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На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени  гласник Републике Србије”, брoj 
72/2009) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада 
– пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XVI сед-
ници 18. септембра 2009. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАРОГ МАЈУРА У ПЕТРОВАРАДИНУ

1. УВОД

1.1. Правни основ за израду плана

План детаљне регулације Старог Мајура у Петрова-
радину (у даљем тексту: план) израђен је на основу Од-
луке о изради плана детаљне регулације Старог Мајура 
у Петроварадину (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 34/2008) коју је донела Скупштина Града Новог Са-
да на IV седници 12. септембра 2008. године.

Плански основ за израду плана је Генерални план 
града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006) (у 
даљем тексту: Генерални план) који је утврдио смерни-
це и критеријуме за уређење и изградњу просторних 
целина и зона. 

2. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА

Грађевински рејон који је обухваћен планом налази 
се у КО Петроварадин унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је тачка на  пресеку осовине приступног пута 
Друмско-железничком мосту и продуженог правца гра-
нице парцела бр. 235 и 243/1. Идући у правцу југоистока 
граница се поклапа са осовином приступног пута поме-
нутом мосту до пресека са продуженом осовином Ше-
ноине улице,  затим скреће у правцу запада до осовин-
ске тачке број 97 на пресеку осовина улица Рада 
Кончара и Шеноине. Даље граница скреће у правцу ју-
га, прати осовину Улице Рада Кончара до пресека са 
продуженим правцем границе парцела бр. 609 и 607, за-
тим скреће у правцу запада, прати северну границу 
парцела бр. 609, 610, 611/1 и 611/2 и продуженим прав-
цем северне границе парцеле број 611/2 пресеца Улицу 
Владана Деснице до источне границе парцеле број 623. 
Од ове тачке у правцу југа граница прати источну грани-
цу парцеле број 623, у правцу запада прати северну 
границу парцела бр. 622 и 621, у правцу севера прати 
источну регулациону линију Рељкoвићеве улице до 
пресека са продуженим правцем осовине Улице Викто-
ра Новака. Даље граница скреће у правцу југозапада, 
прати осовину Улице Виктора Новака до пресека са 
осовином улице Прерадовићеве, затим у правцу севе-
розапада прати осовину Прерадовићеве улице до пре-
сека са осовином Улице Дунавске дивизије. Од ове тач-
ке, у правцу југозапада, прати осовину Улице Дунавске 
дивизије до пресека са продуженим правцем североис-
точне границе насипа, парцела број 2864/1, затим 
скреће у правцу северозапада, прати североисточну 

границу парцеле број 2864/1 до тромеђе парцела бр. 
2864/1, 933 и 937/1. Даље граница скреће у правцу се-
вероистока, прати западну границу парцеле број 933 до 
тромеђе парцела бр. 2938/1, 933 и 937/1, затим скреће у 
правцу запада, прати јужну регулациону линију Прера-
довићеве улице до пресека са управним правцем пову-
ченим  из тромеђе парцела бр.  2938/1, 779 и 2965 (Ули-
ца Павла Јуришића Штурма). Од ове тачке у правцу 
севера граница прати западну регулациону линију Ули-
це Павла Јуришића Штурма, пресеца Улицу Павла Ју-
ришића Штурма, долази до границе парцела бр. 2965 и 
235 и прати је у правцу југоистока  до тромеђе парцела 
бр. 2965, 235 и 297. Даље граница скреће у правцу се-
вероистока, прати западну границу парцела бр. 297, 
295, 296, 250, 2957/1, 242  и 243/1 и продуженим прав-
цем  границе парцела бр. 235 и 243/1 долази до тачке 
која је утврђена за почетну тачку описа границе грађе-
винског рејона. 

Површина која је обухваћена  планом је  46,79 ha.

3. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА

3.1. План просторне организације

План просторне организације заснива се на елемен-
тима дефинисаним Генералним планом. 

Постојећа саобраћајна мрежа се  у великој мери за-
држава, с тим да се предлаже изградња обилазнице 
око Петроварадина која ће на овом простору пред-
стављати продужетак државног пута (М-22/1), као и 
планиране улице из постојећих улица Косте Нађа, Пав-
ла Јуришића Штурма и Арчибалда Рајса. 

План просторне организације је израђен на основу 
анализе свих елемената постојећег стања, елемената 
из важећег плана, као и могућности и потенцијала про-
стора у односу на нове трендове и потребе.

3.2. Подела на просторне целине

Постојећа изграђеност, намена простора и постојећа 
мрежа улица, одредили су да се цео простор у оквиру 
границе плана подели на двадесет и три грађевинска 
блока. 

У оквиру постојећих блокова преовлађују објекти по-
родичног становања, објекти институција и организа-
ција, као и објекти образовања и верски објекти. 

Ова просторна структура одликује се добрим квали-
тетом објеката, те се, уз поштовање постојећих димен-
зија блокова и повезаност са непосредном околином, 
омогућава задржавање преовлађујуће стамбене наме-
не и њеног развоја у смислу знатног повећања квалите-
та у условима рационалног коришћења градског про-
стора. 

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 број 
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4 ‘’План поделе на јавно и остало грађевинско земљиш-
те са условима за формирање грађевинских парцела’’ у 
Р 1:1000. 

 Јавно  г р ађевинс ко  з емљиште :
-   c аобраћа ј нице : 
 целе парцеле у КО Петроварадин: целе парцеле 

бр. 314, 435, 436, 508, 528, 548, 623, 624, 625, 683, 
705, 722, 723, 733, 855, 915, 926, 2065, 2065, 2065, 
2957/1, 2957/2, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 
2966, 2974/2 КО Петроварадин, и делови парцела 
бр. 243/1, 244/1, 245, 263, 265/1, 267, 273, 278, 302, 
320, 322, 324, 325, 327, 329, 332, 334, 340/1, 341/1, 
343/1, 388, 390/1, 393, 395, 398, 427, 430, 431, 431, 
432, 433, 434, 500, 502, 504, 505, 506, 512, 513, 
782, 783, 784, 790, 793, 856, 857, 859, 860, 917, 927, 
1370, 1371, 2861/1, 2938/1, 2958, 2961 КО Петрова-
радин;

 делови парцела у КО Петроварадин: 243/1, 244/1, 
245, 263, 265/1, 267, 273, 278, 302, 320, 322, 324, 
325, 327, 329, 332, 334, 335, 336, 336, 340/1, 341/1, 
343/1, 388, 390/1, 393, 395, 398, 427, 430, 431, 431, 
432, 433, 433, 434, 500, 502, 504, 505, 506, 512, 
513, 782, 783, 784, 790, 793, 856, 857, 859, 860, 917, 
927, 1370, 1371, 2861/1, 2861/1, 2938/1, 2938/1, 
2938/1, 2938/1, 2958, 2961; 

- школа: цела парцела број  933 КО Петроварадин;
-  предшколс к а  ус т анова :  целе парцеле бр. 

339, 815 КО Петроварадин, и делови парцела бр.  
812, 814  КО Петроварадин;

-  т рансформаторс к е  с т анице :  целе пар-
целе у КО Петроварадин: 529/2 делови парцела у 
КО Петроварадин: 663, 797, 822, 828/2, 901, 2961, 
2361, 2966

 У случају неусаглашености бројева наведених пар-
цела и бројева парцела на графичком приказу број 4 
“План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште 
са условима за формирање грађевинских парцела” у Р 
1: 1000,  важи графички приказ. 

Планиране регулационе линије дате су у односу на 
осовине саобраћајница или у односу на постојеће гра-
нице парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су 
координатама  осовинских тачака чији је списак дат на 
графичком приказу.

