
На  основу  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републикс  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. закон, 9/20 и  52/21) и  члана  39. 
тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУјІ  седници  од  22. јула  202 ј . године, доноси  

оДлуку  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПОДРУЧЈА  ЈУЖНО  ОД  ГЛАВНЕ  ГРАДСКЕ  САОБРАЋАЈНИЦЕ  НА  
АЛИЕЕГОВЦУ , А  ЗАПАДНО  ОД  ЗАНОШКОГ  ПОТОКА  У  ПЕТРОВАРАДИНУ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  детањне  регулације  подручјајужно  од  главне  
градске  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  западно  од  Заношког  потока  у  Петроварадину  (у  
дањем  тексту ; План). 

Члан  2. 

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

За  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана  утврђена  је  тачка  на  пресеку  јужне  
планиране  регулационе  линије  саобраћајнице  (продужетак  главне  Мишелучке  
саобраћајнице ) и  западнс  границе  парцеле  број  5641 у  северном  делу  Плана. дање, граница  
у  nравцу  истока  прати  јужну  планирану  регулациону  линију  саобраћајнице  до  пресека  са  
границом  грађевинског  подручја  Града  Новог  Сада. Од  овс  тачке, граница  скреће  ка  
југозападу  и  прати  границу  грађевинског  подручја  Града  Новог  Сада  до  пресека  са  
источном  планираном  регулационом  линијом  саобраћајнице . дање, граница  сl(реће  ка  
северу, прати  западну  границу  парцеле  број  5677, источну  планирану  регулациону  линију  
саобраћајнице  до  пресека  са  северном  границом  парцеле  број  5680, скреће  ка  истоку , прати  
северну  границу  парцеле  број  5680, скреће  ка  северу, прати  западне  границе  парцсла  бр. 
5682, 5683, 5684, 5692, 5694/2, 5694/1, 5699, 5701/1, 5701/2, 5702/1, 5703, 5704, 5708, 5711 
и  5714, скреће  ка  североистоку  и  прати  северозападну  границу  парцела  бр. 5714 и  5713, 
пресеца  парцелу  број  6657 (пут), прати  северну  границу  парцеле  број  5648/2 до  пресека  са  
источном  планираном  регулационом  линијом  саобраћајнице . 0д  ове  тачке, граница  скреће  
ка  северу  и  прати  источну  планирану  регулациону  линију  саобраћајнице  и  долази  до  
почетне  тачке  описа  оквирне  границе  Плана. 

Планом  ће  се  обухватити  прибли)кно  41,45 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  дањем  тексту : 
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План  генералне  регулације ),  којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  туристичко -
спортско -рекреативним  гјовршинама , заштитном  зеленилу , водном  землишту  (поток) и  
саобраћајним  површинама . 

Члан  4. 

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

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређен  је  Планом  генералне  регулације . 

Члан  б, 

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

Члан  7. 

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

Члан  8. 

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

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  плана  деталне  рсгулације  подручја  јужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  
Алибеговцу , а  зајіадно  од  Заношког  потока  у  Петроварадину  на  животну  средину, и  
графички  приказ  обухвата  планског  подручја . 

Члан  10. 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке , излагањем  материјала  
којим  се  представња  концентуални  оквир  просторног  развоја , у  нриземњу  пословне  зграде  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  
просторијама  Месне  заједнице  ,Петроварадин , Петроварадин , Улица  Чајковског  број  а, 
путем  интернет  стра iіице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ/ranі-
javnі-uvіd/ u интернет  странице  Града  Новог  Сада  http://www.novіѕad.rѕ/іat/gradѕka-uprava-
zа-uгbаnzам-ј-gгаdјеvјпѕkе-роѕ1оуе-0.  

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  детањне  регулације  подручјајужно  
од  главне  градске  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  западно  од  Заношког  потока  у  
Петроварадину , у  приземњу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  нросторијама  Месне  заједнице  
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Петроварадин , Улица  Чајковског  број  lа, путем  интернет  странице  
Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ  ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  страницс  
Града  Новог  Сада  ћttр://www.поУіѕаd.гѕ/lаt/gгаdѕkа-нргаvа-zа-uгbаnіzамј..gгаdјеујнѕkе  
poѕlove-O. 

Члан  п. 

