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На основу члана 35. став 10. и члана 215. став 6. За-

кона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник Ре-
публике Србије’’, бр. 72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 
24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, број 43/2008), 
Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници 26. мар-
та 2010. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЛОША 
БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА, МАРКА 
МИЉАНОВА И БЛОКОВА ЗАПАДНО ОД 
КОСОВСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

1. УВОД

1.1. Правни основ за израду плана

План детаљне регулације блокова између улица Ми-
лоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и бло-
кова западно од Косовске улице у Новом Саду (у 
даљем тексту: план) израђен је на основу Одлуке о из-
ради плана детаљне регулације блокова између улица 
Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и 
блокова западно од Косовске улице у Новом Саду, ус-
војеној на IV седници Скупштине Града Новог Сада од 
12. септембра 2008. године (“Службени лист Града Но-
вог Сада” број 36/2008).

1.2. Положај, место и карактеристике простора 
  који је обухваћен планом

Простор који је предмет плана налази се у средиш-
ном делу града и одликује га веома разнородна струк-
тура објеката по намени и начину изградње као и самим 
волуменима. 

Северозападни и североисточни део простора чине 
завршене целине вишепородичних стамбених објеката. 
Северозападни блок је затворена структура умерене 
спратности (Су+П и Су+П+3+Пк, само на углу П+5+Пк), 
док су у североисточном делу реализовани вишепоро-
дични стамбени, углавном слободностојећи објекти, 
различитих спратности, од П+4 до П+7, па и веома ви-
соких (П+18).

Такође се могу сматрати готово потпуно завршеном 
целином простори уз источну и јужну границу плана. У 
јужном делу, спорадично су присутне неусаглашености 
вертикалне регулације објеката, те се у таквим случаје-
вима планира надоградња, ради висинског усаглаша-
вања. 

Средишњи делови простора и појас уз Улицу Марка 
Миљанова је у процесу интензивне реконструкције и за-
мене постојећих породичних објеката новим вишепоро-
дичним спратности од П+2 до П+4. 

Засебну целину, са изузетним амбијенталним вред-
ностима чини појас уз Улицу Златне греде, где се чувају 
готово сви објекти. 

2. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ

Грађевински рејон који је обухваћен планом налази 
се у КО Нови Сад I унутар описане границе.
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За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је осовинска тачка на пресеку осовине улица  
Земљане ћуприје и Марка Миљанова. Идући у правцу 
истока граница се поклапа са осовином Улице Марка 
Миљанова до пресека са границом парцела бр. 9344 и 
10423/2, затим прати северну границу парцеле број 
9344 до тромеђе  парцела бр. 9344, 4156/1 и  10539/1 
(Београдски кеј). Даље, граница скреће у правцу југа 
прати  западну регулациону линију Београдског кеја до 
пресека са осовином Улице Милоша Бајића, затим 
скреће у правцу запада, прати осовине Улица Милоша 
Бајића, Трга Републике, Даничићеве и Милована Вида-
ковића до пресека са осовином Скерлићеве улице. Од 
ове тачке граница скреће у правцу североистока, прати 
осовину Скерлићеве улице до пресека са осовином 
Улице Сава Вуковића, затим скреће у правцу североза-
пада, прати осовину Улице Сава Вуковића до пресека 
са осовином Улице  Земљане ћуприје. Даље, граница 
скреће у правцу североистока, прати осовину Улице 
Земљане ћуприје и долази до тачке која је утврђена за 
почетну тачку описа границе грађевинског рејона. 

Површина која се обухвата  планом је  24,61 ha.

3. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА 
 И ОПРЕМАЊА ИНФРАСТРУКТУРОМ

3.1. Просторна организација

Планирано уређење простора заснива се на сле-
дећим принципима: 

- поштовање затечених вредности и начина из-
градње у затеченим целинама;

- дефинисање услова за реконструкцију чији обим 
не угрожава део фонда који није предмет реконс-
трукције;

- уређење слободних простора озелењавањем, где 
год то услови допуштају;

- обезбеђење адекватних инфраструктурних капа-
цитета. 

У складу са утврђеним принципима, просторном ор-
ганизацијом планира се очување постојећих објеката и 
урбане матрице уз улице Златне греде и Скерлићеву, 
изузев на појединачним парцелама, где то налаже ка-
рактер и стање постојећих објеката. 

У простору између улица Косовске и Златне греде, 
планира се реконструкција по парцелама, уз минимал-
ну корекцију регулације Скерлићеве улице. Планирана 
спратност објеката изван саме Косовске улице креће се 
у распону од П+Пк до П+1/+Пк/. Уз саму Косовску улицу 
планирана спратност је у распону П+2 до П+4/+Пк/.

У средишњем делу простора планира се изградња 
по парцелама, односно надоградња до планираних 
спратности П+3+Пк, максимум П+4+Пк, изузев уз Улицу 
Марка Миљанова где су већ реализовани објекти мак-
сималне спратности до П+5+Пк. 

У овој целини планира се и увећање постојећих 
школских и комплекса средњошколског дома. 

Целина блока "Свилара" и простора уз Београдски 
кеј могу се сматрати завршеним, изузев уз јужну грани-
цу, где се планира надоградња појединачних објеката 
ради уклапања вертикалне регулације. 

Поред описаног, планира се уређење јавних блоков-
ских простора и уклањање нелегалних гаража у блоку 
број 16, у циљу уређења тог простора. 

3.2. Подела грађевинског рејона на потцелине
  у складу са планираном наменом

Упркос шароликој намени у оквиру плана, основне 
карактеристике које би определиле специфичности пот-
целине, проистичу из концепта просторне организације, 
а не непосредно из планиране намене.  

У том смислу могу се дефинисати три основне цели-
не: простор западно од Косовске улице, средишњи део 
и простор уз Београдски кеј.

Прву целину (западно од Косовске улице) одликује 
традиционални начин градње, великих густина, малих 
спратности, са наслеђеном урбаном матрицом. Од овог  
концепта у првој потцелини одступа само најсевернији 
блок који је у потпуности замењен и изграђен вишепо-
родичним објектима спратности од П+3+Пк до П+5+Пк.

Средишњи део простора између улица Косовске и 
Жарка Васиљевића одликује  највећа разнородност. На 
његовим јужним деловима задржана је изградња на 
парцелама објектима умерене спратности, где се углав-
ном планира реконструкција и изградња у духу са зате-
ченим стањем. У северном делу ове целине планиран 
је блок школа и реконструкција комплекса топлане "Ис-
ток". Уз саму Улицу Марка Миљанова готово је заврше-
на изградња вишепородичних објеката на парцелама, 
спратности од П+4 до П+5+Пк.

Ову целину одликује најинтензивнији процес реконс-
трукције и реализације планираних садржаја.

Целину уз Београдски кеј одликује велики степен за-
вршености, велике густине и спратности објеката више-
породичног становања, по правилу на јавним блоковс-
ким површинама. 

3.3. План поделе простора на јавно и остало 
  грађевинско земљиште

Планом je јавно грађевинско земљиште разграниче-
но од осталог грађевинског земљишта. Од целих и де-
лова постојећих парцела образоваће се парцеле јавног 
грађевинског земљишта, према графичком приказу 
"План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште 
са условима за формирање грађевинских парцела" у 
Р 1:1000. 

