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На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр.
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист
Града Новог Сада", број 43/2008) Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА УЗ
РАДНИЧКУ УЛИЦУ У НОВОМ САДУ
1. УВОД
План детаљне регулације дела општеградског центра уз Радничку улицу у Новом Саду (у даљем тексту:
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план) обухвата простор који је Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006) (у
даљем тексту: Генерални план) намењен општеградском центру чији садржаји, између осталог, могу да буду
садржаји јавних служби: културе, науке, органа локалне самоуправе као и садржаји пословно–трговачкoг и
угоститељскoг карактера и др.
Планом се утврђују правила уређења и правила
грађења у складу са наменом земљишта, мрежа саобраћајне и друге инфраструктуре, нивелациона решења,
регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози и даје се економска анализа и процена улагања из јавног сектора.
Планом се стварају услови за реализацију и обликовање, за урбанистичко и архитектонско унапређење
простора, подизање нивоа атрактивности и употребне
вредности.

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Основ за израду плана је Генерални план који је
утврдио смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона. План је израђен на основу Одлуке о
изради плана детаљне регулације дела општеградског
центра уз Радничку улицу у Новом Саду (“Службени
лист Града Новог Сада”, број 54/2008). Концепт плана
је у потпуности преузео решење првонаграђеног рада
на Међународном архитектонском конкурсу за општеградски центар уз Радничку улицу.
Након доношења Одлуке о изради плана, ЈП “Завод
за изградњу Града” у Новом Саду је за простор који је
обухваћен планом, расписао Међународни архитектонски конкурс за општеградски центар уз Радничку улицу.
Инвеститори конкурса су били Министарство правде
Републике Србије и Град Нови Сад. Задатак конкурса је
био израда Идејног архитектонског решења за изградњу новог објекта правосудних органа (уз обезбеђивање подземне “топле” везе са постојећим објектом
правосудних органа смештеним са наспрамне стране
Радничке улице), органа Града и објекта јавне гараже уз
Радничку улицу у Новом Саду. Циљ конкурса је био да
се провере програмске поставке Програма за израду
плана за део локације у намени општеградског центра
уз Радничку улицу, као и просторно-функционална провера физичких структура и организације простора (испитивање морфолошких и програмских капацитета локације) у складу са датим урбанистичким параметрима
и пројектним задатком.

2.2. Положај, место и карактеристике грађевинског подручја обухваћеног планом
Грађевинско подручје које је обухваћено планом, налази се између Радничке улице, Спортског и пословног
центра “Војводина”, Факултета физичке културе и новопланиране улице са источне стране, a има бруто површину око 1,68 hа. Простор се налази у централној
градској зони. Поред наведених објеката, у непосредној
близини уз Радничку улицу, налази се блок правосудних органа. Највећи део простора чини парцела на којој
се налази објекат јавне гараже (спратности Су+П и капацитета 180 паркинг места), која је део комплекса
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Спортског и пословног центра “Војводина” и парцела на
којој се налази објекат градских управа (спратности П и
П+2). Иако грађени од трајних материјала, већина објеката градских управа на парцели је у лошем и запуштеном стању, а самим тим простор је и садржајно и визуелно неатрактиван. Неизграђене површине око јавне
гараже су делом озелењене травнатом површином, делом партерно уређене у складу са партерним уређењем
Спортског и пословног центра “Војводина”, а делом запуштене.
Инфраструктурно опремање и уређење Радничке
улице је урађено у претходном периоду. Преко ове улице, која се укршта са примарним саобраћајним токовима, простор је саобраћајно повезан са значајним централним деловима града.

3. ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ ПЛАНА
Грађевинско подручје које је обухваћено планом, налази се у КО Нови Сад II, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је тачка на пресеку осовине Сутјеске
улице и јужне границе парцеле број 881 (Сутјеска улица). Од ове тачке границе скреће у правцу североистока, прати северну регулациону линију Радничке улице
до пресека са продуженим правцем западне границе
парцеле број 878, затим скреће у правцу југоистока,
поклапа се са западним границама парцела бр. 878,
876, 875, 874, 873/2, 872 и 886/2, затим у истом правцу
пресеца парцелу број 886/1 до тачке која је удаљена 15
m од северне фасаде објекта, парцела број 759/2. Од
ове тачке граница скреће у правцу североистока, прати
правац који је паралелан северној фасади поменутог
објекта, на растојању од 15 m до пресека са продуженим правцем осовине Ловћенске улице. Даље граница
прати продужени правац осовине Ловћенске улице до
пресека са продуженим правцем северне границе парцеле број 759/2, затим у правцу југозапада прати северну границу парцеле број 759/2 и продуженим правцем
долази до осовине која је дефинисана осовинским тачкама бр. 1094 и 1176. Од ове тачке граница скреће у
правцу северозапада, прати поменуту осовину до пресека са јужнoм границом парцеле број 893, затим у
правцу североистока и северозапада прати границу
парцеле број 893, и њеним продуженим правцем поново долази до поменуте осовине коју прати до тачке која
је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског подручја.
Површина грађевинског подручја које се обухватa
планом је 1,68 ha.

4. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И
ЗОНЕ И ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
План треба да омогући формирање зона изградње
за нови објекат правосудних органа (уз обезбеђивање
топле везе са постојећим објектом правосудних органа)
и нови објекат органа Града, у складу са потребама за
капацитетом простора, чиме би се решио актуелан
проблем смештаја неопходних садржаја које захтевају
ове намене.
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У оквиру зоне изградње могуће је обезбедити
простор и за покрајинске органе и државне службе. Ове
функционалне целине могу да се налазе у оквиру зоне
изградње објекта органа Града, али је неопходно
обезбедити њихово независно функционисање у
простору.
План просторне организације има за циљ ревитализацију и рехабилитацију простора, стварање одрживог
урбаног амбијента и новог генератора урбаног развоја
непосредног окружења, као и побољшање слике и
идентитета Града у целини.
Према намени и начину изградње издвајају се изграђене физичке структуре намењене блоку правосудних органа, органа Града, покрајинским органима и
државним службама и јавној гаражи, и неизграђене физичке структуре намењене концентрисаним и линијским
пешачким комуникацијама, озелењеним површинама,
паркинзима и колским саобраћајницама. Уз западни
део границе плана, непосредно уз објекат јавне гараже,
део простора је намењен “Спортском и пословном центру Војводина”.
План просторне организације састоји се у формирању блока са зоном изградње за блок правосудних органа, органа Града, покрајинских органа и државних
служби и подрумске гараже испод целе површине блока, спратности до По+П+7, као и формирање зоне изградње за јавну гаражу, спратности По+П+4. Приступ
подрумским гаражама планира се са интерне саобраћајнице, уз југоисточну и југозападну границу плана.

5. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Грађевинско подручје је у целости површина јавне
намене.
Од целих и делова постојећих парцела образоваће
се парцеле јавних површина, према графичком приказу
“План регулације јавних површина” у Р 1:1000.
Јавне површине су:
- саобраћајнице, и
- заједничка блоковска површина.
Јавни објекти су:
- јавна гаража,
- пословни објекат за потребе рада органа Града и
правосудних органа, и
- део “Спортског и пословног центра Војводина”.
Планиране регулационе линије дате су у односу на
осовине саобраћајница, у односу на постојеће границе
парцела или у односу на постојећи објекат. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских
тачака које су дате на графичком приказу.
Грађевинско подручје има надморску висину од
76,30m до 77,25m. Кота заштитног тротоара планираног
објекта је 77,00m и јавне гараже 77,20m.

6. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
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улице са Булеваром цара Лазара на југу, и Улицом Максима Горког на северу. Радничком улицом, ово подручје
повезано је са Стражиловском улицом.
Улице Сутјеска и Радничка имају по две саобраћајне
траке, тротоарe ширине
3 m, а планирају се управни
паркинзи дуж коловоза са обе његове стране. Коловоз
у Радничкој улици је сачињен од гранитне коцке.
Измeђу Сутјеске и Ловћенске улице, везана за Радничку улицу, налази се саобраћаjница која служи за
приступ постојећој гаражи Спортског и пословног центра ‘’Војводина’’. Ова саобраћајница планира се као веза
постојећег паркинга испред Факултета за физичко образовање, са Ловћенском улицом. Планирана ширина
регулације ове улице је 10 m, а у оквиру ње ће се налазити коловоз ширине 6 m и тротоари ширине 2 m.
Планирани општеградски центар добро је повезан
линијама јавног градског превоза са осталим деловима
града, јер се дуж Булевара цара Лазара, Улице Максима Горког и Стражиловске улице пружају трасе великог
броја градских и приградских линија.
Испод простора у оквиру зоне изградње планира се
изградња подземне гараже, а у јужном делу спратна гаража. Изградњом ових гаража добило би се 150 паркинг
места по етажи за путничке аутомобиле у подземној гаражи, и 60 паркинг места по етажи вишеспратне гараже. Број подземних нивоа гараже није ограничен, али је
минимално једна подземна етажа.

6.2. Водна инфраструктура
Снабдевање водом
Снабдевање водом биће решено преко постојеће и
планиране водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада.
Примарна водоводна мрежа профила Ø 250 mm постоји у Радничкој улици, док у Сутјеској улици постоји водовод профила Ø 200 mm.
Планира се изградња секундарне водоводне мреже
у делу Радничке улице, као и у планираној улици. Планирана мрежа биће профила Ø 100 mm и повезаће се
на постојећи примарни водовод.
Постојећа и планирана водоводна мрежа задовољиће потребе за водом будућих корисника простора.
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 биће решено преко постојеће и планиране канализационе мреже заједничког типа у оквиру канализационог система
Града Новог Сада.

6.1. Саобраћајна инфраструктура

Примарна канализациона мрежа изграђена је у улицама Радничкој и Сутјеској.

Планирани општеградски центар, са становишта саобраћајне приступачности, повезан је преко Сутјеске

У јужном делу овог простора постоји секундарна канализациона мрежа профила Ø 250 mm и Ø 350 mm.
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Планира се реконструкција постојеће канализационе
мреже у Радничкој улици. Планирана канализација
биће профила Ø 400 mm.
Секундарна канализациона мрежа профила Ø 300 mm
изградиће се у планираној улици.
Планира се измештање дела постојеће секундарне
канализације профила Ø 250 mm, с обзиром да је њен
садашњи положај захваћен габаритом планираног
објекта.
Постојећа и планирана канализациона мрежа задовољиће потребе за одвођењем отпадних и атмосферских вода са предметног простора.
Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је у графичком приказу “План водне инфраструктуре” у Р 1:1000.
Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода од око 76,30 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од око 72,20 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је северозапад-југоисток са смером пада
према југоистоку.

6.3.

