
На  основу  члана  46. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службспи  гласник  
Републикс бр. 72/09, Ѕ I/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  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХЈ  седници  од  12. марта  2021. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПОДРУЧЈА  СТАНОВАЊА  ,,САЈЛОВО  У  НОвом  САДУ  

Члан  1. 

На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  план  деталне  регулације  подручја  становања  
у  Новом  Саду  (у  далем  тексту : План). 

Члан  2. 

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

За  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана  утврђена  је  тачка  на  пресеку  
осовине  регионалног  пута  Нови  Сад  Врбас  и  продуженог  правца  западне  границе  
парцеле  број  9957. Од  ове  тачке  у  правцу  југоистока  граница  прати  осовину  регионалног  
пута  Нови  Сад  - Врбас  до  пресека  са  продуженим  правцем  источне  границе  парцеле  број  
10226/2, затим  скреће  ка  југозападу , прати  претходно  описан  правац  и  источну  границу  
парцеле  број  10226/2 до  тромеђе  парцела  бр. 10226/2, 9170 и  9958. дале, граница  скреће  
ка  северозападу , пресеца  парцелу  број  10226/2 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 10226/2, 
10228 и  9151/26, затим  скреће  кајугозападу , прати  западну  границу  парцеле  број  10226/2 
до  тромеђе  парцела  бр. 10226/2, 9223/88 и  9219, односно  до  границс  грађевинског  
подручја  Града  Новог  Сада . Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  северозападу , прати  границу  
грађевинског  подручја  Града  Новог  Сада, односно  прати  северну  границу  парцеле  број  
9219 и  њеним  продуженим  правцем  долази  до  западне  регулационе  линије  улице. даЈЋе, 
граница  скреће  ка  североистоку , прати  западну  регулациону  линију  улице  до  тромеђе  
парцела  бр. 9241/2 9242/1 и  9240/21, затим  скреће  ка  северозападу , прати  северну  границу  
парцеле  број  9241/1 и  њеним  продуженим  правцем  долази  до  западне  границе  парцеле  
број  10224/2. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  североистоку , прати  западnу  границу  
парцела  бр. 10224/2 и  9957 и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  тачку  описа  
оквирна  граuице  Плана . 

Планом  ће  се  обухватити  приближно  106,50 lіa. 

Члан  3. 

Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Планом  генералне  рсгулације  простора  за  мешовиту  намену  западно  од  Суботичког  
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булсвара  и  северно  оД  Булевара  војводс  Стспе  у  І-Іовом  Саду  (,,Службени  лист  Града  
ј-јовог  Сада , бр.  15/12, 38/18, 39/18 исправка  и  60/20) (у  дањем  тексту: План  генералнс  
регулације ), којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  за  породично  становање , 
пословање, основну  школу, дечју  установу , здравствену  станицу, централне  функције, 
верски  објекат, спортски  парк, хлорну  станицу  и  саобраћајне  површине . 

Члан  4. 

Ци.њ  израде  Плана  је  преиспитивањс  важећих  планских  решења  и  њихоВо  
усклађнвање  са  стањем  на  терену , потребама  корисника  простора  - и  реализованим  
објектима , у  складу  са  смерницама  утврђеним  Планом  генералне  реагутацјје , а  Ј  цињу  
лакіпе  реализације  nланираних  садржаја . 

Члап  5. 

ј{оицептуални  оквир  планирања  одреl)ен  је  Планом  генералгіе  регулације . 

ЧлаІІ  6. 

Рок  за  израду  Пла1Іа  је  три  месеца  од  дана  ступан)а  на  снагу  ове  одлуке! 

ЧлаІІ  7. 

Средства  за  израду  Плана  обезбеђег iа  су  у  Програму  уређивања  грађевиnског  
зем.њишта. 

Члан  8. 

Плаіі  ће  израдити  Јавно  предузсће  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Члан  9. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  
утицаја  плана  детањне  регулације  подручја  станован)а  ,Сајлово  у  Новом  Саду  на  
животну  средину  и  графички  приказ  оквирне  границе  обухвата  Плана. 

Члан  10. 

Рани  јав iіи  увид  обавиће  сс  наісон  доношења  ове  одлуке , иалагањем  материјала  
којим  се  представ.ња  концеnтуални  оквир  уређсња  простора , у  призем.њу  пословне  зграде  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  І-јовп  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  3, 

у  просторијама  Месне  заједнице  ,,Сајлово  Нови  Сад, Улица  Горње  Сајлово  број  37, 

пугем  интернет  странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ/ranі- 



javnі-uvіd/  u интернет  странице  Града  І-јовог  Сада  http://www.novіѕad.rѕ/lat/gradѕka-uprava-
za-urban  іzam - і-gradj evі n ѕke-poѕlove-O. 

Јавни  увид  обавиће  се  излагањем  Нацрта  плана  детајне  регулације  подручја  
становања  ,,Сајлово  у  Новом  Саду, у  приземлу  пословне  зграде  Јавног  предузећа  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  број  З, у  просторијама  
Месне  заједнице  ,,Сајлово  Нови  Сад, Улица  Горње  Сајлово  број  37 и  путем  интернет  
странице  Скупштине  Града  Новог  Сада  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/javnі-uvіd/ u интернет  
странице  Града  Новог  Сада  http ://www.novіѕad.rѕ/laL/gradѕka-uprava-za-urbanіzam-і -
gradjevі nѕke-poѕ iove-O. 

