
На  осНоВу  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласНик  
Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - ус, 24/1 І , 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  I-јовог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19). 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУІ  седници  од  18. јуна  202 1. године , доноои  

одлуку  
О  ИЗРАдИ  ПЛАНА  ДЕТАЈћНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
СТАРОГ  МАЈУРА  У  ПЕТРОВАРАДИНУ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  детајјне  регулације  Старог  Мајура  у  гјетроварадину  (у  дањем  тексту: План). 

Члан  2. 

Планом  ће  сс  обухватити  грађевинско  подручје  у  Катастарској  општини  
Петроварадин , унутар  опuсане  оквирне  границе . 

За  почетну  тачку  onuca оквирне  границе  Плана  утврђенаје  тачка  на  пресекујужне  
планиране  регулациове  линије  железничке  пруге  и  продуженог  нравца  границе  парцела  бр. 235 и  243/1. Од  ове  тачке  у  правцујугоистока  граница  се  поклана  сајужном  регулационом  
линијом  железничке  пруге  до  пресека  са  nравцем  паралелним  000вини  Рењковићеве  улице  
повученим  из  преломне  тачке  на  граници  парцела  бр. 398 и  2960/1, затим  скреће  ка  југу, прати  претходно  описан  правац  и  заnадну  регулациону  лuнију  Релковићеве  улице  до  пресека  са  осовином  Улице  Виктора  Новака . дање, граница  скреће  ка  југозападу , прати  осовину  Улице  Виктора  Новака  до  осовинске  тачке  број  762, затим  из  поменуте  осовинске  тачке  долази  до  тромеђе  nарцела  бр! 1223, 1224 и  2938/1 (Улица  Прерадовићева ). 0д  ове  тачке  у  правцујугозапада  и  северозапада  обухвата  и  нрати  границу  парцела  бр. 1223, 1222 и  1221, пресеца  парцелу  број  2864/4 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 2864/4, 2864/1 и  923. дање, граница  прати  северну  границу  парцеле  број  2864/1 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 2864/1, 933 и  937/1, затим  скреће  ка  североистоку , прати  западну  границу  парцеле  број  933 и  њеним  нроду?кеннм  nравцем  долази  до  северне  границе  парцеле  број  937/1, односно  долази  дојужне  регулационе  линије  Прерадовићеве  улице, затим  скреће  у  правцу  запада. прати  јужну  регулациону  линију  Прерадовићеве  улице  до  пресека  са  управним  правцем  повученим  из  тромеђе  парцела  бр. 2938/1 (Улица  Прерадовићева ), 779 и  2965 (Улица  Павла  Јуритвића  Штурма). Од  ове  тачке  у  правцу  севера  граница  прати  западну  регулациону  линију  Улице  Павла  Јуришића  Штурма, пресеца  Улицу  Павла  Јуријкића  ГHтурма  (по  огради ), долази  до  границе  nарцела  бр. 2965 и  235 и  пратије  у  nравцујугоистока  до  тромеђе  парцела  бр. 2965 (Улица  Павла  Јуришића  Штурма), 235 и  297. дање  граница  скреће  у  правцу  североистока , прати  западну  границу  парцела  бр. 297, 295, 296, 250, 2957/1 (Улица  Александра  Острошког), 242 и  243/1 и  продуженим  правцем  границе  парцела  бр. 235 и  243/1 долази  до  тачке  којаје  утврђена  за  почетну  тачку  оквирне  границе  Плана . 

Планом  ће  се  обухватитu прuближно  34,00 ћа. 



Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Генералпим  планом  града  ј-јовог  Сада  до  202 1. године  пречишћен  Теј(ст  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 39/06) (у  дањем  ТеІ(сту : Генерални  план), којим  је  обухваћени  
просТор  претежно  намењен  општестамбеним  зонама, општеградским  центрима  и  
парі(овима. 

Члан  4. 

Цињ  израде  Плана  је  утпрђивање  правила  уређења  и  правила  грађења , у  сі(ладу  са  
правилима  усмеравајућег  карактера  која  су  дата  Геnералним  планом. 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  планирања  одређенје  Генералиим  планом . 

Члан  б. 

Рок  за  израду  Планаје  четири  месеца  од  дана  ступања  на  снагу  ове  одлукс. 

Члан  7. 

Средства  за  израду  Плана  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  
земњишта . 

Члан  8. 

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

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неприступању  изради  стратејпке  процене  
утицаја  плана  детањне  регулације  Старог  Мајура  у  Петроварадину  на  животну  средину  и  
графички  приказ  оквирне  границе  обухвата  Плана. 

Члан  10, 

Рани  јавни  увид  обавиће  се  након  доношења  ове  одлуке, излагањем  материјала  
којим  се  представња  концептуални  оквир  просторіог  развоја, у  приземњу  пословне  зграде  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3 и  
у  просторијама  Месне  заједнице Петроваради n, Улица  Чајкоnског  број  lа, 
путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ:!/ѕkupѕtі na.novіѕad,rѕ/ranі .. 
javnі-uvі d/ u интернет  странице  Града  ј-Іовог  Сада  http ://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-
zа4јгbапјzам- і-gradj evі nѕke-poѕlove- 0. 
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Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  детајвне  регулације  Старог  Мајура, 
у  приземјву  пословне  зградс  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  број  3 и  у  просторијама  Месне  заједнице  
Петроварадин , Улица  Чајковског  број  ја, путем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  
Сада  httpѕ  ://ѕkuрѕtіnа.ПоУіѕаd гѕ/јаvпінујd/ и  интернет  странице  Града  Новог  Сада  

Члан  11. 