Енергетска инфраструктура
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објекта правосудних органа, у случају потребе могуће
је изместити постојеће електроенергетске инсталације
у Радничкој улици или их поставити у посебан инсталациони канал, уз поштовање услова Електродистрибуције “Нови Сад”.
Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом
из градског топлификационог система. Основни објекат
за снабдевање биће топлана “Југ”, од које полази повезни вреловод Ø 400 који пролази поред градског стадиона и Спортског и пословног центра “Војводина” до Радничке улице.
Снабдевање топлотном енергијом планираних објеката биће решено изградњом прикључка од постојеће
вреловодне мреже у Радничкој улици до топлотне подстанице која ће се налазити у техничким просторијама
планираног објекта. Ради уштеде и рационалнијег искоришћења енергије, за будуће објекте се препоручује
употреба савремених изолационих елемената приликом изградње (фасаде) објекта и постављање соларних
панела (топлотних колектора и фотонапонских модула)
који се могу користити за топлу потрошну воду, осветљење заједничких просторија и декоративну расвету .
Приликом изградње подземне "топле" везе испод
Радничке улице, као везе планираног и постојећег
објекта правосудних органа, у случају потребе могуће
је изместити постојеће вреловодне инсталације у Радничкој улици или их поставити у посебан инсталациони
канал, уз поштовање услова ЈКП "Новосадска топлана".

Снабдевање електричном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог електроенергетског система. Преласком на двостепени систем трансформације трансформаторска станица (ТС) 35/(20)10 kV “Центар” ће се
реконструисати на 110/20 kV напонски ниво и биће основни објекат за снабдевање електричном енергијом
овог подручја, док ће ТС 35/20(10) kV “Лиман” постати
разводно постројење (РП) 20 kV. Од ТС “Центар” и РП
“Лиман” ће полазити 20 kV мрежа до трансформаторских станица 20/0.4 kV које ће се градити на подручју. Од
ових ТС ће полазити дистрибутивна 0.4 kV мрежа до
потрошача, чиме ће се омогућити квалитетно снабдевање електричном енергијом свих планираних садржаја на овом подручју.
За снабдевање електричном енергијом будућих објеката потребно је изградити трансформаторску станицу
и поставити одговарајући број трансформатора 20/0.4
kV. Ова ТС ће се налазити у оквиру планираног пословног објеката, у приземљу или сутерену. Новој ТС је потребно обезбедити колски прилаз (ширине мин. 3m) ради
обезбеђења брзе интервенције у случају хаварије. Прикључак за ТС ће се обезбедити изградњом кабловског
20 kV вода од постојеће трасе у Радничкој улици. Уколико је потребно, нова ТС се може изградити и у оквиру
планиране вишеспратне гараже, у приземљу. Од планиране ТС изградиће се нисконапонска мрежа за напајање планираног пословног објекта и гараже, као и
инсталација јавног и декоративног осветљења.
Приликом изградње подземне “топле” везе испод
Радничке улице, као везе планираног и постојећег

6.4. Телекомуникације
Ово подручје биће комплетно прикључено у телекомуникациони систем преко аутоматске телефонске централе "Лиман I" у Улици Др Илије Ђуричића и преко
подземне мреже каблова у околним улицама.
Да би се омогућило прикључење планираних садржаја у телекомуникациони систем, потребно је до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које
ће пролазити планирана телефонска инсталација, односно инсталација кабловског дистрибутивног система.
У попречном профилу Радничке улице резервисани
су независни коридори за инсталације телекомуникационог система.
Приликом изградње подземне "топле" везе испод
Радничке улице, као везе планираног и постојећег
објекта правосудних органа, у случају потребе могуће
је изместити постојеће телекомуникационе инсталације
у Радничкој улици или их поставити у посебан инсталациони канал, уз поштовање услова власника инсталације.

7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
7.1. Услови за опремање простора
инфраструктуром
7.1.1. Услови за изградњу саобраћајних површина
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Положај овог простора у односу на саобраћајну мрежу града као и специфични захтеви проистекли из садржаја и функционалних карактеристика планираних
објеката, подразумевају следеће услове за изградњу
саобраћајних површина:
- условљава се задржавање гранитне коцке у Радничкој улици ради очувања амбијенталне вредности;
- колске приступе гаражама обезбедити непосредно (благо смакнути) уз постојеће приступе гаражи
Спортског и пословног центра ‘’Војводина’’, јер би
се на тај начин најрационалније искористио простор планиране гараже; прилази се планирају као
двосмерни, минималне ширине коловоза 5,5 m;
геометријски елементи колског прилаза треба да
омогуће несметано кретање путничких аутомобила;
- пројектовање паркинга извршити у складу са
стандардом SRPS U.S4.234 којим су дефинисане
мере и начин обележавања места за паркирање;
- саобраћајно техничко решење гараже мора да задовољи све услове који су наведени у Правилнику о техничким захтевима за заштиту гаража за
путничке аутомобиле од пожара и експлозија
(‘’Службени лист СЦГ’’, број 31/2005);
- у гаражама треба обезбедити несметан пролаз
возилима висине до 2m, а рампе не смеју имати
већи подужни нагиб од 12 %, осим у случају затворене рампе која може имати максимални нагиб
15 %;
- близу улаза, односно излаза резервисати простор
за паркирање возила инвалида у складу са стандардом SRPS U.А9.204 (2% од укупног броја паркинг места за путничке аутомобиле);
- у оквиру парцеле планираног општеградског центра предвидети и паркинг за бицикле са приступом са ободних саобраћајница; минимални број
паркинг места за бицикле је 5% од укупног броја
очекиваних посетилаца и запослених у планираном објекту;
- у овиру парцеле планираног објекта предвидети и
паркинг за мотоцикле у складу са стандардом
SRPS U.S4.234.
- могуће је да се у оквиру предметних парцела или
на зградама планираних објеката предвиди место
за спуштање хеликоптера, минималних димензија
22x22 m;
- 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); паркинзи
могу бити уређени и тзв. "перфорираним" плочама
- префабрикованим танкостеним пластичним (или
сл.) елементима који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење возила и
истовремено омогућавају одржавање (узгајање)
ниског растиња.
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7.1.2. Услови за прикључење на водну
инфраструктуру
Услови за прикључење на водоводну мрежу
Услови су следећи:
- прикључење објекта на уличну водоводну мрежу
планира се једним прикључком;
- водомер сместити у адекватну просторију у оквиру објекта, а изузетно се омогућава смештај водомера у водомерном шахту;
- водомерни шахт планирати на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије.
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност Јавног комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' Нови Сад.
Услови за прикључење на канализациону мрежу
Услови су следећи:
- прикључење објекта 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 подрумских просторија није могуће,
осим ако се обезбеди аутономни систем за препумпавање.
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност Јавног комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' Нови Сад.