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 : 35-376/2021-1 
22.јул  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

 

МЅсЛлена  Маринковић  Радомировић  



ПЛАН  дЕТАГћНЕ  РЕГУЛДЦИЈЕ  
ПОДРУЧЈА  ЈКНО  од  ГЛАВНЕ  ГРАДСКЕ  САОБРАЋДЈНИЦЕ  НА  АЛИБЕГОВЦУЈ  

АЗАПАДНО  ОДЗАНОШКОГ  ПОТОКАУ  ПЕТРОВАРАдИНУ  

ОБУХВАТПЛАНСКОГПОДРУЧЈА  

-- 

__г vф  

, І  

 ОКРНАГРЧЦА НСОГПОДРЈА б ІО О 2 О 15 

Јавно  предузеће  УРБАНИЗАМ  3авод  за  урбанизам  
Ноаи  Сад, Булеиар  цара  Лазара  злјј  



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. 
Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  ісинотну  средину  (1 Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавњеном  Мишњењу  Градске  управе  за  зајлтиту  )кивотне  
средине , број  Уј-501-1/2021-139 од  26.04.2021. године, доноси  

РЕ LHЕЊЕ  

о  НЕЛРИСТУHАЊУ  И3РАди  СТРАТЕШКЕ  HРОЦFНЕ  УТјјЦАЈА  ПЈЈАНА  
ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЈІАЦИЛ  ПОДРУЧЈА  јУжно  од  ГЛАВНЕ  ГРАДСКЕ  

САОБРАЋАЈницЕ  НА  АЈјиЕЕГОВЦУ , А  ЗАЈІАДНО  од  зношког  ПОТОКА  
У  ШТРОВАРАДШІУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДШІУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  утацаја  плана  детајтне  регулације  
подручјајужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  западно  од  Занопіког  
потока  у  Петроварадину  на  животну  средину, којом  ће  бити  обухваћен  простор  у  
границама  одређеним  одлуком  о  изради  плана  детајLне  регулације  подручја  јужно  од  
главне  градске  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  западно  од  Заношког  потока  у  
Петроварадину . 

О  бр  а  з  л  о  бс  е  њ  е  

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

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плана, 
по  претходно  прибавњеном  мишњењу  органа  надлежног  за  послове  зајптите  жиuотне  
средине  и  других  заннтересованих  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  изграді bи  ( 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  доноњења  одлуке  о  изради  планског  документа, од  надлежног  органа  
за  послове  заштите  животне  средине  прибавња  мишЈЂење  о  потреби  израде  стратеіпке  
процене  утицаја  на  животну  средину. 

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  животну  средину  ( Слу)[сбени  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  претходно  прибапњеном  мишњењу  органа  надлежног  за  
послове  заштите  ісивотне  средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација , да  
се  не  израђује  стратешка  процена  утuцаја  на  животну  средину! 

Простор  који  ће  бити  обухваћен  планом  детајвне  регулације  подручја  јужно  од  
гланне  градске  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  западно  од  Заношког  потока  у  
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Петроварадину , налази  се  на  сремској  страни  града, у  Катастарској  оппітини  
Петроварадинповршине  приближно  41,45 ћа. 

Палном  генералне  регулације  Алибеговца  са  подручјем  за  породично  становање  
на  југоистоку  Петроварадина  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  8/19) утврђено  
је  да  је  за  обухваћени  простор  основ  за  реализацију  план  детањне  регулације  и  
дефинисана  су  правила  усмеравајућег  карактера  за  далу  разраду  простора, а  
обухваћени  простор  претежно  ј  е  намењен  гуристичко -спортско-рекреативним  
површинама , загцтитном  зеленилу, водном  земЈЂишту- поток  и  саобраћајним  
површинама . 

Простор  се  налази  западно  од  Државног  пута  ІјА-100 (Суботица  Нови  Сад  - 
Београд) преко  којегје  добро  повезан  са  централним  градским  садржајима. 

доминантни  облик  становањаје  породично , максималне  спратности  до  П+1+Пк. 
Заношки  поток  налази  се  дуж  једне  границе  плана  која  се  поклапа  са  границом  

грађевинског  подручја  града  Новог  Сада, те  зона  његове  заштите  представња  
ограничења  у  простору. 

Југоисточни  део  просторног  обухвата, са  аспекта  носивости  тла  и  погодности  за  
изградњу, карактериціе  непогодан  терен, где  he ce градња  условити  претходним  
геомеханичким  истраживањима . Североисточни  део  на  парцелама  које  се  целе  или  
делимично  налазе  у  зони  нестабилне  падине  или  умиреног  клизишта, за  сваку  
nојединачно  парцелу  обавезноје  извршити  инжењерско - геолошка  испитивања . 

Цињ  израде  и  доношења  Ппана  је  утврђивање  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  гіланских  
докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  псивотну  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  
непристуггању  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  детањне  регулације  подручја  
ју)кно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  Алибеговцу, а  западно  од  заношког  лотока  у  
Петроварадину  на  животну  средину . 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  плана  детаЈвне  регулације  подручја  јужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  
Ллибеговцу, а  западно  од  Заношког  потока  у  Петроварадину , 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  бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  
обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  сс  може  захтсвати  процена  утицаја  
на  животну  средину  ( 1Службени  гласник  РС 1 , број  1 14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  у  диспозитиву . 

РЕПУБЈјИКА  СРБИЈА  
АУТОпОМНА  HOKPAJRHA ВОЛЗОДИА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УHРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број ; У-35-376/21 
дана; 29.04.2021. године  
Нови  слд  
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