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рактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на животну средину и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са
критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја на животну средину, узимајући у обзир планиране
намене објеката у намену површина на овом подручју.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину биће изложен на јавни увид заједно са Нацртом плана.
7. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

На основу анализе, идентификације и еколошке валоризације обухваћеног простора, утврдиће се постојећи и могући утицај релевантни за квалитет животне
средине.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
Број: V-35-51/2011
9. фебруар 2011. године
НОВИ САД
Заменик начелника
Мр Боривоје Дунђерски, с.р.

У оквиру стратешке процене утицаја плана на животну средину разматраће се следећа питања везана за
заштиту животне средине:
- значај плана за заштиту животне средине и одрживи развој;
- основни проблеми заштите животне средине на
простору плана, и могућности утицаја плана на делове животне средине, природног и урбаног окружења;
- степен утицаја плана на друге планове на различитим хијерархијским нивоима.
4. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину садржаће следеће:
- полазне основе стратешке процене у оквиру којих
ће се утврдити постојеће стање квалитета чинилаца животне средине;
- опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора;
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На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/09, 81/09 – исправка и 64/10 – одлука УС) и члана 24.
тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/208) Скупштина Града Новог Сада на XXXVI седници 25, марта,
1, 2. и 4. априла 2011.године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДБАРЕ
У НОВОМ САДУ

- процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја;

1. УВОД

- смернице за израду процена утицаја пројеката на
животну средину,

1.1. Основ за израду плана

- програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана;

План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду (у
даљем тексту: план), израђен је на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду
донете на XIV седници Скупштине Града Новог Сада, 9.
јуна 2009. године ("Службени лист Града Новог Сада",
број 25/09).

- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене;
- приказ начина одлучивања и начина на који су питања животне средине ускључена у план, опис разлога одлучујућих за предложени садржај плана са
аспекта разматраних варијантних решења;
- закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени.
5. Извештај о стратешкој процени израдиће Саобраћајни инситут „ЦИП“ ДОО, Немањина 6, Београд, који
ће дефинисати методологију и састав стручног тима за
израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан је да исти изради у року од 60 дана од дана доношења овог решења.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
обезбеђена су од стране Јавног предузећа „Железнице
Србије“.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени
прибавиће се подаци, мишљења и извршиће се консултације са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама, који располажу подацима или
имају неки интерес који се односи на заштиту животне
средине.

1.2. Положај, место и карактеристике
простора који је обухваћен планом
Простор који је обухваћен планом налази се у средишњем делу града и окружен је улицама: Темеринском, Венизелосовом, Филипа Вишњића, Марка Миљанова, Ђорђа Рајковића и Гундулићевом. Одликује га велика разноликост у погледу типова објеката, намена,
периода изградње, величина и спратности објеката.
У складу са важећим планом започета је, а у неким
деловима и завршена изградња објеката, тачкасто, а
најинтензивније у северном делу простора.
Овакво стање определило је планирани начин
уређења и изградње.

2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Грађевинско подручје које је обухваћено планом налази се у КО Нови Сад I, унутар описане границе.
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Као почетна тачка описа границе плана утврђена је
осовинска тачка број 805 која се налази на северозападу комплекса, а која представља тачку пресека осовина
Темеринске улице и пута Нови Сад – Београд. Од те
тачке граница се пружа ка југу осовином Темеринске
улице до осовинске тачке број 3991. На том месту граница се ломи, скреће ка истоку осовином Гундулићеве
улице до осовинске тачке број 8941. У тој тачки граница
се ломи, скреће ка југу осовинском линијом Улице
Ђорђа Рајковића до осовинске тачке број 2223. У овој
тачки граница се ломи, скреће ка истоку осовином Улице Марка Миљанова до осовинске тачке број 8805.
Даље се ломи, скреће ка северу осовином Улице Филипа Вишњића до осовинске тачке број 8898, где се благо
ломи, скреће ка североистоку, прати осовину нове саобраћајнице до осовинске тачке број 1762 на осовини
Венизелосове улице. Од ове тачке граница скреће ка
западу осовином Венизелосове улице до осовинске
тачке број 805, која је утврђена за почетну тачку описа
границе плана.

унутрашњим деловима планира се доминантна намена
становања, са планираном спратношћу П+2 до П +4+Пк.
Изузетак од овог чини потес североисточно од Улице
Филипа Вишњића, где се задржава породично становање, спратности до П+1+Пк.
Унутар целог простора распоређене су јавне службе
(школа, здравствена станица, дечије установе). Планира се да се квалитет простора увећа уређивањем зелених површина у оквиру којих је могућа и изградња
спортских и терена за игру деце.
За потребе паркирања користиће се простори на
парцелама (за отворене паркинге и подрумске гараже),
у оквиру расположивих капацитета унутар регулација
улица, а на подручју, у зони Гундулићеве улице (у блоку
13) планира се и изградња гараже, оријентационог капацитета око 200 места.

Овако дефинисано грађевинско подручје заузима
површину од 26,80 ha.

Стање на терену, па с тим у вези и начин уређења
простора, заснива се на јасној структури урбаних блокова са ободном изградњом, те они и чине елементе
основне поделе на потцелине.
Поделе у односу на намену нису маркантне, тек су
незнатно назначене, дуж правца Венизелосове улице
планира се доминантно учешће пословања (на улазним
правцима), а дуж Темеринске улице централних функција.
Основна намена урбаних блокова је вишепородично
становање, а у оквиру ове намене планирају се све
сродне намене које прате функцију становања, као и
мрежа јавних служби, зелених и саобраћајних површина.
У делу блока број 10 задржава се породично становање.

3. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
3.1. Просторна организација
План организације и уређења простора заснива се
на следећим принципима:
- радикалној реконструкцији и повећању интензитета коришћења простора уз очување карактера и
вредности затеченог стања, и избегавања конфликта суседних садржаја;
- поштовању, у највећој мери, затечене урбане матрице и концепта изградње по парцелама, уз обједињавања, где је то обавезно и проширивања
уличних профила ради бољег организовања свих
планираних функција;
- стварању планских параметара за побољшање
услова рада свих јавних служби,
- уређивању слободних зелених површина у свим
деловима у којима то просторне могућности допуштају;
- обезбеђењу адекватних инфраструктурних капацитета.
У складу са утврђеним принципима планира се концентрација фреквентних садржаја у ободним деловима
простора, нарочито уз Темеринску и Венизелосову улицу. Дуж ових улица планира се спратност П+4 и намена
комбинованог становања и пословања, са препоруком
да буде доминантно учешће пословања. Изузетак од
овог чини само источни (југоисточни) део Венизелосове
улице где се планирају чисто пословни комплекси, максималне спратности П+2.
Уз улице Гундулићеву и Марка Миљанова, такође се
планирају објекти спратности П+4, (П+Г+4+Пк) изузев за
објекат на углу улица Марка Миљанова и Ђорђа Рајковића Су+П+M+5+Пк. Планира се стамбено-пословна
намена.
На подручјима изван ових главних праваца, где је
пожељно да доминантна намена буде пословање, у

3.2. Подела простора на посебне целине и зоне

3.3. Површине јавне намене
Од целих и делова постојећих парцела образоваће
се парцеле јавне намене према графичком приказу
''План парцелације јавних површина'' у размери 1: 1000.
Површине јавне намене су:
- саобраћајнице: целе парцеле бр. 4157/1, 4159/3,
4167, 4168, 4169, 4172/2, 4173/2, 4175/3, 4178/2, 4180,
4181, 4182/1, 4183/2, 4184/2, 4185/2, 4189/2, 4205,
8447/2, 8450/2, 8457/2, 8458/2, 8459/2, 8462/2,
8472/2, 8473/2, 8479/2, 8480/2, 8485/2, 8490/2,
8526/5, 8528/1, 8529/5, 8573, 8620/2, 8621/2, 8646/2,
8651/2, 8656, 8657, 8660/2, 8661/2, 8670/2, 8670/3,
8671/2, 8674/2, 8676/2, 8678/2, 8682/1, 8683/1,
8684/2, 8684/3, 8685/2, 8686/2, 8695/2, 8760/3,
8773/2, 8774/2, 8791/2, 8793/2, 9232/2, 9233/2,
9234/2, 9300/1, 9300/2, 9303/2, 10424, 10504,
10505/1, 10505/2, 10506, 10507, 10509, 10512, 10536,
делови парцела бр. 4158, 4159/1, 4159/2, 4160, 4161,
4162, 4163/1, 4166, 4170, 4171, 4174, 4176, 4177, 4178,
4186, 4187, 4188, 4189/1, 4189/3, 4191, 4193, 4194,
4195, 4196, 4199, 4200, 4201, 4203, 4204, 8437, 8439,
8440, 8446, 8448, 8449, 8452, 8453, 8454, 8455,
8456, 8463, 8464, 8465, 8468, 8469, 8470, 8471, 8474,
8486, 8527, 8530/1, 8530/2, 8531, 8532/1, 8533/1,
8534, 8574, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615,
8616, 8618, 8620/1, 8621/1, 8624, 8626, 8627, 8629,
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8630, 8643, 8644, 8645, 8648, 8649, 8650/2, 8652,
8653, 8654, 8655, 8658, 8660, 8662, 8664, 8666,
8667, 8668, 8669, 8671/1, 8672, 8673, 8680/2, 8684/1,
8687, 8688, 8689, 8691, 8693, 8696, 8697, 8698,
8699, 8768, 8769, 8770, 8772, 8775, 8776, 8777/2,
8789, 8790, 8795, 8797, 8799, 8800, 8802, 9235, 9236,
9237, 9239/1, 9296, 9299, 9301/2, 10423/2, 10425,
10503, 10513, 10514, 10515, 10538;
- заједничке блоковске површине: целе парцеле бр.
8552, 9232/3, делови парцела бр. 8556/2, 8627,
8649, 8651/1, 8658, 8661, 8679, 8680/1, 8680/2, 9235,
9236, 9238, 9239/1;
- комплекс дечије установе: целе парцеле бр. 8580/2,
8587, 8589, део парцелe бр. 8576;
- школски комплекс: целе парцеле бр. 8765/2, 8765/3,
8766, делови парцела бр. 8768, 8769, 8770, 8772;
- комплекс здравствене установе: делови парцела
бр. 8797, 8799, 8800;
- комплекс спортског парка: целе парцеле бр. 4163/2,
делови парцела бр. 4161, 4162, 4163/1, 4164, 4165,
4166;
- зелени сквер: делови парцела бр. 8532/1, 8673;
- трансформаторске станице: целе парцеле бр.
8650/3, 8651/3, 9232/4, делови парцела бр. 4157/2,
4164, 4165, 4189/2, 4189/3, 4201, 8443, 8459/1, 8476,
8485/1, 8567, 8577, 8604, 8631, 8640, 8649, 8679,
8694, 8762, 8782, 9295, 9304;
- мерно-регулациона станица: део парцеле број
8533/1.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу “План
намене земљишта, саобраћајне инфраструктуре, регулације и нивелације’’ у Р 1:1000 важи графички приказ.
Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе
парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака које су дате на графичком
приказу.