7.1.3. Услови за прикључење на
електроенергетску мрежу
Снабдевање електричном енергијом решити из планиране трансформаторске станице изградњом кабловског прикључног вода. Прикључак извести преко кабловске прикључне кутије. Положај прикључног ормара
прилагодити условима Електродистрибуције “Нови Сад”.

7.1.4. Услови за прикључење
на вреловодну мрежу
Да би се објекти прикључили на топловодну мрежу
потребно је на погодном месту у подруму или приземљу
објекта изградити топлотну подстаницу. Такође је потребно омогућити изградњу вреловодног прикључка од
постојећег вреловода до подстанице на најпогоднији
начин, а све у складу са условима ЈКП “Новосадска
топлана”.

7.1.5. 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.
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Заштита градитељског наслеђа

На простору који је обухваћен планом нема непокретних културних добара нити евидентираних објеката
од значаја за заштиту градитељског наслеђа, али је могуће постојање потенцијалног археолошког налазишта.
Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере
да се налаз не уништи и не оштети као и да се сачува
на месту и у положају у коме је откривен.

7.3. Уређење слободних и зелених површина
Постојећи дрворед од квалитетних стабала копривића у Радничкој улици потребно је задржати уз редовне мере неге и заштити га од нове изградње техничко
технолошким мерама. Основу хортикултурног приступа
за уређење простора треба да чини постојећи дендро
фонд уз допуну са декоративном вегетацијом.
Слободни простори испред објеката треба да су атрактивно уређени и усклађени висински и обликовно са
садржајима околних постојећих и планираних објеката.
Планирана је поставка дрворедних стабала уз све
стазе и усмерења ка улазима у објекте као и на поплочаним платоима. Овде ће бити заступљена и декоративна вегетација обликованих форми, различите боје
крошње и времена цветања и плодоношења. Поред
садње дрвенастих биљака, предлаже се и поставка
озелењених жардинијера и цветних стубова.
Озелењавање слободног простора (атријума) унутар
планираних објеката органа Града и правосудних органа, биће спроведено према првонаграђеном конкурсном решењу.
У оквиру заједничке блоковске површине дефинисани су отворени концентрисани и линијски простори (пешачке комуникације и зелене површине), интерне саобраћајне површине, приступи подземним гаражама и
отворени паркинзи. Партерно уређење пешачких комуникација треба реализовати тако да целим потезом чини целину, односно тако да се сви елементи који се користе за уређење, третирају јединствено и целовито.
Континуално и јединствено уређеном пешачком комуникацијом остварује се функционално повезивање садржаја и најатрактивнијих тачака. Урбанистички оквир
биће одређен планским решењем, а концепција коришћења и функционалност ових простора биће јасније
дефинисана изградњом планираних објеката и наменом приземља, који су у непосредном додиру са овим
отвореним просторима. Ове слободне површине треба
реализовати у комбинацији са елементима партерног
уређења, зеленила и урбаног мобилијара (клупе, осветљење, степенице, рампе и сл.), који ће бити у хармоничном односу са изграђеним структурама које их окружују, тако да се створи пријатан амбијент, могућност
несметаног приступа и разноврсног коришћења .