На осталом грађевинском земљишту постојећа пар-
целација се у највећем делу задржава. Планиране про-
мене парцелације су, углавном последица промена ре-
гулација улица.  Грађевинске парцеле се најчешће 
формирају деобом  постојећих парцела, под условима 
датим у овом плану.

3.4. Мрежа инфраструктурних система

3.4.1. Мрежа саобраћајне инфраструктуре

Подручје обухваћено планом окружено је следећим 
улицама и саобраћајницама:

- са североистока државним путем I реда (М-22/1) 
Нови Сад – Београд,

- са истока Улицом Рада Кончара,

- са југоистока Улицом Виктора Новака,
- са југозапада Прерадовићевом улицом и
- са запада Улицом Павла Јуришића Штурма.
Саобраћајну мрежу на овом подручју чини мрежа 

постојећих улица које су у највећем делу формиране у 
прошлости.

Планира се да се државни пут I реда (М-22/1) Нови 
Сад – Београд, на делу од бившег Жежељевог моста до 
Рељковићеве улице, прошири на четири саобраћајне 
траке. Планира се изградња обилазнице око Петрова-
радина која ће на овом простору представљати проду-
жетак државног пута (М-22/1) у делу од Рељковићеве 
улице и у непосредној близини железничке пруге. Из-
градњом ове обилазнице изместиће се транзитни саоб-
раћај из центра Петроварадина, а претежно из улица 
Рељковићеве и Прерадовићеве.

На стубовима порушеног моста Фрање Јосифа, Ге-
нералним планом се планира нови мост преко Дунава, 
који ће, уз одређене интервенције на постојећем тунелу 
испод Горње тврђаве, повезивати Прерадовићеву улицу 
(код раскрснице са Улицом Дунавске дивизије) са Буле-
варом цара Лазара. На обухваћеном простору највеће 
промене, проузроковане изградњом ове саобраћајнице, 
догодиће се на раскрсници улица Прерадовићеве и Ду-
навске дивизије. Планско решење раскрснице подразу-
мева изградњу кружне раскрснице и надвожњака изнад 
ње, који би повезивао планирану саобраћајницу из 
правца Тврђаве са Прерадовићевом улицом. 

Нове улице на овом подручју планирају се из пос-
тојећих улица Павла Јуришића Штурма и Арчибалда 
Рајса.

Приликом реализације нове улице у блоку бр.4 уз 
Комплекс Римокатоличке цркве потребно је успорити 
саобраћај променом хоризнталног и вертикалног пре-
сека, као и површинском обрадом коловоза и применом 
одговарајућих материјала.

3.4.2. План хидротехнике

Снабдевање водом
Снабдевање водом вршиће се преко постојеће водо-

водне мреже са планираним проширењем и реконс-
трукцијом дотрајалих деоница у оквиру водоводног сис-
тема Града Новог Сада.

Примарна мрежа постоји у Улици Прерадовићевој, 
профила Ø 450 и Ø 350 mm.

Секундарна мрежа профила Ø 100 mm изграђена је 
у свим осталим постојећим улицама. 

У улицама Шеноиној и Прерадовићевој планира се 
изградња примарне водоводне мреже профила  Ø 500 
mm. Примарни водовод повезаће планирано пост-
ројење за прераду воде „Петроварадинска ада“ са пос-
тојећом примарном водоводном мрежом у Петровара-
дину.

Планира се изградња секундарне водоводне мреже 
профила Ø 100 mm у свим новопланираним улицама са 
повезивањем на постојећу мрежу у оближњим улицама.

Изградња секундарне водоводне мреже профила Ø 
100 mm планира се у деловима постојећих улица Косте 
Нађа, Прерадовићевој и Патријарха Рајачића.
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У Улици Владана Деснице планира се изградња во-
довода профила Ø 100 mm са источне стране улице, с 
обзиром да је ширина регулације знатна, а да тренутно 
постоји водовод само са западне стране улице.

Постојећа и планирана мрежа задовољиће потребе 
за водом планираних садржаја.

Положај постојеће и планиране водоводне мреже 
дат је на графичком приказу “План водне инфраструк-
туре” у Р 1:1000. 

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће 
се преко постојеће и планиране канализационе мреже 
заједничког типа у оквиру канализационог система Гра-
да Новог Сада.

Примарна канализациона мрежа постоји у Улици 
Патријарха Рајачића и профила је Ø 900, Ø 1000 и Ø 
1100 mm. 

У Улици Арчибалда Рајса постоји примарна мрежа 
профила Ø 800 mm која прихвата отпадне воде из Под-
грађа Тврђаве, а оријентисана је на колектор у Улици 
Патријарха Рајачића.

Канализациона мрежа из улица Александра Остров-
ског (профила Ø 450 mm), Косте Нађа (профила Ø 300, 
Ø 500 и Ø 600 mm), Владимира Гортана (профила Ø 250 
mm), Чајковског (профила Ø 300 и Ø 500 mm) и Шеноине 
(профила Ø 300 mm) оријентисана је на колектор у Ули-
ци Арчибалда Рајса, односно на колектор у Улици Ју-
раја Крижанића,  профила Ø 200/150 cm.

У Улици Рада Кончара постоји примарна канализа-
циона мрежа профила Ø 700 mm и оријентисана је на 
колектор у Улици Јураја Крижанића.

Канализациона мрежа у Улици Владана Деснице 
профила је Ø 250, Ø 400 и Ø 450 mm и оријентисана је 
делом на колектор у Улици Јураја Крижанића, а делом 
на канализацију у Улици Рада Кончара.

Планом се задржава постојећи концепт одвођења 
отпадних и атмосферских вода.

Планира се изградња нове канализационе мреже, 
као и реконструкција дотрајалих деоница постојеће ка-
нализационе мреже, односно њено измештање у про-
филу улице, према планираном положају инсталација у 
профилу улице.

Изградња секундарне канализационе мреже профи-
ла Ø 250 и  Ø 300 mm планира се у свим новопланира-
ним улицама са оријентацијом на постојећу канализа-
цију.

У делу Прерадовићеве улице планира се изградња 
канализационе мреже профила Ø 250 mm, док се на 
обилазници око Петроварадина планира изградња се-
кундарне канализационе мреже профила Ø 300 mm. 

Планирану мрежу, у складу са нивелационим карак-
теристикама терена, могуће је оријентисати на пос-
тојећу мрежу у оближњим улицама.

Постојећа и планирана канализациона мрежа задо-
вољиће потребе за водом будућих садржаја.

Положај постојеће и планиране канализационе мре-
же дат је на графичком приказу “План водне инфра-
структуре” у Р 1:1000.

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
-  максимални ниво подземних вода од 76,60 до 

77,40 m н.в.,
-  минимални ниво подземних вода од 72,20 до 

73,40 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа под-

земних вода је североисток -југозапад са смером пада 
према југозападу.

3.4.3. План енергетске инфраструктуре

Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом вршиће се из 

јединственог електроенергетског система. Основни 
објекти за снабдевање овог простора електричном 
енергијом биће трансформаторска станица (ТС) 110/20  
kV “Нови Сад 6-Мишелук“. Због потпуног преласка на 
двостепени систем трансформације електричне енер-
гије, реконструисаће се ТС 35/10 kV “Петроварадин“ и 
постати разводно постројење (РП) 20 kV. Из овог РП-а 
полазиће 20 kV мрежа до дистрибутивних трансформа-
торских станица 20/0,4 kV.