3.4. Мрежа инфраструктуре
3.4.1. План саобраћаја
Подручје обухваћено планом ограничено је улицама:
Темеринском, Венизелосовом, Гундулићевом, Марка
Миљанова, Филипа Вишњића и Ђорђа Рајковића. Ове
улице су део примарне саобраћајне мреже града, а преко њих су поједини делови наведеног простора повезани са ужим и ширим градским подручјем.
Преко улица Темеринске и Венизелосове дистрибуира се највећи део моторизованог саобраћаја на градско
и ванградско подручје. Улице Патријарха Чарнојевића,
Југ Богдана, Беле њиве, и Гундулићева обезбеђују везу
овог подручја са Темеринском улицом, а преко улица
Текелијине и Ђорђа Рајковића везу са Венизелосовом
улицом. На целој уличној мрежи (осим у Венизелосовој
улици) важи зона забране кретања за теретна возила.
Највећи проблем у одвијању саобраћаја на целој
уличној мрежи овог подручја представљају путнички аутомобили паркирани на коловозима и тротоарима, недостатак бициклистичких стаза, као и лоше стање саобраћајних површина (нарочито тротоара). Највећа
саобраћајна оптерећења су у улицама Темеринској, Ве-
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низелосовој, Марка Миљанова и Гундулићевој. Ниво услуге и капацитет најнижи је у Гундулићевој улици, а на
семафоризованој раскрсници ове улице са Темеринском улицом присутна су и дужа задржавања.
Наведени проблеми на одређен начин утицали су на
планирано саобраћајно решење и услове коришћења
простора.
Планира се изградња трасе спољног прстена око
центра града, која представља везу Алмашке улице са
Београдским кејом, преко Улице Павла Стаматовића и
њеним продужетком који се у источном делу укршта са
Улицом Марка Миљанова.
У делу Венизелосове улице (од Темеринске улице до
Улице Ђорђа Рајковића) планира се режијска саобраћајница, а дуж Темеринске и Венизелосове улице
планира се бициклистичка стаза.
У циљу комфорнијег одвијања функција, за постојеће
стамбене улице планира се проширење на минимум 15
m. Такође на делу блока 15 планира се и проширење
Гундулићеве улице, а ради континуираног тока саобраћаја планира се и повезивање Улице Филипа
Вишњића са Улицом Патријарха Чарнојевића.
Раскрснице улица Марка Миљанова, Ђорђа Рајковића, Земљане ћуприје и Улице Милана Ракића планирају се за реконструкцију. У свим улицама на овом простору, на местима где то услови дозвољавају, планира
се изградња уличних паркинга. У блоку између улица
Гундулићеве, Беле њиве, Текелијине и нове улице (која
повезује улице Гундулићеву и Беле њиве), планира се
изградња вишеетажне гараже за путничке аутомобиле
(капацитета око 200 паркинг места).
За највећи број корисника простора планира се паркирање на сопственој парцели, на нивоу терена или у
подрумској гаражи.
На подручју северно и североисточно од обухвата
плана налази се магистрална једноколосечна електрифицирана железничка пруга број 2: Београд – Стара
Пазова – Инђија – Нови Сад – Суботица – државна граница. Према објави UIC700, железничка пруга спада у
категорију D3, са дозвољеном масом по осовини од
22,5 t и масом по дужном метру од 7,2 t/m. Највећа
допуштена брзина на овој прузи је до 100 km/h.
У складу са Стратешким планом ЈП “Железнице
Србије” и Просторним планом Републике Србије
(‘’Службени гласник РС’’, број 13/96), ЈП “Железнице
Србије” планирају на овом подручју реконструкцију,
модернизацију и изградњу другог колосека пруге
Београд – Стара Пазова – Инђија – Нови Сад –
Суботица – државна граница, тако да се ова пруга
формира као двоколосечна електрифицирана пруга.
Увођење другог колосека на прузи Београд – Стара
Пазова – Инђија – Нови Сад – Суботица – државна
граница подразумева и проширење пружног појаса на
овој железничкој прузи.

3.4.2. План водне инфраструктуре
Снабдевање водом
Снабдевање водом вршиће се преко постојеће и
планиране водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада.
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Примарна водоводна мрежа профила ∅ 200 mm изграђена је дуж улица Ђорђа Рајковића и Марка Миљанова.

Постојећа и планирана канализациона мрежа у потпуности ће задовољити потребе евакуације укупних вода са овог простора.

Секундарна водоводна мрежа је профила ∅ 100 mm,
и изграђена је у свим постојећим улицама.

Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је у графичком приказу “План водне инфраструктуре” у Р 1: 1000.

У деловима улица Темеринској, Гундулићевој, Марка
Миљанова, Косовској, Павла Стаматовића, Јаше Игњатовића, Беле њиве, Југ Богдана, Патријарха Чарнојевића и Венизелосовој, планира се изградња секундарне водоводне мреже профила ∅ 100 mm.
Изградња секундарне водоводне мреже профила
∅ 100 mm планира се и у свим новопланираним улицама.
Планом се омогућава реконструкција водоводне
мреже на постојећим деоницама, чији материјал не одговара планским потребама, као и измештање дела
постојеће водоводне мреже према положају инсталација дефинисаним у попречним профилима улица.
Планирана водоводна мрежа у потпуности ће задовољити потребе за водом будућих корисника.
Положај постојеће и планиране водоводне мреже
дат је у графичком приказу "План водне инфраструктуре" у Р 1: 1000.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће
се преко постојеће и планиране заједничке канализационе мреже у оквиру канализационог система Града Новог Сада.
Примарна канализациона мрежа реализована је у
улицама Филипа Вишњића, профила Ø 120/80 cm, Ђорђа
Рајковића и Марка Миљанова, профила 2 x Ø 200/180 cm
и у делу Темеринске улице, профила Ø 110/60 cm.
Секундарна канализациона мрежа реализована је у
свим постојећим улицама, профила од Ø 250 mm до
Ø 500 mm.
Постојећа канализациона мрежа, већим делом је дотрајала, што је последица квалитета и старости цевовода, те се из тог разлога планира њена реконструкција.
Оријентација дела, канализацијом прихваћених вода, биће као и до сада, према постојећем колектору у
улицама Ђорђа Рајковића и Марка Миљанова, чији је
профил 2 x 200/180 cm, односно, према постојећем колектору у Темеринској улици, профила ∅ 110/60 cm.
Део водa прикупљених новопланираном канализацијом, биће оријентисан према планираном колектору у
улицама Венизелосовој и Косте Шокице, чији је профил
∅ 260/160 cm.
Планирана примарна канализациона мрежа биће
профила од Ø 600 mm до Ø 1000 mm, док ће планирана
секундарна канализациона мрежа бити профила од
Ø 250 mm до Ø 500 mm.
Планира се и измештање дела постојеће канализационе мреже, у складу са положајем инсталација дефинисаним у попречним профилима улица.

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода је око 76,70 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода је око 73,50 m н.в.
Правац водног огледала просечног нивоа подземне
воде је југозапад-североисток са смером пада према
североистоку.

