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NOVI SAD, 24. septembar 2010.

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

619
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/09 и 81/09 - испр.) и члана 24. тачка 6. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада
на XXIX седници 23. септембра 2010. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА
НАМЕЊЕНОГ ЗА ПРОШИРЕЊЕ “САЈЛОВА”
У НОВОМ САДУ
1.0. УВОД
1.1. Основ за израду плана
Планом детаљне регулације простора намењеног за
проширење „Сајлова“ у Новом Саду (у даљем тексту:
план) обухваћена је површина од 19,01 ha Катастарске
општине Нови Сад IV, која се налази између улица Сајлово IV, Сајлово I и Доње Сајлово (уз комплекс Градског
гробља), те границе грађевинског подручја града Новог
Сада и железничке пруге Нови Сад-Сомбор. Према Генералном плану града Новог Сада до 2021. године –
пречишћени текст (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 39/2006) (у даљем тексту: Генерални план), овај
део грађевинског подручја намењен је за породично
становање и коридор за инфраструктуру.
Према одредби члана 27. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, број
72/2009 и 81/2009 - испр.) (у даљем тексту: Закон), план
детаљне регулације доноси се, између осталог, за неизграђене делове насељеног места, инфраструктурне
коридоре и објекте, при чему се одређују: подела простора на посебне целине, намена земљишта, регулационе и грађевинске линије, те нивелационе коте улица и
јавних површина, трасе, коридори и капацитети за инфраструктуру, правила уређења и грађења по целинама, економска анализа и процена улагања из јавног
сектора и локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта.
План је израђен на основу Одлуке о изради плана
детаљне регулације простора намењеног за проширење „Сајлова“ у Новом Саду (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, број 16/2009).

primerak 180,00 dinara

1.2. Граница плана и обухват грађевинског
подручја
Грађевинско подручје обухваћено планом налази се
у Катастарској општини Нови Сад IV унутар описане
границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 10224/2,
10229 и 9234. Од ове тачке, у правцу југоистока, граница прати границу парцела бр. 9234 и 10229 и долази до
тромеђе парцела бр. 9234, 10229 и 10225/2, затим пресеца парцелу број 10225/2 и долази до тромеђе парцела бр. 10225/2, 9151 и 10228. Даље, граница прати границу парцела бр. 9151 и 10228 и долази до тромеђе
парцела бр. 9151, 10228 и 10226/2, затим скреће у правцу југозапада, прати западну границу парцеле број
10226/2 и долази до тромеђе парцела бр. 10226/2, 9223
и 9219. Од ове тачке, у правцу северозапада, граница
прати границу парцела бр. 9223 и 9219 и долази до тромеђе парцела бр. 9223, 9219 и 10225/2, затим пресеца
парцелу број 10225/2 и продуженим правцем границе
парцела бр. 9223 и 9219 долази до планиране западне
регулационе линије саобраћајнице. Даље, граница
скреће у правцу североистока, прати планирану западну регулациону линију саобраћајнице до пресека са
границом парцела бр. 9240 и 9241, затим скреће у правцу северозапада, прати границу парцела бр. 9240 и
9241 и њеним продуженим правцем пресеца парцелу
број 10224/2 до западне границе парцеле број 10224/2.
Од ове тачке, у правцу североистока, граница прати западну границу парцеле број 10224/2 и долази до пресека са продуженим правцем границе парцела бр. 9234 и
10229, затим пресеца парцелу број 10224/2 и долази до
тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе
грађевинског подручја.
Површина која је обухваћена планом износи 19,01 ha.

1.3. Оцена постојећег стања
Према Генералном плану, планом обухваћено грађевинско подручје представља део зоне мешовите намене XXXIX Југовићево у западном подручју града. Дуж
Улице Доње Сајлово граничи се са комплексом Градског гробља. Иако подручје Сајлова спада у најстарије
делове града, до 1950. године претежно се користило
за пољопривреду на салашима, након чега је започета
изградња породичних кућа, која неконтролисано траје и
данас. Тако, на планом обухваћеном подручју, бесправно је изграђено око 135 објеката.
Преовлађујућа спратност изграђених објеката је
П+Пк. Објекти су покривени црепом и најчешће имају
двоводне кровове са стрехом дуж бочне границе пар-
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целе, тако да су забати поткровља окренути улици и
предбаште дубоке око 5 m.
Ширине парцела са изграђеним објектима су најчешће
15 m, а има и ужих (до 12 m) и ширих (до 37 m), што
зависи од дубине некадашњих њива које су интерно
подељене ради формирања парцела преовлађујуће
површине око 600 m2. При томе су остављени пролази
за будуће улице ширине око 10 m, који већ носе називе
Сајлово II, Сајлово III, Сајлово IV, Сајлово XXVI, Сајлово XXVIII и Сајлово XXX.
Поред три далековода који под оштрим углом пресецају доскорашње њиве, изграђено је неколико водова
мреже за снабдевање електричном енергијом. Изузев у
Улици Сајлово I (некадашња авионска писта) и делимично у Улици Горње Сајлово, на локалитету нема коловоза, водовода, нити канализације.

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. Просторна организација
Задржава се спонтано формирана улична матрица
са седам грађевинских блокова. Продужују се, у суседним плановима дефинисане, регулације улица Горње
Сајлово (15 m), Доње Сајлово (проширење до око 39 m
због паркинга испред планираног улаза у капелу верских заједница на Градском гробљу) и планиране улице
са зеленим појасом дуж железничке пруге (22 m од парцеле пруге тј. око 16 m од атарског пута дуж ње). Задржавају се ширине већ формираних улица Сајлово I
(око 15 m) и преосталих шест ширине 10 m.
Блокови се претежно намењују породичном становању (П до Су+П+1+Пк). Не може се дозволити легализација постојећих и изградња нових објеката на површинама унутар инфраструктурних коридора (између
постојећих далековода јачине 110 kV и дуж њих у заштитним појасевима ширине 25 m од осе далековода, а
ширине 15 m од осе далековода јачине 35 kV). Те површине ће се делимично користити као неизграђени делови парцела намењених породичном становању, а
претежно ће се користити као манипулативне површине
у склопу парцела намењених ограниченом пословању
(складиштење и производно занатство чији рад не угрожава становање) и пољопривредној производњи
(биљне културе, расадници, баште и повртњаци…) са
пратећим становањем (П до Су+П+1+Пк). Приближно се
одређују границе између зона намењених породичном
становању и зона намењених пословању, односно те
границе ће се прилагођавати интерној парцелацији.
Коначно, парцела са незавршеним објектом који се
пружа између улица Сајлово I и Сајлово II, намењује се
комерцијалном и услужном пословању са пратећим
становањем (П и ВП+1+Пк).