Постојећа 20(10) kV и 0,4 мрежа изграђене су комби-
новано (и каблирањем и надземно), тако да је потребно 
целокупну електроенергетску мрежу реконструисати и 
изградити каблирањем. 

У односу на планирану изградњу, за квалитетно 
снабдевање електричном енергијом планираних сад-
ржаја потребно је изградити три нове ТС монтажно-                
-бетонског типа које ће преко дистрибутивне 0,4 kV мре-
же напајати све потрошаче са овог подручја. Поред 
планираних, могућа је изградња нових трафостаница у 
оквиру планираних пословно-стамбених објеката (у 
приземљу објекта), као и на парцелама планираних ви-
шепородичних објеката, у зависности од потреба. 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 х 4 m).

Све планиране трансформаторске станице  градиће  
се за 20 kV ниво и радиће привремено под 10 kV напо-
ном до преласка на рад под 20 kV напон. Планирана 20 
kV мрежа и 0,4 kV мрежа градиће се каблирањем, на 
местима у профилима улица како је планирано.

 Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом 

из градског гасификационог и топлификационог система.
Сремска страна града, којој припада и Петровара-

дин, снабдева се гасом са регионалног гасовода који 
допрема гас из магистралне гасоводне мреже до Бе-
очинске фабрике цемента прелазећи преко Петровара-
дина. На овај гасовод је прикључена главна мерно-ре-
гулациона станица (ГМРС) ″Победа″. Ова ГМРС 
снабдева гасом цело подручје Петроварадина путем 
разделне гасоводне мреже средњег притиска на коју су 
прикључене мерно-регулационе станице. Ови објекти, 
као и изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа ди-
мензионисани су тако да омогуће квалитетно снаб-
девање гасом свих постојећих и планираних садржаја. 
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Објекти вишепородичног становања се алтернатив-
но могу снабдевати топлотном енергијом из топлифи-
кационог система уколико се из топлане (ТО) ″Петрова-
радин″, која се налази око 1200 m удаљена од подручја 
обухваћеног планом, до будућих објеката изгради вре-
ловодна мрежа потребног капацитета.

3.4.4. Телекомуникације

Ово подручје биће прикључено на телекомуникацио-
ну мрежу преко телефонске централе ″Петроварадин″ 
у Улици Далибора Францистија. Планира се изградња 
телефонске мреже и повезивање свих објеката на пос-
тојећу и планирану мрежу. Да би се то омогућило, пот-
ребно је до нових објеката изградити подземну мрежу 
цеви кроз које ће пролазити будућа телефонска инста-
лација, односно инсталација кабловског дистрибутив-
ног система. Такође је потребно реконструисати пос-
тојећу надземну мрежу и изградити је каблирањем.

У попречним профилима улица резервисани су неза-
висни коридори за инсталације телекомуникационог 
система.

3.5. Нивелација простора

Простор обухваћен планом налази се на надморској 
висини од 76,60  до 79,90 m.

Задржава се постојеће нивелационо решење улица, 
а нове улице се прилагођавају терену према графичком 
приказу број 3.2 “План саобраћаја, нивелације и регула-
ције” у Р 1:1000.  

На графичком приказу дате су коте прелома нивеле-
те осовина саобраћајница, интерполо ване коте и нагиб 
нивелете.

3.6. Правила парцелације за остало 
  грађевинско земљиште

 Планом се у највећој могућој мери задржава пос-
тојећа парцелација.  

У блоковима за које је планирана намена породично 
становање, породично становање полуатријумског ти-
па, односно становање у зонама мешовите изградње 
могућа је парцелација у циљу формирања грађевинс-
ких парцела под следећим условима:

− минимална површина парцеле је 300 m2,
− минимална дужина уличног фронта је 12 m (уз 

максимална одступања 10%).
У деловима блокова намењених за вишепородично 

становање, централне функције и пословање са стано-
вањем  планирана парцелација је дефинисана на гра-
фичком приказу број 4 „План поделе на јавно и остало 
грађевинско земљиште“ у Р 1:1000.

3.7. План уређења зелених површина

Улично зеленило је разнолико заступљено, у завис-
ности од ширине попречног профила. Постојећи дрво-
реди треба да задрже своје правце, а њихова допуна ће 
се састојати у квалитативној доради и мерама неге 

(формирање крошњи, неговање дебла и др.). То су уг-
лавном улице широких регулација: Прерадовићева, 
Рељковићева, Патријарха Рајачића, Владана Деснице, 
Владимира Гортана, Рада Кончара и део Улице Косте 
Нађа.

Линеарно зеленило, у свом израженом облику, знат-
но је заступљено у широкој регулацији Прерадовићеве 
улице. Ова наслеђена, раније често називана “фијакер - 
алеја”, једно је од просторних и урбаних обележја Пет-
роварадина, као градског насеља. Постојеће дрвореде 
потребно је на појединим местима допунити (врста 
Celtis australis) ради постизања континуитета. Садржаје 
партерног уређења ускладити са функцијом објеката не 
реметећи линеарно кретање алејом.

Неједнака ширина Улице патријарха Рајачића сукце-
сивно је формирала линеарно зеленило. Спорадичан 
начин подизања овог зеленила потребно је уједначити 
формирањем декоративних травних партера и садњом 
и допуном дрвореда. На најширим деловима улице пла-
нира се формирање мањег дечјег игралишта са потреб-
ним елементима, а на другом пункту одмориште за од-
расле са клупама и фонтаном.

Сквер у Улици Владимира Гортана представља ау-
тентичан простор за овај део Петроварадина. На овако 
скромном простору искључује се садња већег броја ви-
соког дрвећа. Партерна вегетација и рундела са цвећем 
допринеће стварању одговарајућег амбијента.

Сва планирана паркиралишта треба да су под кро-
шњама високог листопадног дрвећа на растојању ста-
бала 8-10 m, постављених у травну траку или у ос-
тављен простор иза сваког четвртог паркинг - места.

Улично зеленило још може бити заступљено травња-
цима и шибљем у низу, а раскрснице  оплеменити деко-
ративним партерним зеленилом ради  боље преглед-
ности.

Зелени заштитни појас лоциран је између трасе же-
лезничке пруге и магистралног пута. Постојећи низ јаб-
лана потребно је реконструисати како би овај потес био 
у функцији.

Слободна површина око цркве Светог крижа пред-
ставља уједно и једну од парковски уређених површина 
у овом делу града. Карактерише је приступна алеја од 
туја, коју треба задржати, а остале просторе потребно 
је хортикултурно уредити. Простор са северне стране 
цркве такође ће се подредити средишњој алеји, која се 
линеарно наглашава цвећем, ружама и ниским зимзе-
леним шибљем. Ободне просторе обрадити садњом 
листопадног дрвећа (платан, јавор, липа). Уз ограде 
парцела подићи зимзелену живицу или пузавице.

Комплекс основне школе делимично је озелењен и 
то квалитетним дрвећем. Овај простор захтева и додат-
но озелењавање у виду заштитног појаса високог др-
већа и шибља. При озелењавању користити биљке без 
бодљи и врсте које не изазивају алергију. Исти принцип 
озелењавања треба спровести и за новопланиране де-
чије установе.

Просторно, највећи део површина и даље обухватају 
дворишта стамбених кућа са уређеним кућним вртови-
ма и мањим повртњацима у дну парцеле. 

Простори око новопланираних објеката вишепоро-
дичног становања треба да су оплемењени зеленилом. 
Декоративно дрвеће и низови шибља у појединачним 
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вртовима чиниће заједнички уређен зелени фонд, а као 
пратећи садржај уређења на овим површинама треба 
додати елементе партерне архитектуре (поплочани 
платои, стазе, фонтане и сл.).