3.4.3. План енергетске инфраструктуре
Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање овим видом енергије свих планираних
садржаја биће из јединственог електроенергетског система. Преласком на двостепени систем трансформације електричне енергије-реконструкцијом трансформаторске станице (ТС) 35/10 kV ″Центар″ на 110/20 kV
напонски ниво и реконструкцијом ТС 35/10(20) kV ″Подбара″ у разводно постројенје (РП) 20 kV, ова два објекта ће постати основни објекти за снабдевање овог подручја електричном енергијом. Из ТС ″Центар″ и РП
″Подбара″ ће полазити 20 kV мрежа каблова до постојећих и планираних дистрибутивних трансформаторских станица 20/0,4 kV. Дистрибутивне ТС ће преко дистрибутивне 0,4 kV мреже снабдевати електричном
енергијом потрошаче, чиме ће се омогућити квалитетно
снабдевање електричном енергијом свих садржаја овог
подручја. У односу на планирану изградњу на овом подручју, потребно је изградити осам нових дистрибутивних трансформаторских станица монтажно-бетонског
типа, унутар планираних блокова вишепородичног становања. За пролаз електроенергетских каблова и прилаз трансформаторским станицама потребно је обезбедити право службености пролаза, као и одговарајућу
ширину и висину пасажа (3.5x4.0 m). Нове ТС могу се
градити и на свим парцелама намењеним пословним и
спортско-рекреативним садржајима, а према стварним
потребама за снабдевањем, уз обезбеђење адекватних
мера заштите животне средине. Такође, планиране ТС
могу се градити и у оквиру пословних објеката, у приземљу објекта.
Постојећу електроенергетску мрежу која је изграђена надземно потребно је каблирати, а дистрибутивну
ТС на почетку Улице Беле њиве (гледано од Улице Филипа Вишњића) потребно је демонтирати и изградити
унутар планираног блока вишепородичног становања.
Планирана 20 kV и 0,4 kV мрежа ће се градити каблирањем, на местима у профилима улица како је планом дефинисано.
Снабдевање топлотном енергијом
Снабдевање топлотном енергијом овог подручја
биће решено из градског топлификационог система,
градског гасификационог система и коришћењем индивидуалних топлотних извора.
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Од топлане ″Исток″ постоји изграђена вреловодна
мрежа (преко магистралног вреловода у Косовској улици), на коју су прикључени објекти са преовлађујућим
вишепородичним становањем. Са ове мреже ће се градити разделна вреловодна мрежа до свих планираних
објеката вишепородичног становања.
Објекти породичног становања су прикључени на
дистрибутивну гасоводну мрежу која се гасом снабдева
са градске гасоводне мреже средњег притиска путем
мерно регулационе станице "Подбара". На дистрибутивну мрежу је потребно прикључити све објекте породичног становања, а алтернативно се могу прикључити
и објекти вишепородичног становања. Снабдевање
пословних објеката могуће је и из топлификационог и
из гасификационог система, у зависности од техничких
могућности и услова.
Оставља се могућност будућим потрошачима да се
снабдевају топлотном енергијом из локалних топлотних, алтернативних и обновљивих извора енергије (дрво, угаљ, лож-уље, сунчева енергија, енергија био-масе
итд.).
Главни правци изградње планиране енергетске инфраструктуре дати су на графичком приказу ″План енергетске инфраструктуре″ у Р 1 : 1000.

3.4.4. Телекомуникације
Ово подручје биће прикључено у телекомуникациони
систем града. Подбара је на телекомуникациони систем
повезана преко примарне мреже дуж улица Косовске,
Темеринске и Марка Миљанова. Корисници са овог простора биће повезани на аутоматску телефонску централу у Улици Милована Глишића преко подземне мреже
телефонских каблова у ободним улицама. Капацитет
централе је довољно велики да омогући проширење
телекомуникационе мреже до планираних објеката. Да
би се то омогућило потребно је до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити
будућа телефонска инсталација, односно инсталација
кабловског дистрибутивног система. У попречним профилима улица резервисани су независни коридори за
инсталације телекомуникационог система са главном
транзитном централом у Улици Народних хероја. Дистрибутивна мрежа је делимично каблирана, а делимично
су ваздушни улични водови и мрежа преко кровова
стамбених објеката.
Да би се обезбедило прикључење свих садржаја у
телекомуникациони систем потребно је до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа телефонска инсталација, односно инсталација кабловског дистрибутивног система.
У случају постављања антенских система мобилне
телефоније на овом подручју потребно је поштовати
препоруку Светске здравствене организације да се антенски системи не постављају на растојању мањем од
300 m од школа, предшколских установа и здравствених установа.

3.5. План нивелације
Терен Подбаре има надоморску висину од 76,60 до
79,50 m. Најнижи терен је у југоисточном делу око Ули-
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це Марка Миљанова и на североисточној страни око
улица Патријарха Чарнојевића и Филипа Вишњића. Највиши терен је око Алмашке цркве. Преовлађујућа кота
терена је 78,50 m, што задовољава услове хидротехнике. Нивелете коловоза усклађене су са постојећим тереном и постојећим улицама. Нивелете тротоара око
објеката пројектоване су према нивелетама коловоза.
Подужни нагиби саобраћајница су од 0,20% до 2,20%, а
попречни нагиби коловоза 2,0%.

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
4.1. План уређења слободних и зелених
површина
Простор који је обухваћен овим планом одликује веома скроман фундус зеленила.
Из тог разлога постојећа вегетација која представља
не само биолошку већ и амбијенталну вредност овог
простора, треба да се сачува, нарочито она најквали–
тетнија. Неопходна је и њена техничко-технолошка заштита приликом изградње објеката и инфраструктуре.
Зеленило у оквиру парцела породичног становања
представља велико богатство како у квалитету и старости садног материјала, тако и у разноликости врста, па
га је потребно, што је могуће више, сачувати и заштитити у поступку нове изградње.
Специфичан начин уређења слободних површина је
уређење јавних блоковских површина, где се не формира дворишни простор на појединачним парцелама већ
као целина. Ограде према суседним парцелама треба
формирати од обликоване листопадне и четинарске вегетације, цветајућег шибља и пузавица.
Групације дрвећа и шибља појединачних мањих вртова, чиниће заједнички уређен зелени фонд.
Уређење слободних површина стамбено пословних
објеката вишепородичног становања на јединственим
парцелама (јавна блоковска површина) у блоковима бр.
14, 15 и 17 треба да се заснива на поставци високог пирамидалног дрвећа уз јужне и западне фасаде и декоративног дрвећа већих или мањих групација и шибља у
унутрашњем делу блока. Потребно је оставити и отворене травнате површине за игру деце, уз пратећи мобилијар.
Осим зеленила на травнатим површинама, планира
се садња дрвећа и на поплочаним платоима, као и поставка озелењених жардинијера. Ово се посебно односи
на блокове мешовите намене (становање, пословне делатности и сл.).
Приликом уређивања слободног дела парцеле око
30% слободне површине мора бити озелењено, веће
учешће зелених површина могуће је достићи у зависности од решења стационарног саобраћаја.
Дечије установе и школе треба одвојити зеленим заштитним појасом од околних садржаја, зелени појас
треба да садржи и високу и ниску вегетацију. На овим
површинама, уз потребно озелењавање, могуће је
увођење и елемената партерне архитектуре (стазе, одморишта, клупе и сл.).
Паркинг-просторе који се планирају у регулацији улица, а које се планирају за проширење, треба покрити
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крошњама листопадног дрвећа. Планира се постављање зелене траке (простор за дрво) иза сваког четвртог паркинг места, што значи да размак стабала треба да буде 10 m. Дрвореде треба формирати од
квалитетних стабала, старости најмање осам година. У
односу на ширину улице, треба садити одговарајућу врсту дрвећа по висини, величини и облику крошње. На
исти начин треба решити планиране паркинг просторе
унутар блокова.
Озелењени простор дуж паркинга, поред декоративног дрвећа, треба да садржи партерну вегетацију и сезонске разнолике цветњаке.
Спортски парк, иако мале површине, садржаће
спортско рекреативне елементе и мања отворена игралишта укомпонована у зеленило. Ободом ће бити распоређено високо зеленило (дрвеће и шибље), док ће
средишњи простор бити покривен травњаком отпорним
на гажење. Раздвајање и распоред отворених игралишта за децу и одрасле, постићи ће се низовима зимзеленог или обликованог шибља. Овај простор потребно је
употпунити стазама, одмориштима и урбаним мобилијаром.
Радне површине треба да садрже зелени заштитни
појас по ободу комплекса, а декоративном вегетацијом
ће се оплеменити целокупни простор. На овим комплексиама учешће зелених површина треба да је 25% од
слободног дела парцеле.
У јужном делу блока број 19 слободне блоковске
површине налазе се изнад планиране сутеренске гараже, стога се озелењавање своди на композиције партерног типа у којима је главни елемент травњак који не
захтева дебљи слој земље. Неопходно засенчење места за одмор може да буде изведено помоћу пергола
обавијених декоративним листопадним и цветним пузавицама.
У блоку број 11 налази се теретни паркинг. У циљу
заштите суседног становања потребно је подићи зелени заштитни појас формиран од ниске, средње и високе
вегетације. У оквиру самог паркинга могуће је поставити дрвеће и травнате траке или отворе у бетону, стабла
морају бити са високо формираном крошњом због возила са високом каросеријом.

4.2. План заштите градитељског наслеђа
За подручје које је обухваћено планом, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада (у даљем
тексту: Завод) доставио је претходне услове у којима
саопштава да је регистровано културно добро – споменик културе – кућа тршчара у Улици Патријарха Чарнојевића број 7.
Ова кућа на терену више не постоји, у потпуности је
уклоњена, али ни на иницијативу Завода упућену Републичком заводу за заштиту споменика културе, да се
скине заштита, ово није учињено.
Поред овога Завод у својим условима наводи да су
од значаја за заштиту градитељског наслеђа следећи
објекти: Ђорђа Рајковића 2, Текелијина 13, Патријарха
Чарнојевића 5 и Југ Богдана 1.
Такође, Завод предлаже да се због амбијенталних
вредности сачувају објекти у улицама: Темеринској 36,
Марка Миљанова 11 и 13 и Беле њиве 11.
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С обзиром на то да Закон о културним добрима
(“Службени гласник РС”, број 71/94) не познаје категорије “објекти од значаја за заштиту градитељске баштине” и “објекти са амбијенталним вредностима”, ове категорије су више предмет плана.
Како је већина ових објеката претрпела значајне измене на њима самима, или у непосредном окружењу,
планирају се за замену.
Поред описаног, ово подручје се налази у зони потенцијалних археолошких налазишта, те се планом условљавају и адекватне мере заштите археолошких локалитета које подразумевају обавезу инвеститора да у
случају замене објеката изврши претходно сондажно
археолошко ископавање терена.

