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10.0. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
Табела: Процена улагања из јавног сектора
Редни
брoj
1.

Oпис радова

Јед.
мере

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
9.960.000

1.1.

Коловоз 2-СТВ

m

2

1.2.

Реконструкција коловоза

m

2

2.

Количина

1.025

4.800

4.920.000

2.100

2.400

5.040.000

5.600.000

5.600.000

ХИДРОТЕХНИКА

9.500.000

2.1.

Црпна станица канализације

kom.

1

2.2.

Канализациони вод Ø 250 mm

m

300

8.800

2.640.000

2.3.

Водоводна мрежа Ø 150 mm

m

350

3.600

1.260.000

3.

ЕНЕРГЕТИКА

5.200.000

3.1.

Електроенергeтска мрежа 20 кV

m

500

8.000

4.000.000

3.2.

Гасоводна мрежа

m

300

4.000

1.200.000

4.
4.1.
5.

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА
Трошкови прибављања земљишта

2.135.000
m

УКУПНО

Процена средстава урађена по ценама за јул 2008.
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.

11.0. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији и локацијске дозволе која садржи
правила уређења и правила грађења.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
1.
		
		
2.
		
3.
		
4.
5.
6.

1.400

2

Извод из Генералног плана града Новог
Сада до 2021. године са означеним подручјем обухваћеним планом .............................А-4
Катастарска подлога са границом грађевинског подручја обухваћеног планом...... 1 : 1000
План намене земљишта, саобраћаја,
нивелације и регулације............................. 1 : 1000
План регулације површина јавне намене 1 : 1000
План водне инфраструктуре...................... 1 : 1000
План енергетске инфраструктуре............. 1 : 1000

Остали прилози:
- Карактеристични профили
саобраћајница...................................... 1 : 200 и 1 : 300

1.525

2.135.000
26.795.000

- Типско решење партерног уређења тротоара на
прилазу пешачком прелазу, у вези са несметаним кретањем лица са посебним потребама.
План детаљне регулације простора између границе
грађевинских рејона обухваћених урбанистичким плановима радне зоне “Исток” и простора ‘’Садови’’ у Петроварадину 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: 35-486/2009-I
26. новембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

784
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
43/08) Скупштина Града Новог Сада на XXXII седници
26. новембра 2010. године, доноси
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КОМПЛЕКСА
У НОВОМ САДУ
1. УВОД
План детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду (у даљем тексту: 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 специјализованом центру Универзитета
и спортском центру. 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 проширење постојећих
капацитета објеката Универзитета у Новом Саду, као и
проширење саобраћајне инфраструктуре у складу са
новим зонама изградње и актуелним потребама Универзитетског комплекса.

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 Универзитетског
комплекса у Новом Саду (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 29/09).

2.1. Положај, место и карактеристике грађе		 винског подручја обухваћеног планом
Планом је обухваћен простор између Булевара цара
Лазара и улица: Др Зорана Ђинђића, Јиричекове, Вељка Петровића, Др Илије Ђуричића и Фрушкогорске.
Унутар овог простора преовлађују објекти научнонаставне намене са пратећим садржајима - објекти Универзитета у Новом Саду и објекат Основне школе “Јован Поповић”. Од других објеката јавне намене истичу
се спортски терени комплекса “Ђачко игралиште” на југоисточном делу подручја обухваћеног планом, уз регулациону линију насипа, и пословна зграда ЈП “Урбанизам” и ЈП “Информатика” лоцирани уз Булевар цара
Лазара, у продужетку Стражиловске улице.
Постојећи објекти су грађени постепено, током дужег
временског периода, а данас комплекс обухвата већи
број факултета који су у склопу Универзитета у Новом
Саду (на другим локацијама се налазе Медицински факултет и Академија уметности). Просторна целовитост
представља један од основних квалитета комплекса.
Универзитетски комплекс представља релативно завршену просторну целину, тако да се задржава већина
постојећих објеката. Ови објекти су различитих обликовних карактеристика, а њихова спратност се креће од
ВП до П+10. Преовлађују објекти спратности П+3 и П+4.
Као један од основних недостатака овог простора
уочен је недовољан број паркинг места неопходних да
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се задовоље потребе корисника. Планира се обавезна
изградња подземних гаража у новим објектима Универзитета, као и повећање броја паркинг места уз саобраћајнице обухваћене планом.
Инфраструктурно опремање и уређење, планом обу
хваћеног простора, је урађено у претходном периоду.
Простор је саобраћајно повезан са значајним централним деловима града, преко Булевара цара Лазара и
осталих саобраћајница.

3. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Подручје које је обухваћено планом налази се у Ката
старској општини Нови Сад II, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе планског подручја
утврђена је тачка на пресеку продуженог правца осовине Ловћенске улице и продуженог правца северне
границе парцеле број 759/2. Даље граница прати продужени правац осовине Ловћенске улице до пресека са
осовином Булевара цара Лазара, затим скреће у правцу североистока, прати осовину Булевара цара Лазара
и долази до пресека са продуженим правцем западне
границе парцеле број 3660/1. Даље граница скреће у
правцу југоистока, прати западну границу парцеле број
3660/1 и долази до тромеђе парцела бр. 3660/1, 3660/3
и 7847/2 (насип), затим скреће у правцу југозапада, прати западну границу парцеле број 7847/2 до пресека са
планираном регулационом линијом насипа. Од ове тачке границе прати планирану регулациону линију насипа
до пресека са западном границом парцеле број 7847/2
коју прати до пресека са осовином Јиречекове улице,
затим скреће у правцу запада, прати осовину Јиречекове улице до пресека са осовином Улице Вељка Петровића. Даље граница скреће у правцу севера, прати осовину Улице Вељка Петровића до пресека са осовином
Улице Илије Ђуричића, затим скреће у правцу запада,
прати осовину Улице Илије Ђуричића до пресека са
осовином Фрушкогорске улице. Од ове тачке граница
скреће у правцу севера, прати осовину Фрушкогорске
улице до осовинске тачке број 3544 на раскрсници Булевара цара Лазара, затим скреће у правцу североистока, прати осовину Булевара цара Лазара до пресека
са управним правцем повученим из југозападне преломне тачке парцеле број 759/2. Даље граница скреће у
правцу северозапада, прати претходно описани управни правац и долази до југозападне преломне тачке
парцеле број 759/2, затим обухвата парцелу број 759/2
и продуженим правцем северне границе парцеле број
759/2 долази до тачке која је утврђена за почетну тачку
описа границе планског подручја.
Површина грађевинског подручја је 28,18 ha.

4. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ
И ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
Према намени и начину изградње, у постојећем
стању, издвајају се површине изграђене физичке структуре објеката Универзитетског центра и неизграђене
физичке структуре намењене саобраћајницама, пешачким комуникацијама, зеленим површинама, паркинзима
и спортским теренима. Унутар границе плана пре-
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овлађују објекти научно-наставне намене и објекти студентског стандарда. Због специфичности намене и садржаја већи део објеката чине слободностојећи објекти.
Доминантна целина изграђене физичке структуре је
формирана око Трга Доситеја Обрадовића којег окружују комплекси објеката: Пољопривредног факултета,
Филозофског факултета, Природно-математичког факултета и Факултета техничких наука. Ови објекти представљају завршене и складне архитектонске целине, па
се стога не планирају веће измене на објектима.
Објекти студентског стандарда су претежно формирани уз Улицу др Симе Милошевића и то између Улице
др Илије Ђуричића и Булевара цара Лазара. Постојећи
објекти студентског стандарда се планом третирају у
зависности од потребе за евентуалном грађевинском
санацијом и проширењем капацитета.
Истичу се две просторне целине за које се планира
већи обим реконструкције услед неадекватног стања
објеката и услова за научнонаставни рад: комплекс
објеката бивше Творнице машинских делова и лабораторија Машинског факултета у централној зони обухвата плана.
Као просторна целина јавне намене истиче се комплекс спортских терена “Ђачко игралиште” на југо-источном делу подручја обухваћеног планом, уз регулациону
линију насипа.
Планирани режим коришћења земљишта је земљиште јавне намене на којем се формирају специфичне зоне
изградње планираних јавних објеката и јавних површина. Увођење нових садржаја унутар комплекса у великој
мери доприноси квалитету и атрактивности целокупног
простора. Поред објеката факултета и студентског стандарда, планира се и изградња пословног објекта за потребе Универзитета у Новом Саду. Планом се формира и
простор за изградњу објекта Студентског културног центра са пратећим садржајима.

5. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
5.1. План регулације
Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле површина јавне намене, према графичком приказу
“План регулације јавних површина” Р 1:1000.
Пoвршине јавне намене су:
- саобраћајне површине,
- јавне блоковске површине у комплексу Универзитета,
- објекти факултета,
- објекти студентског стандарда,
- објекат јавне намене,
- заједничка блоковска површина,
- основна школа,
- спортски терени,
- култура,
- трансформаторске станице,
- мерно-регулациона станица,
- аутоматска телефонска централа.
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Планиране регулационе линије дате су у односу на
осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе парцела и постојеће објекте. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака
које су дате на графичком приказу. Парцелама под
објектима припојити површине под рампама, степеништима, резервним излазима, дограђеним објектима који у
постојећем стању припадају јавним блоковским површинама у комплексу Универзитета. Уколико исте нису
снимљене, потребно их је снимити.
Површина за остале намене је земљиште под постојећим објектом апарт хотела, парцела број 3653/5.

5.2. План нивелације
Грађевинско подручје обухваћено планом има надморску висину од 76.30 m – 80.20 m, и пада од запада
према истоку. Нивелете коловоза саобраћајница су са
минималним подужним нагибом испод 1.0%. Нивелете
заштитних тротоара око планираних објеката прилагођене су постојећем терену.
Планом нивелације дати су следећи елементи:
- коте прелома нивелете осовине саобраћајница,
- интерполоване коте,
- нагиб нивелете,
- нивелете заштитног тротоара планираних објеката.

6. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
6.1. Саобраћајна инфраструктура
Простор обухваћен планом ограничен је следећим
саобраћајним површинама :
- са севера Булеваром цара Лазара,
- са истока Улицом др Зорана Ђинђића,
- са југа Јиречековом улицом, и
- са запада улицама Вељка Петровића и Фрушкогорском.
Ово подручје повезано је са најужим градским језгром Булеваром цара Лазара и Стражиловском улицом.
Веза са Булеваром ослобођења остварена је преко Булевара цара Лазара и Улице Народног фронта.
Постојећу уличну мрежу карактеришу улице широких
регулација са савременим коловозним застором.
Јавни градски превоз одвија се Булеваром цара Лазара и улицама Фрушкогорском и Стражиловском.
Бициклистичка стаза постоји само на Булевару цара
Лазара.
На саобраћајној мрежи обухваћеног простора планирају се следеће измене:
- изградња нове трасе дела Улице др Илије Ђуричића (од Улице Вељка Петровића до Фрушкогорске улице),
- изградња кружних модерних раскрсница на укрштању улица: Вељка Петровића и Јиречекове, Вељка
Петровића и Др Илије Ђуричића, и улица Др Симе Милошевића и Др Илије Ђуричића,
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- изградња уличних паркинга на свим местима где су
постојали услови уз обавезно задржавање и заштиту
постојећег дрвећа,
- изградња нових пешачких површина: у регулацији
Улице др Зорана Ђинђића, између Основне школе “Јован Поповић” и Економског факултета, у комплексу
“Ђачког игралишта”, непосредно уз поменути комплекс
и код студентских домова,
- изградња бициклистичке стазе у регулацији Улице
др Зорана Ђинђића,
- проширење постојећег паркинга за путничке аутомобиле испред пословне зграде ЈП “Урбанизам”,
- изградња денивелисаног пешачког прелаза преко
Булевара цара Лазара у наставку пешачког пасажа кроз
планирани пословни објекат, у продужетку Сутјеске
улице.
Постојећи капацитет мирујућег саобраћаја износи
930 уличних паркинг места и недовољан је за паркирање путничких аутомобила корисника овог подручја.
Планом је предвиђена изградња још 300 уличних паркинг места. Испод планираних објеката у сутеренским
етажама планира се око 500 паркинг места.
Укупан број паркинг места (постојећих и планираних)
износи 1730 места. Потребе за паркирањем су далеко
веће и према нормативима за паркирање, у складу са
Генералним планом, тај број износи 4000 паркинг места. Недостатак паркинг места мора се решавати пропагирањем и мотивисањем студената и других корисника
овог подручја да уместо путничких аутомобила, користе
друга превозна средства (јавни превоз, бицикл) и пешачење.