2.2.

Намена земљишта

Подручје у обухвату плана дели се на блокове у којима се, наменом земљишта, одређују карактеристичне
грађевинске целине за које важе исти услови уређења
и изградње. Планира се изградња претежно слободностојећих објеката у складу са затеченим стањем и
могућим положајем планираних објеката, при чему је
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оптимални капацитет изражен могућим положајем граница грађевинских парцела датим на графичком приказу "План намене земљишта, саобраћајне инфраструктуре, нивелације и регулације” у Р 1:1000.
Површине јавне намене обухватају просторе намењене за:
- саобраћајнице (3,65 ha);
- трансформаторску станицу.
На осталим површинама утврђују се услови за:
- породично становање (12,55 ha);
- ограничено пословање и производњу унутар инфраструктурног коридора (2,6 ha);
- комерцијално и услужно пословање са пратећим
становањем (0,2 ha).
Карактеристичне целине се распоређују на следећи
начин:
- блок број 1, између улица Горње Сајлово, Доње Сајлово, Сајлово I и Сајлово II намењује се породичном становању и делимично за комерцијално и услужно пословање са пратећим становањем;
- блок број 2, између улица Горње Сајлово, Доње Сајлово, Сајлово II и Сајлово XXVI намењује се породичном становању;
- блок број 3 (између улица Горње Сајлово, Доње Сајлово, Сајлово XXVI и Сајлово XXVIII), блок број 4
(између улица Горње Сајлово, Доње Сајлово и Сајлово XXVIII, те границе грађевинског рејона), блок
број 5 (између границе грађевинског рејона и улица
Горње Сајлово, Сајлово XXX, те планиране улице
дуж железничке пруге), блок број 6 (између улица
Горње Сајлово, Сајлово XXX и Сајлово III, те планиране улице дуж железничке пруге) и блок број 7
(између улица Горње Сајлово, Сајлово III и Сајлово
IV, те планиране улице дуж железничке пруге), претежно се намењују породичном становању и, делимично, за ограничено пословање и производњу
унутар инфраструктурних коридора.
Планом су приближно одређене карактеристичне
целине без стриктно дефинисаних граница, а у оквиру
њих је дат предлог за формирање грађевинских парцела за изградњу оптималног броја стамбених и пословних објеката. Од тога су могућа одступања приликом
израде пројекта парцелације и препарцелације, придржавајући се услова датих за поједине намене и општег правила да се обавезно припајају делови катастарских парцела у случајевима када својим обликом,
површином или ширином уличног фронта не задовољавају критеријуме за уређење и изградњу планираних
садржаја или функционалност целине.

2.3. Парцелација, регулација и нивелација
јавних површина
Планом су површине јавне намене прецизно разграничене од осталих намена на обухваћеном градском
грађевинском земљишту. Обавезна је парцелација и
препарцелација катастарских парцела ради формирања грађевинских парцела за јавне намене. Од целих
и делова постојећих парцела образоваће се парцеле за
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површине јавне намене, према графичком приказу
“План парцелације јавних површина са условима за
формирање грађевинских парцела” у Р 1 : 1000.
Површине јавне намене:
- саобраћајнице: цела парцела број 10228; делови
парцела бр. 9222, 9223, 9224, 9225, 9234, 9235,
9236, 9237, 9238, 9239, 9240, 9241, 9242, 9243, 9244,
9248, 10224/2, 10225/2;
- трансформаторска станица: део парцеле број 9240.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на наведеном графичком приказу, важи графички приказ.
Планиране регулационе линије дате су у односу на
осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су
координатама осовинских тачака које су дате на графичком приказу.
Земљиште обухваћено планом налази се на надморској висини од 81.80 m до 83.40 m. Планиране саобраћајнице су прилагођене терену. Нивелете заштитних
тротоара објеката требало би да буду више за 0,20 m
од нивелете саобраћајнице, а рачунају се са попречним
падом од 2 %. Нагиби саобраћајница су испод 1 %. Након детаљнијих снимања терена у оквиру пројектовања
саобраћајница, могућа су одређена одступања. Остало
земљиште треба уредити након реализације саобраћајница.
Планом нивелације дати су следећи елементи:
- кота прелома нивелете осовине саобраћајница;
- интерполоване коте;
- нагиб нивелете.

2.4. Трасе, коридори и капацитети
инфраструктуре
2.4.1. Саобраћајна инфраструктура
Планом обухваћено грађевинско подручје са северозападне стране ограничава железничка пруга Нови
Сад-Сомбор, са североисточне стране улице Сајлово I
и Сајлово IV, а са југоисточне стране Улицa Доње
Сајлово (уз комплекс „Новог гробља“).
Планира се продужетак ка југозападу постојећих сабирних улица насеља Сајлово (улице Доње Сајлово,
Горње Сајлово и оне која се пружа паралелно са железничком пругом) и формирање стамбених улица у складу
са интерним саобраћајницама које егзистирају на терену. Неопходно је поштовање заштитног појаса уз пругу
Нови Сад – Сомбор, што је условило димензионисање
планиране саобраћајнице која се пружа паралелно са
железничком пругом. У суштини, ширине сабирних улица се усклађују са већ планираним у суседству на североистоку, а стамбених у складу са просторним могућностима и уз поштовање већ изграђених објеката.
Дуж свих саобраћајница омогућава се реализација
комплетних садржаја профила улица, што подразумева
изградњу коловоза за двосмерни саобраћај, пешачких
стаза и отворених уличних канала за одвођење атмосферских вода, а дуж сабирних саобраћајница и паркинга.
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Паркирање путничких возила планира се у оквиру
уличних профила и на појединачним парцелама, где је
то могуће. Неопходно је да капацитети паркинга задовоље потребе планираних садржаја за сваку карактеристичну целину у складу са просторним могућностима,
потребама и нормативима за поједине делатности. То
подразумева коришћење слободних делова парцела за
паркирање, а изградњу гаража у дворишним деловима
приземља главних објеката и у пратећим приземним
објектима.
Јавни градски и приградски саобраћај ће се одвијати
дуж Руменачког пута који је део основне саобраћајне
мреже града и деоница државног пута II реда (регионални пут Р-102 Нови Сад – Оџаци), а у складу са потребама, јавни превоз ће се одвијати и дуж улица Горње
Сајлово, Сајлово I и Доње Сајлово.