За  време  израде  Плана, а  најдуже  годину  дана  од  дана  ступања  на  снагу  ове  одлуке, 
забрањује  се  изградња  и  реконструкција  објеката  и  израда  пројеката  парцелације  и  
препарцелације  за  подручје  обухваћено  Планом, осим  за  изградњу  и  реконструкцију  
инфраструктурних  система , односно  израду  пројеката  парцелације  и  препарцелације  за  
потребе  инфраструктурних  система. 

Члан  12. 

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

РЕПУБЛИКА  СРЕиЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-449/2012-1 
18. јун  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Јена  Маринковић  Радомировић  



ПЛАН  дnАњНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СТАРИ  МАЈУР  
У  ПЕТРОВАРАДИНУ  

ОУХВАТ  ЛЛАНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

і  і  і ОвиРR г?АниЦАпЈ1АнскогГјодРЈА  

Јавно  предузеће  УРБАНИ3АМ  завод  за  урбанизам  
Нови  Сац, Булввар  цара  Лазара  зјјјј  



Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове , на  осноВу  члана  9. став  3. 3акона  о  
стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  
88/10), а  по  прибавњеном  Мишњењу  Градске  управе  за  заплиту  )КИВОТНС  средине , број  
Vј-501-1/2021-162 0д 21.05.2021! тодине, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕПРИСТУНАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  
ДЕТАЈјНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СТАГОГ  МАЈУРА  У  ПЕТРОВАРАДИпУ  НА  

ЖиВОТНУ  СГЕДИНУ  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  детањне  регуладије  
Старог  Мајура  у  Петроварадину  на  животну  средину, којом  ће  бити  обухваћен  простор  
у  границама  одређеним  одлуком  о  изради  план  детањне  регулације  Старог  Мајура  у  
Петроварадину . 

О  бр  а  з  л  о  лс  е  њ  е  

Захоном  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  
Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) nponucano je да  се  стратешка  процена  врши  за  
планове, програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања. 

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плана, 
по  претходно  прибавњеном  мијпњењу  органа  надлежног  за  послове  заштите  живопІе  
средине  и  других  заиптересованих  органа  и  организадија . Оддука  о  изради  стратепіке  
процене  утицаја  на  животну  средину  је  саставни  део  одлуке  о  изради  пјтана  и  објавњује  
се. 

Законом  о  планирању  и  изградњи  (ІСлужбени  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. прописаnо  је  да  носилац  израде  
плана, пре  доношења  одлуке  о  изради  планског  документа , од  надлежног  органа  за  
послове  заштите  животне  средине  прибавња  мијпњење  о  потреби  израде  стрателке  
процене  утицаја  на  животву  средину  

Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  животву  средину  (1 Службени  лист  Града  Новог  Сада1  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  области  просторног  и  урбанистичког  
плаnирања  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину . Поред  
тога  прописано  је  да  за  измене  планских  докумената , орган  надлежав  за  припрему  
плана  може  одлучити , по  претходно  прибавњеном  мишњењу  органа  надлежног  за  
послове  зтнтите  животне  средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација , да  
се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину . 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  202 1. године  - пречипіћев  текст  ( Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр. 39/06) којим  је  обухваћеви  простор  nретежно  намењен  
оппітестамбеним  зонама, општеградскнм  цевтрима  и  парковима . 

Планом  детањне  регулације  Старог  Мајура  обухпатиће  се  подручје  на  сремској  
страни  града  у  катастарсој  општини  Петроварадин , површине  приближно  34,00 ћа. 
Генералним  планом  утврђено  је  да  је  основ  за  реализадију  на  обухваћеном  подручју  
плав  детањне  регулације  и  дефинисава  су  правила  усмеравајућег  карактера  за  дању  
разраду  простора . 

Подручје  у  обухвату  Плана  налази  се  у  окВиру  3оне  надзора  (ограничења) или  зона  
другог  степена  урбанистичке  заштите  која  обухвата  и  Њудевит  дол  (Стари  Мајур) чији  
је  цињ  очување  матрице  и  ограничења  висине  објеката . 



доношењем  оБог  плана  омогућиће  се  планска  изградња  и  развој  обухваћеног  
простора  и  заштититиће  се  простор  као  целина  у  поступку  за  проглапіење  за  просторну  
културно  - историјску  целину. Планска  решења  усмерена  су  ка  искоришћењу  културно  

историјскнх  и  локационих  погодности  простора, што  ће  допринети  просторном  и  
спецнфwшом  економском  развоју , како  за  кориснике  тако  и  за  град  у  целини . 

Цил  израде  Плана  је  утврђивање  правила  уређења  и  правила  грађења , у  складу  са  
правилима  усмеравајућег  карактера  која  су  дата  Генералним  планом . 

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 број  4Ѕ/09), није  утврђен  као  простор  за  који  се  
израђује  стратешка  процена  утицаја  плана  на  животну  средину, доноси  се  решење  о  
непристукању  изради  стратешке  процене  утидаја  плана  деталне  регулације  Старог  
Мајура  у  Петроварадину , на  животну  средину. 

3ависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  плана  деталне  регулације  Старог  Мајура  у  Петроварадину , услови  запЈтите  
)кивотне  средине, односно  потреба  покретања  поступка  процене  утицаја  на  животну  
средину, биће  утврђени  у  складу  са  3аконом  о  процени  утидаја  на  животну  средину  
( Службени  гласник  РС , бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђиЕању  Листе  пројеката  
за  којеје  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  
утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС, ј, број  114/08). 
На  основу  свега  наведеног  одЈіучено  је  као  у  диспозитиву . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА Вд  НАЧЕЛНИКА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЛН-ІА  ВОЛЗОДИНА ејан  Млхајловић  
гРАд  нОВи  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  V-35-449/12 
Дана: 08.06.2021. године  
ноВи  САД  
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