Јавно грађевинско земљиште:
-  саобраћајне површине: целe парцелe бр. 9273/1, 

9273/3, 9286/3, 9387, 9451, 9467, 9480, 9507, 9519, 
9537, 10541, 10542, 10546/1, 10547, 10551 и делови 
парцела бр. 9278, 9312/1, 9313/1, 9313/3, 9313/5, 
9315, 9316, 9322, 9344, 9346/1, 9347/1, 9359, 9365, 
9388/1, 9388/2, 9428, 9468, 9479, 9492, 9496, 9498, 
9501, 9509, 9510, 9511, 9512, 9513, 9516, 9518, 
9525, 9526, 9528, 9529, 9544, 9545, 9552/1, 9552/2, 
10530, 10538, 10543, 10544, 10552, 10553, 10554, 
10555, 10556;

  -  заједничка блоковска површина: целе парцеле бр. 
9282/2, 9283/1, 9283/2, 9346/2, 9347/4, 9349/5, 
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9381/2, 9382, 9434/1, 9449/1, 9449/2, 9487 и дело-
ви парцела бр. 9281, 9282/1, 9284/1, 9285, 9345/1, 
9346/1, 9347/1, 9350, 9366, 9367, 9368, 9370/1, 
9388/1, 9388/2, 10543;

-  двонаменско склониште: цела парцела број 
9345/17 и део парцеле број 9345/1; 

-  комплекси образовања:
 целе парцеле бр. 9324, 9327, 9328/1, 9338, 9339, 

9340 и делови парцела бр. 9323, 9326, 9333, 9334, 
9335;  

-  средњошколски дом: цела парцела број 9325 и 
део парцеле број  9326;  

-  дечија установа: целе парцеле бр. 9347/6, 9514 и  
делови парцела бр. 9326, 9346/1;

-  топлана “Исток”: целе парцеле бр. 9312/2, 9313/4 
и делови парцела бр. 9312/1, 9313/1, 9313/2, 
9313/3, 9313/5;

-  трансформаторске станице: целе парцеле бр. 
9345/6, 9345/15, 9370/2, 9390, 9438/2, 9490/2 и де-
лови парцела бр. 9286/11, 9326, 9328/2, 9330, 
9457, 9475 као и две трансформаторске станице у 
објекту на парцелама бр. 9313/2 и 9502.

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

На осталом грађевинском земљишту, постојеће пар-
целе се углавном задржавају са неопходним изменама 
где се мења регулација улице и где се планира спајање 
две или више парцела у једну. У циљу образовања 
грађевинске парцеле, обавезно је обједињавање пар-
цела ради формирања планираног габарита, унутар де-
финисане зоне изградње. Парцелу под објектом, који се 
руши, припојити парцели дворишта. 

3.4. Мрежа инфраструктуре

3.4.1. План саобраћајне инфраструктуре

План саобраћајне инфраструктуре се заснива на за-
државању постојеће урбане матрице. Постојећа улична 
мрежа, формирана у блиској прошлости, у којој су (гото-
во у целини) изграђени стамбени и јавни објекти опре-
дељује избор саобраћајног решења и могућности кори-
шћења простора. Планира се задржавање регулационих 
линија улица, са незнатним корекцијама у улицама Шу-
мадијској и Косовској у циљу проширења саобраћајних 
површина.

Планира се решавање паркирања површинским пар-
кирањем у улицама где за то има простора и потребе, 
али у принципу паркирање и гаражирање треба обавез-
но условљавати на парцелама према нормативима у 
зависности од намене. 

Планира се изградња (реконструкција) коловоза који 
треба да буде ширине 3,5 m за једносмерне саобраћај-
нице, а за двосмерне од 5 до 6m. Минимална ширина 
тротоара је 2 х 1,6 m, а улична паркиралишта (где то 
просторни и саобраћајни услови омогућавају) треба 
оформити на тај начин да се постојећи режим саоб-

раћаја (једносмерност, паркирање на коловозу) физич-
ки дефинише уређењем саобраћајних површина.

Планира се да се дуж примарних саобраћајница, од-
носно Београдским кејом и улицама Косовском, Марка 
Миљанова и Милоша Бајића, пружају трасе јавног град-
ског превоза путника, што ће значајно побољшати са-
обраћајну понуду становницима овог подручја.

Такође се планира реконструкција раскрснице Улице 
Марка Миљанова, везе са Друмско-железничким мос-
том и будуће саобраћајне везе планиране Генералним 
планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен 
текст (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, број 39/2006), 
продужетку улица Алмашке и Павла Стаматовића.

3.4.2. План водне инфраструктуре

 Снабдевање водом

Снабдевање водом простора обухваћеног планом, 
врши се преко постојеће водоводне мреже, а у оквиру 
водоводног система града Новог Сада.

Постојећа водоводна мрежа је профила од Ø 100 mm 
до Ø 200 mm и изграђена је у свим улицама.

Уколико се изузму повремена хаваријска оштећења, 
до којих долази услед дотрајалости материјала од кога 
су сачињене цеви, постојећа водоводна мрежа задо-
вољава потребе снабдевања водом постојећих корис-
ника.

Планира се снабдевање водом преко постојеће во-
доводне мреже са планираним проширењем, односно, 
реконструкцијом и заменом дотрајалих деоница.

Планира се изградња водоводне мреже профила 
Ø 100 mm, у улицама: Златне греде, Александра Тиш-
ме, Стевана Милованова и Епископа Висариона, са по-
везивањем на постојећу водоводну мрежу.

Реконструкција постојеће водоводне мреже могућа 
је дуж свих постојећих траса и деоница водовода, чије 
квалитативне и квантитативне карактеристике не одго-
варају планским потребама.

Планира се и измештање дела постојеће водоводне 
мреже према положају инсталација дефинисаним у 
попречним профилима улица.

Планирана водоводна мрежа у потпуности ће задо-
вољити потребе за водом будућих корисника и дефини-
сана је на графичком приказу "План водне инфраструк-
туре" у Р 1: 1000.

 Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода простора 
обухваћеног планом врши се преко постојеће заједнич-
ке канализационе мреже, у оквиру канализационог сис-
тема града Новог Сада.

Примарна, колекторска, канализациона мрежа реа-
лизована је дуж улица: Марка Миљанова (2x180/200 
cm), Косовске (135/90 cm), делу Шумадијске (135/90 cm) 
и у делу Улице Епископа Висариона (110/60 cm). 

Секундарна канализациона мрежа изграђена је у 
свим улицама и профила је од Ø 250 mm до Ø 400 mm. 
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Проблеми функционисања постојећег канализацио-
ног система проистичу због дотрајалости материјала 
старе канализационе мреже.

Планира се одвођење отпадних и атмосферских во-
да преко постојеће заједничке канализационе мреже са 
планираним проширењем, односно, реконструкцијом 
дотрајалих деоница.

Оријентација укупних вода је према постојећој ко-
лекторској канализационој мрежи која се у потпуности 
задржава.

Реализација нове канализационе мреже планира се 
у улицама: Даничићевој (Ø 300 mm), Марка Миљанова 
(од  Ø 250 до Ø 300 mm), Душана Васиљева (Ø 300 mm), 
Александра Тишме (од Ø 250 до Ø 400 mm), Шумадијс-
кој  (од  Ø 400 до Ø 600 mm), Златне греде (Ø 700 mm) и 
Саве Вуковића (Ø 800 mm)

Планира се и измештање дела постојеће канализа-
ционе мреже у складу са положајем инсталација дефи-
нисаним у попречним профилима улица.

Планирана канализациона  мрежа задовољиће у 
потпуности потребе одвођења укупних вода са овог 
простора. 

Положај планиране канализационе мреже дат је на 
графичком приказу "План водне инфраструктуре" у 
Р 1: 1000.

 Подземне воде

Меродавни нивои подземне воде на простору обух-
ваћеног планом су:

- максимални ниво подземне воде је око 76,65 m н.в.
- минимални ниво подземне воде је око 73,00 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа под-

земне воде је северозапад-југоисток са смером пада 
према југоистоку.

3.4.3. План енергетске инфраструктуре

 Снабдевање електричном енергијом

Снабдевање електричном енергијом биће из јединс-
твеног електроенергетског система. Основни објекат за 
снабдевање биће трансформаторска станица (ТС) “Но-
ви Сад 4”, (у оквиру радне зоне “Север III”) пошто ће 
због  потпуног преласка на двостепени систем транс-
формације електричне енергије ова ТС прећи на 110/20 
kV напонски ниво, док ће ТС 35/10 kV “Подбара” која се 
налази на овом подручју постати разводно постројење 
(РП) 20 kV. Из будућег РП “Подбара” ће полазити 20 kV 
мрежа каблова до постојећих и планираних дистрибу-
тивних трансформаторских станица 20/0,4 kV. Дистри-
бутивне ТС ће преко дистрибутивне 0,4 kV мреже снаб-
девати електричном енергијом потрошаче, чиме ће се 
омогућити квалитетно снабдевање електричном енер-
гијом свих садржаја.

У односу на планирану изградњу на овом подручју, 
потребно је изградити нове дистрибутивне трансфор-
маторске станице монтажно-бетонског типа, унутар 
планираних блокова вишепородичног становања. За 

пролаз електроенергетских каблова и прилаз транс-
форматорским станицама потребно је обезбедити пра-
во службености пролаза, као и одговарајућу ширину и 
висину пасажа (3,5 x 4,0 m). Поред стандардних мон-
тажно-бетонских ТС, могуће је градити и подземне (уко-
пане) ТС у близини планираних вишепородичних обје-
ката. (Ово решење може се сматрати алтернативним за 
парцелу број 9466).