2.4.2. Водна инфраструктура
Снабдевање водом вршиће се преко планиране водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог
Сада, која ће се повезати на раније планирану водоводну
мрежу “Сајлова” и представљаће њено проширење.
Водоводна мрежа планира се као прстенаста и изградиће се у свим постојећим и планираним улицама;
биће профила Ø 100 mm, осим на продужетку улице
Горње Сајлово, где се планира изградња трасе водовода профила Ø 150 mm. Водоводна мрежа генерално се
поставља на 2 m од планиране регулације улице. Њеном изградњом обезбедиће се пун комфор у снабдевању санитарном водом овог подручја.
Одвођење отпадних и атмосферских вода планира се као сепаратно, а у оквиру канализационог система Града Новог Сада.
Планира се градња затворене канализационе мреже
за одвођење отпадних вода, која ће се повезати на већ
планирану канализациону мрежу “Сајлова” и представљати њено проширење. Изградиће се у свим постојећим и планираним улицама, биће профила Ø 250
mm и просторно ће се организовати као једно сливно
подручје, због чега је потребно изградити црпну станицу у оквиру планиране регулације Улице Горње Сајлово. Улична канализациона мрежа поставља се по правилу осовином планираног коловоза.
До изградње планиране канализационе мреже, одвођење отпадних вода могуће је решити преко водонепропусних септичких јама, које треба лоцирати на
парцели корисника, а минимално на 3 m удаљености од
суседних парцела.
Одвођење атмосферских вода вршиће се отвореним
уличним каналима, чији положај је дефинисан у попречним профилима саобраћајница. Омогућава се местимично или потпуно зацевљење појединих деоница отворене каналске мреже, у циљу побољшања евакуационих
карактеристика одвођења атмосферских вода или на
местима где то просторне карактеристике условљавају,
односно где је мала ширина планиране регулације улице. Отвореним уличним каналима прихваћена атмосферска вода оријентисаће се према отвореном каналу
уз Руменачки пут.
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Изградњом предложених сепаратних мрежа обезбедиће се успешно одвођење укупних вода са овог подручја.
Положај планираних мрежа за снабдевање водом и
одвођење вода, дат је на графичким приказима “План
водне инфраструктуре” у Р 1:1000 и “Попречни профили
улица” у Р 1:100 и Р 1:200.
Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода око 80.20 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода око 76.20 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је северозапад-југоисток са смером према
југоистоку.

2.4.3. Енергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом вршиће се из
јединственог електроенергетског система. Основни
објекат за снабдевање биће трансформаторска станица (ТС) 110/35(20) kV “Нови Сад 2”. Ова ТС електричном
енергијом напаја дистрибутивну ТС 35/10(20) kV “Индустријска”, која ће преласком на двостепени систем
трансформације електричне енергије постати разводно
постројење (РП) 20 kV. Од ТС “Нови Сад 2” и РП “Индустријска” полазиће 20 kV мрежа, на коју ће се повезати
20/0,4 kV трансформаторске станице, а од њих ће полазити дистрибутивна 0,4 kV мрежа до објеката.
За квалитетно снабдевање електричном енергијом
породичног становања и мањих производних погона,
потребно је изградити једну дистрибутивну трансформаторску станицу у Улици Горње Сајлово, док би се значајнији потрошачи електричне енергије могли снабдевати са сопствених трансформаторских станица
директним прикључењем на 20 kV мрежу. Планирану 20
kV мрежу је потребно градити каблирањем, док се 0,4
kV мрежа може градити и каблирањем и надземно.
Преко овог подручја пролазе и два 110 kV далековода из ТС 400/220/100 kV “Нови Сад 3” и далековод 35 kV
из ТС “Римски Шанчеви”. У зонама заштите далековода
забрањена је изградња објеката и садња високог и
средњег растиња и воћки, што обухвата површине између далековода јачине 110 kV и појасеве дуж њих ширине 25 m од осе далековода, те ширине 15 m од осе
далековода јачине 35 kV.

24. septembar 2010.

Планирана мрежа енергетске инфраструктуре дата
је на графичким приказима “План енергетске инфраструктуре и заштите животне средине” у Р 1:1000 и
“Попречни профили улица” у Р 1:100 и Р 1:200.

2.4.4. Телекомуникације
Подручје обухваћено планом биће повезано у телекомуникациони систем мрежом каблова у постојећим и
планираним улицама. У суседству, на Детелинари, изграђен је телекомуникациони систем са аутоматском
телефонском централом и телефонском мрежом чији
капацитети задовољавају захтеве корисника. Планирани садржаји ће се напајати са ове централе или са
удаљеног претплатничког степена који ће се изградити
на “Сајлову”. Да би се то омогућило, потребно је изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа телефонска инсталација, односно инсталација
кабловског дистрибутивног система.
Према препоруци Светске здравствене организације, антенске системе мобилне телефоније потребно
је постављати на минимално 300m удаљености од школа, предшколских установа и здравствених установа.
У оквиру попречних профила улица резервисани су
независни коридори за телекомуникационе инсталације.