Површине око постојећих и планираних радних про-
стора не садрже веће површине под зеленилом, тако 
да овде основну функцију има зеленило у облику за-
штитног појаса. Декоративно зеленило биће претежно 
заступљено уз управне објекте улазе и прилазе комп-
лексима.

На просторима где није изводљива садња вегета-
ције, на поплочаним површинама, потребно је предви-
дети поставку озелењених жардинијера.

Уочена разнородност заступљених елемената зеле-
нила, по стилу уређења, старости, разноликости врста, 
облика и намена, доприноси укупним амбијенталним 
одређењима, која треба и даље да карактеришу овај 
део Петроварадина.

3.8. Заштита градитељског наслеђа

Према условима Завода за заштиту споменика кул-
туре Града Новог Сада, евидентирани су следећи објек-
ти који су класификовани као заштићени.

Објекти у Регистру заштићених културних добара - 
споменик културе:

− кућа у Улици патријарха Рајачића бр. 14,
 Објекти у поступку проглашења за културно доб-

ро – споменик културе:
− комплекс римокатоличке цркве Узвишења светог 

Крижа у Улици Косте Нађа бр. 21,
− кућа у Улици Владимира Гортана бр. 8 („Шпилеро-

ва кућа“),
− кућа у Улици Косте Нађа бр. 22.
Сви наведени објекти могу се реконструисати, дог-

радити и надоградити према претходно прибављеним 
условима Завода за заштиту споменика културе Града 
Новог Сада, а у складу са урбанистичким условима де-
финисаним за дату намену, односно парцелу. 

Објекти под претходном заштитом:
− куће у Улици Арчибалда Рајса бр. 3, 8, 16, 21,
− куће у Улици Косте Нађа бр. 2, 3, 7, 12, 18, 20, 27,
− куће у Улици Павла Јуришића Штурма бр. 7, 15, 

17, 19, 21, 25,
− куће у Улици патријарха Рајачића бр. 8 и заветни 

крст,
− куће у Улици Прерадовићевој бр. 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 

12, 14, 17, 21,
− куће у Улици Рељковићевој бр. 3, 9, 20.  
Већем броју ових објеката истекао је рок претходне 

заштите, а у међувремену нису стављени под заштиту 
као културна добра.

Списак објеката евидентираних под претходном за-
штитом по члану 34. Закона о културним добрима 
(„Службени гласник СРС“, број 71/94):

− куће у Улици Арчибалда Рајса бр. 3, 8, 
− куће у Улици Косте Нађа бр. 2, 12, 18, 20, 22, 3, 7, 

19, 27,

− куће у Улици патријарха Рајачића бр. 8, 14,
− куће у Улици Прерадовићевој бр. 5, 5а, 7, 21,
− куће у Улици Владимира Гортана бр. 7, 8, 9.   
Списак објеката евидентираних под претходном за-

штитом на дан 09. 06. 2005. године:
− куће у Улици Арчибалда Рајса бр. 3, 8,
− куће у Улици Косте Нађа бр. 2, 3, 7, 13, 18, 22, 
− кућа у Улици Владана Деснице бр.51,
− куће у Улици Прерадовићевој бр. 5, 5а, 7, 21,
− куће у Улици Рељковићевој бр. 9, 20.   
Ипак, због одређених квалитета, већина наведених 

објеката се задржава, док се код једног мањег броја 
објеката планира реконструкција (замена, надоградња, 
доградња и сл.), у складу са урбанистичким условима 
дефинисаним за утврђену намену, односно парцелу. 

На овом простору утврђено је постојање познатог 
вишеслојног археолошког налазишта. Из тог разлога је 
обавеза извођача радова да, ако у току извођења 
грађевинских и других радова наиђе на археолошка на-
лазишта или археолошке предмете, одмах, без одла-
гања, прекине радове и о томе обавести надлежни за-
вод за заштиту споменика културе и предузме мере да 
се налаз не уништи и не оштети, као и да се сачува на 
месту и у положају у коме је откривен.

3.9.   Услови за несметано кретање лица 
  са посебним потребама у простору

Приликом пројектовања и изградње стамбених и 
других објеката и саобраћајница обавезно применити 
Правилник о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица (‘’Службени гласник 
Републике Србије’’, број 18/97).

3.10. Заштита од ратних дејстава

На овом простору нема посебних услова и захтева 
за прилагођавање потребама одбране земље.

Према прописима о изградњи склоништа, утврђују 
се обавезе инвеститора у погледу заштите станов-
ништва и материјалних добара, односно изградње 
склоништа. 

У вишепородичним стамбеним објектима, пословним 
објектима и уз објекте јавних служби планира се из-
градња склоништа основне заштите, обима заштите                  
200 kPa. У објектима за које капацитет склоништа не би 
прелазио 25 особа, а са мање од 20 станова, могуће је 
градити склоништа допунске заштите, обима заштите              
50 - 100 kPa. Инвеститори могу радити и заједничко 
склониште за више објеката. У случају да инвеститор 
увећа припадајући капацитет склоништа најмање за 
20%, може изградити склониште обима заштите 100  
уместо 200 kPa. 

Код породичне стамбене изградње граде се породич-
на склоништа допунске заштите, отпорности до 30 kPa.

− Услови за изградњу склонишних јединица су:
− сва склоништа су двонаменска; мирнодопска на-

мена се планом не утврђује, али треба и може да 
буде у функцији основне намене објекта;
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− капацитет склоништа у објектима стамбене и пос-
ловне намене утврдити на основу броја становни-
ка, односно броја запослених у објекту, тако да се 
на       50 m2 развијене грађевинске (бруто) површине 
стамбеног или пословног објекта обезбеди про-
стор у склоништу најмање за 50% планираног 
броја станара, односно (ако је намена  објекта 
или простора пословна) за 2/3 укупног броја за-
послених;

− капацитет склоништа за јавне службе утврдити на 
основу броја запослених и броја корисника, тако 
да се обезбеди простор у склоништу за 1/5 запо-
слених и 1/5 корисника;

− кота пода склоништа мора бити минимално 30 cm 
изнад максималног нивоа подземних вода;

− димензионисање и садржај склоништа, величине 
појединих просторија, као и остале просторне и 
техничке елементе утврдити на основу Правилни-
ка о техничким нормативима за склоништа 
(''Службени лист СФРЈ'', број 55/83);

− положај склонишне јединице у оквиру објекта, од-
носно парцеле утврдиће се условима за изградњу 
поштујући наведене услове за изградњу склоништа.

3.11. Заштита од пожара

Ради заштите од пожара, нови објекти морају бити 
изграђени према одговарајућим техничким противпо-
жарним прописима, стандардима и нормативима. 

3.12. Заштита од потреса

Приликом пројектовања објеката неопходно је при-
менити Правилник 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 максимално оче-
киваног удара 8° MCS скале.

3.13. Заштита од поплава

Простор обухваћен планом није директно угрожен 
од поплава површинским и подземним водама, па се 
примењују опште мере заштите планирањем одгова-
рајуће канализационе мреже.

3.14.  Заштита и унапређење животне средине

У оквиру планираних намена на овом простору са-
гледани су утицаји и промене и утврђене мере за обез-
беђивање оптималног функционисања планираних са-
држаја. 

У обезбеђивању квалитета ваздуха, концентрација 
загађујућих материја не сме да буде већа од оне која је, 
с обзиром на намену простора, дозвољена. Највиши ни-
во буке ограничава се на вредност 55 db(А) ноћу и 65 
db(А) дању, односно у згради максимум 30 db(А) ноћу и 
35 db(А) дању. Сви будући корисници пословног просто-
ра свој рад морају обављати у складу са Правилником 
о дозвољеном нивоу буке у животној средини (“Службе-
ни гласник Републике Србије”, број 54/92).