7.4. Заштита природе
На грађевинском подручју које је обухваћено планом
налази се дрворед копривића у Радничкој улици, који је
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у поступку стављања под заштиту. Граница заштите
споменика природе “Дрворед копривића у Радничкој
улици у Новом Саду” обухвата катастарску парцелу
број 7758 (Радничка улица) К.О. Нови Сад II и део парцеле број 7754/1 која се надовезује на парцелу број
7758 до саме раскрснице са Кејом жртава рације.
Завод за заштиту природе Србије је, под бројем 031095/2МП дана 19.11.2008. године, доставио услове заштите природе. На простору предложеног споменика
природе “Дрворед копривића у Радничкој улици у Новом Саду” Завод за заштиту природе Србије прописује
следеће услове:
- “примена мера одржавања,
- задржавање постојеће травне површине испод
стабала, а евентуална реконструкција Радничке
улице мора да обезбеди минималну површину отвора (незастртих површина) од 9 m2 по стаблу,
- ревитализација у складу са условима Завода за
заштиту природе Србије,
- задржавање гранитне коцке као коловозног застора у циљу очувања амбијенталних вредности,
- у случају реконструкције улице у зони испод крошњи дрвећа морају се поставити шупљикави бетонски елементи како би се омогућило прозрачивање кореновог система и водопропустљивост
површинског слоја,
- коришћење заштићеног природног добра у едукативне сврхе,
- обављање научних истраживања која не угрожавају дрворед.
Забрањено је:
- нарушавање континуитета дрвореда,
- заузимање простора где изостају стабла било каквим трајним или привременим објектима,
- застирање простора око дебла (минимална површина рупе 9 m2),
- предузимање свих радова који нису у складу са
заштитом, а који би узроковали нарушавање пејзажне вредности или довели до деградације квалитета и својстава природног добра,
- употреба препарата (осим оних који се користе за
заштиту), који би угрозили виталност дендрофонда и квалитет земљишта и подземних вода,
- непланска сеча, уклањање и оштећење биљака
(ломљење, кидање, вађење, брање и уништавање
биљака),
- уношење у дрворед свих осталих врста сем
копривића и примена ма које врсте у партерном
уређењу простора испод крошњи (изузетак представља травни покривач који је потребно формирати у деловима где постоји могућност),
- бацање и депоновање смећа ван контејнера, као
и свих врста отпадних материја,
- паљење ватре,
- укуцавање рекламних табли, металних делова и
друге сличне непримерене радње које нарушавају
кондицију и декоративност дрворедних стабала.”
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7.5. Заштита животне средине
У оквиру постојећих и планираних намена, ради
спречавања неповољних утицаја и обезбеђивања нивоа квалитета средине према прописаним стандардима, а који се односе на коришћење простора, озелењавање и одношење комуналног отпада, посебну пажњу
треба посветити обликовању слободног просторa ради
стварања складног амбијента, и побољшања хигијенских услова и заштите животне средине (постављање
контејнера, одлагање отпадака, њихово пражњење и
чишћење, неометан приступ возилима и радницима комуналног предузећа задуженог за одношење смећа).
На подручју плана нису регистрована заштићена
природна добра. Ако се у току извођења грађевинских,
водопривредних и других радова наиђе на природно
добро које је геолошко-палеонтолошког и минералошко-петрографског порекла, за које се претпоставња да
има својства природног споменика, извођач радова дужан је да о томе обавести организацију за заштиту природе и да предузме мере да се до доласка овлашћеног
лица природно добро не оштети или уништи.
На комплексу гараже обезбедиће се мере заштите
животне средине у складу са Законом о заштити животне средине и Законом о процени утицаја на животну
средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/2004 и
36/2009). Грађевински објекти гаража за путничке аутомобиле по квадратури и запремини, осветљењу, вентилацији, грејању и другим важним појединостима треба
да одговарају функцији и капацитету. У погледу заштите од буке треба обезбедити услове за смањење штетног деловања применом изолационих материјала који
ће онемогућити продор буке у животни и радни простор.
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.

7.6. Заштита од елементарних непогода,
несрећа и ратних дејстава
7.6.1. Заштита од елементарних непогода
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих
садржаја у обухваћеном подручју потребно је при њиховом пројектовању и извођењу узети у обзир меродавне параметре, који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских
падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра,
носивост терена, висина подземних вода и сл.), у складу са важећим прописима.
Заштита од земљотреса
Подручје Града налази се у зони сеизмичке угрожености од 8º MCS скале и изложено је опасностима од
елементарних и других непогода.
Мере заштите од елементарних непогода обухватају
превентивне мере за спречавање непогода или убла-
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жавање њиховог дејства, мере које се предузимају у
случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе непогоде и мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством непогода или удеса.
Објекте пројектовати и градити у складу са чланом
4. Правилника о техничким нормативима за изградњу
објекта високоградње у сеизмичким подручјима (“Службени лист СФРЈ” бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
Заштита од пожара
Заштита од пожара обезбеђена је погодним распоредом појединачних објеката и њиховом међусобном
удаљеношћу, коришћењем незапаљивих материјала за
њихову градњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, у
складу са Законом о заштити од пожара (“Службени
гласник СРС,” број 37/88 и ‘’Службени гласник РС’’, бр.
53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005), Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија (“Службени лист СЦГ”,
број 31/2005) и Правилником о техничким нормативима
за хидрантску мрежу за гашење пожара (“Службени
лист СФРЈ”, број 30/91).
Заштита од удара грома
Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена.

7.6.2. Заштита у случају ратне опасности
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 становништва и материјалних добара, односно изградње
склоништа.
У пословним објектима и уз објекте јавних служби
планира се изградња склоништа Основне заштите, обима заштите 200 kPa. У случају да инвеститор увећа припадајући капацитет склоништа најмање за 20% може му се
омогућити изградња склоништа обима заштите 100 kPa.
Услови за изградњу склонишних јединица су:
- сва склоништа су двонаменска; мирнодопска намена се планом не утврђује, али треба и може да
буде у функцији Основне намене објекта;
- капацитет склоништа у објектима пословне намене утврдити на основу броја запослених у објекту
тако да се на 50 m2 развијене грађевинске (бруто)
површине пословног објекта обезбеди простор у
склоништу најмање за 2/3 од укупног броја запослених, ако је намена објекта или простора пословна;
- капацитет склоништа за јавне службе утврдити на
основу броја запослених и броја корисника тако
да се обезбеди простор у склоништу за 1/5 запослених и 1/5 корисника;
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- кота пода склоништа мора бити минимум 30 cm
изнад максималног нивоа подземних вода;
- димензионисање и садржај склоништа, величине
појединих просторија, као и остале просторне и
техничке елементе утврдити према Правилнику о
техничким нормативима за склоништа (‘’Службени лист СФРЈ’’, број 55/83);
- положај склонишне јединице у оквиру објекта, односно парцеле, утврдиће се условима за изградњу, поштујући наведене услове за изградњу
склоништа.