2.5. Мрежа зеленила
На подручју обухваћеном планом, зеленило је спорадично заступљено у виду дрвореда и другог линеарног уличног зеленила, док уређење парцела око стамбених објеката зависи од њиховог положаја на
парцелама, прилаза и садржаја приземља, при чему су
декоративне предбаште аутентична обележја кућа.
У уличним профилима, планира се садња дрвореда
и другог линеарног зеленила, а структура вегетације и
њен положај у највећој мери зависи од инфраструктурних инсталација, ширине улице и прилаза појединим
објектима. Положај планираних дрво–реда је дат на
графичким приказима “Попречни профили улица” у Р
1:100 и Р 1:200.
У оквиру регулације улице дуж железничке пруге,
планира се зелени појас који би требало да садржи високу и ниску вегетацију и да штити од буке, ветра и наноса прашине са ораничних површина.

Снабдевање топлотном енергијом постојећих садржаја вршиће се из градског гасификационог система и
из локалних топлотних извора. Подручје “Сајлова” се
снабдева са постојећег гасовода изграђеног дуж Руменачког пута. Овај гасовод је путем мерно регулационе
станице прикључен на постојећи гасовод средњег притиска радне зоне “Север II”. За прикључење планираних
садржаја на постојећу мрежу потребно је изградити део
дистрибутивне гасоводне мреже у новим улицама, чиме ће се омогућити прикључење нових индивидуалних
потрошача путем кућних мерно-регулационих сетова.

Дуж југозападне границе грађевинског подручја, планира се садња високог зеленила у виду троструког дрвореда, како би се на површинама грађевинских парцела изван инфраструктурног коридора формирао
ветрозаштитни појас ширине око 30 m.

Потрошачи који не буду у могућности да се прикључе у гасификациони систем могу се снабдевати топлотном енергијом из локалних топлотних извора, као и користити алтернативне и обновљиве изворе енергије.

Како преовлађују уски улични профили у којима нема простора за дрвореде, у оквиру предбашти планира
се садња једног или два стабла (липа, кестен, бреза и
сл.), а у оквиру кућног врта, у дну парцеле, формирање

У суседству на југоистоку, у проширеном профилу
Улице Доње Сајлово, планирана је садња високог листопадног дрвећа (копривић, платан или липа), којим би
се наткрио паркинг-простор за потребе посетилаца
гробља. Тиме би се од њега делимично одвојили стамбени блокови.

24. septembar 2010.
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мањег повртњака, леја зачинског биља, те низова бобичастог воћа који уједно чине и зелене ограде парцела.

постојећи породични објекти могу имати заклоне
уместо породичних склоништа;

Да би се заштитили простори породичног становања, планира се озелењавање дуж граница парцела
намењених ограниченом пословању и пољопривредној
производњи (биљне културе, расадници, баште и повртњаци…). При томе, у коридорима далековода није дозвољено сађење средње и високо растућег дрвећа и
воћки.

- код изградње породичних стамбених објеката, инвеститор се обавезује да изгради породично склониште допунске заштите од механичког удара, отпорности 30 kPa;

2.6. Заштита непокретних културних добара
На овом подручју нема регистрованих објеката на
списку претходне заштите и у Регистру заштићених културних добара. Међутим, могуће је постојање старијих
остатака материјалне културе тј. средњовековног насеља познатог у изворима од XIII века под именом Zoyl,
касније Сајлово. Има индикација, на основу површинских налаза и саме конфигурације терена, да је
овај простор могао бити настањиван и у даљој прошлости.
Као мера заштите културних добара утврђује се обавеза инвеститора и извођача радова да се пре почетка
радова на изградњи објеката и инфраструктуре јаве
надлежној служби заштите, како би се обезбедио конверзаторски археолошки надзор над извођењем свих
земљаних радова, односно изврше претходна пробносондажна археолошка ископавања терена због близине
познатих и могућности постојања археолошких налазишта. Инвеститор је дужан да у свему даље поступи
према одредбама Закона о културним добрима (“Службени гласник Републике Србије”, број 71/94).

2.7. Заштита од елементарних непогода
и ратних дејстава
Подручје Града Новог Сада спада у зону угрожену
земљотресима јачине 8° МСЅ скале, па сви објекти морају бити пројектовани према прописима за овај степен
угрожености.
Према нивелети терена, подручје није директно угрожено од поплава површинским и подземним водама,
па се примењују опште мере заштите планирањем одговарајуће канализационе мреже, док се од високих вода Дунава простор штити постојећим одбрамбеним линијама насипа у оквиру ширег брањеног подручја.
С обзиром да простор не представља густо изграђену средину, угроженост од пожара није изражена, иако
је подручје незаштићено од ветрова јер је окружено њивама, са којих је могуће преношење ватре при сезонском паљењу стрњике. Због заштите од неповољних ветрова, планира се озелењавање површина дуж граница
грађевинског подручја Новог Сада.
Мере заштите од ратних дејстава су:
- мањи пословни објекти морају имати склониште
допунске заштите отпорности најмање 50 kPa;
- код адаптације, реконструкције, доградње и надоградње објеката за које није могуће градити склониште, обавезаће се инвеститор да уплати одговарајућу надокнаду за изградњу и одржавање склоништа;

- кота пода склоништа мора бити најмање 30 cm изнад максималног нивоа подземних вода; склоништа су полуукопана или су надземна; сва су двонаменска, при чему мирнодопска намена треба да
буде у складу са функцијом објекта; површина се
рачуна са 1,2 m2 по кориснику.