У оквиру техничке документације за изградњу пос-
ловних објеката, за које је неопходна процена  утицаја 
на животну средину, потребно је идентификовати мо-
гуће ефекте на околину и дефинисати посебне технич-
ко-технолошке мере заштите. 

На парцелама вишепородичног становања, на који-
ма ће се реализовати делатности компатибилне са ос-
новном наменом, обезбедиће се решавање отпадних 
вода и складиштење сировина према санитарно-хи-
гијенским захтевима. Основни услови за изградњу 
стамбено-пословних објеката зависе од специфичнос-
ти пословања, величине простора за обављање делат-
ности, техничке опремљености и режима рада.          

Свака зграда треба да има сабирни пункт за сме-
штање посуда – канти или контејнера за комунални от-
пад, који треба да задовољи захтеве хигијене и свих 
корисника јавних површина, као и површина са посеб-
ном наменом. За породично становање инвеститор је 
дужан да обезбеди по једну типску посуду, запремине 
од 120 до 360 l, у зависности од броја чланова до-
маћинства. За вишепородично становање је планирано 
да на сваких 10 стамбених јединица инвеститор пос-
тавља типску посуду – контејнер запремине 900-1100 l. 
Места и број посуда за смеће, као и места за контејнере 
за сакупљање секундарних сировина (папира, стакла, 
пластике, метала и др.) утврдиће се на основу пос-
тојећих густина становника, броја пражњења посуда и 
запремине сабирних посуда. Простори треба да су обе-
лежени, приступачни за возила јавне хигијене, са под-
логом од тврдог материјала и могућношћу чишћења и 
прања, а у зависности од осталих елемената уређења, 
потребно је прилагодити начин озелењавања положају 
сабиралишта, његовој величини и захтевима уређења 
слободних површина. 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 при-
лазног пута, са одвођењем атмосферских и оцедних 
вода, на растојању не већем од 2 m од прилазног пута 
за специјална возила за одвоз смећа. За типску канту, 
зависно од величине, потребно је обезбедити до 0,5 m2 

једнако опремљене површине. Ови простори морају ис-
пуњавати све хигијенске услове у погледу редовног 
чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног при-
ступа возилима и радницима комуналног предузећа за-
дуженог за одношење смећа. За сакупљање секундар-
них сировина треба обезбедити специјалне контејнере 
прилагођене различитим врстама отпадака (хартија, 
стакло, пластика, метал и др.).

Ради сагледавања утицаја и промена, које ће се ис-
пољити на услове живота  на овом простору након реа-
лизације планираних активности, потребно је да се пра-
те квантитативни и квалитативни показатељи стања 
средине и да се обезбеди контрола свих захвата и ак-
тивности. Овај простор треба да буде укључен у мрежу 
мониторинга, сталног праћења стања аерозагађења и 
буке како би се, у случају високих концентрација или 
прекорачења граничних вредности загађености и нивоа 
буке, предузимале адекватне мере заштите.

Посебну пажњу треба посветити уређењу зелених 
површина како са аспекта еколошких захтева, тако и у 
односу на обезбеђивање одређених потреба основне 
намене. 



12. oktobar 2009. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 43 – Strana 1327.    

Ако се у току извођења грађевинских и других радо-
ва наиђе на природно добро које је геолошко-палеонто-
лошког и минералошко-петрографског порекла, за које 
се претпоставља да има својства споменика природе,  
извођач радова је дужан да о томе, без одлагања, оба-
вести организацију за заштиту природе и да предузме 
мере да се до доласка овлашћеног лица природно доб-
ро не оштети и не уништи, и да се чува на месту и у по-
ложају у коме је откривено.

4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

 Показатељи су:
− бруто површина простора 46,79 ha 
− нето површина простора 33,48 ha 
− број станова   1998
− укупно становника  5994
− густина становања, бруто 128 ст/ha. 

5. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

5.1. Општа правила за изградњу објеката 

5.1.1 Општа правила за изградњу породичних 
   стамбених објеката

Утврђују се следећа општа правила за изградњу 
објеката:

− висина објеката дефинисана је бројем надземних 
етажа;

− за сваки новоизграђени објекат планира се колски 
улаз на парцелу где величина парцеле то доз-
вољава; ширина пролаза за прилаз парцели на-
мењеној породичном становању је минимално 2,5 
m;

− при обликовању етаже поткровља искључена је 
употреба мансардног крова, односно максимални 
нагиб кровних равни код косих кровних конструк-
ција је 30º;  поткровље је могуће формирати са 
максималним надзитком 1,6 m;

− код свих објеката који ће се градити потребно је 
планирати паркинг- просторе у оквиру регулације 
улица, на парцели или у приземљу објеката; на 
парцели је потребно обезбедити паркинг - про-
стор за потребе објекта који се  гради, тако да се 
на један стан обезбеди једно паркинг - место, од-
носно да се за 75 m2 пословног простора обезбе-
ди  једно паркинг  - место;

− начин изградње породичних стамбених објеката 
(у прекинутом и непрекинутом низу или слобод-
ностојећи), односно грађевинска линија (0-3 m 
увучена у односу на регулациону линију), решава 
се у складу са преовлађујућим начином изградње 
за дати блок, односно улицу;

− сва остала правила утврђују се на основу ва-
жећих прописа из дате области, а посебно Пра-
вилника о општим условима о парцелацији и из-
градњи и садржини, условима и поступку издава ња 
акта о урбанистичким условима за објекте за које 
одобрење за изградњу издаје општинска, односно 
градска управа („Службени гласник Републике 
Србије“, број 75/2003).

5.1.2. Општа правила за изградњу 
   вишепородичних стамбених објеката

Утврђују се следећа општа правила за изградњу 
објеката:

− висина објеката дефинисана је бројем надземних 
етажа;

− код вишепородичних објеката минимална повр-
шина стана не може бити мања од 24 m2 нето, а 
просечна површина стана не сме бити мања од 
50 m2 нето;

− за сваки новоизграђени објекат планира се колски 
улаз на парцелу где величина парцеле то доз-
вољава; димензија пасажа вишепородичних стам-
бених објеката је минимално 3,5 х 4 m;

− при обликовању етаже поткровља на вишепоро-
дичним стамбеним  зградама искључена је упот-
реба мансардног крова, односно максимални на-
гиб кровних равни код косих кровних конструкција 
је 30º;  поткровље је могуће формирати са над-
зитком 1,6 m, повучено у односу на основни габа-
рит објекта;

− код свих објеката који ће се градити потребно је 
планирати паркинг - просторе у оквиру регулације 
улица, на парцели или у приземљу објеката; на 
парцели је потребно обезбедити паркинг - про-
стор за потребе објекта који се гради, тако да се 
на један стан обезбеди једно паркинг - место, од-
носно да се за 75 m2 пословног простора обезбе-
ди  једно паркинг – место;

− при изградњи вишеспратница и објеката, који се 
граде у  непрекинутом низу, на новом објекту се 
оставља светларник исте величине и симетричан 
светларнику постојећег објекта;

− није дозвољена изградња сутеренских етажа за 
потребе гаражирања возила;

− сва остала правила утврђују се на основу ва-
жећих прописа из дате области, а посебно Пра-
вилника о општим условима о парцелацији и из-
градњи и садржини, условима и поступку 
издавања акта о урбанистичким условима за 
објекте за које одобрење за изградњу издаје опш-
тинска, односно градска управа („Службени глас-
ник Републике Србије“, број 75/2003).