7.7. Услови за несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим
особама
Јавне површине (тротоари, пешачке стазе, пешачки
прелази, прилази објектима и сл.), као и хоризонталне и
вертикалне комуникације у јавним објектима, морају испуњавати услове за несметано кретање деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица, у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица (“Службени гласник
РС”, број 18/97), као и другим важећим прописима и
стандардима који регулишу ову област, тако што ће се:
- на свим пешачким прелазима висинска разлика
између тротоара и коловоза неутралисати обарањем ивичњака;
- у пословним објектима обезбедити приступ лицима са посебним потребама у простору на коту
приземља (односно до лифта, уколико га има)
спољним или унутрашњим рампама минималне
ширине 90 cm и нагиба 1:20 (5%) до 1:12 (8%);
- лифт, кабина лифта и излазни подест, димензионисати тако да омогуће несметано кретање особа
са посебним потребама у простору.

7.8. Услови за одношење отпада
Сабирни пунктови за смештање сабирних посуда
(канти и/или контејнера за комунални отпад) треба да
задовоље захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве
свих корисника на простору плана. Ови простори морају
испуњавати све хигијенске услове у погледу редовног
чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и радницима комуналног предузећа задуженог за одношење смећа.
Минимално растојање између два контенејрска места је 50 m . У складу са технологијом пражњења и одржавања, коју примењује надлежно предузеће, контејнери могу бити надземни, полуукопани или подземни.
Поставка и дизајн контејнера би требало да буду такви
да подстичу рециклажу (контејнери за стакло, папир,
текстил, остало и сл.). Планира се да простор за контејнер буде ограђен зимзеленим дрвећем или тространом оградом, висине до 1,8 m, коју формира низ дрвених хоризонталних летвица (гредица), раздвојених
међусобно 3-5 cm.
Прилазни путеви до места за држање посуда за чување и сакупљање отпада морају омогућавати двос-
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мерни саобраћај специјалних возила за одвоз отпада,
максималног осовинског оптерећења до 10 t, ширине
2,6 и дужине до 12 m.

8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
8.1. Општи услови
На графичком приказу ‘’План намене земљишта, саобраћаја, регулације и нивелације’’ у Р 1:1000, дефинисане су максималне зоне изградње. Тачна спратност и
положај спратних сегмената објекта, као и њихова морфологија, дефинисана је конкурсним решењем.
Висина нових објеката дефинисaна је бројем надземних етажа.
Висина пода приземља у делу који се налази у непосредном контакту са јавном површином, је максимално 20 cm изнад коте терена. Кота пода приземља осталих делова може бити максимално за 1,2 m виша у
односу на коту терена јавне површине. Савладавање
висинске разлике се решава денивелацијом унутар
објекта. Сви садржаји у објекту морају бити доступни,
без препрека, деци, старима, хендикепираним и инвалидним лицима.
За потребе вентилације и осветљавања помоћних
просторија у објекту (гардеробе, санитарни чворови и
сл.) или заједничког степеништа у објекту дозвољава се
формирање светларника. Димензије и положај суседних светларника морају бити усклађени. Мора се обезбедити приступ светларнику и одвођење атмосферских
вода из светларника.
Склоништа се планирају у оквиру објеката у складу
са важећим прописима.
У објектима, када се реализују, дозвољава се реконструкција у оквиру постојећег габарита, у смислу поделе или спајања појединих функционалних делова
простора.
Олуке и олучне вертикале постављати тако да не
нарушавају изглед фасадне површине.
Паркирање се планира уз саобраћајнице и изградњом подрумских и вишеспратних гаража. Број етажа подземне гараже се не ограничава. Код изградње
подрумске етаже обавезне су техничке мере обезбеђења од влаге и подземних вода. Ове етаже намењују се за гаражирање возила, помоћне и техничке
просторије и сл. Није дозвољена промена намене простора намењених стационираном саобраћају (паркирању).
Специфични услови уређења и грађења дати су у
пододељку ‘’8.3.’’.

8.2. Услови за архитектонско обликовање
објеката
Елементи и композиција, који се примењују приликом обликовања фасада пословног објекта за потребе
рада органа Града и правосудних органа и јавне гараже, треба да допринесу побољшању градске слике.
Објекти треба да имају савремени архитектонски израз
и да на што квалитетнији начин инкорпорирају у постојеће окружење. Приликом обликовања посебно води-
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ти рачуна о доминантним визурама (из правца платоа
СПЕНС-а) кроз примену складне архитектонске форме,
квалитетне материјализације и технологије изградње, и
давањем просторног акцента у оквиру зоне изградње
пословног објекта. Сви објекти треба да начином обликовања дају утисак јединствене и хармоничне целине, а
сваки објекат појединачно, сопствени идентитет може
формирати различитим композицијама примењених детаља, материјала или елемената обликовања.
Приликом пројектовања могуће је планирати препусте на фасадама.