2.8. Заштита животне средине
Планирани развој активности на простору плана
подразумева спречавање настајањa свих видова загађења, сагледавање утицаја и промена које ће се испољити на простору плана и заштиту животне средине
од загађивањa. Мерама заштите и уређења простора
обезбедиће се очување квалитета животне средине,
усаглашавањем решења инфраструктуре и потенцијалних извора загађивања са постојећим прописима, како
би се обезбедила заштита ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода.
На парцелама породичног становања, на којима ће
се реализовати делатности компатибилне са основном
наменом, мора се задовољити потребна удаљеност од
суседне парцеле или намене, обезбедити одвођење отпадних вода и складиштење сировина према санитарно-хигијенским захтевима. Сузбијање загађивања на
простору плана односи се на правилно руковање сировинама, енергетским материјалом, готовим производима и отпадним материјалом. За делатности које могу
имати утицаја на животну средину, надлежни орган може прописати израду студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о заштити животне средине (‘’Службени гласник РС’’, бр. 135/2004 и 36/2009),
Законом о процени утицаја на животну средину (‘’Службени гласник РС’’, бр. 135/2004 и 36/2009), Правилником
о садржини студије о процени утицаја на животну средину (‘’Службени гласник РС’’, број 69/2005) 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 114/2008).
Заштиту од пожара треба обезбедити у складу са
Законом о заштити од пожара (“Службени гласник РС”,
број 111/2009) и Правилником о техничким нормативима
за хидрантску мрежу за гашење пожара (“Службени
лист СФРЈ”, број 30/91), што подразумева обезбеђење
ватропреградних површина, употребу незапаљивих материјала приликом градње објеката, изградњу противпожарне хидрантске мреже и приступа свим објектима.
Све слободне површине треба употпунити дрвећем,
уколико услови саобраћаја и распоред инсталација то
дозвољавају, или применити вертикално и партерно
озелењавање.
Приликом интервенција на постојећим објектима, као
и приликом градње нових објеката, треба водити рачуна о обезбеђивању заштите од буке, а нарочито применити изолационе материјале који ће онемогућити продор
буке у животни и радни простор. Сви будући корисници
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простора који се, у складу са планираном наменом, баве грађевинским и сличним радовима, свој рад морају
обављати у складу са Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини (“Службени гласник РС”,
број 54/92).
Праћење аерозагађења треба обезбедити успостављањем мерних места за параметре - аероседимент,
чађ, сумпордиоксид, угљенмоноксид, и азотне оксиде,
према Правилнику о граничним вредностима, методама
мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података (‘’Службени гласник
РС’’, бр. 54/92, 30/99 и 19/2006).
У складу са планираном наменом потребно је обезбедити просторе за контејнере за комунални отпад.
Прилазни путеви до места за држање посуда за чување
и сакупљање отпада треба да буду двосмерни за саобраћај специјалних возила за одвоз отпада, максималног оптерећења до 10 t, ширине до 2,5 m и дужине до 12
m. За сваки контејнер потребно је обезбедити 3 m2 глатке носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са одвођењем атмосферских и оцедних вода, на растојању
не већем од 2 m од прилазног пута специјалног возила
за одвоз смећа. За типску канту, зависно од величине,
потребно је обезбедити до 0,5 m2 једнако опремљене
површине. Ови простори морају испуњавати све хигијенске услове у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и
радницима комуналног предузећа задуженом за одношење смећа.
На простору обухваћеном планом нема регистрованих заштићених природних добара. Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали,
кристали и др.) која би могла представљати заштићену
природну вредност налазач је дужан да пријави министарству надлежно за послове заштите животне средине
у року од осам дана од дана проналаска, и предузме
мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
На графичком приказу “План енергетске инфраструктуре и заштите животне средине” у Р 1: 1000 дата је
планирана мрежа зеленила којим се подручје штити од
буке, ветра и претеране инсолације, те положај границе
заштите пруге и заштитних енергетских коридора.

3.0. ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА ИНФРАСТРУКТУРОМ
3.1. Услови за прикључење на саобраћајну мрежу
Положај саобраћајних површина у простору дефинисан је у односу на осовинску мрежу и постојеће границе
парцела. Положај појединих елемената садржаја попречних профила улица дефинисан је посебним графичким
приказом “Попречни профили улица” у Р 1:100 и Р 1:200.
Тротоаре и паркинге за путничке аутомобиле изграђивати од монтажних бетонских елемената или плоча који
могу бити и у боји, све у функцији вођења, раздвајања и
обележавања различитих намена саобраћајних површина. Ово, поред обликовног и визуелног ефекта, има и
практичну сврху при изградњи и реконструкцији комуналних водова (инсталација). Коловоз завршно обрађивати асфалтним застором.
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Најмања планирана ширина коловоза је 5 m. Радијуси
кривина на укрштању саобраћајница су минимално 6 m.
Тротоари су минималне ширине 1,5 m.
Ширина паркинг-простора за управно паркирање
путничких аутомобила износи 2,3 m, а дужина од 4,6 до
5 m. Ширина паркинг-простора за подужно паркирање
путничких аутомобила износи 2 m, а дужина 5,5 m. У оквиру паркиралишта потребно је резервисати простор за
дрвореде по моделу да се на четири паркинг-места
планира по једно дрво. Око и унутар планираних паркинга обезбедити одговарајућу засену садњом високог
зеленила.

3.1.1. Мере за обезбеђење приступачности
површинама и објектима јавне намене
особама са инвалидитетом
Јавне површине (тротоари, пешачке стазе, пешачки
прелази, прилази објектима и сл.) морају обезбедити
услове за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина неопходно је
применити Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (“Службени гласник РС”, број 18/97).

3.2. Услови за прикључење на водоводну мрежу
Прикључење објеката на уличну водоводну мрежу
планира се једним прикључком. Објекат са више улаза,
односно засебних технолошких целина, може имати независне прикључке водовода. За мање објекте, у којима
није могуће обезбедити адекватну просторију, може се
поставити водомер у одговарајући шахт. Водомерни
шахт изградити на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије. Одређена одступања од наведених услова за прикључење могућа су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови Сад.

3.3. Услови за прикључење на канализациону
мрежу
Прикључење објеката на уличну канализацију планира се једним прикључком. Прикључни канализациони
шахт извести на парцели корисника, на удаљености
највише 0,5 m од регулационе линије. Канализациони
прикључак извести са гравитационим прикључењем, а
за сутеренске и подрумске просторије треба обезбедити аутономни систем за препумпавање. Одређена одступања од наведених услова за прикључење могућа
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови
Сад.

3.4. Услови за прикључење на
електроенергетску мрежу
Прикључење објеката на постојећу или планирану
електроенергетску мрежу решити повезивањем кабловским нисконапонским водом преко кабловске прикључне кутије. Положај прикључног ормара треба да буде на
фасади објекта, или у специјалним случајевима на дру-
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гим местима, као кад је објекат повучен од регулационе
линије, па је могуће у огради поставити самостојећи
разводни ормар. Прикључак извести у складу са електроенергетским условима Електродистрибуције “Нови
Сад”.

инсталација, а четинарског дрвећа и пирамидалних
форми 3 m од објекта. Уз јужну страну фасаде треба
садити листопадно дрвеће.