5.1.3. Општа правила за изградњу објеката 
   централних функција

Утврђују се следећа општа правила за изградњу 
објеката:

− висина објеката дефинисана је бројем надземних 
етажа;

− обавезно је увлачење планираних објеката за ми-
нимално 4 m у односу на суседне парцеле које су 
дефинисане као остало грађевинско земљиште, 
осим у случају наслањања на забате постојећих  
и планираних објеката; 

− у оквиру планираних објеката није дозвољено 
пројектовање стамбених садржаја, као ни послов-
них апартмана; 
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− код свих објеката који ће се градити потребно је 
планирати паркинг - просторе у оквиру регулације 
улица, на парцели или у сутерену и приземљу 
објеката; на парцели је потребно обезбедити пар-
кинг - простор за потребе објекта који се гради, 
тако да се за 75 m2 пословног простора обезбеди  
једно паркинг – место;

− при изградњи вишеспратница и објеката, који се 
граде у  непрекинутом низу, на новом објекту се 
оставља светларник исте величине и симетричан 
светларнику постојећег објекта;

− могућа је изградња подрумских и сутеренских 
етажа искључиво уз поштовање важећих прописа 
који се односе на грађење у односу  на максимал-
не нивое подземних вода;

− препоручују се следећи садржаји: просторије мес-
не заједнице, библиотека, биоскоп, просторије уд-
ружења пензионера и риболоваца, дечија устано-
ва и сл.;

− сва остала правила утврђују се на основу ва-
жећих прописа из дате области, а посебно Пра-
вилника о општим условима о парцелацији и из-
градњи и садржини, условима и поступку 
издавања акта о урбанистичким условима за 
објекте за које одобрење за изградњу издаје опш-
тинска, односно градска управа („Службени глас-
ник Републике Србије“, број 75/2003).

5.2. Правила за уређење простора и изградњу 
  објеката

Постојећа изграђеност и планирана намена одреди-
ле су да се цео простор у оквиру границе плана подели 
на двадесет и три грађевинска блока, уоквирена пос-
тојећим и планираним саобраћајницама.

У оквиру планираног решења задржавају се пос-
тојеће улице и уводе нове стамбене улице на простору 
из улица Павла Јуришића Штурма и Арчибалда Рајса.

Блокови 14, 15 и 20 и делови блокова 13, 16 и 19 
представљају целину намењену породичном стано-
вању. Планирана спратност је од П до П+1+Пк, уз мо-
гућност изградње пословног простора у оквиру парце-
ле, који не угрожава становање. Укупан максималан 
број стамбених и пословних јединица на парцелама је 
четири. Максимални степен заузетости је 40%, а индекс 
изграђености 1,2. На овим парцелама могућа је и из-
градња чисто пословних објеката максималне спрат-
ности П+1 који не угрожавају становање. Максимални 
степен заузетости у том случају је 50%, а индекс изгра–
ђености 1. Реализација планираног режима могућа је 
постепеном реконструкцијом, доградњом, надоградњом 
или изградњом нових објеката. На угаоним парцелама 
задржава се постојећи степен заузетости уколико је 
већи од планом предвиђеног.

У блоковима 1,2,5,6,7,12,17,18,23 и деловима блокова  
3,4,8,9,11,13,16,19 и 22 планира се становање у зонама 
мешовите изградње, са максималном спратношћу 
П+1+Пк, максималним степеном заузетости 40% и ин-
дексом изграђености 1,2, где ће величина парцеле од-
ређивати број стамбених јединица. У складу са тим, на 
овом простору важиће следећа правила грађења:

− на парцелама величине од 300 до 600 m2 планира 
се изградња породичног стамбеног објекта макси-
малне спратности П+1+Пк, са максимално четири 
јединице,

− на парцелама величине од 600 до 750 m2 планира 
се изградња вишепородичног стамбеног објекта 
максималне спратности П+1+Пк, са максимално 
шест јединица,

− на парцелама величине од 750 до 900 m2 планира 
се изградња вишепородичног стамбеног објекта 
максималне спратности П+1+Пк, са максимално 
осам јединица,

− на парцелама величине од 900 до 1050 m2 плани-
ра се изградња вишепородичног стамбеног објек-
та максималне спратности П+1+Пк, са максимал-
но 10 јединица,

− на парцелама величине од 1050 до 1200 m2 пла-
нира се изградња вишепородичног стамбеног 
објекта максималне спратности П+1+Пк, са макси-
мално 12 јединица,

− на парцелама  већим од 1200 m2 планира се из-
градња вишепородичног стамбеног објекта мак-
сималне спратности П+1+Пк, са максимално 14 
јединица.

На овим парцелама могућа је и изградња чисто пос-
ловних објеката максималне спратности П+1 који не уг-
рожавају становање. Максимални степен заузетости у 
том случају је 50%, а индекс изграђености 1.

Реализација планираног режима могућа је постепе-
ном реконструкцијом, доградњом, надоградњом или из-
градњом нових објеката. На угаоним парцелама за-
држава се постојећи степен заузетости уколико је већи 
од планом предвиђеног.

У блоку 10 планира се породично становање по-
луатријумског типа, максималне спратности П+Пк. 
Макимални степен заузетости за стамбене објекте је 
40%, док је у случају изградње пословних и помоћних 
објеката уз породичне стамбене зграде максимални 
степен заузетости 50%. Максимални индекс изграђе-
ности за овај режим је 1. Реализација планираног режи-
ма могућа је постепеном реконструкцијом, доградњом, 
надоградњом или изградњом нових објеката.

У деловима блокова 9 и 11, уз Прерадовићеву улицу, 
планира се вишепородично становање, максималне 
спратности П+2+Пк за уличне габарите уз Прерадо-
вићеву и П+1+Пк за дворишна крила и уличне габарите 
у улицама Чајковског и Шеноиној. Максимални степен 
заузетости за овај режим је 50%, а индекс изграђености 
на нивоу блока 1,7. Планира се изградња вишепородич-
них стамбених објеката у непрекинутом низу. У случаје-
вима неслагања планираног степена заузетости и де-
финисане зоне изградње, меродавна је дефинисана 
максимална зона изградње на графичком приказу број 
3.1 „План намене површина“ у Р 1:1000. У приземљу 
дворишних крила објеката обавезна је изградња гара-
жа и није дозвољено укопавање ових гаража у етажу 
сутерена. Услов за изградњу је претходно рушење свих 
објеката на парцели, осим у следећим случајевима:

− за објекте у Прерадовићевој улици бр. 3 и 17 пла-
нира се двојни режим или надоградња и дог-
радња уличног објекта до планом утврђене спрат-
ности и у оквиру планом одређене зоне изградње 
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(уз услов рушења свих постојећих дворишних 
објеката), или изградња новог објекта како је пла-
нирано (уз услов претходног рушења свих пос-
тојећих објеката на парцели); 

− за објекат у Прерадовићевој улици број 19 плани-
ра се надоградња постојећег уличног објекта до 
спратности П+2+Пк у оквиру максималне дефини-
сане зоне изградње; постојећи дворишни помоћни 
објекат се задржава спратности П+Пк и могућа је 
промена његове намене у пословни објекат; про-
мена намене дворишног објекта у стамбени и 
планирање пословних апартмана као његових 
садржаја није могуће; 

− за парцелу број 897 (улица Прерадовићева број 
25) планира се двојни режим и то: задржавање 
постојећег дворишног пословног објекта спрат-
ности П+1+Пк, уз могућност његове доградње 
спратности П+2+Пк – улични део, и П+1+Пк - кри-
ло, у оквиру одређене зоне изградње; намена дог-
рађеног дела објекта у том случају мора бити чис-
то пословна, без могућности формирања 
пословних апартмана; варијантно решење је ру-
шење свих објеката и изградња вишепородичног 
стамбеног објекта спратности П+2+Пк – улични 
део, и П+1+Пк - крило, према дефинисаним усло-
вима за дати режим.