Постојећу електроенергетску мрежу која је изграђе-
на надземно потребно је каблирати, а дистрибутивну 
ТС у Шумадијској улици потребно је демонтирати и из-
градити нову унутар планираног блока вишепородичног 
становања. Планирана 20 kV и  0,4 kV мрежа ће се гра-
дити каблирањем, на местима у профилима улица како 
је планом дефинисано.

 Снабдевање топлотном енергијом

Снабдевање топлотном енергијом биће из градског 
топлификационог система  и градског гасификационог 
система. 

На подручју обухваћеном планом налази се топлана 
(ТО) “Исток”, која се снабдева топлотном енергијом из 
Главне разделне станице (ГРС) градског топлификаци-
оног система, која се налази у близини овог подручја. 
Из ГРС се одвајају два крака топловода, један према 
ТО “Исток” и други према ТО “Југ”. Из ТО “Исток” полази 
разделна вреловодна мрежа до објеката. Планирани 
блокови вишепородичног становања снабдеваће се 
топлотном енергијом из топлификационог система из-
градњом разделне вреловодне мреже до планираних 
објеката. 

Из гасификационог система, са гасоводне мреже 
Подбаре, се снабдева један део објеката породичног 
становања. Садашњи комплекс “Ниве” се снабдева топ-
лотном енергијом са гасовода средњег притиска који 
полази из ТО “Исток”. Из овог система ће се снабдевати 
топлотном енергијом углавном објекти породичног ста-
новања, а алтернативно се могу снабдевати и планира-
ни објекти вишепородичног становања. 

Сви планирани термоенергетски водови ће се гради-
ти на местима у профилима улица како је планом дефи-
нисано.

Планирана мрежа енергетске инфраструктуре при-
казана је на графичком приказу “План енергетске инф-
раструктуре” у Р 1:1000.

3.4.4. План телекомуникационе инфраструктуре

Ово подручје биће прикључено у телекомуникациони 
систем града. Корисници са овог простора биће повеза-
ни на аутоматску телефонску централу у Улици Мило-
вана Глишића преко подземне мреже телефонских каб-
лова у ободним улицама. Капацитет централе је 
довољно велики да омогући проширење телекомуника-
ционе мреже до планираних објеката. Да би се то омо-
гућило потребно је до нових објеката изградити под-
земну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа 
телефонска инсталација, односно инсталација каблов-
ског дистрибутивног система. У попречним профилима 
улица резервисани су независни коридори за инстала-
ције телекомуникационог система.
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3.5. План нивелације

Простор обухваћен грађевинским рејоном плана  на-
лази се на надморској висини од 76,60 до 79,50 m. Те-
рен генерално пада од истока према западу и од југа 
према северу. Уздужни падови су од 0,2 до 2,50%, а нај-
чешће испод 1%. Нивелете заштитних тротоара око 
објеката ускладиће се са нивелетом коловоза, уз ра-
чунску вредност попречног пада од 2%.

Планом нивелације  дати су следећи елементи: 
- кота прелома нивелете осовине саобраћајница,
- интерполоване коте,
- нагиб нивелете.

3.6. План уређења слободних и зелених површина

Систем вегетације обезбеђује се пре свега мрежом 
уличних дрвореда као елементом јавног градског зелени-
ла. Готово све улице имају постојеће зеленило које је пот-
ребно допунити, према могућностима њихових попречних 
профила. У улицама сасвим узаних профила (8-12 m) 
садити ниско дрвеће обликованих крошњи или шибље 
формирано као високостаблашице.

Блоковско зеленило просторно захвата и највеће 
слободне површине. Слободни простори блока број 4 
уз Београдски кеј адекватно су уређени и третирају се 
као завршене целине. Мањим допунама зеленила и 
потребним мерама редовне његове неге, овај стамбени 
блок обезбеђује функционалне, еколошке и естетске 
потребе својих корисника.

Озелењавање слободних површина унутар блокова 
вишепородичног становања (на парцелама) биће спро-
ведено посебно за сваку парцелу, чинећи тако мале 
уређене вртове (зелене површине на око 20% површи-
не парцеле).Скуп овако формираних вртова пред-
стављаће укупни зелени фонд у овим блоковима. 

Концепт озелењавања стамбених блокова (са јавним 
блоковским површинама) заснива се на коришћењу ви-
соке вегетације, претежно уз јужне и западне фасаде. 
На тај начин одваја се и простор намењен за гараже.

У оквиру стамбених парцела, у двориштима због 
планираних сутеренских гаража предвиђа се специфи-
чан вид озелењавања. Формирање дворишних вртова, 
садња дрвећа и жбуња изнад гаража могућа је уколико 
се ниво садних јама подигне (садња у великим посуда-
ма којима се реално увећава дубина земље), чиме се 
обезбеђује довољно простора корену. За композиције 
партерног типа главни елемент је травњак који не зах-
тева дебљи слој земље.

Зеленило на појединачним парцелама, где се за-
држава постојећи начин изградње, планира се да се ре-
конструише и да се обнове постојећи вртови. Уз све ог-
раде, гараже и помоћне објекте планира се сађење 
пузавица и повијуша.

Пословни простори, школски комплекси и дечије ус-
танове треба да су оплемењени зеленим површинама 
према потребним нормативима (20-40%). Oсновни кон-
цепт озелењавања наведених простора чини зелени 
заштитни ободни појас, састављен од високе и ниске 
отпорне вегетације. Улазни делови се уређују декора-
тивном вегетацијом, а остали делови у зависности од 

функције и коришћења простора. При озелењавању 
школа и дечијих установа потребно је водити рачуна да 
се у комплексе унесе што више разнолике вегетације, 
али да то не буду асмогене, алергогене и врсте са 
бодљама и отровним бобицама.

За ванстамбене садржаје, у оквиру њихових комп-
лекса планирана је једноставна отпорна вегетација која 
не захтева посебне мере неге и одржавања. Из тих раз-
лога највећу улогу имају зелени ободни појасеви 
састављени од низова листопадне или четинарске ви-
соке вегетације и живица уз ограде комплекса.

На местима проширења улица формирати мање 
скверове или тргове. Ове просторе потребно је партер-
но уредити и допунити декоративним дрвећем, озе-
лењеним жардињерама и потребним урбаним моби-
лијаром. Овако формирани простори омогућиће одмор 
и окупљање станара и пролазника.

Постојеће квалитетно дрвеће треба задржати и до-
пунити. Дрвећу је потребно обезбедити негу, а у случају 
нове изградње и потребну заштиту.

 

3.7. Заштита градитељског наслеђа

У циљу очувања градитељске баштине Завод за за-
штиту споменика културе Града Новог Сада доставио је 
услове за израду плана.

Овим условима утврђено је да на подручју унутар  
граница грађевинског рејона нема  непокретних  кул-
турних добара.

Такође је утврђен списак објеката под  претходном 
заштитом који нема правну снагу, будући да је време за 
дефинисање статуса истекло, јер је установљено да су 
објекти, по правилу, на овим списковима још из 1991. 
године.

Уважавајући, међутим, стварне вредности на про-
стору, изван дефинисаног статуса заштите, планира се 
очување највећег броја објеката, односно целина, које 
су дефинисане и условима заштите.

Ово се посебно односи на Улицу Златне греде, где 
се планира задржавање готово свих објеката, изузев 
пар њих за које се због неадекватних архитектонских 
одлика и/или положаја планира замена. 

3.8. Заштита животне средине

У оквиру сагледаних утицаја и промена на простору 
плана утврђене су мере за обезбеђивање оптималног 
функционисања садржаја у простору. Мере заштите жи-
вотне средине, утврђене кроз примену законске регула-
тиве из области заштите животне средине, подразуме-
вају и побољшање ефикасности контроле квалитета 
чинилаца животне средине и укључивање јавности у до-
ношење одлука о питањима заштите животне средине.