8.3. Специфични услови за уређење
и грађење просторних целина
У плану се наводе максимални капацитети простора
и максимални урбанистички параметри (спратност, индекс изграђености, индекс заузетости), у складу са којима је урађено и првонаграђено конкурсно решење, који
постаје основ за даљу реализацију и имплементацију
плана.
Пословни објекат за потребе рада органа Града
и правосудних органа
План просторне организације у зони изградње пословног објекта за потребе рада органа Града и правосудних органа састоји се у формирању зоне изградње,
чија је морфологија, структура, тачна спратност и положај зона изградње спратних сегмената објекта дефинисана првонаграђеним конкурсним решењем.
Грађевинска линија приземља може бити одмакнута
у односу на регулациону линију, како то предвиђа конкурсно решење, а њен тачан положај биће дефинисан
израдом идејног решења. Грађевинска линија подземне
етаже се поклапа са регулационом линијом.
У оквиру зоне изградње пословног објекта за потребе правосудних органа планирају се функционалне целине намењене потребама јавних тужилаштава (Окружно, Општинско и Апелационо) и Суду за прекршаје и
Вишем суду за прекршаје. Приликом постављања зона
изградње објекта правосудних органа, водити рачуна о
формирању топле везе између планираног и постојећег
објекта правосудних органа. Формирање подземне
"топле" везе између ова два објекта потребно је планирати у зони регулације Радничке улице која раздваја
постојећи и планирани објекат правосудних органа. Положај „топле везе“ треба да буде у зони новопланираног објекта уз Радничку улицу (и то у североисточном
блоку), а тачка до које се „топла веза“ води у оквиру
постојећег објекта правосудних органа треба да буде у
југозападном блоку овог објекта, уз Радничку улицу.
Приликом планирања "топле везе", нарочиту пажњу
треба обратити на услов очувања и заштите постојећег
зеленила у Радничкој улици -дрвореда копривића. Оквирно, ширина "топле везе" – ходника, износи око 3-4
m. Тачан положај "топле везе" између два објекта треба
да буде и у складу са функционалном организацијом
постојећег објекта и положајем инфраструктурних елемената (постојећих или планираних) испод регулације
Радничке улице.
У оквиру зоне изградње објекта органа Града, потребно је обезбедити функционалне целине намењене
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потребама градских управа, покрајинских органа и других планираних државних служби.
Максимални капацитети, изражени у бруто површинама, које је могуће остварити у оквиру зоне изградње
новог пословног објекта за потребе рада органа Града
и правосудних органа су: 7.000 m2 за потребе рада
органа Града, 9.000 m2 за потребе правосудних органа,
2.000 m2 за потребе Републичког геодетског завода,
5.000 m2 за потребе рада покрајинских органа, док је
остали расположиви простор, до укупно 25.350 m2 бруто
површине, могуће предвидети за друге државне
службе.1 Пројектни задатак за распис конкурса је
детаљније дефинисао неопходне капацитете, које је
било потребно остварити у оквиру дате зоне изградње
и предвиђених намена. У складу са тим, минимална
нето развијена површина коју је потребно остварити
износи 15.650 m2. Подела дате јединствене зоне
изградње, на зоне изградње блока органа Града и блока
правосудних органа, дефинисана је првонаграђеним
конкурсним решењем.
Подрумску етажу је могуће планирати на 100% површине зоне изградње. Део подрумске етаже планира се
и испод дела заједничке блоковске површине, у зони
између пословног објекта и јавне гараже. Спратност
објекта П је могуће планирати на 60% површине зоне
изградње. Спратност објекта максимално П+7 је могуће
планирати у оквиру зоне изградње, тако да максимални
индекс изграђености за предвиђену зону изградње не
буде већи од 5,3. Овај индекс изграђености је дефинисан само у односу на зону изградње новог пословног
објекта за потребе рада органа Града и правосудних
органа.
Максимална планирана спратност код првонаграђеног конкурсног решења износи По+П+7, индекс заузетости око 60%, а бруто развијена површина свих надземних етажа износи око 19.100 m2 (индекс изграђености
око 4,0). У складу са овим решењем, планира се обједињавање тражених садржаја у основи и елевацијама
неправилној форми објекта изнад приземља, са проходним и мултифункционалним атријумом. Планирани
мултифункционални атријум је потребно партерно уредити и озеленити, тако да представља квалитетан, активан, комфоран и социјално комуникативан простор,
прилагођен различитим генерацијама и корисницима.
Свака од целина мора имати посебне улазе, приступ
из подземне гараже у оквиру зоне изградње објекта
(обавезан), посебан холски простор, a могуће је планирати приступ из јавне гараже. Техничке просторије је
могуће пројектовати појединачно за сваку целину или
централно за читав објекат.
Планирани објекат се састоји из два волумена, који
су повезани један са другим, али су дефинисани као
појединачни ентитети, у оквиру којих су смештени садржаји свих тражених целина. Планирани објекат има у
својој форми динамични волумен кристала, реминисценцију на Петроварадинску тврђаву са којом успоставља визуелни дијалог. Дефинисана је урбана целина
у којој се јасно огледа прозаична и материјалистички
одређена релација између јавне функције објекта и корисника.
1 Унутар исказане квадратуре, обухваћене су и потребне функције
технике
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Планиране су две етаже у подземној гаражи испод
објекта и њен капацитет износи 302 паркинг места.
Јавна гаража
У југоисточном делу простора, непосредно уз зону
изградње пословног објекта за потребе рада органа
Града и правосудних органа планира се изградња јавне гараже, спратности По+П+4. Приступ подземним гаражама планира се са нове саобраћајнице са југоисточне
стране, и коригованих постојећих прилаза са југозападне
стране. Поред два улаза, која воде у приземни део јавне гараже, неопходно је планирати један улаз који води
директно у подземни део гараже, уз југозападни део
границе плана. Позиција улаза/излаза у гаражу дефинисана је на графичком приказу ‘’План намене земљишта, саобраћаја, регулације и нивелације’’ у Р 1:1000.
Број етажа у подземној етажи није ограничен, а према
првонаграђеном решењу планирају се две етаже у подземном делу јавне гараже. Капацитет јавне гараже код
првонаграђеног конкурсног решења (две подземне и
пет надземних етажа) износи 431 паркинг место.
Део објекта “Спортског и пословног центра
Војводина”
Уз западни део границе плана, непосредно уз објекат јавне гараже, део простора је намењен Спортском и
пословном центру ‘’Војводина’’. Он обухвата простор
терасе на првом спрату, испод које пролази Сутјеска
улица, док се у преосталом приземном делу налазе
мањи локали, степениште и слободни пешачки пролази. Планом се препоручује уклањање терасе на првом
спрату (или њеног дела) или потпуно ослобађање приземног дела испод терасе на првом спрату, и његово
партерно уређење у циљу формирања слободних пешачких површина у интеграцији са заједничком блоковском површином. У случају задржавања дела терасе
потребно је посебну пажњу посветити уклапању планиране јавне гараже у споју са терасом, уз примену свих
непоходних техничких мера заштите.
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Пословни објекат за потребе рада органа
Града и правосудних органа