3.5. Услови за прикључење на гасоводну мрежу

4.1. Породично становање

Снабдевање објеката топлотном енергијом решити
прикључењем на постојећу или планирану дистрибутивну гасоводну мрежу. Прикључак и положај прикључка (мерно-регулационог сета) пројектовати и изградити
према условима ДП “Нови Сад-Гас”.

У свих седам блокова омогућава се парцелација и
препарцелација земљишта и, након пробијања улица,
изградња претежно породичних објеката, као и легализација објеката изграђених без грађевинске дозволе,
изузев објеката који су већим делом унутар заштитног
инфраструктурног коридора.

3.6. Услови за прикључење на
телекомуникациону мрежу

4.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Услови за формирање грађевинских парцела су:

Прикључак на телекомуникациону мрежу извести
преко типског тт прикључка на приступачном месту на
фасади објекта. Прикључак на кабловски дистрибутивни систем (КДС) извести према условима локалног дистрибутера.

1) минимални критеријуми за изградњу главног објекта у прекинутом низу (када додирује само једну бочну
границу парцеле као део двојног објекта) је површина
од 260 m2 и улични фронт од 10 m, а за изградњу слободностојећег објекта је површина од 300 m2 и улични
фронт од 12 m;

3.7. Услови за озелењавање површина

2) максимална површина новоформиране грађевинске парцеле је 1.200 m2; дужине уличног фронта и бочне
границе парцеле су ограничене, тако да једна може бити до 26 m, а друга до 46 m;

У оквиру сабирних саобраћајница, у складу са ширином попречног профила и уз омогућавање приступа
свакој парцели и паркирања возила, треба садити листопадно дрвеће (липа, јавор, бреза и сл.) на међусобном растојању од 8 до 10 m. У ужим стамбеним улицама
високу вегетацију замењује зеленило предбашти.
Код избора садница за заштитни појас уз пругу, треба користити врсте отпорне на ударе ветра, са брзим
растом и које не захтевају посебне мере даље неге. Обликовање се може спровести подизањем дрвореда или
пак груписањем издужених агломерација средње високог и високог дрвећа (брест, јасен и сл.) и аутохтоног
шибља (јоргован, калина, дрен и сл.).
У зони заштите далековода, треба задржати пољопривредне површине (њиве, повртњаци) или их обликовати осталим партерним зеленилом.
Простор намењен пословању треба озеленити посебно у ободном делу и као заштитни појас према околним наменама, а раздвајање садржаја унутар комплекса
постићи нижом вегетацијом и травнатим површинама.
Истицање улаза и прилаза објектима може се постићи
декоративном вегетацијом и озелењеним жардињерама. Минимална површина под зеленилом у овим блоковима треба да буде 25% комплекса.
На парцелама породичног становања треба уређивати декоративне предбаште ширине веће од 5 m, да
би се у њима садило дрвеће; уз ограде садити живицу,
пузавице и низове расцветалог шибља, формирати кућни врт са елементима за седење, одмор и хоби активности, те мањи повртњак или врт лековитог биља у дну
парцеле. Пожељна је садња воћних садница и низова
јестивог бобичастог воћа, поготово дуж југозападне границе плана при чему крошње треба да су на осунчаним
просторима.
Садња високог листопадног дрвећа врши се на минималном растојању 5 m од објекта и 2 m од подземних

