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На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 
47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст (''Службени лист Града 
Новог Сада'', број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на XIV седници  9. јуна 2009.  године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА САЛАЈКЕ 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА ТЕОДОРА МАНДИЋА, 

ТЕМЕРИНСКЕ, ПАРТИЗАНСКЕ И 
СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Овом одлуком врше се измене и допуне ПЛАНА ДЕ-
ТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА САЛАЈКЕ ИЗМЕЂУ УЛИ-
ЦА ТЕОДОРА МАНДИЋА, ТЕМЕРИНСКЕ, ПАРТИЗАН-
СКЕ И СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 20/2003) (у 
даљем тексту: План). 

Члан 2.

У Плану одељак “3. НАМЕНА ПРОСТОРА, ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА” пододељак “3.1. 
Намена простора” у ставу 1. алинеја пет брише се и 
додаје се нова алинеја која гласи:

“- комплекс за потребе државних органа.’’
У подтачки “3.1.1. Општеградски центри” став 1. 

мења се и гласи:
“Општеградски центри на подручју плана планирају 

се дуж Сентандрејског пута (површина подручја је 1,40 
ha нето) и дуж Темеринске улице у делу између улица 
Теодора Мандића, Шајкашке, Карађорђеве и Партизан-
ске (површина подручја је 3,03 ha нето). Ови центри 
представљају зону повезивања у јединствени систем 
центара у граду и развијаће се као линијски центар, који 
ће постепено добијати карактеристике општеградског 
центра (концентрација становника, пословног простора, 
јавно коришћење слободног простора). У зони опш-
теградског центра на једној грађевинској парцели у ок-
виру пословног објекта може се изградити само једна 
стамбена јединица. Изградња пословних апартмана се 
не планира. У делу Темеринске, Шајкашке, Карађорђеве 
и Партизанске улице, у коме је постојеће породично 

становање, однос становања и садржаја центра пости-
же се временом, односно у фази реализације центра 
прво се утврђује намена."

Став 2. мења се и гласи:
"Учешће пословног простора у укупно изграђеном 

простору је преко 70%."
Назив подтачке "3.1.5. Пословно-административни 

комплекс" мења се и гласи: "3.1.5. Комплекс за потре-
бе државних органа".

У првој реченици речи:" Пословно-административни 
комплекс" замењују се речима: " Комплекс за потребе 
државних органа".

У пододељку "3.3. Правила грађења" подтачка 
"3.3.1. Општеградски центри" у ставу 1. после четврте 
реченице текст до краја брише се.

Став 2. мења се и гласи:
"Степен заузетости парцеле је 50%."
У ставу 5. после друге реченице додаје се реченица 

која гласи:
"У зони Темеринске улице дозвољена спратност је 

до П+2(3), односно приземље, до два спрата и повучен 
трећи спрат за минимално 2 m."

После става 6. додаје се став 7. који гласи:
"За комплексе веће од 1 ha или комплексе који 

мењају намену и уводе нову технологију, условљава се 
израда урбанистичког пројекта, уз поштовање претход-
но наведених урбанистичких параметара." 

Подтачка ''3.3.3. Спортски центар'' после става 7. 
додаје се став 8. који гласи:

''Реализација спортских садржаја је фазна. Код реа-
лизације појединих целина (целине исток или запад) 
обавезна је израда архитектонско-урбанистичког ре-
шења за целину, а број фаза утврдиће се у односу на 
могућности понуђеног решења.''

Назив подтачке "3.3.5. Пословно-административни 
комплекс" мења се и гласи: "3.3.5. Комплекс за потре-
бе државних органа".

После подтачке "3.3.8. Заштита и унапређење жи-
вотне средине" додаје се подтачка 3.3.9. која гласи:

"3.3.9. Посебна правила грађења која се приме-
    њују у поступку прибављања накнадног 
    одобрења за бесправно изграђене објекте 
    или изведене друге грађевинске радове 
    унутар грађевинског рејона

Посебна правила грађења утврђена овим планом 
примењују се за легализацију бесправно изграђених 
стамбених, помоћних и других објеката, односно изве-
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дених других грађевинских радова на постојећим објек-
тима, без грађевинске дозволе, у подручју обухвата 
плана, а који су: 

-  пријављени органу градске управе Града Новог 
Сада надлежном за издавање одобрења за из-
градњу објеката, 

-  пописани до 13. маја 2003. године по службеној 
дужности од стране Комисије за утврђивање обје-
ката изграђених без грађевинске, односно упот-
ребне дозволе, 

- пописани до 13. маја 2003. године по појединачној 
пријави власника објекта изграђеног без грађе-
винске дозволе, поднетој Комисији за утврђивање 
објеката изграђених без грађевинске, односно 
употребне дозволе. 