 Вишепородично становање и заједничке 
 блоковске површине 

У зонама намењеним вишепородичном становању 
обезбеђени су слободни простори за различите видове 
пасивне рекреације и подизање зелених површина. 
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Приликом интервенција на постојећим објектима, као 
и приликом градње нових треба водити рачуна о обез-
беђивању услова заштите у погледу геотехничких и се-
измичких карактеристика тла и статичких и конструк-
тивних карактеристика објеката. Санација постојећих 
објеката подразумева све интервенције ради побољ-
шања енергетских карактеристика зграда (пос-
тављањем изолације, заменом или допуном постојеће 
топлотне изолације). У погледу заштите од буке треба 
обезбедити услове за смањење штетног деловања при-
меном изолационих материјала који ће онемогућити 
продор буке у животни и радни простор.

Заштиту од пожара треба обезбедити у складу са 
Законом о заштити од пожара (“Службени гласник СРС”, 
број 37/88 и ‘’Службени гласник РС’’, бр. 53/93, 67/93, 
48/94 и 101/2005) и Правилником о техничким нормати-
вима за хидрантску мрежу за гашење пожара (“Службени 
лист СФРЈ”, број 30/91), што подразумева обезбеђење 
ватропреградних површина, употребу незапаљивих ма-
теријала приликом градње објеката, остваривањем про-
тивпожарне хидрантске мреже и приступа свим објекти-
ма. Обезбедиће се пешачке комуникације за приступ 
интервентних возила и за проветравање блокова. 

Све слободне површине употпуниће се зеленилом 
где то услови саобраћаја и распоред инсталација доз-
вољавају, или применом вертикалног и партерног зеле-
нила.

Јавне површине (тротоари, пешачке стазе, пешачки 
прелази, прилази објектима и сл.), као и хоризонталне и 
вертикалне комуникације у јавним објектима, морају 
обезбедити услове за несметано кретање деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица у складу са Пра-
вилником о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица (“Службени гласник 
РС”, број 18/97), као и другим важећим прописима и 
стандардима који регулишу ову област.

 Сакупљање отпадака 

На подручју плана свака зграда, или група зграда 
треба да има сабирни пункт за смештање сабирних 
канти или контејнера који треба да задовоље захтеве 
хигијене и захтеве корисника јавних површина, као и 
површина са посебном наменом. Места и број посуда 
за смеће, као и места за контејнере за сакупљање се-
кундарних сировина (папира, стакла, пластике, метала 
и др.) утврдиће се у току израде пројеката партерног 
уређења на основу постојећих густина становника, 
броја пражњења посуда и запремине сабирних посуда. 
Начин озелењавања ових простора треба прилагодити 
положају сабиралишта, његовој величини и захтевима 
уређења слободних површина. За сакупљање секун-
дарних сировина треба обезбедити специјалне контеј-
нере за различите врсте отпадака (хартија, стакло, 
пластика, метал).

Прилазни путеви до места за држање посуда за чу-
вање и сакупљање отпада треба да буду двосмерни за 
саобраћај специјалних возила за одвоз отпада, макси-
малног 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 рас-
тојању не већем од 2 m од прилазног пута специјалног 

возила за одвоз смећа. За типску канту, зависно од ве-
личине, потребно је обезбедити до 0,5 m2 једнако оп-
ремљене површине. Ови простори морају испуњавати 
све хигијенске услове у погледу редовног чишћења, од-
ржавања, дезинфекције и неометаног приступа возили-
ма и радницима комуналног предузећа задуженом за 
одношење смећа.

 Заштита од буке и аерозагађења 

Сви корисници на простору плана у складу са Пра-
вилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини 
(“Службени гласник РС”, број 54/92) своје активности 
морају прилагодити условима у којима интензитет буке 
неће прелазити највиши ниво буке од 55 db(A) ноћу и 65 
db(A) дању, односно у згради максимум 30 db(A) ноћу и 
35 db(A) дању. Заштита од буке и аерозагађења за ин-
тензитете који прелазе максимално дозвољене границе 
обезбедиће се успостављеним и планираним системом 
саобраћаја и каналисањем саобраћаја према капаците-
ту саобраћајница. Ширина попречних профила улица у 
највећој мери обезбеђује континуални ток кретања во-
зила и смањује утицај буке и загађеност ваздуха при-
родним проветравањем.

Праћење аерозагађења у наредном периоду треба 
реализовати према програму и дефинисаним местима 
као и параметрима контроле (аероседимент, чађ, сум-
пордиоксид, угљенмоноксид, и азотни оксиди), а према 
Правилнику о граничним вредностима, методама ме-
рења имисије, критеријума за успостављање мерних 
места и евиденцији података (“Службени гласник РС” 
бр. 54/92, 30/99 и 19/2006). На простору плана треба ус-
поставити мерна места за праћење интензитета буке. 
Праћење квалитета, односно степена загађености ваз-
духа указаће на поступке и мере који ће омогућити да 
се степен загађености сведе у границе утврђене пропи-
сима о загађености ваздуха.

Активности за обезбеђивање задовољавајућег ква-
литета ваздуха у наредном периоду одвијаће се по-
бољшањем услова паркирања.

 Школе и дечје установе 

На простору комплекса школа и дечјих установа 
обезбеђује се простор за формирање отворених терена 
и подизање зеленила. Посебну пажњу треба посветити 
уређењу слободних површина и стварању складног ам-
бијента (поплочавањем, визурама, осветљењем и дру-
гим акцентима).

3.9. Заштита простора од елементарних 
  непогода и ратних разарања

Организација простора у условима непосредне опас-
ности од елементарних непогода, техничких незгода, 
односно у случају ратне опасности и рата, подразумева 
трансформацију простора и друштвених фактора из 
мирнодопских услова, односно редовних услова за пот-
ребе рата, односно ванредних услова. Основа успешне 
трансформације свих природних, друштвених и економ-
ских потенцијала за извршење задатака у рату, односно 
у ванредним приликама за време елементарних непо-
года јесте њихова припрема у миру, односно у време 
редовних прилика. 
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 Заштита од потреса

Приликом пројектовања нових објеката неопходно је 
примена Правилника о техничким нормативима за из-
градњу објеката високоградње у сеизмичким подручји-
ма (“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 
и 52/90) ради обезбеђења заштите од максималног оче-
киваног удара 8º МСЅ.

 Заштита од пожара

Ради заштите од пожара, нови објекти морају бити 
изграђени према одговарајућим техничким противпо-
жарним прописима, стандардима и нормативима. На 
предметном простору објекти топлане “Исток” спадају у 
групу објеката повећаног ризика од пожара. 

Сви постојећи и планирани приступни путеви и пла-
тои уз објекте морају бити димензионисани тако да 
обезбеде несметан приступ и маневрисање против-
пожарних возила. 

 Заштита од ратних разарања 

Мере заштите од ратних разарања подразумевају 
планирање изградње објеката специјалне намене, од-
носно склоништа која треба да обезбеде прописану за-
штиту од следећих ратних дејстава: механичког дејства, 
радиоактивног дејства, топлотног дејства и од хемијс-
ког дејства. Склоништа на овом подручју планирају се 
на следећи начин:

- за планиране пословне објекте обавезно је изгра-
дити склоништа за 1/5 запослених у највећој смени; 
уколико је капацитет до 25 особа, градити скло-
ништа допунске заштите, отпорности 50–100 kPa, 

а за капацитет преко 25 особа, склоништа основ-
не заштите, отпорности 100 – 200 kPa;

- за стамбено – пословне објекте изградити скло-
ништа основне заштите, отпорности 100–200 kPa.

Као слободне површине за хитан смештај и збриња-
вање становника у ратним и условима природних катас-
трофа, користиће се зелене површине. У овом конкрет-
ном случају би се користиле површине међублоковског 
зеленила,отворене зелене површине у оквиру школских 
и предшколских комплекса, као и свака друга зелена 
површина. Зелене површине треба да су опремљене 
бушеним бунарима. Заштитно зеленило, као и декора-
тивно зеленило треба да има, осим заштите, и улогу 
маскирања. 

Пожељно је да се склоништа користе двонаменски, 
најбоље као гараже или складишни простор. 

На простору у обухвату плана не планира се из-
градња јавних склоништа. У околним блоковима, непос-
редно уз подручје које је обухваћено овим планом, пла-
нира се изградња три јавна склоништа, а на подручју у 
обухвату плана уз Београдски кеј, постоји три склониш-
та основне заштите, отпорности 300 kPa, капацитета по 
200 особа. Такође, постоји више склоништа допунске 
заштите у изграђеним целинама.