3) могуће одступање од критеријума површине или
ширине уличног фронта парцеле је до 10%;
4) грађевинска парцела мора бити правоугаона или
трапезна;
5) задржавају се постојеће катастарске парцеле које
својим обликом, површином и ширином уличног фронта
задовољавају критеријуме за формирање грађевинских
парцела за изградњу наведених типова објеката; могућа је парцелација и препарцелација постојећих катастарских парцела уколико се задовоље плански критеријуми;
6) у блоку број 5, грађевинске парцеле дуж Улице
Сајлово XXX морају се формирати од делова трију катастарских парцела.
Услови за изградњу објеката су:
1) не могу се легализовати постојећи, нити се могу
градити нови објекти између постојећих далековода јачине 110 kV и дуж њих у заштитним појасевима ширине
25 m од осе далековода, а ширине 15 m од осе далековода јачине 35 kV; с обзиром на услове који су у протеклом периоду важили на суседном, североисточном делу Сајлова, могу се толерисати само мањи (у основи
троугаони) делови објеката између појаса ширине 25 m
и ширине 15 m, а уз посебне услове ЈП Електромрежа
Србије;
2) попуњавање неизграђених, слободних подручја
новим објектима, те постепена доградња постојећих
објеката и њихова реконструкција, врши се, зависно од
врсте, типа и положаја, објектима чија се спратност
(број корисних етажа изнад тла) и површина у основи
одређују према површини грађевинске парцеле; изградња подрума или сутерена испод објеката се не ограничава;
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3) на једној грађевинској парцели се може градити
само један главни објекат спратности од П до
(Су)+П+1+Пк, а остали објекти могу бити само приземни;
4) за парцелу површине од 260 m2 до 600 m2, укупан
индекс заузетости свим објектима је до 50%, при чему
је максимални индекс изграђености парцеле 0,8;
5) за парцеле површине преко 600 m2, развијена површина укупних објеката на парцели не може бити већа
од 480 m2;
6) максимално дозвољена висина главних објеката
је 12 m (од нивелете до слемена), а осталих приземних
објеката је до 3 m (од нивелете до стрехе); висина назитка за поткровље је до 1,60 m; кота приземља код
стамбене намене је до 1,20 m виша од нивелете, а код
нестамбене намене приземља је до 0,20 m виша од нивелете тротоара;
7) препоручује се примена косих кровова, а могућа је
и кровних тераса; нагиб кровних равни је максимално 33°;
максимална висина назитка поткровне етаже је 1,6 m;
8) на једној грађевинској парцели условљава се број
стамбених или пословних јединица који је максимално
четири; однос стамбених и пословних површина се не
ограничава; стамбене јединице су обавезно у главном
објекту;
9) главни објекти се постављају предњом фасадом
на регулационе линије улица и на грађевинске линије
утврђене на графичким приказима; спратни делови
објеката постављају се претежно у делу парцеле који
се пружа до 25 m од регулационе линије улице, тако да
у дубљим дворишним деловима могу бити само приземни објекти;
10) главни објекти се граде као слободностојећи или
у прекинутом низу, што зависи од величине парцеле и
положаја изграђених објеката на суседним парцелама;
11) слободностојећи објекат се може минимално
удаљити од суседног стамбеног објекта 4 m, а од границе суседне парцеле 1,5 m с једне и 2,5 m са друге стране;
12) објекат у прекинутом низу (када додирује само
једну бочну границу парцеле као део двојног објекта)
може се минимално удаљити од суседног неприслоњеног објекта 4 m, а 2,5 m од границе према парцели са
таквим објектом; у односу на грађевинску линију суседног прислоњеног објекта, дозвољено је смицање за 2,5
m, а неопходно је тежити успостављању складног односа основних волумена при уклапању кровова;
13) код изградње нових, те реконструкције и доградње постојећих објеката, условљава се таква организација простора чијим коришћењем се неће угрозити
комфор и приватност становања и сигурност пословања на суседној парцели (нагиб кровних равни, прозори, вентилациони отвори, димњаци, смештај запаљивог
материјала и томе слично);
14) летње кухиње, гараже, оставе, котларнице и сл.
као и пословне просторије, могу бити у саставу стамбеног објекта, у анексу, у приземном слободностојећем
или уз границу парцеле прислоњеном објекту, али тако
да њихов положај не омета коришћење суседовог главног објекта; могу се адаптирати постојећи простори или
градити нови за терцијарне делатности, и то за трговину, угоститељство, услужно занатство, финансије, тех-
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ничке услуге и сл.; пословне просторије за оне занатске
делатности које производе гасове, отпадне воде, буку,
вибрације или друга могућа штетна дејства на становање (радионице за столарске, браварске, аутомеханичарске, заваривачке и ковачке радове, за ливење,
бојење, пескарење, дробљење, паковање, мељаву и
сл.) не препоручују се у стамбеним зонама;
15) не могу се пројектовати отвори просторија за
становање (собе и трпезарије), пословање или држање
огрева и запаљивог материјала на странама објеката
чија удаљеност од суседовог објекта износи мање од 3
m, као и на зиду објекта на граници парцеле; на тим
странама, отвори на комуникацијама и осталим помоћним просторијама у оквиру стана и других садржаја
парцеле, могу се извести са минималним парапетом од
1,8 m;
16) на парцелама је обавезно задовољавање стандарда паркирања возила који износи једно паркинг-место на један стан, уз препоруку да најмање једно возило
буде смештено у гаражи; за ванстамбене садржаје, услови паркирања на сопственој парцели одређују се зависно од намене, а најмање једно паркинг-место на 70 m2
пословног простора;
17) слободни простор на парцелама озелењава се
према условима из овог плана; препоручује се симболично раздвајање стамбеног дела парцеле од дела
парцеле намењеног пословном простору, уколико се такав гради.

4.2. Ограничено пословање и производња
унутар инфраструктурног коридора
Делови блокова бр. 3-7 претежно унутар инфраструктурних коридора, намењују се ограниченом пословању (складиштење и производно занатство чији рад не
угрожава становање) и пољопривредној производњи
(биљне културе, расадници, баште и повртњаци…).
Услови за формирање грађевинских парцела су:
1) на графичким приказима дате су минималне површине зона намењених пословању и предлог формирања најмањих грађевинских парцела; приближно су
одређене границе између зона намењених породичном
становању и зона намењених пословању, тако да би
приликом израде пројеката парцелације те границе требало прилагођавати интерној парцелацији;
2) у случајевима када је потребна већа зона изградње изван инфраструктурног коридора, грађевинске
парцеле намењене пословању могу се проширити преко границе зоне тј. на површине намењене становању;
3) не условљава се најмања и највећа површина
грађевинске парцеле намењене пословању.
Услови за изградњу објеката су:
1) не могу се легализовати постојећи, нити се могу
градити нови објекти између постојећих далековода јачине 110 kV и дуж њих у заштитним појасевима ширине
25 m од осе далековода, а ширине 15 m од осе далековода јачине 35 kV; с обзиром на услове који су у протеклом периоду важили на суседном, североисточном делу Сајлова, могу се толерисати само мањи (у основи
троугаони) делови објеката између појаса ширине 25 m
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и ширине 15 m, а уз посебне услове ЈП Електромрежа
Србије;
2) могу се адаптирати постојећи простори већим делом изван инфраструктурног коридора или градити нови за терцијарне делатности које не угрожавају становање (складиштење и производно занатство, трговину,
угоститељство, услужно занатство, финансије, техничке услуге и сл.), а препоручљиво је да буду у функцији
пољопривредне производње, како би се велике неизграђене површине економично користиле (биљне културе, расадници, баште и повртњаци…).;
3) пословне просторије за оне занатске делатности
које испуштају гасове, отпадне воде, буку, вибрације
или друга могућа штетна дејства на становање (радионице за столарске, браварске, аутомеханичарске, заваривачке и ковачке радове, за ливење, бојење, пескарење, дробљење, паковање, мељаву и сл.), могу се
градити под условом да у објекту апсорбују штетна дејства по околину;
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Услови за формирање грађевинске парцеле су:
1) на графичким приказима дата је највећа површина
будуће грађевинске парцеле намењене пословању (око
1.980 m2); приближно су одређене њене границе према
зонама намењеним породичном становању, тако да би
приликом израде урбанистичких пројеката парцелације,
те границе требало прилагођавати интерној парцелацији;
2) не може се на више парцела делити грађевинска
парцела намењена пословању, нити се њене границе
могу проширити преко границе зоне тј. на површине намењене становању.