0,48 hа

Део објекта “Спортског и пословног центра
Војводина”

0,03 hа

Укупно:

1.32 hа

Табела: Урбанистички показатељи за обухват плана
Површина под пословним објектима

4 784 m2

Површина под јавном гаражом

2 170 m2

Укупна површина под објектима

6 954 m2

Индекс заузетости за цело подручје
плана (бруто)
Индекс заузетости за цело подручје
плана (нето)

41.4 %
52.68 %

Развијена површина пословног објекта

25 350 m2

Развијена површина јавне гараже
(надземне етаже)

10 850 m2

Укупна развијена површина објеката

36 200 m2

Индекс изграђености за цео обухват
плана(бруто)
Индекс изграђености за цео обухват
плана (нето)

2.15
2.73

Табела: Показатељи мирујућег саобраћаја
Број паркинг места које је могуће
обезбедити:
у оквиру регулације саобраћајница

30

у оквиру подземне и надземне гараже

600

Укупан број паркинг места

630

10. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

9. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Површина грађевинског подручја (бруто)

1.68 ha

Површина грађевинског подручја (нето)

1.32 ha

Површине јавне намене
Табела: Површина грађевинског подручја
Саобраћајнице
(колске, пешачке, бициклистичке)

0.32 ha

Заједничке блоковске површине

0.49 ha

У циљу обезбеђења неопходних саобраћајних и инфраструктурних услова за изградњу и функционисање
планираних садржаја на простору обухваћеном планом,
приоритетни радови на уређивању грађевинског земљишта су:
- изградња планираних јавних гаража, и
- изградња планиране саобраћајнице која повезује
Радничку улицу са Ловћенском улицом.
У табели која следи дат је оквирни приказ планираних радова и потребних количина, као и појединачних и
укупних трошкова планираних радова на уређивању
грађевинског земљишта.
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Тaбела: Процена улагања из јавног сектора
Редни
брoj
1.

Јед.
мере

Oпис радова

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
694.909.950

1.1.

Коловоз

m

890

7.440

6.621.600

1.2.

Тротоари са ивичњацима

m2

340

3.255

1.106.700

1.3.

Поплочане површине

m

2

5.135

2.790

14.326.650

1.4.

Гараже-подземне

m

2

7.600

46.500

353.400.000

1.5.

Гараже-спратне

m

2

11.450

27.900

319.455.000

2.

2

ХИДРОТЕХНИКА

3.357.765

2.1.

Канализациони вод Ø 400 mm

m

85

13.950

1.185.750

2.2.

Канализациони вод Ø 300 mm

m

135

11.625

1.569.375

2.3.

Водоводна мрежа Ø 100 mm

m

180

3.348

3.

ЕНЕРГЕТИКА

3.1.

Трафостаница 20/0,4 kV / kV

3.2.

Електроенергeтска мрежа 20 кV

4.
4.1.

Дрвеће у дрвореду
Декоративно зеленило

5.
5.1.
6.

kom.

1

4.000.000

4.000.000

m

50

8.000

400.000

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

4.2.

602.640
4.400.000

312.480
kom.

15

11.160

167.400

m2

120

1.209

145.080

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА

25.919.100

Рушење објеката

m

2

УКУПНО

9.290

2.790

25.919.100
728.899.295

Процена средстава дата је по ценама за октобар 2009. године
Финансирање уређивања грађевинског земљишта
обезбедиће се из средстава остварених од:
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнинe за грађевинско земљиште,
- отуђења грађевинског земљишта,
- конверзије права коришћења, односно права закупа у складу са Законом,
- других извора у складу са законом.

11. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији и локацијске дозволе.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
Размера
1. Извод из Генералног плана града
Новог Сада до 2021. године
2. Катастарска подлога са границом
грађевинског подручја обухваћеног
планом
3. План намене земљишта, саобраћаја,
регулације и нивелације
4. План регулације јавних површина
5. План водне инфраструктуре

Р 1 : 1000
Р 1 : 1000
Р 1 : 1000
Р 1 : 1000

6.
7.
8.
9.

План енергетске инфраструктуре
Р 1 : 1000
План зеленила
Р 1 : 1000
Попречни профили улица
Р 1:200
Типско решење партерног уређења
тротоара на прилазу пешачком прелазу преко коловоза за несметано
кретање лица са посебним потребама
План детаљне регулације дела општеградског центра уз Радничку улицу у Новом Саду израђен је у четири
примерка у аналогном и у пет примерака у дигиталном
облику, који ће се, после потписивања и овере, чувати у
Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене послове, министарству надлежном
за послове урбанизма и у Јавном предузећу ‘’Урбанизам’’ Завод за урбанизам Нови Сад.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу Града Новог Сада’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-627/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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