4.3. Заштита животне средине
У оквиру постојећих и планираних намена сагледани
су потенцијални утицаји и утврђене мере за оптимално
функционисање садржаја у простору.
У оквиру постојећих и планираних намена ради спречавања неповољних утицаја и обезбеђивања нивоа
квалитета средине према прописаним стандардима
који се односе на коришћење простора, озелењавање и
одношење комуналног отпада, посебну пажњу треба
посветити обликовању урбаног мобилијара који својом
функцијом, изгледом и положајем у простору треба да
допринесе стварању складног амбијента и побољшању
хигијенских услова и заштити животне средине.
На подручју плана сваки објекат или група објеката
треба да има сабирни пункт за смештање сабирних посуда – канти или контејнера који треба да задовоље захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве свих корисника јавних површина, као и површина са посебном
наменом. 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 броја становника, броја пражњења посуда и запремине сабирних посуда. Простори треба да су
обележени, приступачни за возила јавне хигијене, са
подлогом од тврдог материјала и могућношћу чишћења
и прања. За сакупљање секундарних сировина треба
обезбедити специјалне контејнере прилагођене различитим врстама отпадака (хартија, стакло, пластика, метал).
Сви корисници на простору плана, у складу са Правилником 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
интензитете који прелазе максимално дозвољене
границе обезбедиће се успостављеним и планираним
системом саобраћаја и каналисањем саобраћаја према
капацитету саобраћајница. У обезбеђивању квалитета
ваздуха концентрација загађујућих материја не сме да
буде већа од оне која је с обзиром на намену простора
дозвољена. Основни услови за изградњу објеката
пословања зависе од специфичности делатности,
величине простора за обављање делатности, техничке
опремљености, режима рада и положаја суседних
објеката.
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Дуж саобраћајница, паркинг простора, у комплексу
школе, дечје установе, на парцелама становања и на
блоковским површинама обезбедиће се зелене
површине у складу са основном наменом.
Обезбедиће се уређење и одржавање површине за
паркирање тешких возила и других припадајућих простора на начин који неће изазивати повећани интетензитет буке и аерозагађења. На комплексу паркинга отпадне воде треба да задовоље захтевани квалитет
отпадних вода које се могу испуштати у градску канализацију.
При изради процене утицаја на животну средину,
потребно је идентификовати могуће ефекте и дефинисати посебне техничко-технолошке мере заштите.
Праћење аерозагађења у наредном периоду треба
реализовати према утврђеном програму и дефинисаним местима као и параметрима контроле (аероседимент, чађ, сумпордиоксид, угљенмоноксид, и азотни оксиди), а према Правилнику о граничним вредностима,
методама мерења имисије, критеријума за успостављање мерних места и евиденцији података (Службени гласник РС бр. 54/92, 30/99 и 19/06), Закону о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", број 36/09) и
Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", број 71/10).
Ради сагледавања утицаја и промена које ће се испољити на простору плана као последица разних активности на услове живота, потребно је пратити квантитативне и квалитативне показатеље стања средине. Мере
заштите животне средине утврђене кроз примену законске регулативе из области заштите животне средине, подразумевају и побољшање ефикасности контроле
квалитета чинилаца животне средине и укључивање
јавности у доношење одлука о питањима заштите животне средине.
На предметном подручју постоје стационарни и мобилни извори електромагнетног поља.
За постојеће и потенцијалне изворе електромагнетног зрачења, неопходна су одговарајућа мерења и
утврђивање нивоа штетности по околину засноване на
одговарајућим истраживањима, а према Правилнику о
изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса,
врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања
("Службени гласник РС", број 104/09).
Постојећи и планирани објекти станица за снабдевање горивом подлежу поступку процене утицаја
пројекта на животну средину у складу са Законом о
процени утицаја ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и
36/09) и Уредбом о утврђивању листе пројеката за које
је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 114/08).
Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког и минералошко-петрографског порекла, за које
се претпоставља да има својства споменика природе,
извођач радова дужан је да о томе, без одлагања, обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине, и да предузме мере да се до доласка
овлашћеног лица природно добро не оштети или уништи и да се чува на месту и у положају у коме је нађено.
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На комплексу планиране гараже треба обезбедити
мере које ће бити садржане у процени утицаја објеката
на животну средину коју инвеститор мора да обезбеди
на основу Закона о процени утицаја на животну средину и Закона о заштити животне средине ("Службени
гласник РС" бр. 135/04 и 36/09). Грађевински објекти гаража за путничке аутомобиле по квадратури и запремини, осветљењу, вентилацији, грејању и другим важним
појединостима треба да одговарају функцији и капацитету.
На простору станице за снабдевање горивом, у складу са техничким прописима обезбедиће се задовољавајући услови који се односе на зоне опасности, у складу са Правилником о изградњи постројења за запаљиве
течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих
течности (“Службени лист СФРЈ”, бр. 20/71 и 23/71).

4.4. Заштита од елементарних непогода,
несреће и ратних дејстава
Заштита од елементарних непогода
Организација простора у условима непосредне опасности од елементарних непогода и техничких незгода,
подразумева трансформацију простора и друштвених
фактора из мирнодопских услова, односно редовних
услова за потребе ванредних услова. Основа успешне
трансформације свих природних, друштвених и економских потенцијала за извршење задатака у ванредним
приликама за време елементарних непогода јесте њихова припрема у миру,односно у време редовних прилика.
Заштита од земљотреса
Приликом пројектовања нових објеката неопходно је
усклађивање са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким
подручјима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82,
29/83, 21/88 и 52/90) ради обезбеђења заштите од максимално очекиваног удара 8о MCS скале.
Заштита од пожара
Ради заштите од пожара, нови објекти морају бити
изграђени према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима. На
овом простору објекат станице за снабдевање горивом
спада у групу објеката повећаног ризика од пожара.
Сви постојећи и планирани приступни путеви и платои уз објекте, морају бити димензионисани тако да
обезбеде несметан приступ и манервисање противпожарних возила.
Заштита од ратних дејстава
Мере заштите од ратних разарања подразумевају
планирање изградње објеката специјалне намене, односно склоништа која треба да обезбеде прописану заштиту од: механичког дејства, радиоактивног дејства,
топлотног дејства и хемијског дејства. Склоништа на
овом подручју планирају се на следећи начин:
- за планиране пословне објекте обавезно је изградити склоништа за 1/5 броја запослених у највећој
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смени; уколико је капацитет до 25 особа, градити
склоништа допунске заштите, отпорности 50 – 100
kPa, а за капацитет преко 25 особа, склоништа основне заштите, отпорности 100 – 200 kPa,
- за стамбено – пословне објекте изградити склоништа основне заштите, отпорности 100 – 200 kPa.
Као слободне површине за хитан смештај и збрињавање становника у ратним и условима природних катастрофа, користиће се зелене површине. У конкретном
случају би се користиле површине спортског парка, 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 декоративно 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 могућа је изградња
склоништа у оквиру гараже, отпорности 300 kPa.

4.5. Услови за несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим
особама
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити Правилник о условима за
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник РС", број 18/97). У оквиру сваког појединачног паркиралишта или гараже
обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида у
складу са стандардом SRPS U.A9.204.

Табела 2.
Планиране
вредности (ha)
- Бруто површина (обухват плана)
26,80
- Нето површина блокова
18,49
- Површина под објектима
6,97
- Укупна развијена корисна површина
33,01 ha
- Укупна развијена површина
30,60
стамбеног простора (бруто)
- Укупна површина пословног
2,41
простора
- Однос стамбеног и пословног
92,7% : 7,3%
простора
- Заузетост у односу на нето/бруто
38% : 26%
површину
1,78/1,23
- Индекс изграђености у односу на
нето/бруто површину
- Број становника
9000
- Број станова
3330
- Просечна величина домаћинства
2,7 чланова
- Просечна величина стана (бруто)
90 m2
- Густина становања нето/бруто
486/336 ст/ha
Основне категорије

За планиране садржаје паркирање се решава у оквиру планиране гараже на слободним деловима парцела, уз очување 30% површине за озелењавање и у регулацијама улица.
Број паркинг места:
- у гаражама ............................................................... 350
- паркинг места – блоковска
(69944 m2-слоб. прост.- 30%/25 ............................. 840
- паркинг места – улична .......................................... 908

5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

- укупно ................................................................ ~ 2100.

5.1. Нумерички показатељи
Планирана организација простора дефинисана "Планом намене земљишта, саобраћајне инфраструктуре,
регулације и нивелације" у Р 1:1000, даје следећи биланс површина и остале нумеричке показатеље:
Табела 1.
Намена површина
- вишепородично становање
- породично становање
- комплекс дечије установе
- комплекс основне школе
- комплекс здравствене установе
- ванстамбена-стамбена намена
- пословање
- гараже (јавна и блоковске)
- спортски парк
- зелени сквер
- блоковска зелена површина
- саобраћајне површине – улице
- бензинска пумпа
- трансформаторске станице
Укупно:

5. april 2011.

ha
13,44
0,80
0,46
0,68
0,18
1,06
0,98
0,18
0,47
0,12
0,18
7,80
0,47
0,12
26,80

%
50,15
3,00
1,71
2,53
0,66
3,97
3,67
0,65
1,75
0,47
0,65
29,11
1,77
0,47
100,00

Недостатак паркинга који се обезбеђује на овакав
начин надоместиће се делом на парцелама корисника
изградњом подрумских гаража, уз обрачунске параметре тако да се за један стан или 70 m2 бруто површине
обавезно обезбеди једно паркинг место.
На основу расположивих капацитета планираних за
становање на простору плана може се очекивати око
9000 становника. За потребе ових становника као и за
потребе непосредног окружења планирани су и капацитети јавних служби.
Основна школа “Иван Гундулић” (планирани број деце 650):
- под објектима

1920 m2,

- површина планираног комплекса

6775 m2,

- планирани степен заузетости
- не планира се доградња,
- могућа надоградња до П+2,
(изузев на фискултурној сали).
Дечија установа (планирани број деце 420):
- под постојећим објектима које је могуће
реконструисати (две хале) сса 1250 m2,

30%,
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- могућа замена постојећих објеката и изградња
нових или реконструкција и доградња површине
сса 3000 m2 (спратности П+Пк),
- површина планираног комплекса сса 4635 m2,
- у случају нове изградње степен заузетости је до 30%.
Комплекс здравствене установе:
- планирана површина комплекса сса 1761 m2,
- планирани степен заузетости до 30%,
- планирана спратност до П+2,
- могућа развијена корисна површина објекта је
до 1600 m2.