6.2. Водна инфраструктура
6.2.1. Снабдевање водом
Снабдевање водом врши ће се преко постојеће и
планиране водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада.
На Сунчаном кеју постоје примарни цевоводи сирове
воде профила Ø 600 mm (тренутно није у функцији),
Ø 900 mm (веза изворишта “Ратно острво” и фабрике за
прераду воде “Штранд”), Ø 600 mm (сакупља захваћену
воду из бунара), као и примарни водовод санитарне воде профила Ø 600 mm (снабдева водом сремску страну
и насеља Каћ и Ковиљ).
У Улици Вељка Петровића постоји примарни водовод санитарне воде профила Ø 600 mm.
У Улици др Зорана Ђинђића постоји примарни водовод профила Ø 200 mm, док је сва остала секундарна
водоводна мрежа унутар Универзитетског комплекса
профила Ø 100 mm.
Дуж Сунчаног кеја планира се изградња примарног
водовода санитарне воде профила Ø 800 mm. Планирани водовод повезаће постојећи локалитет за прераду
воде “Штранд” са резервоаром “Транџамент”.
Изградња секундарне водоводне мреже профила
Ø 100 mm планира се у деловима улица Др Симе Милошевића и Др Илије Ђуричића.
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Планом се оставља могућност реконструкције постојеће водоводне мреже на деоницама које квалитативно или квантитативно не задовољавају.
Положај постојеће и планиране водоводне мреже
дат је у графичком приказу “План водне инфраструктуре” Р 1:1000.

6.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода врши ће
се преко постојеће и планиране канализационе мреже
заједничког типа у оквиру канализационог система Града Новог Сада.
На Булевару цара Лазара постоји канализациони колектор који је делом профила 320/170 ������������
cm, а делом
профила 400/240 cm. На поменути колектор оријентисан
је и колектор из Улице Владимира Перића-Валтера,
профила 400/240 cm (у једном делу трасе профил
колектора је 140/240 cm).
У Фрушкогорској улици постоји примарна канали
зациона мрежа профила Ø 600 mm .
Секундарна канализациона мрежа изграђена је у
већини улица и оријентисана је према постојећим
колекторима.
У Улици Вељка Петровића планира се изградња кана
лизационе мреже профила Ø 600 mm са оријентацијом
на колектор на Булевару цара Лазара.
Због изградње објекта код Факултета спорта и
физичког васпитања планира се измештање постојеће
примарне канализационе мреже профила Ø 900 mm.
Планирана канализација ићи ће делом Јиричековом
улицом, а делом Улицом др Симе Милошевића, до
постојећег колектора профила 140/240 cm.
У делу Улице др Илије Ђуричића планира се
изградња секундарне канализације профила Ø 300 mm
са оријентацијом на планирану канализацију у Улици
Вељка Петровића.
Изградња секундарне канализационе мреже
профила Ø 250 mm и Ø 300 mm планира се у деловима
улица Др Зорана Ђинђића, Владимира Перића-Валтера
и Jиричековој, са оријентацијом на постојећу мрежу у
оближњим улицама.
Планира се реконструкције постојеће канализационе
мреже која не задовољава у погледу квалитета
цевовода. У условима ЈКП "Водовод и канализација"
наводи се да је постојећа канализациона мрежа у
веома лошем стању, и тражи се њена потпуна
реконструкција, а имајући у виду близину изворишта
"Штранд" и резултате микробиолошких истраживања са
изворишта.
Положај постојеће и планиране канализационе мре
же дат је у графичком приказу "План водне инфрастру
ктуре" Р 1:1000.

6.2.3. Одбрана од поплава
Одбрана од поплава вршиће се преко постојеће и
планиране одбрамбене линије за одбрану од високих
вода Дунава вероватноће појаве једном у хиљаду година.
Одбрана од поплава тренутно се обавља преко насипа прве одбрамбене линије за одбрану од високих
вода Дунава вероватноће појаве једном у сто година.
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Планира се надвишење постојећег насипа до коте
одбране од велике воде Дунава вероватноће појаве
једном у хиљаду година. Одбрана од хиљадугодишњих
високих вода Дунава може се реализовати и као мобилна одбрана.
У циљу одржавања и заштите, као и каснијег надвишења, планира се заштитни појас уз насип ширине 30 m.

6.2.4. Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода од око 76,80 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од око 72,70 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је северозапад-југоисток са смером пада
према југоистоку.

6.3. Енергетска инфраструктура
6.3.1. Снабдевање електричном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање биће будућа трансформаторска станица (ТС) 110/20 kV “Центар”, док ће ТС
35/20(10) kV “Лиман” постати разводно постројење (РП)
20 кV. ТС “Центар” и РП “Лиман” ће преко подземних 20
kV водова снабдевати електричном енергијом трансформаторске станице 20/0,4 kV на овом подручју. Од ТС
20/0,4 kV ће полазити нисконапонска 0,4 kV мрежа до
објеката, чиме ће се омогућити квалитетно снабдевање
електричном енергијом свих постојећих и планираних
садржаја на подручју.
За снабдевање електричном енергијом планираних
објеката изградиће се потребан број нових ТС, у зависности од захтеване максималне једновремене снаге.
Нове ТС ће се налазити у оквиру планираних објеката,
у приземљу објекта, и на јавним површинама унутар
комплекса. До ТС је потребно обезбедити колски прилаз ширине мин. 3 m за брзе интервенције у случају хаварије. Све нове трансформаторске станице потребно
је градити уз поштовање услова и мера заштите животне средине. Све ТС ће се повезати на постојећу и нову
20 к����������������������������������������
V мрежу, која ће се градити каблирањем.
Због планиране доградње објекта за потребе ФТН-а
код „старог правног факултета“ потребно је изместити
постојећу кабловску нисконапонску инсталацију. Две
постојеће ТС унутар будућег објекта ФТН-а у западном
делу подручја потребно је демонтирати и изградити
тако да имају обезбеђен колски прилаз. Постојећу ТС
која се налази уз асистенстски дом потребно је
уградити унутар планираног објекта поштујући све
техничке услове Електродистрибуције "Нови Сад". У
случају да то није технички изводљиво изградиће се
нова ТС на локацији поред постојеће ТС која се налази
иза пословног објекта на Булевару Цара Лазара бр. 3.

6.3.2. Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом
из градског топлификационог и гасификационог система.
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Снабдевање топлотном енергијом из градског топлификационог система биће из топлане ТО "Југ". Преко
подручја пролази повезни вреловод Ø 600 који повезује
главну разделну станицу и топлану ТО "Југ". Из ове топлане полази магистрална вреловодна мрежа Булеваром цара Лазара. За снабдевање планираних објеката
потребно је изградити вреловодне прикључке са постојеће мреже. Топлана ТО "Југ" има довољно капацитета да омогући снабдевање свих будућих садржаја.
Снабдевање из гасификационог система ће се вршити преко гасовода средњег притиска који полази са подручја топлане ТО "Југ" до мерно-регулационе станице
(МРС) која се налази у близини студентских домова. Од
МРС полази нископритисна мрежа за снабдевање котларница за припрему топле воде у домовима. Не планира се проширење постојеће гасоводне мреже.
Преко дела подручја, уз Булевар Цара Лазара пролази и гасовод средњег притиска који повезује Главну
мерно-регулациону гасну станицу (ГМРС) "Нови Сад" са
топланом ТО "Југ". Сви услови заштите овог гасовода
морају бити поштовани у случају радова у близини инсталације.