Члан  11. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 35-738/2020-1 
12. март 2021. године  
НОВи  САД  

Председница  

МЅс]е,леі1аМаринковић  Радомировић  
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Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, на  основу  члана  9. став  3. 
Закона  о  стратешкој  процсни  утицаја  на  ?КИВОТН  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), а  по  прибавњеном  Мишњењу  Градске  управе  за  заштиту  кивотне  
средине , број  УІ-501-1/2020-251 од  14.10.2020. године, доносн  

РЕШЕЊЕ  

О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  
ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЛ  ПОДРУЧЈА  СТАНОВАЊА  ,,САЈЛОВО  У  НОВОМ  

САДУ  НА  жиВОтнУ  СРЕДИНУ  

Не  приступа  се  изради  стратејлке  процене  утицаја  плана  дета.њне  регулације  
дела  подручја  становања  ,,Сајлово  у  Новом  Саду  на  жавотну  средину, којом  ће  бити  
обухваћен  простор  у  границама  одређеним  одлуком  о  изради  плана  дета.њне  регулације  
подручја  становања  ,,Сајлово  у  Новом  Саду. 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  ЖИВОТН  среднну  ( Службени  гласник  
Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10) прописано  је  да  се  стратешка  процена  врши  за  
планове, гірограме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања. 

Одлуку  о  изради  стратешке  проценс  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плана, 
по  претходно  прибавњеном  мипіњењу  ортана  надле?кног  за  послове  заштите  животне  
средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација . Одлука  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  срединује  саставни  дсо  одлуке  о  изради  плана  и  објавњује  
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, 93/13 - 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  мишјење  о  потреби  израде  стратешке  
процене  утицаја  на  животну  средину . 

Одлуком  о  одређиваіLу  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  
процена  утицаја  на  жИВОтну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  48/09), 
одређене  су  врсте  планских  докумената  у  области  просторног  и  урбанистичког  
nланирања  за  које  се  израђује  стратешка  процсна  утицаја  на  животну  средину . Порсд  
тога  прописано  је  да  за  измене  планских  докумената , орган  надлежан  за  припрему  
плана  може  одлучити , по  претходно  прибавњеном  мишњењу  opraІ-ra надлежног  за  
послове  заштите  животне  средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација , да  
се  не  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  ?КИВОТН  средину. 

Услови  и  смерпице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Плапом  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  западно  од  суботичког  
булевара  и  северно  од  Булевара  војводе  Степе  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр.  15/12,38/18 и  39/18-исправка), којимје  обухваћени  простор  претежно  
намењен  за  породично  становање , пословање, основну  школу, дечју  установу , 



здравствспу  стајіицу, централнс  фувкције , верски  објекат  спортски  парк, хлорНу  
станицу  и  саобраhајне  површинс . 

Гјростор  који  ће  се  обухватити  планом  обухвата  севсрозападни  део  грађевинског  
подручја  Новог  Сада. Планом  ћс  бити  обухваћеп  простор  северозападно  од  Улице  
доње  Сајлово  и  југозападпо  од  Улице  Руеначки  пут  у  І-Іовом  Саду. Приближна  
површина  обухваћеног  подручја  износи  око  106,60 ћа  и  налази  се  у  Катастарској  
опілтини  Нови  Сад  Іу . 

Важећи  плански  основ  за  реализацију  на  обухваћеном  просторује  План  деталне  
егулације  подручја  становања  Сајлово  у  Новом  Саду  (,,Службсни  лист  Града  Новог  

Сада , број  27/07) и  План  деталне  регулације  простора  намењеног  за  проніирсње  
Сајлова  у  Новом  Саду  (,,Службеви  лист  Града  Новог  Сада , број  40/10). 

Цил  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  Плаuом  генералне  
регулације , 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  утицаја  на  животну  средину  
(11Слу?кбени  лист  Града  Новог  Сада11  број  48/09), није  утврђен  као  простор  за  који  се  
израђује  стратеіпка  процена  утицаја  плана  на  животну  средину , доноси  се  решењс  о  
неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  nnaі-іa детаЈвне  регулације  дела  
подручја  становања  ,,Сајлово  І-Іовом  Саду  на  животну  средину . 

Зависно  од  намене  и  услова  за  изградњу , за  пројекте  који  буду  реапизовани  на  
основу  плана  деталне  регулације  дела  подручја  становања  ,,Сајлово  у  Новом  Саду, 

услови  заi!јтите  животне  средине , однссно  потреба  покретања  поступка  процене  
утицаја  на  животну  средиЈ -іу, биће  утврђени  у  складу  са  Законом  о  процеnи  утицаја  на  
)кивоті -іу  средину  ( Службени  гласник  РСI, бр! 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  
Листе  пројеката  за  које  је  обавезііа  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  
захтевати  процепа  утицаја  na животну  средину  (llслужбени  гласник  РС , број  1 14/08). 

На  основу  свега  наведеног  одлученоје  као  у  диспозитиву . 

вд  НАЧЕЛНИКА  
Дејан  Михајловић  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број  : У-35-738/20 
Дана: 610.2020. године  
НОВИ  САД  
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