5.2. Услови за формирање грађевинских
парцела
Услови за формирање грађевинских парцела дефинисани су на графичком приказу ‘’План намене
земљишта, саобраћајне инфраструктуре, регулације и
нивелације’’ у размери 1: 1000. Одступања од параметара дефинисаних у графичком приказу могућа су на
начин како је дефинисано у текстуалном делу плана.
Евентуална одступања од свих поменутих правила
могућа су у циљу укрупњавања, површина за остале
намене.

5.3. Услови за изградњу објеката
Правила за изградњу објеката су презентована у две
категорије, општа која важе за цео простор, и систематизована по блоковима, ради дефинисања специфичности код одређених просторних целина.
5.3.1. Општа правила
Графичким приказом ‘’План намене земљишта, саобраћајне инфраструктуре, регулације и нивелације’’ у
размери 1: 1000 дефинисана је оквирна зона изградње,
односно реконструкције објеката на парцели. Приликом
дефинисања габарита објеката могућа су одступања
унутар зоне. Изван зоне могуће је на парцелама вишепородичног становања планирати изградњу гаража, уз
услов да укупни степен заузетости не прелази 50%.
Габарити објеката могу се дефинисати као слободностојећи или у низу, и остале варијанте у складу са
следећим правилима регулације за вишепородичне
стамбене објекте:
- Међусобна удаљеност планираних вишепородичних стамбених и околних објеката, осим објеката
у низу, је 5,0 m.
- За изграђене објекте који су удаљени мање од
3,00 m не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.
- Удаљеност вишепородичног стамбеног објекта од
другог објекта било које врсте изградње или нестамбеног објекта не може бити мања од 4,00 m.
- Растојање основног габарита (без испада) вишепородичног стамбеног објекта и линије суседне
грађевинске парцеле је 2,5 m.
- За изграђене вишепородичне стамбене објекте чије
је растојање до границе грађевинске парцеле мање од
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вредности утврђених у ставу 1. овог члана не могу се
на суседним странама предвиђати наспрамни отвори
стамбених просторија.
У сваком случају мора се обезбедити приступ унутрашњости парцеле пасажима минималне ширине 3,5 m
и висине 4,0 m. Положај пасажа дефинисан на графичким приказима није обавезујући, изузев ако посебним
условима то није утврђено.
Препоручује се код вишепородичног становања изградња у непрекинутим низовима.
У зонама где се појављују комплекси ванстамбене
намене, организација физичких структура прилагођава
се потребама функција.
Висине нових објеката дефинисане су бројем надземних етажа и максималном висином венца.
Висина приземне етаже ванстамбене намене је приближно 4 m.
Обавезна је изградња подрумских етажа у функцији
паркирања, ако другачије не може да се обезбеди за
сваку јединицу (пословну или стамбену) по једно паркинг место у свим објектима. Услов је да се техничким
методима заштити од утицаја подземне воде, те да се
не ремети нивелација површина у непосредном окружењу објекта.
Објекте пројектовати са косим кровом (максималног
нагиба до 30%), покривене лимом, благог нагиба - до
15° сакривеним иза атике, или равним, у зависности од
непосредног окружења и архитектуре објекта, уколико
планом није стриктно дефинисано.
За објекте ванстамбене намене на засебним комплексима обавезна је примена плитког косог или равног
крова, изузев у случају реконструкције постојећих објеката, или ако је посебним правилима другачије утврђено.
Код свих објеката са косим кровом могуће је коришћење поткровља у оквиру волумена конструкције,
са назитком максималне висине 0,5 m, изузев код блока
број 18, где је могуће пројектовати назидак до 1,60 m.
Осветљавање поткровне етаже ка улици искључиво
је преко полеглих кровних прозора. Са дворишне стране могућа је и примена вертикалних прозора у складу
са скицом.
Скицом се дефинише стандардни и пресек са препустима, који могу заузимати до половине дужине фасаде. Вертикални кровни прозор поставља се у раван
планиране грађевинске линије. На делу фасаде са препустом на поткровној етажи могуће је, у ширини препуста формирати терасу наткривену лаким прозрачним материјалом такође у дужини препуста.
Намена нових објеката је стамбена, пословна или
стамбено-пословна, уколико није стриктно дефинисано.
Висина пода приземља за ванстамбене садржаје је
максимално 20 cm изнад коте терена.
Код објеката стамбене намене максимална висина
пода приземља је 70 cm изнад коте тротоара. Приликом
пројектовања, савладавање висинске разлике неопходно је обезбедити унутар габарита објекта.
Код реализације објеката по парцелама, неопходно
је максимално искористити расположиви потенцијал
парцеле за решавање мирујућег саобраћаја, организовањем отвореног паркинга, или приземних гаража на
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слободном делу парцеле, односно изградњом гараже
испод целе парцеле, уз поштовање норматива да се за
један стан или 70 m2 бруто корисне површине планира
једно паркинг место. У случају изградње испод целе
парцеле мора се на делу изван габарита објекта испоштовати нивелета терена. Приликом уређивања слободног дела парцеле сса 30% површине мора бити озелењено.
За све објекте обавезна је изградња подрумске гараже, ако не постоје другачији услови за обезбеђење
довољног броја паркинг места (1 стан 1 паркинг место,
70 m2 пословног простора једно паркинг место).
Изузетак од овог чине објекти чија се парцела формира у габариту планираног објекта. У том случају паркирање се обезбеђује на јавној блоковској површини, и
у приземљима објеката са дворишне стране.
Просечна површина страна нето је 55 m2, а тежи се
ка квадратури од 60 m2 нето и 90 m2 бруто.
Код реализације вишепородичних објеката максималан број јединица не сме да прелази број јединица просечне површине.
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У случају да се постојећи објекат задржава, а допушта изградња уз северну регулацију, његова намена је
стамбена, пословна, или комбинована.
У случају потпуног укидања режима заштите на
објектима бр. 5 и 7 обједињују се ове парцеле, уклапају
у планиране регулације и планира изградња као на суседним парцелама уз формирање дворишног крила уз
источну међу и обавезни пасажи ка обема регулацијама.
У случају реализације два независна објекта на парцели, намена објеката је стамбена, пословна или комбинована.
Блок број 2
Намењен је стамбено пословној функцији у оквиру
које се садржаји реализују у складу са општим правилима.
У случају реализације два независна објекта на парцели оријентисана ка две улице (Патријарха Чарнојевића и Венизелосова), намена објеката је стамбена,
пословна или комбинована. Препоручује се изградња
пословних објеката дуж Венизелосове улице.

Спратност постојећих објеката дефинисана је бројем
надземних етажа које се могу сагледати. У случају легализације бесправно подигнутих објеката могућа је корекција спратности унутар поткровне и подрумске етаже за један ниво.

Планира се за намену пословања са могућношћу
обављања и комуналних делатности на обједињеној
парцели.

5.3.2. Специфични услови за појединачне
блокове

Максимални степен заузетости парцеле је 40%, а
спратност објеката је максимално П+2. У случају специфичних захтева у области комуналне делатности, могуће је на комплексу градити и објекте спратности ВП.

Блок број 1
Основна намена простора је стамбено-пословна, а
планира се вишепородично становање. Уз Венизелосову улицу тежи се да се као преовлађујућа намена реализује пословање. За реализацију у оквиру ове намене
важе општа правила, а специфичности су дефинисане
у наредном делу текста.
Структура блока знатно је промењена проширењем
регулације Венизелосове улице и минималном корекцијом северне регулације Улице Патријарха Чарнојевића. У оквиру тако формираног блока структура парцела у појединим сегментима није била адекватна за
изградњу, те је планирано обједињавање, што је дефинисано на графичком приказу "План парцелације јавних
површина", у Р 1 : 1000.
Посебна специфичност овог блока је у домену заштите градитељског наслеђа.
Објекат у Улици Патријарха Чарнојевића број 7 проглашен је за споменик културе ("Службени гласник Републике Србије" број 8/98) те је обавезно очување
објекта и његове парцеле у непромењеном облику, иако
је у међувремену објекат порушен, али није промењен
режим заштите. У случају промене режима заштите
којим се дефинишу услови за уређење непосредног окружења, планира се уклапање северне границе парцеле у планирану регулацију улице.
За објекат број 5 у Улици Патријарха Чарнојевића
обавезно је прибављање конзерваторских услова пре
издавања локацијске дозволе.