6.4. Телекомуникације
6.4.1. Систем фиксне телефоније и кабловски
			 дистрибутивни систем
Ово подручје ће бити комплетно прикључено у телекомуникациони систем. Систем фиксне телефоније
биће повезан на аутоматску телефонску централу “Лиман I” у Улици др Илије Ђуричића преко подземне мреже телефонских каблова у околним улицама.
Да би се обезбедио прикључак у телекомуникациони
систем потребно је у регулацијама саобраћајница и до
објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће
пролазити планирана телефонска инсталација, односно инсталација кабловског дистрибутивног система.
Приликом пројектовања и изградње телекомуникационе мреже, односно кабловског дистрибутивног система потребно је придржавати се свих закона, правилника, техничких прописа и препорука из ове области. За
посебне услове потребно је обратити се надлежном
оператеру, односно дистрибутеру.

6.4.2. Системи мобилне телефоније
Ово подручје ће у потпуности бити покривено сигналом мобилне телефоније сва три постојећа оператера.
На подручју тренутно постоји постављен један антенски систем мобилне телефоније уз аутоматску телефонску централу “Лиман I” у Улици др Илије Ђуричића.
На подручју је могуће постављати системе мобилне
телефоније уз поштовање свих правилника и техничких
препорука из ове области. Приликом пројектовања и
изградње антенских система и базних станица такође је
потребно придржавати се препоруке Светске здравствене организације да се антенски системи не постављају на удаљености мањој од 300 m од школа, предшколских установа и здравствених установа.
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7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Општа правила по начелима одрживог развоја
Уређење простора се у планским документима заснива на хоризонталној и вертикалној координацији, уз,
између осталог, поштовање начела одрживог развоја.
Примена одрживости кроз планска документа се огледа у следећем:
- унапређивању постојећег стања, кроз обнову, ревитализацију и доградњу физичке структуре и
унапређивање саобраћајне и комуналне инфраструктуре и јавних површина у целини;
- уважавању ограничавајућих фактора, код изградње и реконструкције;
- рестриктивном поступању са просторима и објектима, чија је заштита од трајног значаја;
- побољшавању координације намене површина тј.
предвиђање промена намена у складу са дефицитима и суфицитима потреба корисника;
- процесу урбане трансформације који произилази
из потврђених вредности;
- заштити јавног интереса и заједничких потреба
корисника.
Оваквом имплементацијом начела одрживог развоја
у процес планирања, урбана реконструкција се не посматра као грађевински и временски ограничен задатак,
већ као трајан облик репродукције града, кроз његову
цикличну обнову.

7.1. Правила за изградњу саобраћајних
		 површина
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.А9.204.
У прилозима су дати попречни профили улица у којима су дефинисани геометријски елементи 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.
Најмања планирана ширина коловоза је 5 m. Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су минимално 6
m. На укрштању саобраћајница где саобраћају возила
јавног градског путничког превоза минимални радијус је
8 m, а препоручује се од 12 m до 16 m. Тротоари су ширине 2 – 5 m, док бициклистичке стазе морају бити ширине 2 m.
Ширина паркинг простора за управно паркирање износи од 2,30 m до 2,50 m, а дужина од 4,60 m (са препустом и препоручује се због уштеде простора) до 5,0
m. Димензије једног паркинг места за подужно паркирање је 5,50 x 2 m. На местима где то услови дозвољавају, а постоје потребе, могућа је изградња јавних пар-
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кинга (иако нису уцртани у графичким приказима и
профилима улица).
У оквиру паркиралишта потребно је резервисати
простор за дрвореде и то да се на четири паркинг места планира по једно дрво. Око и унутар планираних
паркинга обезбедити одговарајућу засену садњом високог зеленила. Приликом израде пројеката за нове
паркинге, обавезно сачувати постојеће дрвеће, осим
ако је њихово уклањање крајње неопходно.
Приликом израде пројекта гаража за путничке аутомобиле обавезно применити Правилник о техничким
захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле
од пожара и експлозија (“Службени лист Србије и Црне
Горе”, број 31/05).

7.2. Заштита градитељског наслеђа
На простору који је обухваћен планом нема непокретних културних добара нити евидентираних објеката
од значаја за заштиту градитељског наслеђа, али се не
искључује могућност постојања 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.
Ипак, потребно је увести рестриктивне и контролне
мере заштите градитељског наслеђа у просторним захватима на појединим постојећим објектима Универзитетског кампуса. То се посебно односи на објекат
Пољопривредног факултета изграђеног 1958. године по
пројекту архитекте Сибина Ђорђевића, добитника Табаковићеве награде за архитектуру 2000. године. Архитекта Сибин Ђорђевић је у периоду од 1953. до 1963.
године, остварио у Новом Саду низ архитектонских пројеката, који бескомпромисно промовишу и репрезентују
модерну архитектуру средине 20. века. Један од прогресивнијих објеката је управо зграда Пољопривредног
факултета, чија изградња је реално означила почетак
формирања Универзитетског кампуса у Новом Саду.
Архитектонском композицијом комплекс четири павиљона повезаних приземном аулом формирају тзв.
“пету фасаду” која просторним одликама и снажном
сведеношћу на најбољи начин илуструје корбизјеовски
принцип урбанистичко-архитектонског моделовања. Управо тај просторни аспект “пете фасаде” мора се очувати као трајна амбијентална вредност из времена када
су неимари на овим просторима били у корак са светским архитектонско-урбанистичким трендовима.