4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Планирана организација простора, презентована у 
графичком приказу “План намене површина, саобраћаја, 
нивелације и регулације”, у Р 1 : 1000 има за после дицу 
следећи биланс површина и осталих нумеричких пока-
затеља: 

Намена површина ha %

- вишепородично становања (на парцелама) 8,65 35,08

- вишепородично становања 
  (на јавним блоковским површинама са зеленилом и паркинзима) 3,96 16,11
- породично становање 1,36 5,50
- комплекс средње школе 1,23 5,00
- комплекс основне школе 0,87 3,54
- комплекси предшколских установа 0,65 2,62
- средњошколски дом 0,33 1,38
- комплекс топлане “Исток” 0,87 3,55
- пословни простор (у засебном објекту) 0,07 0,27
- гараже 0,53 2,15
- регулације улица 5,68 23,06
УКУПНО: 24,61 100,00

1*

Основне категорије* постојеће површине планиране/ha 
- Бруто површина (обухват плана) 24,61 24,61
- Нето површина блокова 18,93 18,93
- Површина под објектима 6,25 8,72

* Елементи за обрачун: 
- приземља у улицама: М. Миљанова, Косовска, Шумадијска, М. Бајића - пословни садржаји Трг Републике, М. Глишића
- величина стана        - 90 m2 – бруто, 60 m2 – нето
- број станова        - (бруто стамбена површина/90 m2)
- број становника        - 2,8 чланова по стану
- број паркинг места у гаражи       - паркинг места 30 m2
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- Укупна развијена корисна површина 25,94 33,93
- Укупна развијена површ. стамбеног простора (бруто) 21,85 27,65
- Укупна површина пословног простора 1,49 2,79
- Однос стамбеног и пословног простора 93% : 7% 90% : 10%
- Заузетост у односу на нето/бруто површину 33% / 25% 45%/35%
- Индекс изграђености у односу на нето/бруто површ. 1,36 / 1,05 1,77/1,36
- Број становника 6472 8602
- Број станова 2408 3072
- Просечна величина домаћинства 2,7 чланова 2,8 чланова
- Просечна величина стана (бруто) 90 m2 90 m2

- Густина становања нето/бруто 341 ст/ha / 263 ст/ha 454 ст/ha / 350 ст/ha 

За планирани број станова планирана је изградња 
гаражног и паркинг простора на парцелама корисника и 
на јавним површинама. На јавним површинама обез-
беђен је следећи простор: 

Број паркинг места – укупно ...................................1381
 - у гаражама ............................................ 297

 - паркинг места – блоковска ................. 209

 - паркинг места – улична ........................875

На овај начин покривено је испод 50% потреба. При-
оритет у решавању преосталих потреба имаће остало 
грађевинско земљиште, те се паркирање мора обезбе-
дити на парцелама корисника. Где је могуће треба те-
жити да се за сваки стан обезбеди једно паркинг место 
на парцели, односно једно место на 70 m2 нето површине. 

У оквиру простора плана очекивани број становника 
је сса 8600, што би за последицу имало просечну густи-
ну становања 350 становника по ha. Највећим делом 
ова густина последица је већ реализованих подручја 
која се овим планом третирају као завршене целине, а 
где су реализоване веома високе спратности. 

Из овог разлога планиране су веома умерене спрат-
ности у подручјима која се реконструишу. 

За очекивани број становника планирају се и капаци-
тети јавних служби и резервишу простори за проши-
рење постојећих комплекса или изградњу нових, као 
што се приказује.

Основна школа “Ђура Даничић”:
- под објектима 1126 m2,
- планирани комплекс 8714 m2,
- постојећи степен заузетости 13%,
  (у односу на планирану парцелу)  
- планирани степен заузетости 20%,
- могуће увећање габарита са сса 610 m2

  (уз планирану спратност П+2).

Средња саобраћајна школа “Пинки”:
- под објектима 2950 m2,
- планирани комплекс 12308 m2,
- постојећи степен заузетости 24%,
  (у односу на планирану парцелу)
- планирани степен заузетости 30%,
- могуће увећање габарита за сса 740 m2

  (уз планирану спратност П+2). 

Средњошколски дом “Бранково коло”:
- под објектима 1472 m2,
- површина планираног комплекса 3300 m2,
- степен заузетости  у односу 
   на планирану парцелу 45%,
- планирани степен заузетости 50%,
- могуће увећање габарита за макс. 200 m2,
  (уз планирану спратност П+2). 

Планирана предшколска установа:
- планирани капацитет cca 110 деце
- површина комплекса cca 2000 m2,
- под објектима  450 m2,
- развијена бруто површина максимум 900 m2

- планирана спратност П+1.

5. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

5.1. Правила грађења и уређења простора

5.1.1. Услови за формирање грађевинских 
   парцела

Постојећа парцелација задржава се у највећем броју 
случајева.

Корекције ће се вршити у следећим случајевима: 
- ради проширења регулације;
- ради формирања комплекса основне, средње 

школе, средњошколског дома и предшколске ус-
танове;

- формирања јавне блоковске површине;
- формирања грађевинске парцеле обједињавањем 

постојећих, када постојеће немају довољну повр-
шину за реализацију планиране намене. 

5.1.2.  Изградња објеката

 Општа правила

Графичким приказом “План намене површина, саоб-
раћаја, нивелације и регулације” Р 1 : 1000 дефинисана 
је зона изградње на парцелама на којима се планира 
замена објеката. Приликом дефинисања габарита обје-
ката могућа су одступања унутар зоне. 
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Елементи вертикалне регулације дефинисани су 
спратношћу (и висином венца). 

На местима где су дефинисане висине венаца, уко-
лико се објекти задржавају, назначене висине су макси-
малне за надоградњу суседних објеката, где је плани-
ран режим надограђивања, али се не сме превазићи 
планирана спратност. 

Намена нових објеката је стамбена, пословна или 
комбинована, уколико није стриктно дефинисано. 

Висина пода приземља за ванстамбене садржаје је 
максимално 20 cm изнад коте тротоара. 

Код намене становања максимална висина пода при-
земља је 1,20 m изнад коте тротоара, али се код пројек-
товања савладавање висинске разлике мора организо-
вати унутар габарита објекта. 

Објекте је могуће пројектовати са косим кровом 
(макс. 30º нагиба), благог нагиба покривен лимом сак-
ривен иза атике, или раван, у зависности од непосред-
ног окружења. Код објеката са косим кровом могуће је 
користити поткровље у оквиру волумена конструкције. 
Висина назитка је 30 cm. 

На местима где је у графичком приказу код планира-
не спратности уписано Пк, то је обавезујуће. 

Уместо класичног поткровља могуће је пројектовати 
и симетрично повучену (за 1,5 m) завршну етажу, са 
плитким лименим кровом, где је то планом утврђено.

Све објекте пројектовати са пасажима мин. 3,5 m 
ширине и 4 m висине, како је дефинисано на графичком 
приказу. 

На местима где је планирана замена објеката оба-
везна је прво реализација уличног објекта па затим 
дворишног крила (уколико је планирано). 

Код реализације дворишних крила свих објеката не-
опходно је обезбедити у приземљу гаражни простор за 
кориснике парцеле. 

У оквиру парцеле (блока) на расположивој површини 
се планирају отворени паркинзи. 

Уколико се паркирање не може решити ни на један 
од ових начина препоручује се изградња гараже у суте-
рену испод целе парцеле. 

Код свих објеката могућа је изградња подрума/суте-
рена, уз услов да се адекватним техничким решењем 
обезбеди од дејства подземне воде. 

Просечна нето површина стана је 60 m2. 
Код реализације вишепородичних стамбених објека-

та обавезно је број јединица на парцели ускладити са 
бројем станова просечне величине, тако да максимал-
ни број станова не буде већи од броја станова просечне 
(увећане) површине. 

Минимална површина стана је 24 m2. 
Код изградње нових породичних објеката максимал-

ни број станова је 2. 
На парцелама на којима је легално изграђено више 

од једног стамбеног објекта задржава се стање и омо-
гућава реконструкција под истим условима. 

Код свих постојећих објеката који се задржавају ва-
же услови за завршене целине. 

Код изградње нових објеката грађевинска линија се 
поклапа са планираном регулацијом. 

Приликом реализације надоградње, посебну пажњу 
посветити обликовању надограђених етажа, које са пос-
тојећим делом објекта морају чинити складну архитек-
тонску композицију. 