Блок број 3

Блок број 4
Планира се за намену пословања. На делу комплекса реализована је станица за снабдевање горивом са
ужим садржајем. Могуће је проширење садржаја изградњом перионице, сервисне радионице, угоститељског пункта и паркинга, уз ограничење заузетости до 30%
а спратности на ВП. Обавезно је 25% слободне површине озеленити.
На парцели изван комплекса станице за снабдевање
горивом могућа је изградња искључиво пословног
објекта спратности до П+2, заузетости до 40%. Није
дозвољена изградња апартмана.
Могуће је обједињавање парцела у јединствен комплекс и изградња новог пословног објекта спратности до
П+2, заузетости до 40%, уз обавезно учешће зелених
површина 25% на слободном делу парцеле.
Обавезна је изградња плитког косог крова или равног.
Блок број 5
Планирана намена је стамбено-пословна.
Обавеза обједињавања парцела дефинисана је на
графичком приказу број 4. Ради обједињавања парцела
бр. 8444 и 8445 (Темеринска 48 и Југ Богдана 1) обавезно је претходно прибављање конзерваторских услова и
дефинисање режима заштите. Уколико је могућа замена објекта у Улици Југ Богдана 1 планира се обједињавање поменутих парцела и реализација објекта спратности П + 4 дуж Темеринске улице, и П + 3 дуж Улице
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Југ Богдана, у оквиру зоне дефинисане као за суседне
парцеле.
У случају да се објекат у Улици Југ Богдана број 1 задржава, објекат број 48 у Темеринској улици реализује се
у складу са условима датим у графичком приказу.
Реализација стамбено-пословног објекта на парцели
број 8440 (Патријарха Чарнојевића 4) условљава се
обједињавањем са парцелом број 8442.
Препоручује се накнадно, ради повољнијег организовања и уређења дворишта обједињавање парцела
бр. 8457 и 8459 (Патријарха Чарнојевића 12 и 14).
Блок број 6
Планирана намена је вишепородично становање
умерених густина у комбинацији са пословањем. Услови за реализацију ових функција дефинисани су у оквиру општих правила.
Ради повољније организације угаоне парцеле (на углу улица Текелијине и Патријарха Чарнојевића) обавезно је обједињавање парцела бр. 8470 и 8471, а препоручује се и спајање са парцелама бр. 8475 и 8476. У овом
случају зона изградње вишепородичног објекта спратности П+3 дуж Текелијине улице може се проширити на
макс. 12 m.
Блок број 7
Планирана намена је вишепородично становање
(пословање) на парцелама дефинисаним на графичком
приказу број 4.
Поред стамбене намене планира се и формирање
комплекса здравствене станице. С обзиром да је објекат постојеће здравствене станице смештен у неадекватном (привременом) објекту, могућа је његова замена
и изградња трајног објекта максималне спратности до
П+2 уз ограничење степена заузетости планиране парцеле до 30%.
Позиција објекта на парцели треба да се прилагоди
функцији. Уколико се грађевинске линије поклапају са
регулацијом и бочним међама суседни објекти се могу
пројектовати у непрекинутом низу. У противном, или
ако се суседни објекти граде пре реализације здравствене станице, морају се удаљити од бочних међа за
мин. 4 m ради могућности формирања фасаде, без препуста.
Блок број 8
Планирана намена је вишепородично становање у
комбинацији са пословним (ванстамбеним) садржајима.
Садржаји се реализују у складу са општим правилима, на парцелама које су дефинисане на графичком
приказу број 4.
За објекат на углу улица Текелијине и Југ Богдана,
који је реализован, планира се јавна блоковска површина на делу парцеле између грађевинске и регулационе
линије улице.
Блок број 9
Планирана намена у северозападном делу блока је
спортски парк, а у југоисточном вишепородично стано-
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вање. У делу спортског парка, планира се могућност изградње отворених спортских терена и уређење парковске површине.
Реализација вишепородичних објеката на парцелама одвијаће се у складу са општим правилима уз обавезу обједињавања парцела у складу са графичким
приказом број 4.
На делу простора спортског парка уз Улицу Филипа
Вишњића планира се изградња трафостанице.
Блок број 10
Намењен је породичном становању у целости, на затеченим парцелама.
- Код реализације породичних објеката на парцели,
максимални број јединица је 2. Уколико је постојећи број јединица на парцели већи од 2, у случају реконструкције или надоградње није дозвољено увећање броја јединица, већ само повећање
корисне површине постојећих станова.
Код замене постојећих објеката са већим бројем јединица од 2, нови објекат не сме имати већи број јединица од постојећег.
- Код реконструкције или изградње породичних стамбених објеката максимални степен заузетости је до
40% изузев код објеката у прекинутом низу максимум 50%, а не више од 480 m2.
- Код замене постојећих објеката код којих је степен
заузетости парцеле већи од планираног нови објекат се планира у складу са степеном заузетости
рачунатим за постојећи главни објекат и не планирају нови помоћни изван основног габарита.
- Спратност нових породичних објеката је П до
П+1+Пк. Могуће је коришћење поткровља уз формирање назитка 0,5 m..
У оквиру породичних парцела могуће је, поштујући
дефинисане параметре, организовати занате који не угрожавају становање.
Блок број 11
У целости је намењен теретном паркингу са пратећим пословним и сервисним објектом висине ВП до П
+ 1.
Комплекс је реализован на јединственој парцели
формираној од делова парцела на којима се налази.
У циљу заштите суседног простора уз југозападну
међу комплекса обавезно се формира заштитни појас
зеленила, који чини ниско, средње и високо растиње.
У случају промене намене простора могућа је реализација искључиво пословних садржаја спратности до
П+2, заузетости до 40%, на јединственом комплексу.
Реализација планираних параметара могућа је изградњом новог објекта или реконструкцијом, доградњом
и надоградњом постојећих.
У случају радикалних измена за уређење новог комплекса обавезна је израда урбанистичког пројекта.
Блок број 12
Планирана намена је у западном делу блока вишепородично становање, а у источном школски комплекс.
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Вишепородично становање (стамбено пословни, или
пословни објекти) реализују се у складу са општим правилима.
Комплекс школе се, ради формирања потребне, слободне површине проширује на рачун суседних породичних парцела, изузев на делу парцеле број 8765/1 где је
реализован нелегални вишепородични објекат, који се
задржава. За потребе увећања школског објекта планира се надоградња до спратности П+2, осим на објекту
фискултурне сале. Планирана надоградња не условљава се формирањем потпуне грађевинске парцеле. Услов за реализацију планиране надоградње је провера
статичких могућности конструкције, као и архитектонско
усаглашавање новог дела објекта са постојећим.
Блокови бр. 13, 14. и 15.
Ови блокови настали су деобом јединственог блока,
нестандардне величине у односу на своје окружење, уз
поштовање започете трансформације која је одређена
изградњом трајних објеката уз Гундулићеву улицу и
привремених управно на Улицу Ђорђа Рајковића.
Планирана намена је вишепородично становање
које се реализује у складу са општим правилима, на
парцелама или на јавној блоковској површини како је
дефинисано на графичком приказу број 4.
Због велике концентрације садржаја уз Гундулићеву
улицу и ограничености њених просторних потенцијала,
у блоку број 13 планира се изградња колективне гараже
на земљишту које није јавна површина, спратности Су +
П + 1 до П + 2, планираног капацитета око 200 места.
Ради боље функције гараже, осим главног улаза у гаражу из новоформиране улице (блоковске површине),
обавезно је обезбедити јавни пешачки приступ преко
парцеле број 8670 ка Текелијиној улици (преко парцеле
броја 14). Уз овај пешачки пролаз планира се и мала
јавна зелена површина. Други колски приступ гаражи
могуће је такође обезбедити утврђивањем права службености пролаза преко парцеле број 8670, или са исте
стране где је и главни улаз.
У блоку број 14, диспозиција објеката спратности
П+4 на парцелама 8652, 8653, 8654 и 8655, заједно са
регулационом и грађевинском линијом, удаљена је 2,5
метара од међе са парцелама 8656 и 8657. На источној
страни новопланиране саобраћајнице на парцелама
8656 и 8657 предвиђа се изградња 20 паркинг места.
У оквиру блокова бр. 14 и 15 северно и јужно од нове
регулације реализоваће се стамбено пословни објекти
на парцелама у габариту објекта, на јавној блоковској
површини. Фазе реализације за ова два низа могуће је
ускладити са назначеним ламелама, али је обавезно да
се претходно изради идејно решење за целину.
У коначној фази реализације обавезно је уклонити
све помоћне објекте са блоковског простора и
планирати паркирање и озелењавање.
Обавезно је такође, да се простор између планиране
регулације и повучене грађевинске линије планира за
јавну блоковску површину.
Блок број 16
Планирана намена простора у северном, североисточном и јужном делу је вишепородично становање,
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које се реализује у складу са општим правилима, са
обавезним обједињавањем парцела у складу са графичким приказом број 4.
Постојећи радни комплекси “Ниве” и “Напретка” се
радикално реконструишу и на њиховом месту планира
уређење комплекса дечије установе. Укупна површина
комплекса формираће се обједињавањем парцела бр.
8574, 8576, 8587, 8589 и дела парцеле број 8580.
На тако формираном комплексу планира се објекат
спратности П + Пк, и степен заузетости до 30%.
У случају изградње новог објекта препоручује се положај уз северну међу ради обезбеђења јужне инсолације.
Препоручује се међутим, у складу са потребним капацитетом, што у крајњој фази реализације износи сса
3000 m2, реконструкција постојећих објеката и привођење планираној намени.
Реализација је могућа у фазама и не условљава се
формирањем потпуне грађевинске парцеле у првој фази.
У случају изградње према дефинисаним параметрима обезбедио би се капацитет новог објекта за око 420
деце.
За објекат реализован на парцели број 8590 задржава се изведено стање.
На уличном делу могућа је и надоградња спрата, а у
дворишном реконструкција и промена намене.
Блок број 17
Намењује се у целости вишепородичном становању.
У јужном делу задржавају се два постојећа вишепородична објекта. За објекат број 41, 41а у Косовској улици,
могућа је допуна осмог спрата до пуног габарита и постављање плитког лименог крова изнад тако формиране
завршне етаже.
Објекат број 8а у Улици Ђорђа Рајковића надограђен
је једним спратом и постављен плитак лимени кров, те
се не планирају нове измене.
У северном делу блока планира се реализација вишепородичних објеката на парцелама дефинисаним у
габаритима планираних објеката, на деловима парцела
бр. 9235, 9236, 9237 и 9238. Нове грађевинске парцеле
формираће се од ових појединачних делова или обједињавањем са суседима. Преостали делови ових парцела објединиће се и са делом парцеле број 9232 и
парцелом број 9239/1, и чиниће јавну блоковску површину. У оквиру новоформиране јавне површине планира
се паркирање, а мин. 20% површине ће се озеленити.
Услов за реализацију објекта у пуном габариту на
делу парцеле број 9237 је формирање јавне блоковске
површине на делу парцеле број 9236. У противном обавезно је повлачење од суседне парцеле број 9236 за
2,5 m.
На делу парцеле број 9232 реализован је вишепородични објекат, стриктно у складу са дефинисаном зоном изградње. Нова грађевинска парцела (9232/1) формирана је у габариту изведеног објекта, а преостали
део парцеле обједињује се у јединствену блоковску
површину која има статус јавне блоковске површине. У
оквиру овог јавног простора, западно од постојећег низа остава могуће је формирати симетричан низ гаража
са приступом са западне стране. Гараже извести као је-
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динствену целину са плитким кровом (макс. 10° нагиба),
ка слободној страни. Приликом лоцирања гаража обезбедити несметано одвијање свих функција на простору
(и постојећих остава).
Блок број 18
Намењује се вишепородичном становању у комбинацији са пословањем које не угрожава становање у свом
окружењу. За реализацију планираних намена планира
се обједињавање парцела у складу са графичким приказом. Поред тога, ради боље организације постојећих
садржаја и услова за функционисање нових објеката,
планира се обједињавање парцела бр. 8552 и 8556/2 у
јавну блоковску површину. Нове грађевинске парцеле
формираће се у оквиру планираних габарита.
Код обликовања поткровља максимална висина назитка је 1,60 m.
Блок број 19
Намењује се становању и пословању. Постојећи радни комплекс на парцели број 9296, задржава се, уз могућност реконструкције, промене намене. Планирана
намена је у функцији образовања, културе или становања, а комплекс се задржава у постојећим границама.
У случају потребе за радикалном изменом постојећег
стања, обавезна је израда урбанистичког пројекта уз
ограничење спратности ВП до П + 1, и степена заузетости до 50%. Обавезна је ванстамбена намена која не
угрожава становање у окружењу.
У јужном делу блока планира се комбинована намена становања, чије је учешће доминантно, и пословања. Обавезна обједињавања дефинисана су на графичком приказу, а могуће је и да се све реализује као
јединствена целина.
За ову целину утврђују се следећа правила изградње:
- регулациона и грађевинска линија се поклапају;
- објекти се постављају на регулациону линију целом својом дужином у непрекинутом низу на целом
подручју обухваћеном планом;
- максимална зона изградње дефинисана је на графичком приказу “План намене земљишта, саобраћајне инфраструктуре, регулације и нивелације”
Р 1:1000; могућа су мања одступања ради уклапања у окружење суседних парцела, с тим да не
могу бити већа од 5%; део сутеренске етаже изван
хоризонталног габарита основног објекта не улази
у обрачун изграђености парцеле;
- на уличном делу објекта не дозвољава се изградња препуста изнад приземне етаже;
- на дворишном делу објекта могућа је изградња
појединих грађевинских елемената изнад приземне
етаже (еркери, доксати, балкони и сл.); они могу
прећи грађевинску линију максимално 120 cm рачунајући растојање од грађевинске линије до хоризонталне пројекције елемента који је препуштен;
максимална површина ових елемената, односно,
њихова вертикална пројекција не сме бити већа од
50% површине фасаде, не рачунајући приземље;
- висина објеката дефинисана је бројем надземних
етажа;
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- обавезна је изградња подземне етаже која ће се
користити за гаражирање возила корисника парцеле; на кровној плочи сутеренске гараже планира се
адекватно озелењавање и простори за игру деце;
- могуће је сутеренску етажу пројектовати тако да
спратна висина гараже омогући паркирање возила
у два нивоа (употреба специјалних платформи и
сличних механизама) при чему је дефинисана кота
равног крова гараже на 78,30 m н.в;
- обавезно је поштовање норматива да се за један
стан обезбеди једно паркинг место, односно за 70
m2 бруто корисне површине пословног простора
планира једно паркинг место;
- обавезна је реализација зелене површине са високим зеленилом уз међу са парцелом број 9295 како
је назначено на графичком приказу “План намене
земљишта, саобраћајне инфраструктуре, регулације и нивелације” Р 1:1000; висинску разлику између планиране зелене површине и крова сутеренске гараже премостити степеницама и рампама
чија ће позиција бити прецизно дефинисана у идејном пројекту;
- обезбедити пешачке пасаже за приступ зеленој
површини из улица Ђорђа Рајковића и Косовске;
ови пасажи се могу у ванредним ситуацијама, уколико је то потребно, користити за приступ интервентних возила унутрашњости блока;
- обавезна намена приземља објеката дуж улица
Марка Миљанова и Косовске је пословање;
- кота пода приземља пословне намене може бити
максимално за 0,20 виша од коте тротоара, а кота
пода приземља стамбене намене може бити максимално 1,20 m виша од коте уличног тротоара;
- савладавање висинске разлике обавезно се разрешава на парцели корисника;
- сви објекти морају у приземљу имати колско-пешачки пролаз (пасаж) димензија 3,5 m х 4 m; на графичком приказу “План намене земљишта, саобраћајне инфраструктуре, регулације и нивелације”
Р 1 : 1000 дефинисан је приближан положај пасажа; тачна диспозиција пасажа биће одређена у
идејним пројектима;
- максимални нагиб кровних равни косих кровних
конструкција је 30º; не дозвољава се подизање назитка;
- у обликовању поткровне етаже искључена је употреба мансардног крова;
- осветљавање поткровне етаже ка улици искључиво
је преко полеглих кровних прозора; са дворишне
стране могућа је и примена вертикалних прозора,
на максимално 30% укупне дужине фасаде;
- скицом се дефинише стандардни пресек и пресек
са препустима, који могу заузимати до половине
дужине фасаде;
- вертикални кровни прозор поставља се у раван
планиране грађевинске линије;
- на делу фасаде са препустом на поткровној етажи
могуће је, у ширини препуста формирати терасу
наткривену лаким прозрачним материјалом такође
у дужини препуста;
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- просечна површина страна је 55 m2 нето, а тежи се
ка квадратури од 60 m2 нето и 90 m2 бруто;
- минимална величина стана је 24 m2;
- сви објекти треба да буду прилагођени несметаном
кретању лица са посебним потребама у простору.
Блок број 20
Намењује се за пословање у северном делу и вишепородично становање у јужном делу. На контакту између ове две функције, у делу од пасажа на објекту у
Улици Филипа Вишњића број 1, до планиране трафостанице (на парцели број 9303/2) планира се јавни пешачки пролаз.
У оквиру зоне пословања могућа је реконструкција и
промена намене објеката, али тако да се не угрожава
становање. У оквиру радова реконструкције и прилагођавања пословној намени могуће је унутар објеката
високог приземља формирати две корисне етаже, где
то постојећа висина хале допушта.
У случају радикалне реконструкције обавезна је израда урбанистичког пројекта на основу конкретног програма (ванстамбене намене) и ограничење спратности
ВП до П + 1 и степен заузетости до 50%. У овом случају
могуће је планирати, уколико је инвеститор заинтересован и учешће становања до 30%. Спратност планираних објеката је П+2 са плитким косим кровом.
Сви садржаји реализовали би се на јединственом
комплексу, на грађевинским парцелама у габаритима
планираних објеката.
За изградњу вишепородичних објеката важе општа
правила, изузев у делу који се односи на објекат у Косовској улици број 24, чија је планирана спратност
П+Г+4+Пк, а висина назитка 1,6 m.