У блоку 21 и делу блока 22 планира се намена пос-
ловање са становањем с обзиром на карактер плани-
ране обилазнице око Петроварадина. Планирају се пос-
ловни објекти и објекти производног и услужног 
занатства, са максимално једном стамбеном једини-
цом. Максимална спратност у уличном делу парцеле је 
Су+П+2+плитак лимени кров, док је у дворишном делу 
могућа изградња објеката спратности П, ВП или П+1. 
Максимални степен заузетости за овај режим је 50%, а 
индекс изграђености 1,5. Услов за изградњу је претход-
но рушење свих објеката на парцели.

У делу блока 3 планирају се централне функције. 
Максимална спратност планираних објеката је 
П+2+раван или плитак лимени кров, максимални степен 
заузетости 70%, а индекс изграђености до 2,1 ( са мак-
сималним одступањем 10% у односу на дефинисане 
параметре). Овај комплекс могуће је реализовати на 
два начина: спајањем парцела бр. 304 и 307 у једну 
грађевинску парцелу и формирањем засебног комплек-
са на парцели број 301, или спајањем све три парцеле у 
једну грађевинску целину. Услов за изградњу је 
претходно рушење свих објеката на парцели. 

У делу блока 9 планирају се централне функције. 
Максимална спратност планираних објеката је 
ВП+2+раван или плитак лимени кров сакривен иза ати-
ке, степен заузетости 70%, а индекс изграђености 2,1 
(са максималним одступањем 10% у односу на дефини-
сане параметре). Максимална висина високог при-
земља је 6 m. Предметни комплекс могуће је реализо-
вати тако да минималне грађевинске парцеле буду 
формиране на следећи начин: 

− спајањем парцела бр. 824 и 825 и формирањем 
засебног комплекса на парцели број 820 (у том 
случају на парцели број 820 могуће је задржа-
вање постојећег објекта и његова доградња и на-
доградња до планом утврђених параметара)  или

− спајањем парцела бр. 824, 825 и 820 у циљу фор-
мирања грађевинске парцеле (услов за изградњу 
је рушење свих објеката на парцелама).

− спајањем парцеле бр.820 са делом парцеле 
бр.824 у циљу комфорнијег функционисања комп-
лекса Радио телевизије Војводине. 

У делу блока 8 задржава се намена централне 
функције, тј. месна заједница. Могућа је изградња но-
вог објекта спратности П+1+Пк, тако да степен заузе-
тости буде максимално 50%, а индекс изграђености до 
1,5. Намена новог објекта је искључиво за потребе мес-
не заједнице.  У случају изградње новог објекта, оба-
везно је претходно рушење свих постојећих објеката на 
парцели. 

У делу блокова 3 и 9 планирају се комплекси пред-
школских установа. У оквиру њих могућа је изградња 
објеката максималне спратности П+1 или П+Пк, тако да 
максимални степен заузетости износи 25%. Минимално 
50% површине парцеле мора бити озелењено. Оквирни 
капацитет свих планираних предшколских установа је 
укупно 200 деце. 

У делу блока 10 налази се Основна школа „Јован 
Дучић“. Планирана је надоградња над холом фискул-
турне сале до спратности П+2, као и реконструкција, 
односно уређење дворишта школе. Сви остали објекти 
се задржавају у постојећим габаритима и могућа је њи-
хова реконструкција у циљу бољег функционисања 
школе.

У делу блока 4 налази се комплекс римокатоличке 
цркве Узвишење светог Крижа. Планира се задржа-
вање комплекса цркве у постојећим оквирима, а могућа 
је и реконструкција постојећих објеката, али није доз-
вољена доградња и надоградња постојећих објеката, 
односно изградња нових објеката. 

У делу уз Прерадовићеву улицу налази се станица 
за снабдевање горивом за чију су реконструкцију из-
дати урбанистички услови број 66011/2006. Планира се 
задржавање комплекса станице како је дефинисано у 
издатој урбанистичкој документацији. У оквиру овог 
комплекса није могућа доградња, надоградња и из-
градња новог корисног простора. 

5.3. Посебна правила грађења која се примењују 
  у поступку прибављања накнадног одобрења 
  за бесправно изграђене објекте или изведене 
  друге грађевинске радове унутар грађевин-
  ског рејона 

Посебна правила грађења утврђена овим планом 
примењују се за 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 
објеката,

− пописани до 13. маја 2003. године по службеној 
дужној од стране Комисије за утврђивање објека-
та изграђених без грађевинске, односно употреб-
не дозволе, 
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− 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 се тиме угрожавају јавне градске функције (из-
градња саобраћајне и комуналне инфраструктуре, обје-
ката јавне намене и сл.). 

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

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

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

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

5.4. Услови за опремање простора 
  инфраструктуром

5.4.1. Услови за изградњу саобраћајних 
   површина

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пе-
шачких површина применити одредбе Правилника о ус-
ловима за планирање и пројектовање објеката у вези 
са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних 
и инвалидних лица (‘’Службени гласник РС’’, број 18/ 
97). У оквиру сваког појединачног паркиралишта оба-
везно предвидети резервацију и обележавање паркинг 
- места за управно паркирање возила инвалида (2% 
укупног броја паркинг - места) у складу са стандардом 
SRPS U.А9.204.

Тротоаре и паркинге изграђивати од монтажних бе-
тонских 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 (ин-
сталација). Коловоз и бициклистичке стазе завршно об-
рађивати асфалтним застором.

Ширина паркинг - простора за управно паркирање 
износи од 2,3 до 2,5 m, а дужина од 4,6 до 5 m. У делу 
где се организује подужно паркирање, димензије једног 
паркинг - места морају бити 5,5 x 2 m. У оквиру паркира-
лишта (на местима где нема дрвећа) потребно је резер-
висати простор за дрвореде по моделу да се на четири 
паркинг-места планира по једно дрво. Приликом из-
градње нових паркинг-места постојеће дрвеће макси-
мално чувати, а њихово уклањање могуће је само ако 
је неопходно или ако је дрво болесно. На местима где 
то услови дозвољавају, а постоје потребе, могућа је из-
градња јавних паркинга (иако нису уцртани на графич-
ким приказима и профилима улица).

Паркирање возила за сопствене потребе власници 
вишепородичног стамбеног објекта, свих врста из-
градње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели 
изван површине јавног пута и то једно паркинг - место 
на 75m² бруто површине, с тим да најмање половина 
возила буде смештена у гаражама. 

Прикључење објеката на саобраћајну уличну мрежу 
планира се једним колским прилазом по катастарској 
парцели. Колски пролази кроз објекте (пасажи) морају 
бити минималне ширине 3,5 m и висине 4 m. У оквиру 
партерног уређења тротоара потребно је бојама, мате-
ријалом и слично у истом нивоу или благој денивела-
цији издвојити или означити колски пролаз испред па-
сажа.

На графичком приказу број 3.1 ‘’План саобраћаја, ни-
велације и регулације’’ у               Р 1:1000 приказани су 
сви технички елементи који дефинишу саобраћајне 
објекте у простору.