Пре приступања надоградњи неопходно је обавити 
статичке провере носивости објекта. 

Такође је неопходно да распоред просторија нове 
етаже у потпуности одговара постојећим и да се потпу-
но поклапају инсталационе вертикале. 

За објекте са стилским обележјима претходних архи-
тектонских периода, надоградњу планирати са савре-
меним, сведеним исказом уз поштовање основних архи-
тектонских принципа (ритма и распореда отвора, односа 
пуно-празно). 

Планом се ограничава изградња препуста у следе-
ћим улицама: Скерлићевој, Златне греде, Александра 
Тишме, Лончарској, Даничићевој, Милоша Бајића и Тргу 
Републике. 

Елементи архитектонске пластике могу излазити из 
равни фасаде максимум до 50 cm, на половини њене 
површине, изнад зоне приземља. 

 За објекте који се задржавају или надограђују мо-
гућа је замена под истим условима, изузев за објекте у 
улицама Златне греде и Саве Вуковића бр. 8 и 10 који 
се чувају у изворном облику. 

На свим пасажима којима се обезбеђује приступ јав-
ним наменама обавезно је утврђивање права службе-
ности пролаза. 

Није допуштено подизање спратности у функцији на-
глашавања угаоних позиција, преко дефинисаних 
спратности. 

За објекте са равним кровом, у случају прокишња-
вања, могућа је реконструкција или постављање плит-
ког лименог, без формирања нових корисних етажа. 

Код планиране надоградње објекта преко једне ета-
же могућа је и замена под истим условима. 

Приликом пројектовања нових објеката неопходно је 
њихово усаглашавање са амбијентом старе Подбаре, 
односно поштовање амбијента Подбаре, што никако не 
значи да се под тим подразумевају реплике и еклектич-
ки елементи на новим фасадама.

 Специфични услови за појединачне блокове

 Блок број 1

Третира се као завршена целина у оквиру које су мо-
гуће реконструкције, промене намена (тако да се не уг-
рози становање) и промена структуре станова искљу-
чиво повезивањем јединица, не поделом. 

Не допушта се промена намене гаражног простора. 

 Блок број 2

У северном делу намењен је за потребе топлане 
“Исток”. Дефинисани габарити су оријентациони, мо-
гућа су одступања у оквиру дефинисане спратности и 
степена заузетости до 30%, а у складу са захтевима 
технологије. У случају значајнијих интервенција или ре-
конструкције комплекса обавезна је израда урбанистич-
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ког пројекта. У случају изградње нових објеката обавез-
на је примена равног или плитког косог крова.

У случају значајније реконструкције и изградње пла-
нира се очување објекта  број 25 уз Шумадијску улицу.

Постојећи комплекс “Ниве” мења намену и планира се 
пословно-стамбени објекат спратности П+2+Пк – П+3+Пк. 

На источном делу парцеле, од регулације Шумадијс-
ке улице до подземне грађевинске линије дефинисане 
на графичком приказу обавезно је пројектовати подзем-
ну, потпуно укопану гаражу, којом се не сме мењати ни-
велета дворишта. 

Укупан капацитет за паркирање на отвореном делу 
дворишта и у гаражи треба да одговара нормативу је-
дан стан једно паркинг место, односно 70 m2 бруто пос-
ловног простора једно паркинг место. 

Западни део парцеле, изузев приступног пута из Ко-
совске улице, ће се озеленити.

У јужном делу блока планира се изградња нових 
објеката на парцелама које нису приведене намени. У 
ту сврху, обавезно је обједињавање парцела бр. 9316, 
9321 и 9322 у јединствену грађевинску. 

На деловима блока планира се проширење регула-
ција улица Косовске и Шумадијске у складу са графич-
ким приказом број 3. 

 Блок број 3

У северном и северозападном делу реализовани су 
вишепородични стамбени објекти који се сматрају се за-
вршеном целином, те важе услови за завршену целину. 

Задржавају се бесправно изграђени објекти на пар-
целама бр. 9330 и 9335 (појачани габарити). 

На преосталом делу блока формираће се комплекси 
основне школе, предшколске установе, средње школе и 
средњошколског дома. 

За комплекс основне школе могућа је доградња и 
надоградња уз поштовање максималног степена заузе-
тости до 20% и спратности П+2.

На комплексу предшколске установе планира се из-
градња објекта за приближно 110 деце, бруто развијене 
површине до 900 m2, спратности П+1. Изнад завршне 
етаже планирати плитак кров. 

За комплекс средње школе такође је могућа дог-
радња и надоградња постојећих објеката уз поштовање 
максималног степена заузетости до 30% и максималне 
спратности до П+2. 

За комплекс средњошколског дома планира се мо-
гућност доградње објекта уз степен заузетости до 50%. 
У случају доградње висина новог дела усаглашава се 
са висином објекта уз Улицу Епископа Висариона (П+2). 

За објекат уз Улицу Душана Васиљева започет је 
поступак за реализацију надоградње, те се иста за-
држава у плану. 

Код свих објеката на претходно описаним комплек-
сима планира се раван или плитак кос кров и пажљиво 
усаглашавање свих елемената архитектуре. 

Могућа је фазна реализација до постизања коначних 
параметара, без обавезе претходног формирања пот-
пуне грађевинске парцеле. 

 Блок број 4

Третира се као завршена целина, те важе услови де-
финисани за блок број 1. 

 Блок број 5

Реализација се планира у складу са општим прави-
лима, изузев што се на деловима парцела бр. 9281, 
9282/2 и 9284 планира формирање јавне блоковске 
површине изван планираних габарита објеката, и обје-
дињавање ових делова након њихове реализације, бу-
дући да су нове грађевинске парцеле планиране у габа-
ритима објеката. 

Посебну пажњу код обликовања неопходно је обра-
тити на интерполацију објекта број 6 у Улици Саве Ву-
ковића, као и на преостале нереализоване објекте јер 
се у непосредном окружењу (суседству) налазе вредни 
примери градитељске баштине. На објекту број 6 пре-
поручује се примена косог крова. 

 Блок број 6

Планира се делимична реконструкција и замена пос-
тојећих објеката новим, а делом се задржавају постојећи 
објекти, уз услове дефинисане општим правилима. 

Грађевинска парцела на углу улица Александра Тиш-
ме и Косовске формираће се обједињавањем пос-
тојећих парцела бр. 9527, 9528 и 9529. 

У случају реконструкције угаоног објекта на углу ули-
ца Златне греде и Александра Тишме промениће се по-
ложај крила у односу на стање. 

 Блок број 7

Планирана је постепена трансформација породичног 
у вишепородично становање уз поштовање општих 
правила и обавезна обједињавања парцела у складу са 
графичким приказом број 3. 

У случају обједињавања парцела бр. 9468 и 9469 мо-
гуће је на делу парцеле број 9468 уз Шумадијску улицу 
планирати спратност П+4, а уз Улицу Ђорђа Јовановића 
ширину тракта максимум 11 m (спратност Су+П+3+Пк).

У складу са започетом реализацијом, планира се 
примена косог крова у овом блоку. 

 Блок број 8

Већим делом је реализован, а реализација нових 
објеката планира се у складу са општим правилима и 
графичким приказом број 3. Утврђује се, међутим, оба-
веза изградње подрумске гараже испод целе парцеле 
број 9466 и службеност пролаза за пасаж уз северну 
границу парцеле, ради приступа трафо-станици, која се 
планира на делу парцеле број 9457, али јој је приступ 
са парцеле број 9466. На објектима на овој парцели 
обавезна је примена крова благог нагиба. 

На парцели број 9463/1, у Улици Жарка Васиљевића 
број 15, могућа је легализација доградње уз јужну међу 
парцеле, а у складу са графичким приказом број 3. 



356. strana – Broj 18 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 23. april 2010.

 Блок број 9

Реализован је у потпуности, изузев што се планира 
корекција јужне регулације и, с тим у вези замена пос-
тојећег објекта новим пословним, спратности П+1 са 
равним или плитким косим кровом. 

У северном делу објекта у приземљу могуће је фор-
мирати низ гаража. 

 Блок број 10

Представља готово завршену целину, те омогућава 
само завршавање поступка реконструкције равног кро-
ва за објекте на Београдском кеју број 15 – 19, пос-
тављањем косог. 