7.3. Уређење слободних и зелених површина
У оквиру комплекса Универзитета потребно је обрадити све просторно-функционалне и обликовне компоненте уређења слободних површина. Потребно је, такође, приступити изједначавању нивоа уређености и
обраде свих делова Универзитетског комплекса, како
би се он својим положајем и карактером истицао у Новом Саду.
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Најстарију вегетацију Универзитетског комплекса чине групације високог зеленила (липа, копривић, жалосни дуд, кестен, багрем, топола, јаблан, јавор, кедрови
др.). Највреднија стабла која се истичу на овом простору су липе и копривић.
Простор око Основне школе ‘’Јован Поповић’’ обра
ђен је хортикултурним пројектом инж. Ратибора Ђорђевића и чини посебну целину. Алеја платана има изразиту вредност као и колористички занимљива групација
(црвенолисна шљива, бреза, форзиција и др.)
Слободни простори око Пољопривредног факултета
истичу се својим лепо осмишљеним зеленим композицијама (смрека, дуглазија, црни бор, црвенолисна шљива и сл.). Специфичну улогу имају пирамидални багреми и јаблани уз спољна степеништа.
На простору око Института за биологију евидентирана су појединачна вредна стабла (гинко, лириодендрон,
пирамидални храст, глог…..).
У току 1989. године уређен је простор студентског
трга, основу озелењавања чине дрвореди копривића
који прате пешачке стазе и повезују међусобно све факултете. Обликовани партер је прекривен травњаком, а
шибље је коришћено само на ивичним деловима и то
својим ниско обликованим формама. Цветне композиције се сезонски мењају и са водом (фонтаном) дају живост целокупном амбијенту.
Значајан је и дрворед платана дуж пешачке комуникације од Булевара цара Лазара до Трга Доситеја Обрадовића.
Плато испред пословне зграде ЈП “Урбанизам” са
групацијом одраслих кедрова, доминира на травнатом
тепиху и са осталом листопадном вегетацијом чини
складну хортикултурну целину.
Слободне површине око Економског факултета истичу се распоредом вегетације и композицијама плавичастих четинара (кедар, јела) и квалитетних листопадних врста. На “Ђачком игралишту” је започета значајна
реконструкција спортских терена и зеленила, стога је
планирана допуна и подизање нове вегетације посебно
у функционалном смислу.
Из наведеног прегледа постојећег стања издвајају
се поједини делови за које је у оквиру даљег третмана
потребно обратити пажњу у смислу очувања како појединих старих и квалитетних стабала, тако и значајних
хортикултурних целинa.
Сагледавајући простор Универзитетског комплекса у
целини може се закључити да његова обрада није уједначена и креће се од уређених простора и вредних дендроврста до делимично запуштених делова.
Постојећу квалитетну вегетацију треба задржати и
што је више могуће сачувати. Упражњена места где је
уклоњена вегетација због болести, старости и сл., треба допунити са одговарајућим новим садницама, али
прилагођеним на дате услове средине.
Делимичну реконструкцију и допуну захтевају и простори око Машинског факултета, Високе пословне школе, Економског и Природно математичког факултета.
На основу извршене валоризације квалитетног биљног
материјала и уједначавање уређености простора, као и
допуна садног материјала на појединим деловима. Реконструкцијом ће бити обухваћени и простори око
објекта ЈП “Урбанизам” (на делу паркинга), Факултета
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спорта и физичког васпитања (замена тополика квалитетним дуговечним врстама), затим простори око студентских домова, са предлозима допуне и обликовања
зелених површина, пешачких стаза и паркинга.
Сви паркинг простори треба да су покривени крошњама листопадног дрвећа, тако да иза сваког четвртог паркинг места треба оставити простор за дрво, а
ако су паркинзи у склопу зелене површине, дрвеће треба садити уз ивицу паркинга, на растојању стабала око
10 m. Уз Универзитетски парк, изградњом паркинга, потребно је истовремено извршити адекватно озелењавање високом и ниском вегетацијом.
Планира се садња дрвећа и жбуња изнад планиране
јавне гараже у блоку студентских домова. Овај вид озелењавања је могућ уколико се ниво садних јама подигне, чиме се обезбеђује довољно простора корену. Овакво уређење одређено је статичким законитостима,
односно способношћу подлоге да носи одређену масу
земље и биљака. Осим тога, потребна је трајна и квалитетна изолација од влаге (слој земље од мин. 0,50 –
1,00 m). За композиције партерног типа главни елемент
је травњак који не захтева дебљи слој земље. Неопходна засена места за одмор може да буде изведена помоћу пергола обавијених декоративним листопадним и
цветним пузавицама. Партерно уређење са стазама и
одмориштима (платоима) обавезно треба компоновати
са травњацима отпорним на гажење.
Концепт озелењавања се заснива на основним поставкама партерног уређења истакнутих обликовних
елемената, у односу на значај околних објеката, приступе пешачким правцима, облике фасада и спратних
висина, постојећу квалитетну вегетацију и др. На овај
начин обезбеђује се јасан концепт, прегледност простора, функционалност пешачких праваца, што све представља савремени приступ хортикултурног обликовања.

7.4. Заштита природе
Специфичност подручја, очување дендрофлоре и
осталих врста флоре као и унапређивање флорних и
осталих пејзажних вредности овог простора на подручју
плана обезбеђено је планираном наменом земљишта.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа
(фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност налазач је дужан да пријави Министарству за заштиту животне средине и просторно планирање у року од осам дана од
дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

7.5. Заштита животне средине
Планом се обезбеђује очување еколошког капацитета простора и побољшање квалитета животне средине
уз максимално могуће смањење свих активности које
имају негативне ефекте на животну средину.
Мере заштите животне средине односе се на простор плана и непосредног окружења, на постојеће и
планиране намене и мерe заштите животне средине
које се односе на природни ресурс Дунава.
Полазећи од просторно-планских циљева уређења
простора, ускладиће се сви облици коришћења просто-
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ра у складу са потенцијалним могућностима и укупним
капацитетом простора и обезбедити мере за спречавање и отклањање штетних последица за оне активности које ће се реализовати на простору плана и његове непосредне околине.
У непосредној близини је Дунав, еколошки коридор
међународног значаја који је саставни део европске
еколошке мреже. Еколошки коридори омогућују одвијање сезонских миграција и размену генетског материјала између просторно удаљених станишта. Очување
проходности овог коридора је од приоритетног значаја
за дугорочни опстанак биодиверзитета подручја. Коришћење простора треба ускладити са потребама опстанка природних вредности.
Унапређење постојећег зеленила, не само у погледу
побољшања визуелних-естетских особина него и стварањем површина специфичних функција подразумева
заштиту биодиверзитета урбаних површина и одржавањe зелених површина као и очување одговарајућег
квалитета животне средине.
Негативан утицај на ваздух, воду и земљиште током
изградње и експлоатације планираног моста у непосредној близини Универзитетског комплекса може се испољити при изградњи прилазних путева и градилишта,
земљаних радова, складиштења грађевинског материјала, случајног изливања загађујућих материја, стварања буке и слично.
За пројекте који могу имати утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, 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 Републике Србије”, број
114/08), обавезно је покретање поступка процене утицаја.
На простору постављеног антенског система мобилне телефоније, у складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења (“Службени гласник Републике Србије, 36/09) и Правилником о изворима нејонизујућих
зрачења од посебног интереса , врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања (“Службени гласник
Републике Србије”, број 104/09) треба извршити стручну
оцену оптерећења животне средине постојећим изворима нејонизујућег зрачења и сагледати могућност постављања нових.
Пројектовањем јавних површина (тротоара, пешачких стаза, пешачких прелаза, прилаза објектима и сл.),
као и хоризонталне и вертикалне комуникације у јавним
објектима, морају се обезбедити услови 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.
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 простора који својом функцијом,
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изгледом и положајем у простору треба да допринесе
стварању складног амбијента и побољшању хигијенских услова и заштити животне средине (постављање
контејнера, њихово пражњење и чишћење, неометан
приступ возилима за одношење смећа).
Простори за смештај контејнера морају испуњавати
све хигијенске услове у погледу чишћења, одржавања,
дезинфекције и неометаног приступа возилима и радницима комуналног предузећа задуженог за одношење
смећа. Места за контејнере морају бити од тврде подлоге (бетон, асфалт) видно обележена или озидана
банкином са простором за извлачење контејнера. За
сваки контејнер потребно је обезбедити 4 x 1,5 m глатке
носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са одвођењем
атмосферских и оцедних вода, на растојању не већем
од 2 m
������������������������������������������
од прилазног пута специјалног возила за
одношење смећа.
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.