Овим посебним правилима утврђују се могућа одсту-
пања од правила грађења утврђених овим планом за 
нову изградњу или извођење других радова на пос-
тојећим објектима (реконструкција, доградња, надзиђи-
вање, промена намене, затварање тераса, лођа и сл.), 
која се односе на: 

-  план парцелације,
-  проценат изграђености парцеле,
-  планирану спратност објекта.
Када је објекат изграђен на парцели која, по свом об-

лику и површини, одступа од планиране, прихватиће се 
постојећа парцелација, тј. фактичко стање на терену, 
осим ако би се тиме угрозиле јавне градске функције 
(изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 
објеката јавне намене и сл.). 

Када изграђеност парцеле прелази планом доз-
вољени проценат, прихватиће се одступање до 50% у 
односу на планирани проценат изграђености парцеле, 
под условом да није угрожено функционисање плани-
раног капацитета инфраструктуре и других јавних град-
ских функција. 

Одступање од спратности објекта прихватиће се за 
једну етажу у односу на планирану спратност. 

Други мањи радови на постојећим објектима омо-
гућиће се у свим случајевима уколико се по намени и 
архитектури могу уклопити у припадајући суседни про-
стор. 

Посебна правила се не могу применити на објекте 
изграђене у коридорима постојеће или планиране саоб-
раћајне и друге комуналне инфраструктуре, као и на 
површине планом намењене за друго јавно грађевинско 
земљиште."

У одељку “4. ПЛАН ПОДЕЛЕ НА ЈАВНО И ОСТАЛО 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ” став 3. друга реченица 
мења се и гласи:

“Парцели број 10413 припојити делове парцела бр. 
3185/1, 3186 (Граничарска улица), 3187, 10666/1 (Канал), 
2918, 2919, 2924, 2923 и целе парцеле бр. 2929/3 и 
10666/9.”

У ставу 7. после броја: “3263/1” додаје се број: 
“3293/2”.

У ставу 8. после друге реченице додаје се реченица 
која гласи:

“Пролаз, цела парцела број 3340, се задржава.”
Став 11. мења се и гласи:

‘’Део парцеле број 2857, улица Владе Живановића, 
припојити парцели број 2850/2.’’

У ставу 13. у првој реченици број: “2897/3” замењује 
се бројем: “2897/6”.

Став 14. мења се и гласи:
“За  комплекс за потребе државних органа, парцели 

број 2897/1 која је под објектом, припојити целу парцелу 
број 2889 и делове парцела бр. 2897/6, 2890.”

После става 15. додаје се нови став 16. који гласи:
“Мерно регулационе станице су на целој парцели 

број 3342/11 и на делу парцеле број 2897/3.”
Досадашњи став 16. који постаје став 17. мења се и 

гласи:
“За нове трансформаторске станице издвојити дело-

ве парцела бр. 3242/1, 2890, 3342/10, 3241 и 2904 и целу 
парцелу број 3342/10. Постојеће трансформаторске 
станице су на целој парцели број 2752/2 и на делу пар-
целе број  2851/1.”

После става 17. додаје се  став 18. који гласи:
“У случају неусаглашености бројева наведених пар-

цела и бројева парцела на графичком приказу “План 
поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са ус-
ловим за формирање грађевинских парцела“ у Р 1:1000, 
важи графички приказ.”

Досадашњи став 17. постаје став 19.
У одељку: “6. ПЛАН САОБРАЋАЈА” став 4. мења се 

и гласи:
“На Сентандрејском путу је постојећа станица за 

снабдевање горивом, а простор између ње и централ-
них садржаја уз Сентандрејски пут се намењује за пар-
кирање.”

У ставу 5. после прве реченице додаје се реченица 
који гласи:

‘’Планирани паркинг простор унутар регулације Сен-
тандрејског пута могуће је реализовати искључиво уз 
претходну сагласност ЈП ‘’Србија Гас’’ Нови Сад. ‘’

У одељку “8. ПЛАН ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ” 
део “Снабдевање водом” став 3. мења се и гласи:

“У Темеринској улици планира се изградња примар-
ног водовода профила Ø 300 mm, као и секундарне во-
доводне мреже профила Ø 100 mm."

У ставу 5. речи: "План вовдовода и канализације" за-
мењују се речима: "План водне инфраструктуре".

