
На  основу  члана  46. став  1. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републикс 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) и  члана  39. 
тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/1 9), 
Скупппина  Града  Новог  Сада  на  ју  седници  од  15. октобра  2020. годинс, доноси  

ОДЈІУКУ  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ДЕЛА  САЛАЈКЕ  СЕВЕРНО  Од  ПАРТИЗАНСКЕ  УЛИЦЕ  У  НОВОм  САДУ  

Члан  1. 

На  основу  овс  одлуке  израдиће  се  план  детал,не  регулације  дела  Салајке  северно  
од  Партизанске  улице  у  Новом  Саду  (у  далем  тексту: План). 

Члап  2. 

Планом  ће  се  обухватити  грађевинско  подручје  у  Катастарској  општини  Нови  Сад  
Т, унутар  описане  оквирне  границе . 

3а  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана  утврђена  је  тачка  на  пресеку  
продуженог  правца  северне  регулационе  линије  Улице  Теодора  Мандића  и  осовине  
Темеринске  улице. дале, у  правцу  запада, граница  прати  прстходно  описани  правац  и  
северну  рсгулациону  линију  Улице  Теодора  Мандића  и  њеним  продуженим  правцем  
долази  до  осовине  Сентандрејског  пута. од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  југоистока, 
прати  осовину  Сентандрејског  пута  и  долази  до  прссека  са  осовином  Партизанске  улице. 
Дале, у  правцу  североистока  граница  прати  осовину  Партизанскс  улице  и  долази  до  
пресека  са  осовином  Темеринске  улице. Затим  граница  скрећс  у  правцу  северозапада , 
прати  осовину  Темеринске  улице  и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  тачку  
описа  оквирне  границе  Плана. 

Планом  ће  се  обухватити  приближно  38 ћа. 

Члан  З. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дсфинисани  су  
Планом  генералне  регулације  зоне  рсконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  
у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  52/1 1, 17/17, 9/18, 22/19 и  50/1 9) (у  
далем  тексту: План  генералне  регулације ) којим  је  обухваћен  простор  намењен  за  
опLптеградске  и  линијске  центре, пословање  на  улазним  правцима, породично  становање, 
спортске  и  рекреативне  садржаје, средњу  школу, комплекс  намењен  потребама  државних  
органа, станици  за  снабдевање  горивом  и  саобраћајне  поврпјине . 
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Члан  4. 

Цил  израде  Плана  је  преиспитивање  важећег  планског  реінења  и  његово  
усклађивање  са  стањем  на  терену, потребама  корисника  простора  и  реализованим  
објектима , а  у  складу  са  смерницама  утврђеним  Планом  генсралне  реагулације . 

Члан  5. 

Концептуални  оквир  тіланирања  одређенје  Планом  генералне  регулације . 

Члап  б. 

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

Члан  7. 

Средства  за  израду  Плана  обезбеђена  су  у  Програму  уређивања  грађевинског  

земјњиіпта  за  2020. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 59/19 и  8/20), 

ЧЛаIІ  8. 

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

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлукс  су  Репіење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  

утицаја  плана  деталне  регулације  дела  Салајке  северно  од  Партизанске  улице  у  Новом  

Саду  на  животну  средину  и  графички  приказ  оквирне  границе  обухвата  Плана. 

Члаіі  10. 

Рани  јавки  увид  обавиће  се  након  дононіења  ове  одлуке, излагаа.ем  материјала  

којим  се  представзња  концептуални  оквир  уређења  простора, у  приземњу  пословне  зграде  

Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, 

у  просторији  Месне  заједнице  ,,Салајка  Нови  Сад, Шајкашка  улица  број  26, путем  

интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/ranі-javnі-uvі d/ 
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и  интернет  странице  Града  Новог  Сада  http://www.novіѕad.rѕ/latlgradѕka-uprava-za-
urbanіzanі-і-gradjcvіnѕke-poѕiovc-O.  

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  нацрта  плана  деталне  регулације  дела  Салајке  
северно  од  Партизанске  улице  у  Новом  Саду, у  јіриземлу  пословне  зграде  Јавног  
предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, у  
ііросторији  Месне  заједнице  Салајка  Нови  Сад, Шајкашка  улица  број  26 и  путем  
интернет  странице  Скупгптине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u 
интернет  странице  Града  Новог  Сада  http://www.novіѕad.rѕ/lat!gradѕka-uprava-za-
urbanіzam-і-gradjevіnѕke-poѕlove-O.  

Члан  11. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-474/2020-1 
15. октобар  2020! године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Јелен ринјсовић  Радомирови h 



ПЛАН  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ДЕПА  САЈІАЈКЕ  
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Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове , на  основу  члаi•ја  9. став  3. 

Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  Рсјј, бр. 

135/04 и  88/10), а  по  прибавѕњеном  Мишзњењу  Градске  управе  за  загптиту  животне  
средине, број  Vј-501-1/2020-202 оД  31.07.2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о  НЕПРИСТУјIАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТјІЦАЈА  ПЛАНА  
ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАіЏНЕ  ДЕЛА  САЛАЈЕЕ  СЕВЕРНО  Од  ПАРТИЗАНСКЕ  

УЛHЦЕ  У  НОВОМ  САДУ  НА  ЖHВОТНУ  СРЕДІјНУ  

Не  приступа  сс  изради  стратетпке  процене  утицаја  плаиа  дета.њне  регулације  
дела  Салајке  северно  од  Партизапске  улице  у  Новом  Саду  на  животну  средину, којом  
ће  бити  обухва iен  nростор  у  границама  одређеним  одлуком  о  изради  плаиа  дета.њне  
регулације  дела  Салајке  северно  од  Партизанске  улице  у  Новом  Саду. 

О6р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

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

Одлуку  о  изради  стратешке  процене  доноси  орган  надлежак  за  припрему  плана, 

по  претходно  прибавЈЂеном  мишзЂењу  органа  надлежног  за  послове  заштите  животне  
средине  и  других  заиитересоваНих  органа  и  организадија . Одлука  о  изради  стратешке  

процене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  део  одлуке  о  изради  плана  и  објавјЂујс  
се. 

Законом  о  плаuирању  и  изградњи  ( Службени  гласnик  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. 6. прописаuоје  да  носилац  
израде  плаuа, пре  доношења  одлуке  о  изради  планског  документа, од  надлежног  органа  
за  послове  заштите  животне  средине  прибавѕња  мимЈЂење  о  потреби  израде  стратешке  

продене  утицаја  на  животку  средину. 
Одлуком  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  

процена  утицаја  на  животну  средину  ( Tслужбени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 

одређене  су  врсте  плавских  докумената  у  области  просторног  и  урбанистичког  
планирања  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  жИвОтНу  средину. Поред  
тога  прописаuо  је  да  за  измене  планских  докумената , орган  Надле?кан  за  припрему  
плана  може  одлучити , по  претходно  прибавЈЂеном  МишЈЂењу  органа  надлежног  за  
послове  заштите  животне  средине  и  других  заuнтересоваuих  органа  и  организација , да  
се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  

Планом  тенералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  

целинама  у  Новом  Саду  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  52/11, 17/17, 9/18, 

22/19 и  50/1 9) којим  је  овај  простор  тјретежно  намењсн  за  општеградскс  и  линијске  
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центре, пословање  на  улазним  правцима, гтородично становање, спортске и  
рекреативне  садржаје , средњу  ілклу, комплекс  намењен  потребама  државних  органа, 
станиди  за  снабдевање  горивом  и  саобраћајне  поврцјине . 

Подручје  које  је  обухваћено  планом  налази  се  у  Новом  Саду, у  Катастарској  
опнітини  Нови  Сад  1, између  улица: Теодора  Мандића, Темеринске , Партизанске  и  
Сентандрејског  пута. 

За  простор  у  обухвату  плана  на  снази  је  План  детал,не  регулације  дела  Салајке  
између  улица  Теодора  Мандића, Темеринске , Партизанске  и  Сентандрејског  пута  у  
Новом  Саду  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 20/03 и  3 1/09). 

Цињ  израде  и  доношења  Плана  је  преиспитивање  важећег  планског  решења  и  
његово  усклађивање  са  стањем  на  терену, потребама  корисника  простора  и  
реализованим  објектима, у  складу  са  смерницама  утврђеним  Планом  генсралне  
реагулације , у  цињу  лакше  реализације  планираних  садржаја. 

С  обзиром  на  то  да  се  ради  о  простору  који  Одлуком  о  одређивању  врсте  
планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  угицаја  на  жиВотну  
средину  (іСлужбени  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  стратеІпке  процене  утицаја  плана  детањне  регулацuје  
дела  Салајке  северно  од  Партизавске  улице  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

3ависно  од  намене  и  услова  за  изградњу, за  пројекте  који  буду  реализовани  на  
основу  плана  детањне  регулације  дела  Садајке  северно  од  Партизанске  улице  у  Новом  
Саду, услови  заштите  ?кивотне  средине, односно  потреба  покретања  доступка  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  се  може  
захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , број  1 14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  у  диспозитиву . 
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