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.
Мере заштите од елементарних непогода обухватају
превентивне мере за спречавање непогода или ублажавање 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.
Заштита од земљотреса
Подручје Града налази се у зони сеизмичке угрожености од 8º MCS скале и изложено је опасностима од
елементарних и других непогода.
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
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складу са Законом о заштити од пожара (“Службени
гласник РС,” број 111/09), Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од
пожара и експлозија (“Службени лист СЦГ”, број 31/05)
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 објектима јавне намене
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 се предлаже, и
дозвољено је, 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;
- капацитет склоништа за јавне објекте утврдити на
основу броја запослених и броја корисника тако
да се обезбеди простор у склоништу за 1/5 запослених и 1/5 корисника;
- 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 ис-
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пуњавати 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 свим 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.

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 контејнерска места је 50 m. Габаритна димензија једног контејнера на
контејнерском месту износи 1 х 1,50 m. Планира се да
простор за контејнер буде формиран као ниша уз саобраћајницу или паркинг простор, видно обележен и/или
ограничен ивичњаком са простором за извлачење контејнера. На контејнерском месту треба обезбедити
сливник за атмосферске воде.
Прилазни путеви до места за држање посуда за чување и сакупљање отпада морају омогућавати двосмерни саобраћај специјалних возила за одвоз отпада,
максималног осовинског оптерећења до 10 t,
����������
ширине
2,6, висине 3,9 и дужине 10 m.

8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
8.1. Општи услови
Урбаном реконструкцијом Универзитетског комплекса обогатиће се постојећа физичка структура и формирати хармонична просторна композиција у границама
планa.
Зоне изградње су планиране у складу са универзалним потребама Универзитетског кампуса у целини и
специфичним потребама појединих департмана, поштујући постојећу физичку структуру и просторне карактеристике комплекса.
Планиране јавне површине омогућавају квалитетну
просторну комуникацију кроз линеарно саобраћајно решење са могућношћу формирања дрвореда и већег
броја паркинг места.
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На графичком приказу ''План намене земљишта" Р
1:1000, дефинисане су максималне зоне изградње. Специфични урбанистички параметри, везани за различите
зоне изградње, утврђени су планом.
Планом се дефинишу два типа зона изградње:
1. Зоне изградње са степеном заузетости до 100% где се новоформирана регулациона линија поклапа са грађевинском линијом објекта те самим тим
донекле дефинише габарит објекта (углавном
планирани објекти -слободностојећи или везани
за постојеће објекте кампуса).
2. Зоне изградње са степеном заузетости 50% - 70%
- где се новоформирана регулациона линија може, а не мора поклапати са грађевинском линијом
објекта (планирани комплекси објеката Универзитета: Факултета техничких наука и Машинског факултета).
Детаљан опис формирања зона изградње дат је у
специфичним условима грађења, у пододељку “ 8.3.”.
Сви урбанистички параметри, а нарочито индекс изграђености и степен заузетости, планирани су у
функцији одрживог развоја и заштите и унапређивања
животне средине.
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 1,20 m виша у
односу на коту терена јавне површине. Сви садржаји у
објекту морају бити доступни, без препрека, деци, старима, хендикепираним и инвалидним лицима.
Склоништа се планирају у оквиру објеката у складу
са важећим прописима.
Приликом изградње планираних објеката обавезно
водити рачуна о постојећем зеленилу и задржати га у
највећој могућој мери, а у случају уклањања постојећег
зеленила обавезно је извршити озелењавање према
графичком приказу “План зеленила” Р 1:1000.
Паркирање се планира уз саобраћајнице и изградњом подрумских гаража. Број етажа подземних гаража се не ограничава. Код изградње подрумских етажа 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).
Услов за реализацију плана је уклањање бесправних
објеката, као и објеката привременог карактера који не
мењају карактер у стални.

8.2. Композициони услови за просторно
		 и архитектонско обликовање
Елементи и композиција, који се примењују приликом обликовања фасада планираних објеката Универзитетског центра, треба да се на најбољи начин имплементирају у постојећу физичку структуру комплекса.

26. novembar 2010.

Објекти треба да имају савремени архитектонски израз
и да остваре квалитетну комуникацију са окружењем
како на нивоу партера тако и у просторној композицији.
Приликом обликовања посебно водити рачуна о доминантним визурама кроз примену складне архитектонске
форме, квалитетне материјализације и технологије изградње, и давањем просторног акцента у оквиру зоне
изградње објекта или комплекса објеката. 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.
Олуке и олучне вертикале постављати тако да не
нарушавају изглед фасадне површине.
Кровови планираних објеката треба да се изводе као
равни или малог нагиба скривени иза атике. Дозвољено
је повлачење поткровне етаже.
Објекти код којих је дозвољена надоградња треба
да, кроз процес изградње, у најмањој могућој мери одступе од композиције и форме затеченог стања објекта.
Надоградња је могућа само уз дозволу аутора објекта
или, у случају да је аутор недоступан, уз дозволу струковне организације која је у том случају овлашћена за
издавање мишљења о надоградњи ("ДАНС").