5.4. Услови за опремање простора
и нфраструктуром
5.4.1. Услови за изградњу и уређење
саобраћајних површина
Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бетонских 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 (инсталација). Коловоз и бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним застором.
Паркирање возила за потребе вишепородичног
стамбеног објекта, свих врста изградње, обавезно се
обезбеђује на грађевинској парцели изван површине
јавног пута, и то једно паркинг место на 70 m² бруто
површине, односно 1 стан 1 паркинг место, с тим да најмање половина возила буде смештена у гаражама. Гараже вишепородичних стамбених објеката планирају се
у и испод објекта у габариту, подземно изван габарита
објеката, или надземно на грађевинској парцели.
Ширина паркинг простора за управно паркирање износи од 2,30 m, а дужина од 4,60 до 5,0 m. У делу где се
организује подужно паркирање, димензије једног паркинг места морају бити 5,5x2 m, а за паркирање под уг-
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лом од 45° димензије морају бити 4,8x2,5 m. У оквиру
паркиралишта потребно је резервисати простор за дрвореде по моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво. Постојеће здраво дрвеће, које се налази на месту планираних паркинга, посећи ће се само
ако је неопходно, односно паркинзи ће се дуж коловоза
планирати у складу са постојећим дрворедом (уколико
постоји).
Прикључење објеката на саобраћајну уличну мрежу
планира се једним колским прилазом по грађевинској
парцели. Колски пролази кроз објекте (пасажи) морају
бити минималне ширине 3,50 m и висине 4 m.
У оквиру партерног уређења тротоара потребно је
бојама, материјалом и сл. у истом нивоу или благој денивелацији издвојити или означити колски пролаз испред пасажа. Приликом израде пројеката реконструкција постојећих и изградње планираних улица, колске
прилазе за постојеће парцеле задржати, а код планираних објеката колске прилазе извести у складу са положајем пасажа према графичком приказу број 3.
Радиjусе кривина на раскрсницама преко којих се
одвија саобраћај пројектовати минимум 6 m, а на местима где то услови дозвољавају, препоручује се 8 m. На
раскрсницама којима саобраћају аутобуси, препоручују
се радиjуси од 12 m, а минимално 8 m.
Поред описаних услова, с обзиром да се у непосредном суседству простора који обухвата план налази магистрална пруга Нови Сад – Београд, обавезно је поштовање следећих услова:
- у заштитном пружном појасу се може планирати
грађење стамбених, пословних, помоћних и сличних објеката, копање бунара, резервоара, септичких јама, подизање далековода, али не ближе од
30 m рачунајући од осе крајњег колосека. Заштитни
пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, ширине по 200 m, рачунајући од осе крајњих колосека;
- при изради техничке (пројектне) документације за
градњу објеката у заштитном пружном појасу, неопходно је прибавити услове за пројектовање од
ЈП “Железнице Србије”, Сектора за стратегију и
развој, као и сагласност на пројектну документацију за изградњу у заштитном пружном појасу у коридору железничке пруге у складу са Законом о
железници (“Службени гласник РС”, број 18/05).
На графичком приказу “План намене земљишта, саобраћајне инфраструктуре, регулације и нивелације” у
Р 1:1000 приказани су сви технички елементи који дефинишу саобраћајне објекте у простору.