Такође се оставља могућност проширења габарита 
завршне етаже на терасу (у складу са пројектом ауто-
ра) за објекат у улицама Козачинског број 1 – 3 и Душа-
на Васиљева број 4 – 8. 

Услов је да се реализација изведе једновремено на 
сегментима који представљају целину.

 Блок број 11

Специфичност простора је његова амбијентална 
вредност, будући да се уз Улицу Златне греде планира 
у потпуности очување амбијенталне целине. У том 
смислу чувају се у потпуности, без могућности замене 
објекти од броја 15 до броја 31. 

Услови за реконструкцију и промену намене дефини-
саће се на основу прибављених конзерваторских усло-
ва надлежног завода за заштиту споменика културе. 

На преосталом делу блока планиране су интервен-
ције, уз обавезу пажљивог пројектовања и одабира ар-
хитектонских елемената којима би се што дискретније 
заокружила целина делимично нарушеног амбијента. 

Услови реализације за нову изградњу дефинисани 
су општим правилима.

 Блок број 12

Планира се очување у изворном облику објеката уз 
Улицу Златне греде од броја 6 до 10. На осталим дело-
вима, у складу са општим правилима могућ је планира-
ни начин изградње. 

Комплекс дечије установе задржава се на постојећој 
парцели. На комплексу дечије установе могућа је заме-
на постојећих дворишних објеката и изградња нових, 
висински усаглашена са основним објектом, приближно 
на позицији постојећих. 

У случају изградње нових објеката уз Лончарску ули-
цу препоручује се примена косих кровова. 

 Блок број 13

Реализација се планира у складу са општим прави-
лима. 

Посебно се наглашава да је планирана намена новог 
објекта на парцели број 9501, искључиво пословна. На 
овом објекту обавезно је пројектовати кров плитког на-
гиба.

Не планира се легализација бесправно дограђеног и 
надограђеног објекта у Косовској улици број 5. 

 Блок број 14

Уз Косовску улицу планирана је постепена замена 
објеката, а уз Даничићеву улицу надоградња на објек-
тима бр. 3а, 3 и 5. 

Део постојећег дворишног крила на парцели број 
9491/3, у Даничићевој улици број 5, могуће је надогра-
дити или заменити новим објектом спратности П+2 (у 
складу са графичким приказом број 3). 

Планирану надоградњу објеката реализовати у окви-
ру задате висине венаца (и дефинисане спратности), уз 
посебну пажњу приликом обликовања и усклађивања 
нове етаже са нижим деловима објекта, у погледу виси-
не, распореда и величине отвора. На овим објектима 
пројектовати коси кров максималног нагиба до 30%, са 
могућим коришћењем поткровља у оквиру волумена 
конструкције. 

Санацију (реконструкцију) постојећих равних крово-
ва извести поправком односно постављањем плитких 
лимених сакривених иза атике. 

Реализацију нових објеката уз Косовску улицу извес-
ти у складу са дефинисаним општим правилима. 

 Блок број 15

Објекти у ободном делу блока се задржавају уз мо-
гућност појединачне надоградње, како је на графичком 
приказу број 3 дефинисано. 

Код надограђивања објеката уз Трг Републике не-
опходно је посебну пажњу посветити обликовању надо-
грађене етаже, а кров пројектовати лимени благог наги-
ба сакривен иза атике. 

У Шумадијској улици број 2, под условима који су де-
финисани за надоградњу, могућа је и замена објекта. 

У Шумадијској улици број 4 планирана је замена објек-
та и изградња новог, у складу са општим правилима.  

Планира се уређивање јавне блоковске површине, 
озелењавањем. 

На парцели број 9431 уз северну међу,  прихвата се 
бесправно изграђени објекат у случају надоградње 
уличног објекта. У случају изградње новог објекта сви 
постојећи се уклањају. 

 Блок број 16

У ободном делу блока планира се надоградња објек-
та на углу улица Жарка Васиљевића и Милоша Бајића, 
објекта бр. 1 и 5 у Улици Милоша Бајића и објеката бр. 
3 и 5 у Улици Душана Васиљева. На објекту у Улици Ду-
шана Васиљева 7 и 9 могућа је надоградња у делу где 
је његова спратност П+3, пажљиво се уклапајући са по-
вученим четвртим спратом и спратовима испод. 

Изнад овако допуњеног четвртог спрата могуће је 
поставити плитак коси кров.

Посебну пажњу обратити на обликовање нове етаже 
на објекту број 5 у Улици Милоша Бајића, како би она са 
постојећим корпусом и свим елементима на фасади чи-
нила јединствену целину (у погледу обликовања, мате-
ријала, обраде). Кров пројектовати благог нагиба сакри-
вен иза атике. Поткровље обликовати као постојећу 
атику.
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У унутрашњости блока планира се уклањање свих 
бесправно подигнутих гаража, уређење простора озе-
лењавањем и формирањем приступа легално подигну-
тим гаражама. Ове гараже задржавају се као у пос-
тојећем стању без могућности промена намене и других 
одлика. 

Парцелација унутар блока задржава се у потпуности 
као у затеченом стању.  

Санацију постојећих равних кровова, ако није друга-
чије утврђено, могуће је извести само поправком истих 
или постављањем лимених сакривених иза атике. 

Код надограђивања објеката решење крова усклади-
ти са елементима архитек–туре објекта и окружења. 

Јавну блоковску површину уредити озелењавањем. 

 Блок број 17

Планира се надоградња објеката бр. 2 и 4 у Улици 
Козачинског и уређење унутрашњег простора блока за-
меном постојећих лоших гаража и изградњом нових, у 
складу са планом, као и формирање јединствене бло-
ковске површине. 

Код надоградње обликовање крова извести као у 
постојећем стању, уз могућност коришћења поткровља 
у оквиру волумена конструкције. 

Санацију реконструкцију постојећих равних кровова 
извести поправком, односно постављањем плитких ли-
мених кровова. 

Гараже пројектовати од чврстог материјала са плит-
ким лименим кровом. 

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

-  пријављени градској управи Града Новог Сада 
надлежној за издавање одобрења за изградњу,

- 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 и
- друге мање радове на постојећим објектима (про-

мена, намене, затварање тераса, лођа и сл.).
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 друге јавне градске 
функције.

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

Други мањи радови на постојећим објектима омо-
гућиће се у сваком случају уколико се по намени и ар-
хитектури могу уклопити у припадајући суседни про-
стор.

Легализација бесправно изграђених објеката или из-
ведених других радова у зони заштите амбијента, дуж 
Улице Златне граде супротно одредбама овог плана 
није могућа.

Посебна правила се не могу применити на објекте 
изграђене у коридорима постојеће или планиране саоб-
раћајне и друге комуналне инфраструктуре, као и на 
површинама планом намењеним за друго јавно грађе-
винско земљиште.

5.2. Услови за опремање простора 
  инфраструктуром

5.2.1. Услови за изградњу и уређење 
   саобраћајних површина

Положај и димензије саобраћајних површина у про-
стору (улице, колско-пешачки пролази, паркинг-просто-
ри) дефинисан је у односу на осовинску мрежу и пос-
тојеће границе парцела што је приказано у графичком 
приказу број 3.

Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бе-
тонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а 
све у функцији вођења, раздвајања и обележавања 
различитих намена саобраћајних површина. Ово поред 
обликовног и визуелног ефекта има практичну сврху 
код изградње и реконструкције комуналних водова (ин-
сталација). 

Паркинзи могу бити уређени и тзв. “перфорираним 
плочама” “префабрикованим танкостеним пластичним” 
или сл. елементима који обезбеђују услове стабилности 
подлоге, довољне за навожење возила и истовремено 
омогућавају одржавање ниског растиња.

Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.
S4.234 којим су дефинисане мере и начин обележа-
вања места за паркирање за различите врсте парки-
рања. У оквиру паркиралишта, где год за тим има пот-
ребе, потребно је резервисати простор за дрвореде по 
моделу да се на четири паркинг места планира по једно 
дрво. 
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Саобраћајно техничко решење гаража решаваће се 
уз задовољење свих услова који су наведени у Правил-
нику о техничким захтевима за заштиту гаража за пут-
ничке аутомобиле од пожара и експлозија (“Службени 
лист СЦГ”, број 31/2005). 

Попречни профили планиране уличне мреже су 
саставни део овог плана.

