЕ  јј  НА  АЈјиБЕГОВЦУ  У  

СРЕМСКОЈ  КАМЕНиЦИ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДHНУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  деталне  регулације  
простора  ,,Ливаде  на  Алибетовцу  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину, којом  
ће  бити  обухваћен  простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  изради  плана  деталне  
регулације  простора  ,,Ливаде  јј  на  Алибеговцу  у  Сремској  Каменици . 

О  бр  азл  о  ж  е  њ  

Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (TСлужбени  гласник  
Републике  Србије  бр.  135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратешка  процена  Врши  за  
планове1  програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања . 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плана, 
по  преіходно  прибавњеном  мишњењу  органа  надлежuог  за  послове  заптите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавЈЂује  
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  и  9/20), у  члану  46. ст. 6. прописаноје  да  носилац  
израде  плана, пре  доношења  одлуке  о  изради  планског  документа  од  надлежног  органа  
за  послове  заштите  животне  средине  прибавња  мишњење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  средину . 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  жuвотну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  области  просторног  и  урбанистичког  
планирања  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину . Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  планских  докумената, орган  надлежан  за  припрему  
плана  може  одлучити, по  преіходно  прибавњеном  МИH1ЈЂСЊ  органа  надлежног  за  
послове  заштите  животне  средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација , да  
се  не  израђује  стратепжа  процена  утицаја  на  животну  средину. 

Простор  који  ће  се  обухватити  планом  деталне  регулације  простора  ,,Ливаде  11 
на  Алибеговцу  у  Сремској  Каменици , површине  приближво  30,50 ha налази  се  у  
источном  делу  Алибеговца . 

Палном  генералне  регулације  Алибеговца  са  подручјем  за  породично  становање  
на  југоистоку  Петроварадина  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  8/19) утврђено  
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јс  да  је  за  обухваћени  простор  основ  за  реализацију  план  деталне  регулације  и  
дефинисана  су  правила  усмеравајућег  карактера  за  далу  разраду  простора, а  
обухваћени  простор  претежно  је  намењен  туристичко -спортско -рекрсативним  
површинама  и  заштитном  зепенилу . 

Планом  обухваћен  простор  карактерише  нагнуг  и  брежулкаст  терен  и  присуство  
фрушкогорског  потока  - Роков  поток! Простор  се  одликује  малом  изграђенош hу  и  
великим  процснтом  површина  под  воћнацима , виноградима  и  повртларским  
културама . 

Мрсжа  саобраћајница  није  реализована  и  чине  је  постојећи  атарски  пугеви . 
Простор  сс  налази  јужно  од  државног  пута  ГБ  реда  број  21, преко  којег  је  добро  
повезан  са  централним  градским  садржајима . 

Роков  поток  (еколопіки  коридор) налази  се  дуж  западне  границе  Плана, те  зона  
његове  заштите  представа  ограничења  у  простору . 

Простор  у  већој  мери, са  аспекта  носивости  тла  и  погодности  за  изградњу, 
карактерише  непогодан  терен, где  ће  се  градња  условити  претходним  геомеханичким  
истраживањима . 

Туристичко  - спортско рекреативне  површине  планираhе  се  за  лоцирање  
спортских , угостителских  и  објеката  за  смештај  посетилаца  као  и  различите  забавне  и  
културне  садржаје . У  оквиру  ове  намене  лланираће  се  садржаји  везани  за  спорт  и  
рекреацију  у  смислу  отворених  терена  и  мањих  објеката  на  комплексима  прожетим  
зеленим  површинама . Туристички  објекти  којеје  могуће  реализовати  не  овом  простору  
су: хотели, смепітајни  капацитети , угоститеЈbски  објекти , етно-центри, конгресни  
центри  и  сл. Могуће  је  планирање  смештајно-угоститењских  садржаја  различитог  
нивоа  услуга, као  и  развој  различитих  садржаја  културе  и  забаве . Заузетост  објектима  
ће  се  планирати  на  максимално  3О% парцеле . 

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

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  
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  израдu стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину . 

Зависно  од  иамене  и  услова  за  изградњу , за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  плана  детане  регулације  простора  ,,Ливаде  јј  на  Алибеговцу  у  Сремској  
Каменици , услови  заштите  животне  средине, односно  потреба  покретања  поступка  
процене  утицаја  на  животну  средину, биће  утврђени  у  складу  са  Законом  о  процени  
утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС 1 , 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  114/08). 
На  основу  свега  наведеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву . 

РЕПУБЛЈіКА  СРБИЈА Вд  НАЧЕЛШіКА  
АУТОНОМ}IА  HOKPAnіHA ВОЛЗОд1H  дејанмихајловић  
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