5.4.2. Услови за реализацију водне
инфраструктуре
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 засебних технолошких целина, може имати независне
прикључке водовода;
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- водомер сместити у адекватну просторију у оквиру
објекта, а изузетно се омогућава смештај водомера
у водомерном шахту за мање објекте у којима није
могуће обезбедити адекватну просторију;

твеном трансформаторском станицом или директно на
дистрибутивну електроенергетску мрежу, у зависности
од потреба. Прикључак извести у складу са електроенергетским условима Електродистрибуције “Нови Сад”.

- водомерни шахт планирати на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије.
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови
Сад.
Услови за прикључење на канализациону мрежу
Услови су следећи:
- прикључење објеката на уличну канализацију планира се једним прикључком;
- прикључни канализациони шахт планирати на парцели корисника, а на удаљености највише 0,5 m од
регулационе линије;
- канализациони прикључак планирати 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.

5.4.3. Услови за реализацију енергетске
инфраструктуре
Услови за прикључење на електроенергетску мрежу
Oбјекти породичнoг становања
Снабдевање електричном енергијом објеката породичнoг становања решити прикључењем на постојећу
или планирану електроенергетску мрежу. Прикључак
извести преко кабловске прикључне кутије. Положај
прикључног ормара прилагодити условима Електродистрибуције “Нови Сад” тако да буде на фасади објекта или у специјалним случајевима на другим местима.
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 стамбених јединица. Прикључак извести кабловским нисконапонским водом преко кабловске прикључне кутије, у
складу са електроенергетским условима Електродистрибуције “Нови Сад”.
Пословни објекти
Прикључење пословних објеката извести на постојећу или планирану електроенергетску мрежу сопс-
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Услови за прикључење на гасоводну мрежу
Снабдевање објеката топлотном енергијом решити
прикључењем на планирану дистрибутивну гасоводну
мрежу или изградњом сопствене мерно-регулационе
станице и прикључењем на постојећу мрежу средњег
притиска. Прикључак и положај мерно-регулационог сета испројектовати и изградити према условима ДП “Нови Сад-Гас”.

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 омогућити изградњу вреловодног
прикључка од планираног вреловода до подстанице на
најпогоднији начин, а све у складу са условима ЈКП
“Новосадска топлана” Нови Сад.

5.4.4. Услови за реализацију телекомуникационе
инфраструктуре
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.

EКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

У циљу обезбеђења неопходних саобраћајних и инфраструктурних услова за изградњу и функционисање
планираних садржаја на простору обухваћеном овим
планом, потребно је извршити следеће радове на
уређивању грађевинског земљишта:
- изградња режијске саобраћајнице у делу Венизелосове улице (од Темеринске улице до Улице
Ђорђа Рајковића),
- изградња продужетака саобраћајнице (између блокова бр. 13 и 14) која повезује Гундулићеву улицу и
Улицу Беле Њиве,
- изградња бициклистичке стазе дуж Темеринске и
Венизелосове улице,
- изградња уличних паркинга и озелењавање слободних површина,
- изградња електроенергетске и хидротехничке инфраструктуре и припрема земљишта ради његовог
привођења планираној намени.
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Тaбела: Процена улагања из јавног сектора

Редни
брoj
1.

Oпис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
64.400.300

1.1.

Коловоз 2-СТВ

m2

3.000

6.360

19.080.000

1.2.

Бициклистичке стазе

m

2

1.530

3.710

5.676.300

1.3.

Паркинзи

m2

9.350

4.240

39.644.000

2.

ХИДРОТЕХНИКА

218.981.250

2.1.

Колектор 260/160 cm

m

1.730

79.500

137.535.000

2.2.

Канализациони вод Ø 1000 mm

m

82

46.700

3.829.400

2.3.

Канализациони вод Ø 900 mm

m

290

37.600

10.904.000

2.4.

Канализациони вод Ø 600 mm

m

475

26.500

12.587.500

2.5.

Канализациони вод Ø 500 mm

m

340

21.200

7.208.000

2.6.

Канализациони вод Ø 450 mm

m

90

16.000

1.440.000

2.7.

Канализациони вод Ø 400 mm

m

150

14.100

2.115.000

2.8.

Канализациони вод Ø 350 mm

m

540

13.100

7.074.000

2.9.

Канализациони вод Ø 300 mm

m

745

12.100

9.014.500

2.10.

Канализациони вод Ø 250 mm

m

1.225

11.050

13.536.250

2.11.

Водоводна мрежа Ø 100 mm

m

3.600

3.816

13.737.600

3.

ЕНЕРГЕТИКА

3.1.

Трафостаница 20/0,4 kV / kV

3.2.

Електроенергeтска мрежа 20 kV

3.3.

Вреловодна мрежа

4.

95.600.000
kom.

8

5.200.000

41.600.000

m

3.000

8.000

24.000.000

m

750

40.000

30.000.000

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

4.1.

Дрвеће у дрвореду

4.2.

23.507.700
kom.

340

12.000

4.080.000

Декоративно зеленило

m

2

900

1.209

1.088.100

4.3.

Блоковско зеленило

m2

6.000

837

5.022.000

4.4.

Спортски терени

m

2

3.400

2.790

9.486.000

4.5.

Зеленило уз образовне и здравствене установе

m2

3.900

930

3.627.000

4.6.

Зеленило трга

m

220

930

204.600

5.

2

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА

291.775.000

5.1.

Трошкови прибављања земљишта

m2

16.400

4.600

75.440.000

5.2.

Накнада за објекте

m

2

4.900

42.000

205.800.000

5.3.

Рушење објеката

m2

4.900

2.150

10.535.000

6.

УКУПНО

Процена средстава дата је по ценама за јануар 2011. године.

694.264.250
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Финансирање уређивања грађевинског земљишта
обезбедиће се из следећих извора:
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнинe за грађевинско земљиште,
- отуђења грађевинског земљишта,
- конверзије права коришћења, односно права закупа у складу са Законом,
- других извора у складу са Законом.

7. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији и локацијске дозволе, осим за просторе за које је утврђена обавеза израде урбанистичког
пројекта.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
Размера
1. Извод из Генералног плана града Новог
Сада до 2021. године ….............................. ........А-4
2. План намене земљишта, саобраћаја,
нивелације и регулације ............................ 1 : 1000
3. План регулације површина јавне намене 1 : 1000
4. План водне инфраструктуре .................... 1 : 1000
5. План енергетске инфраструктуре ........... 1 : 1000
6. План зеленила ........................................... 1 : 1000
7. Попречни профили улица..................... 1 : 100/200
8. Типско решење партерног уређења
тротоара на прилазу пешачком прелазу
преко коловоза, у вези са несметаним
кретањем лица са посебним потребама ........А-4
9. Скица – начин обликовања крова (пресек) .......А-4
План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду израђен је у четири примерка у аналогном и пет примерака у дигиталном облику који ће се, после потписивања
и овере, чувати у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене послове, министарству надлежном за послове урбанизма и у Јавном
предузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи Регулациони план Подбаре у Новом Саду (“Службени
лист Града Новог Сада”, бр. 8/03 и 12/03), План детаљне
регулације дела Подбаре уз Улицу Марка Миљанова у
Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број
25/09) и Урбанистички пројекат теретног паркинга са
пратећим објектима у Венизелосовој улици у Новом
Саду(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 2/03 и
12/03).
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-487/2009-I
25. март, 1, 2. и 4. април 2011. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/09 и 81/09 – исправка и 64/10 – одлука УС) и члана
24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада на XXXVI седници 25.
марта, 1, 2. и 4. априла 2011. године доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"БУКОВАЧКИ ПУТ II" У ПЕТРОВАРАДИНУ
1.0. УВОД
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/06) (у даљем тексту: Генерални план) подручје обухваћено планом детаљне регулације
“Буковачки пут II” у Петроварадину (у даљем тексту:
план) намењено је породичном становању и инфраструктурним коридорима.
Овај простор ограничен је на северу саобраћајницом, која повезује планирани булевар кроз Мишелук са
државним путем I реда M-22/1 Нови Сад – Београд, а на
истоку, југу и западу туристичко-спортско-рекреативним
површинама.
Бруто површина грађевинског подручја износи 28,39 ha.
Основна карактеристика овог простора је започета
изградња објеката породичног становања и објеката
намењених малој привреди.
На основу планиране намене површина и карактера
постојећег стања даје се урбанистичко решење којим
се утврђују услови за:
- усаглашавање стања у простору са Генералним
планом,
- легализацију бесправно изграђених објеката, који
су уклопљени у планирано решење (сем објеката у
регулацијама саобраћајница),
- изградњу и уређење грађевинског земљишта у
складу са Законом о планирању и изградњи, на најрационалнији начин и
- уређење простора уз уважавање промена у простору и могућности развоја подручја.

2.0. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
План је израђен на основу Одлуке о изради плана
детаљне регулације “Буковачки пут II” у Петроварадину
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 29/09).
Плански основ за израду плана је Генерални план
који је утврдио смернице и критеријуме за уређење
просторних целина и зона.

3.0. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Грађевинскo подручје обухваћено планом налази се
у Катастарској општини Петроварадин унутар описане
границе.
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