 Услови за прикључење на саобраћајну мрежу

У улицама Милоша Бајића, Трг Републике и Дани-
чићевој планира се изградња (реконструкција) коловоза 
и тротоара уз задржавање “клинкер” опеке, а у осталим 
улицама реконструкција свих саобраћајних површина, с 
обзиром на дотрајалост и саобраћајно-техничке еле-
менте који не задовољавају захтеве моторизованог и 
пешачког саобраћаја.

Правило је да један објекат има само један колски 
приступ ка саобраћајној мрежи и то увек ка саобраћај-
ници нижег ранга, ако је то могуће. У случају већих ком-
плекса, дозвољавају се максимално два колска присту-
па и то увек ка саобраћајници нижег ранга, ако је то 
могуће.

На прелазу колског прилаза парцелама преко планира-
ног тротоара, односно бициклистичке стазе, нивелационо 
решење колског прилаза мора бити такво да су тротоар и 
бициклистичке стазе у континуитету и увек у истом нивоу. 
Овакво решење треба применити из разлога указивања 
на приоритетно кретање пешака и бициклиста у односу на 
возила која се крећу колским прилазом.

Минималне димензије колских пролаза кроз објекте 
су 3,5 m ширине и 4,0 m висине.

На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара 
извршити типско партерно уређење тротоара у складу 
са графичким приказом који је саставни део овог плана, 
а све у складу са SRPS U.А9.202 који се односи на не-
сметано кретање лица са посебним потребама.

5.2.2. Услови за реализацију капацитета 
   водне инфраструктуре

 Услови за прикључење на водоводну мрежу

Прикључење објеката на уличну водоводну мрежу 
планира се једним прикључком.

Уколико је објекат са више заједничких улаза, однос-
но, засебних технолошких целина, може имати независ-
не прикључке водовода. 

Водомер поставити у посебној просторији у оквиру 
објекта, или у водомерни шахт који треба извести ван 
регулације улице и на удаљености највише 0,5 m од ре-
гулационе линије.

Одређена одступања од наведених услова могућа су 
уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови Сад.

 Услови за прикључење на канализациону мрежу 

Прикључење објеката на уличну канализацију пла-
нира се једним прикључком.

Прикључни канализациони шахт планирати ван ре-
гулације улице и на удаљености највише 0,5 m од регу-
лационе линије.

Канализациони прикључак извсти са гравитационим 
прикључењем.

Прикључење  сутеренских и подрумских просторија 
није могуће, осим ако се обезбеди аутономни систем за 
препумпавање.

Одређена одступања од наведених услова могућа су 
уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови Сад.

5.2.3. Услови за реализацију капацитета 
   енергетске инфраструктуре

 Услови прикључења на електроенергетску мрежу

Oбјекти вишепородичнoг становања
Прикључење објеката вишепородичнoг становања 

на електроенергетску мрежу решити повезивањем на 
планирану дистрибутивну трансформаторску станицу 
или уградњом још једног трансформатора у постојећу 
трансформаторску станицу, у зависности од броја стам-
бених јединица. Прикључак извести кабловским ниско-
напонским водом преко кабловске прикључне кутије, у 
складу са електроенергетским условима Електродист-
рибуције “Нови Сад”.

Приликом реализације изградње планираних објека-
та на парцели број 9466, неопходно је у подрумској га-
ражи извести канал за пролаз електро-енергетских каб-
лова до планиране ТС. 

Oбјекти породичнoг становања
Снабдевање електричном енергијом објеката поро-

дичнoг становања решити прикључењем на постојећу 
или планирану електроенергетску мрежу. Прикључак 
извести преко кабловске прикључне кутије. Положај 
прикључног ормара прилагодити условима Електродис-
трибуције “Нови Сад”, тако да буде на фасади објекта 
или у специјалним случајевима на другим местима.

 Услови прикључења на гасоводну мрежу

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

 Услови прикључења на топловодну мрежу

Да би се објекти прикључили на топловодну мрежу 
потребно је на погодном месту у подруму (сутерену) 
или приземљу објекта изградити топлотну подстаницу. 
Такође је потребно омогућити изградњу вреловодног 
прикључка од постојећег вреловода до подстанице, а 
све у складу са условима ЈКП “Новосадска топлана” 
Нови Сад.

5.2.4. Услови за реализацију капацитета 
   телекомуникационе инфраструктуре

 Услови прикључења на телекомуникациону мрежу

Прикључак на телекомуникациону мрежу извести 
преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на 
фасади објекта. Прикључак на кабловски дистрибутивни 
систем извести према условима локалног дистрибутера.
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Приликом постављања антенских система мобилне 
телефоније поштовати све правилнике, техичке пропи-
се и препоруке који регулишу ову област. Посебно пош-
товати препоруке Светске здравствене организације 
(WHO) из ове области.

6. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА
 ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У средњерочном периоду приоритетни су следећи 
планирани радови:   

-  реконструкција раскрснице Улице Марка Миљано-
ва, везе са друмско-железничким мостом и бу-
дуће саобраћајнице која je планирана у продужет-
ку улица Алмашке и Павла Стаматовића,

-  реконструкција  улица Милоша Бајића и Стевана 
Милованова,

-  реконструкција примарне канализационе мреже. 

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

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин. 

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    15.000.000

2. ХИДРОТЕХНИКА    19.505.000

2.1. Канализациони вод Ø 1000 mm m 145 45.000 6.525.000

2.2. Канализациони вод Ø 900 mm m 100 32.000 3.200.000

2.3. Канализациони вод Ø 800  mm m 85 24.000 2.040.000

2.4. Канализациони вод Ø 700 mm m 310 20.000 6.200.000

2.5. Водоводна мрежа Ø 100  mm m 350 4.400 1.540.000

3. ЕНЕРГЕТИКА    4.800.000

3.1. Трафостаница 20/0,4 kV / kV kom. 1 4.000.000 4.000.000

3.2. Електроенергeтска мрежа 20 кV m 100 8.000 800.000

4. УКУПНО    39.305.000

Процена средстава урађена по ценама на дан 30. 11. 
2007. године.

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

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

7. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање извода 
из плана, који садржи правила уређења и правила 
грађења, осим за комплексе за које је планом утврђена 
обавеза израде урбанистичког пројекта. 

Саставни део плана су следећи графички прикази: 
1.  Извод из Генералног плана града Новог 

  Сада до 2021. године са означеним 
  предметним простором .....................................А-4

2.  Катастарска подлога са границом грађевинског 
  рејона обухваћеног планом ....................... 1 : 1000

3. План намене површина, саобраћаја, 
  нивелације и регулације ............................ 1 : 1000

4. План поделе на јавно и остало грађев-
  инско земљиште са условима за фор-
  мирање грађевинских парцела ................. 1 : 1000

5. План водне инфраструктуре ..................... 1 : 1000
6. План енергетске инфраструктуре ............ 1 : 1000
7. План зеленила ............................................ 1 : 1000
8. Попречни профили ...................................1:100/200
9. Типско решење партерног уређења 

  тротоара на прилазу пешачком прелазу 
  преко коловоза, у вези са несметаним 
  кретањем лица са посебним потребама .........А-4

10. Нормативи за паркирање у вези са пла-
  нираном наменом објеката...............................А-4. 
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План детаљне регулације блокова између улица Ми-
лоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и бло-
кова западно од Косовске улице 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, министарс-
тву надлежном за послове урбанизма, и у Јавном пре-
дузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад. 

Ступањем на снагу овог плана престају да важе Од-
лука о Детаљном урбанистичком плану блока са више-
наменским коришћењем простора између улица Марка 
Миљанова, Шумадијске, Висарионове и Душана Ва-
сиљева у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Са-
да”, бр. 21/92 и 12/2003), Регулациони план “Млиномон-
та” у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, 
бр. 5/97 и 17/2003), Урбанистички пројекат блока “Сви-
лара” у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сад”, 
бр. 15/2000 и 17/2003), Регулациони план блокова око 
Косовске улице, Марка Миљанова и Милоша Бајића у 
Новом Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
22/2000 и 17/2003), Урбанистички пројекат “AS IMPEX” у 
Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
10/2001 и 17/2003) и Регулациони план блокова између 
улица Косовске, Даничићеве, Лончарске, Јадранске, 
Златне греде и Ђорђа Јовановића у Новом Саду 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 20/2001 и 
12/2003). 

План ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-888/2008-I
26. март 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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