8.3. Специфични услови за уређење и грађење
		 просторних целина
Специфични услови грађења се односе на конкретне
зоне изградње планираних објеката са јасно дефинисаним урбанистичким параметрима. Ови услови су формирани у току израде концепта/програма плана.
Планирани објекти Универзитета у Новом Саду
Објекти Факултета техничких наука (1.) - на углу
Фрушкогорске улице и Улице др Илије Ђуричића планира се изградња новог комплекса објеката Факултета
техничких наука. На постојећој локацији се налази група објеката бивше Творнице машинских делова – ТМД (Фрушкогорска ул. бр.11), који су после исељења фабрике адаптирани и користе се за потребе Факултета
техничких наука. Објекти су спратности П и П+1, а како
се налазе у веома лошем стању, нефункционални су за
научно- образовну сврху за коју се тренутно користе.
Укупна површина ових објеката износи 2800 m2. У истој
зони изградње налазе се и два монтажна објекта привременог карактера, у којима је смештен Електро одсек
Факултета техничких наука. За парцелу број 3609/1 су
издати Урбанистичко-технички услови за реализацију
објеката спратности Су+П+3+Пк до Су+П+5+Пк (Су+П+4
до Су+П+6 уколико се изводе објекти равних кровова).
Планира се степен заузетости до 100% у нивоу приземља, а 70% изнад нивоа приземља, док је индекс изграђености од 3,8 до 5,2 у зависности од реализоване
спратности. Услов за реализацију је рушење постојећег
комплекса објеката бивше фабрике. По формирању јединствене парцеле, могућа је фазна изградња планираних објеката, уз накнадно уклањање привремених,
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монтажних објеката Електроодсека Факултета техничких наука.
Планом је утврђено да се поклапају регулациона и
грађевинска линија зоне изградње, а формира се пешачки продор кроз објекат на линији постојеће пешачке
комуникације која спаја раскрсницу Улице Фрушкогорске и Булевара цара Лазара са Улицом др Симе Милошевића, пролазећи кроз комплекс објеката студентског
стандарда.
Обликовно, комплекс објеката треба да се од више
ка нижој спратности денивелише у правцу изграђених
студентских домова, а пожељно је да се на позицији
раскрснице Булевара цара Лазара и Фрушкогорске улице, на самом крају комплекса, формира доминантна и
карактеристична изграђена целина више спратности,
као својеврстан просторни акценат.
Обавезна је изградња сутеренске гараже, у зони
предвиђеној планом, за потребе корисника планираних
објеката.
Објекти Машинског факултета (2.) - на парцели број
3657 планира се изградња објеката за потребе Машинског факултета. Предуслов за реализацију је уклањање
постојећих објеката лабораторија Машинског факултета. Дозвољена спратност планираних објеката износи
Су+П+5 уз степен заузетости до 50 % и индекс изграђености 3,0.
Планом се дефинишу грађевинске линије зоне изградње на следећи начин:
- према Улици др Илије Ђуричића грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом, како би
се остварио континуитет физичке структуре у споменутој улици,
- према Улици Владимира Перића – Валтера грађевинска линија се помера у односу на регулациону
линију за 6 m, како би се остварио континуитет са
доминантним линијама пословне зграде ЈП “Завод за урбанизам”,
- према Улици др Симе Милошевића као и према
парцели број 3649/1, грађевинска линија се помера за 7,00 m у односу на регулациону линију.
Обавезна је изградња сутеренске гараже, испод целокупне површине парцеле, за потребе корисника планираних објеката.
Објекат Департмана за грађевинарство (3.) - на углу
улица Др Илије Ђуричића и Др Симе Милошевића за
парцелу број 3774/5 издати су услови за изградњу образовно-пословног објекта за потребе Департмана за
грађевинарство, спратности Су+П+2+Пк, степена заузетости до 100% и индекса изграђености 4,0. Грађевинске линије објекта су дефинисане регулационим линијама. Услов за изградњу био је уклањање постојећег
бетонског скелета фискултурне хале на парцели број
3774/4. Како је за објекат добијена сагласност на идејни
пројекат (који је израдио “Институт за грађевинарство”,
Нови Сад), по којем се у сутеренском делу не предвиђа
паркирање, планом се задржава сутеренска етажа без
изградње подземне гараже.
Објекат факултета спорта и физичког васпитања (4.)
- планом се дефинише изградња новог објекта Факултета спорта и физичког васпитања, спратности Су+ВП
са степеном заузетости до 100% и индексом изграђености 1,0. Планирани објекат се налази између Улице
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др Симе Милошевића и постојећег објекта Факултета
спорта и физичког васпитања спратности П+1, за који
се везује топлом везом спратности П. Улична грађевинска линија овог објекта се поклапа са регулационом линијом према Улици др Симе Милошевића. На предлог
Сената Универзитета у Новом Саду објекат ће накнадно садржајно и функционално бити дефинисан према
потреби корисника, док је обавезно формирање сутеренске гараже за кориснике објеката.
Објекат Природно-математичко факултета (5.) - на
парцели број 3660/4 планира се друга фаза изградње
објекта Природно-математичког факултета, спратности
Су+П+1 уз степен заузетости парцеле до 100% и индекс изграђености 2,0. Формирање зоне изградње је
дефинисано просторном композицијом постојећих објеката и поштовањем доминантних линија у хоризонталној пројекцији. Како за поменуту фазу постоји пројектна
документација, приликом изградње инвеститор се може
придржавати исте или предвидети нови пројекат уз минимална одступања, у складу са потребама факултета.
Обавезна је изградња сутеренске гараже за потребе
Природно-математичког факултета.
Објекат друштвеног простора студената (6.) - на парцели број 3660/6, између објеката Природно-математичког факултета и Факултета спорта и физичког васпитања, планира се изградња објекта Су+П+3 са
обавезном сутеренском гаражом. Број подземних етажа
гараже није ограничен планом. Услов за изградњу је уклањање монтажног објекта студентског стандарда који
се ту налази. Како се грађевинска линија поклапа са
формираном регулационом, степен заузетости парцеле износи до 100% док је индекс изграђености 4,0.
Доградња Факултета техничких наука (7.) - планом се
дефинише надоградња три етаже објекта ректората
Факултета техничких наука на парцели број 3663 до
спратности Су+П+12, уз претходну обавезу да се уради
статичка анализа додатног оптерећења постојећег
објекта и прибави сагласност аутора за дату интервенцију. Такође, планира се изградња објекта спратности
П+2 на парцели број 3665, којим би се проширила постојећа топла веза између објекта Ректората (парцела
број 3663) и библиотеке Факултета техничких наука
(парцела број 3664).
Објекат Пољопривредног факултета (8.) - планира се
изградња објекта на углу Улице др Зорана Ђинђића и
Булевара цара Лазара, на парцели број 3654, за потребе Пољопривредног факултета, спратности Су+П+2.
Репрезентативна фасада објекта биће оријентисана
према Булевару цара Лазара, а објекат је неопходно
пројектовати тако да својом архитектуром не поремети
интегритет објекта Пољопривредног факултета. Степен заузетости новоформиране грађевинске парцеле
износи до 100% док је индекс изграђености 3,0. Услов
за реализацију је уклањање постојећих гаража на датој
локацији. На основу тога обавезна је изградња сутеренске гараже за потребе корисника.
Доградња Завода за здравствену заштиту студената