У делу "Одвођење отпадних и атмосферских во-
да" у ставу 7. речи: "План вовдовода и канализације" 
замењују се речима: "План водне инфраструктуре".

У одељку "9. ПЛАН ЕНЕРГЕТИКЕ" пододељак "9.1. 
Снабдевање електричном енергијом" у ставу 5. речи:  
"План енергетике" замењују се речима: "План енергетс-
ке инфраструктуре".

У делу "Услови за прикључење на електроенер-
гетску мрежу" став 1. у другој реченици речи: "ЈП 
"Електродистрибуција" Нови Сад" замењују се речима: 
" Електродистрибуција "Нови Сад"."

Назив одељка "10. ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА И УСЛО-
ВИ ЗА ТЕЛЕФОНСКЕ ПРИКЉУЧКЕ" мења се и гласи: 
"10. ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА И МРЕЖА КАБЛОВСКОГ 
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА".

После става 4. додаје се став 5. који гласи:
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"Планира се и изградња мреже кабловског дистрибу-
тивног система која може пролазити трасом постојеће 
телекомуникационе инсталације или у независном ко-
ридору као што је дефинисано у попречним профилима 
улица."

После става 5. додаје се део који гласи:
"Услови за прикључење на телекомуникациону мрежу
Прикључак на телекомуникациону мрежу извести пре-

ко типског тт прикључка на приступачном месту на фаса-
ди објекта. Прикључак на кабловски дистрибутивни сис-
тем извести према условима локалног дистрибутера."

Одељак "11. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИ-
ВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА" мења 
се и гласи:

"11. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА
  ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У Табели која следи даје се приказ приоритетних 
планираних радова на уређењу саобраћајница и из-
градњи комуналне инфраструктуре.

Табела:  Потребна средстава за приоритетне радове на  уређивању саобраћајница и  изградњи комуналне 
  инфраструктуре

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин. 

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    18.816.000
1.1. Реконструкција коловоза m2 6.400 2.520 16.128.000

1.2. Паркинзи m2 800 3.360 2.688.000

2. ХИДРОТЕХНИКА    22.906.800
2.1. Канализациони вод Ø 600 mm m 60 21.000 1.260.000

2.2. Канализациони вод Ø 500 mm m 190 16.800 3.192.000

2.3. Канализациони вод Ø 400 mm m 560 12.600 7.056.000

2.4. Канализациони вод Ø 300 mm m 300 10.500 3.150.000

2.5. Канализациони вод Ø 250 mm m 500 9.240 4.620.000

2.6. Водоводна мрежа Ø 100 mm m 1.200 3.024 3.628.800

3. ЕНЕРГЕТИКА    12.800.000
3.1. Трафостаница 20/0,4 kV / kV kom. 3 4.000.000 12.000.000

3.2. Електроенергeтска мрежа 20 кV m 100 8.000 800.000

4. УКУПНО    54.522.800

Процена средстава урађена по ценама на дан 3.3.2008. године.

Финансирање планираних радова на уређивању јав-
ног грађевинског земљишта  обезбедиће се из сле-
дећих извора:

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнине за грађевинско земљиште,
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
- других извора у складу са Законом.”

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички при-
кази:

1.  Извод из Генералног плана града Новог 
  Сада до 2021. године са назначеним
  положајем простора обухваћеног 
  планом детаљне регулације ........................фотос

2.  Катастарска подлога са границом грађе-
  винског рејона обухваћеног планом ........ Р 1:1000

3.1.  План намене површина ............................ Р 1:1000
3.2.  План саобраћајница, нивелације и 

  регулације .................................................. Р 1:1000

4.  План поделе на јавно и остало гра-
  ђевинско земљиште са условима за 
  формирање грађевинске парцеле ........... Р 1:1000

5.  План водне инфраструктуре .................... Р 1:1000
6.  План енергетске инфраструктуре ........... Р 1:1000
7.  План зеленила ........................................... Р 1:1000
Попречни профили саобраћајница ...................Р 1:200 

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне ре-
гулације дела Салајке између улица Теодора Мандића, 
Темеринске, Партизанске и Сентандрејског пута у Но-
вом Саду израђена је у четири примерка у аналогном и 
у пет примерака у дигиталном облику, који ће се, после 
потписивања и овере, чувати у Скупштини Града Новог 
Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене посло-
ве, министарству надлежном за послове урбанизма и у 
Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Но-
ви Сад.
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Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-306/2009-I
9. јун  2009. године 
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

 