5) с обзиром на скученост површине парцеле изван
инфраструктурног коридора, планира се изградња објеката прислоњених уз границе суседних парцела; условљава се таква организација простора чијим коришћењем се неће угрозити сигурност пословања на
суседној парцели (нагиб кровних равни, прозори, вентилациони отвори, димњаци, смештај запаљивог материјала и томе слично);

Услови за изградњу објеката су:
1) може се наставити започета изградња објекта (високо приземље и један спрат, површине габарита око
448 m2), чији приземни и поткровни делови могу бити за
делатности у области производње, трговине, услуге и
занатства; простори на спрату могу садржавати највише шест станова, који се могу проширити у поткровље
чија изградња није започета; на парцели се не могу градити нове стамбене јединице;
2) започети објекат на парцели број 9225 може бити
максималне спратности ВП+1+Пк и максималне висине
до 12 m (од нивелете до слемена); висина назитка за
поткровље је до 1,60 m; остали објекти могу бити намењени гаражирању и пословању, а морају бити приземни и висине до 3 m (од нивелете до стрехе);
3) изградња нових, приземних објеката условљена је
максималним индексом укупне заузетости грађевинске
парцеле од 50%;
4) приземни објекти морају бити повучени 5 m и више од регулационих линија улица, а од бочних граница
парцеле најмање 1,5 m.

6) индекс заузетости, индекс изграђености, као и однос пословних и стамбених садржаја се нумерички не
ограничавају:

5.0. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

4) на једној грађевинској парцели може се градити
један главни објекат спратности П до (Су)+П+1+Пк са
највише једним станом, или градити пословни објекти
без становања; уколико се грађевинска парцела прошири на део намењен становању, на том делу је могућа
изградња у складу са условима за ту намену; максимална висина објеката је до 12 m (од нивелете до слемена), а висина назитка за поткровље је до 1,60 m;

7) паркирање и гаражирање возила обезбеђује се на
парцелама по нормативу једно паркинг или гаражно
место на сваких 70 m2 бруто изграђене површине за
стамбено-пословне објекте, односно по нормативима
датим Генералним планом (једно паркинг-место на 4060 m2 за административну делатност, 23-35 m2 за комуналну делатност и за агенције, 45-60 m2 за пословни
простор, 30-60 m2 за електросервисе, 60-80 m2 за занатске радње, 3-5 запослених у магацинима, 20-40 m2 за
продавнице мешовите робе, 8-12 седишта за ресторане).

4.3. Комерцијално и услужно пословање
са пратећим становањем
У блоку број 1, део парцеле број 9225 са незавршеним објектом који се пружа између улица Сајлово I и
Сајлово II, намењује се комерцијалном и услужном пословању са пратећим становањем.

У складу са већ изграђеним делом, а с обзиром на
величину инфраструктурних коридора испод којих није
дозвољена изградња, за обухват плана оријентационо
се дају укупни капацитети:
- око 240 грађевинских парцела за породично становање, просечне величине 523 m2;
- највише до 960 станова у породичном становању,
просечне величине 60 m2;
- око 1.900 становника на нето површини блокова од
12,55 ha, а при густини настањености бруто подручја од 100 ст/ha;
- око 30 запослених на највише 13 грађевинских
парцела са укупном бруто развијеном грађевинском површином од 11.900 m2 и слободним површинама од око 22.000 m2 унутар инфраструктурних
коридора;
- индекс изграђености стамбеним и пословним објектима укупно на подручју плана износиће 0,4, а индекс заузетости 19,6 %.
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Тaбела број 1 – Процена потребних средстава за уређењe саобраћајница и изградњу јавне комуналне
инфраструктуре

Ред.
брoj
1.

Oпис радова

Јед.
мере

Цена по јед.
мере (дин)

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена (дин)
192.528.000

1.1.

Коловоз 2-СТВ

m

2

1.2.

Тротоари

m

2

2.

Количина

34.000

5.040

171.360.000

8.400

2.520

21.168.000

ХИДРОТЕХНИКА

29.605.800

2.1.

Црпна станица канализације

m

1

5.880.000

5.880.000

2.2.

Канализациони вод Ø 250 mm

m

2.800

5.544

15.523.200

2.3.

Водоводна мрежа Ø 150 mm

m

250

3.780

945.000

2.4.

Водоводна мрежа Ø 100 mm

m

2.400

3.024

7.257.600

3.

ЕНЕРГЕТИКА

3.1.

Трафостаница 20/0,4 kV / kV

3.2.

Електроенергeтска мрежа 20 кV

4.

5.200.000
ком.

1

4.000.000

4.000.000

m

150

8.000

1.200.000

УКУПНО

Процена средстава у табели број 1 урађена је по ценама за март 2008. године, на основу просечних цена
остварених на тендерима за извођење радова на опремању. Трошкови прибављања земљишта процењењени
су прикупљањем података о тржишним ценама земљишта на територији Града Новог Сада.
Економска анализа реализације плана показује да
ће трошкови опремања површина јавне намене, по јединичној нето површини грађевинских парцела за становање и пословање, износити 1.480 дин/m2.
Финансирање уређивања грађевинског земљишта
обезбедиће се из средстава остварених од:
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнинe за грађевинско земљиште,
- отуђења грађевинског земљишта,
- конверзије права коришћења, односно права закупа у складу са Законом, других извора у складу са
законом.

6.0. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији и локацијске дозволе, која садржи
правила уређења и грађења, услове за прикључење на
инфраструктуру, податке о постојећим објектима које је
потребно уклонити и друге услове у вези са посебним
законима. У обухвату плана нема локација за које се
предвиђа израда урбанистичких пројеката.
Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта може се вршити само у циљу привођења земљишта
планираној намени.

227.333.800

Саставни део плана су следећи графички прикази:
1. Извод из Генералног плана града
Новог Сада до 2021. године са означеним простором обухваћеним планом............ А3
2. Катастарска подлога са границом
обухвата плана .....................................Р = 1 : 1000
3. План намене земљишта, саобраћаја,
нивелације и регулације ..................... Р = 1 : 1000
4. План парцелације јавних површина
са условима за формирање грађевинских парцела .........................................Р = 1 : 1000
5. План водне инфраструктуре ...............Р = 1 : 1000
6. План енергетске инфраструктуре
и заштите животне средине ................Р = 1 : 1000
7. Попречни профили улица. ... Р = 1 : 100 и 1 : 200.
План детаљне регулације простора намењеног за
проширење “Сајлова” у Новом Саду израђен 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 послове, министарству надлежном
за послове урбанизма, и у Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.
План 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: 35-294/2009-I
23. септембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић,с.р.
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