5.4.2. Услови за прикључење на водоводну 
   мрежу

Услови су следећи:
− прикључење објеката на уличну водоводну мрежу 

планира се једним прикључком;
− објекат са више заједничких улаза, односно за-

себних технолошких целина, може имати неза-
висне прикључке водовода; 

− за мање објекте, у којима није могуће обезбедити 
адекватну просторију, планира се постављање 
водомера у одговарајући шахт;

− водомер сместити у адекватну просторију у окви-
ру објекта, изузетно се омогућава смештај водо-
мера у водомерном шахту; 

− водомерни шахт извести на удаљености највише 
0,5 m од регулационе линије.

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

5.4.3. Услови за прикључење на 
   канализациону мрежу 

Услови су следећи: 
− прикључење објеката на уличну канализацију 

планира се једним прикључком;
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− прикључни канализациони шахт извести на пар-
цели корисника, на удаљености највише 0,5 m од 
регулационе линије;

− канализациони прикључак планирати са гравита-
ционим прикључењем;

− прикључење  сутеренских и подрумских просто-
рија је могуће ако се обезбеди аутономни систем 
за препумпавање.

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

5.4.4. Услови за прикључење на 
   електроенергетску мрежу

Oбјекти породичнoг становања
Снабдевање објеката породичнoг становања елект-

ричном енергијом 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. 

Пословни објекти
Прикључење пословних објеката или комплекса из-

вести на постојећу или планирану електроенергетску 
мрежу сопственом трансформаторском станицом или 
директно на дистрибутивну електроенергетску мрежу, у 
зависности од потреба. Прикључак извести кабловским 
нисконапонским водом преко кабловске прикључне ку-
тије, у складу са електроенергетским условима  Елект-
родистрибуције ‘’Нови Сад”.

Oбјекти вишепородичнoг становања
Прикључење објеката вишепородичнoг становања 

на електроенергетску мрежу извешће се повезивањем 
на постојећу или планирану дистрибутивну трансфор-
маторску станицу или уградњом још једног трансфор-
матора у постојећу трансформаторску станицу, у завис-
ности од броја стамбених јединица. Прикључак извести 

кабловским нисконапонским водом преко кабловске 
прикључне кутије, а положај прикључног ормара прила-
годити условима Електродистрибуције ‘’Нови Сад”, тако 
да буде на фасади објекта или у специјалним случаје-
вима на другим местима.

5.4.5. Услови за прикључење 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 на најпогоднији начин омогућити из-
градњу вреловодног прикључка од планираног врело-
вода до подстанице, све у складу са условима ЈКП “Но-
восадска топлана” Нови Сад.

5.4.6. Услови за прикључење на гасоводну 
   мрежу

Снабдевање објеката топлотном енергијом решити 
прикључењем на постојећу, односно планирану дистри-
бутивну гасоводну мрежу или изградњом сопствене 
мерно-регулационе гасне станице, у зависности од пот-
реба. Прикључак и положај прикључка (мерно-регула-
ционог сета-станице) пројектовати и градити према ус-
ловима ДП “Нови Сад-Гас”.

5.4.7. Услови за прикључење 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.

6. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА 
 ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

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

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин.

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    23.696.400
1.1. Коловоз 2-TТВ m2 2.400 5.880 14.112.000
1.2. Тротоари са ивичњацима m2 1.630 2.940 4.792.200
1.3. Бициклистичке стазе m2 1.630 2.940 4.792.200

2. ХИДРОТЕХНИКА    8.962.800
2.1. Канализациони вод Ø 300 mm m 350 10.500 3.675.000
2.2. Канализациони вод Ø 250 mm m 245 9.240 2.263.800
2.3. Водоводна мрежа Ø 100 mm m 1.000 3.024 3.024.000

3. ЕНЕРГЕТИКА    13.600.000
3.1. Трафостаница 20/0,4 kV / kV kom. 3 4.000.000 12.000.000
3.2. Електроенергeтска мрежа 20 кV m 200 8.000 1.600.000

4. УКУПНО    46.259.200

               Процена средстава дата је по ценама за март 2008. године.
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Финансирање планираних радова на уређивању јав-
ног грађевинског земљишта  обезбедиће се из сле-
дећих извора:

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

7. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношењем овог плана омогућено је издавање изво-
да из плана који садржи правила уређења и правила 
грађења.

Саставни део плана су следећи графички прикази: 

Размера
1.  Извод из Генералног плана града Новог 

  Сада до 2021. године са означеним пред-
  метним простором ...............................................А4

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

3.1 План намене површина ............................. 1 : 1000

3.2 План саобраћаја, нивелације и регу-
  лације ........................................................... 1 : 1000

4. План поделе на јавно и остало грађе-
  винско земљиште са условима за 
  формирање грађевинских парцела .......... 1 : 1000

5. План водне инфраструктуре ..................... 1 : 1000

6. План енергетске инфраструктуре ............ 1 : 1000

7. План зеленила ............................................ 1 : 1000

8. Попречни профили улица ............ 1 : 100 и 1 : 200.

План детаљне регулације Старог Мајура у Петрова-
радину 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 посло-
ве, министарству надлежном за послове урбанизма и у 
Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Но-
ви Сад. 

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи Ре-
гулациони план “Стари Мајур” у Петроварадину (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, бр. 15/99 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: 35-893/2008-I
18. септембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градско веће

1002
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 34. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2009. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 51/2008 и 28/2009), на предлог Градона-
челника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог 
Сада, на 72. седници одржаној 1. октобра 2009. године, 
доноси

П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ 

У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ЗА 2009. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се инвестиционе актив-
ности установа у области социјалне заштите за 2009. 
годину.

2. За реализацију овог програма планирана су сред-
ства у буџету Града Новог Сада за 2009. годину, у укуп-
ном износу од 19.001.000,00 динара, за капиталне 
трансфере осталим нивоима власти.

3. Средства из тачке 2. овог програма, распоређују 
се за инвестиционе активности следећим установама:

3.1. Центру за социјални рад Града Новог Сада, 
износ од 3.165.000,00 динара, за:

-  замену постојеће столарије ПВЦ столаријом, у 
објеку у Улици Змај Огњена Вука 13, Нови Сад, у 
износу од 2.000.000,00 динара, и

-  набавку канцеларијског намештаја за опремање 
новог простора објекта управне зграде Центра за 
социјални рад Града Новог Сада, Улица Змај 
Огњена Вука 13. Нови Сад, у износу од 
1.165.000,00 динара.

3.2. Геронтолошком центру “Нови Сад”, у складу 
са Меморандумом о сарадњи у области социјалне за-
штите, у циљу побољшања услова смештаја старих ли-
ца у Геронтолошком центру “Нови Сад”, Нови Сад, број 
5-122/2009-II, од 14. септембра 2009. године, који су 
потписали Министарство рада и социјалне политике и 
Град Нови Сад, износ од 15.836.000,00 динара, за:

- прву фазу санације и адаптације стационара Дома 
у Футогу, на парцели бр. 1950 К.О. Футог, која обухвата:

- грађевинске радове, 
- инсталације водовода и канализације, 
- електроинсталције,
- инсталације централног грејања и 
- ентеријер и опремање.
4. Захтев за пренос средстава из тачке 3. овог про-

грама, уз приложену документацију, установа доставља 
Градској управи за социјалну и дечију заштиту (у даљем 
тексту: Градска управа), а пренос средстава на рачун 
установа врши се на основу захтева за пренос који при-
према Градска управа, у кладу са прописима.

5. Установе из тачке 3. овог програма, обавезују се 
да ће активности бити изведене стручно и квалитетно, 
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