(9.) - на парцели број 3656/7, где се налази објекат Завода за здравствену заштиту студената постојеће
спратности П+3 и П+4, планира се надоградња објекта
до спратности П+4+Пк. Приликом надоградње потребно
је испратити композицију постојећег објекта и прибавити сагласност аутора за дату интервенцију.
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Апарт хотел 2-Дом за младе наставнонаучне раднике, и пословни објекат (10. и 11.) - на парцелама бр.
3653/1, 3653/6, 3653/9 и 3653/10, према Булевару цара
Лазара планира се изградња Апарт хотела 2 – Дома за
младе наставнонаучне раднике, спратности Су+П+3 и
пословног објекта спратности Су+П+2. Планом се
утврђује обавеза наслањања планираних објеката на
габарит постојећег објекта студентског ресторана. Линија уличне фасаде пословног објекта Су+П+2 треба да
се формира на регулационој линији ка Улици др Симе
Милошевића, чиме би се повезали постојећи објекти
Апарт хотела и студентског ресторана и учврстио интегритет уличног фронта у овој улици. При изградњи
пословног објекта условљава се реализација пасажа,
како је приказано на графичком приказу “План намене
земљишта’’ Р 1:1000, чиме би се задржала постојећа
пешачка комуникација. Фасаде оба објекта треба композицијски осмишљено и атрактивно пројектовати према Булевару цара Лазара. Степен заузетости за оба
објекта је до 100% док је индекс изграђености 4,0 односно 3,0. У сутерену пословног објекта обавезна је изградње сутеренске гараже са приступом из Улице др
Симе Милошевића.
У склопу пројектне документације потребно је предвидети решење денивелисаног пешачког прелаза преко
Булевара цара Лазара у наставку пешачког пасажа кроз
планирани пословни објекат, у продужетку Сутјеске
улице. Пешачки прелаз мора бити тако пројектован да
испуњава услове за несметано кретање деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица. У случају да технички буде оправдано надземно решење прелаза у виду пасареле, архитектонском композицијом је треба
интегрисати са планираним пословним објектом и Домом за младе научно-наставне раднике.
Објекат Студентског културног центра (12.) - на парцели број 3660/4, између спортских терена “Ђачког игралишта”, Сунчаног кеја и објеката стакленика Природно-математичког факултета, планира се објекат
Студентског културног центра. Овај простор намењен је
садржајима као што су биоскоп, позориште, галерија са
изложбеним и продајним делом, отворени амфитеатар,
медијатека. Планира се степен заузетости до 50%
грађевинске парцеле (тј. 100% у формираној зони изградње до линије заштитног појаса насипа) и спратност
објекта до П+1, при чему се дозвољава реализација високог приземља у складу са захтевима планираних
садржаја. Индекс изграђености у зависности од реализоване спратности износи од 0,50 - 1,0. Изградња
објекта могућа је само у зони ван заштитног појаса насипа, док се на преосталом делу простора могу планирати партерни садржаји попут отвореног амфитеатра,
летње бине и сл.
Доградња једне етаже планирана је на објекту ПМФа (13.) – Департмана за математику и физику на катастарској парцели број 3669. Доградња треба да се
реализује тако да се у ваздушном простору између постојећих амфитеатара формира међуетажа, па изнад новоформираног мезанина и постојећег габарита високог
приземља, надогради нова етажа до максималне спратности П+М+1, односно ВП+1. Приликом доградње потребно је испратити аутентичну материјализацију и композицију фасадних елемената. Објекат мора бити
завршен равним кровом или плитким лименим косим
кровом, сакривеним иза атике. Обавеза је пројектанта
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да изврши неопходне провере оптерећења носеће
конструкције постојећег објекта, као и да прибави сагласност аутора или струковне организације за предметну доградњу.
Доградња једне етаже планирана је на објектима
студентских домова (14.) - „Слободан Бајић“ (катастарска парцела број 3653/2) и „Вељко Влаховић“ (катастарска парцела број 3618), до спратности П+4. Доградња је
могућа изнад целог габарита објеката уз обавезно задржавање отвореног атријумског дворишта. Приликом
доградње треба испратити аутентичну материјализацију и композицију фасадних елемената. Објекти морају бити завршени равним кровом или плитким лименим косим кровом, сакривеним иза атике. Обавеза је
пројектанта да изврши неопходне провере оптерећења
носеће конструкције постојећег објекта, као и да прибави сагласност аутора или струковне организације за
предметну доградњу.
Постојећи јавни објекти који се задржавају
Постојећи објекти Универзитета су у претходном периоду прошли кроз захвате реконструкције, санације и
доградње и то:
- Економски факултет – доградња етаже на делу
објекта,
- Виша пословна школа – доградња етаже изнад
читавог габарита,
- Машински факултет – санација равног крова постављањем плитког косог лименог крова,
- Природно-математички факултет - санација равног крова постављањем плитког косог лименог
крова,
- Факултет техничких наука – доградња поткровља
у циљу санације равног крова и доградња везе
између два објекта факултета.
Објекти Филозофског и Правног факултета су се задржали у интегралном облику као завршене целине карактеристичних обликовних и амбијенталних вредности. Овакав однос према наведеним објектима се
задржава у плану укључујући и објекат Пољопривредног факултета: искључује се могућност грађевинских
захвата, услед потребе да се задрже просторни аспекти комплекса и истакну њихове трајне вредности.
Комплекс спортских терена “Ђачко игралиште” (15.) досадашње планско решење за реконструкцију се задржава. Планира се реконструкција атлетске стазе и
лакоатлетских борилишта и уређење простора око
спортских терена кроз замену мобилијара, инфраструктурне захвате и постављање јавне расвете, по пројекту
који је израдио “Урбиспројект” а.д. Нови Сад. Укупни
просторни обухват реконструкције по пројекту износи
око 16000 m2. Пројектом се предвиђа замена тла фудбалског терена, реконструкција и проширење трибина и
постављање подлога за спортске дисциплине. Планом
се дефинише реконструкција других терена комплекса
који нису обухваћени пројектом и то: рукометног, кошаркашких, тениских и терена за мали фудбал. Радове реконструкције изводити по истим стандардима за спортска игралишта који су коришћени при изради техничке
документације. Планом се не дозвољава изградња пок-
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ривених објеката на простору планираном за спортске
терене. Услов за реализацију је уклањање бесправних
објеката формираних око комплекса, који нису ушли у
процес издавања накнадне дозволе за изградњу до
ступања на снагу овог плана, односно до рокова
утврђених Законом о планирању и изградњи.

Укупна површина под објектима

Основна школа “Јован Поповић” (16.) - дозвољена
доградња привременог објекта фискултурне сале
спратности П при Основној школи “Јован Поповић” се
задржава, с тим да се врши измена карактера овог
објекта у сталан, уз задржавање других параметара дефинисаних у условима.

Развијена површина објеката
Универзитета

Пословна зграда ЈП “Урбанизам” не подлеже променама, задржава се планирано проширење паркинга уз
објекат.

9. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

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

28.18 ha

Површина грађевинског подручја (нето)

19.83 ha

Површине јавне намене

34%
22.22
(22.94) ha

Развијена површина основне школе

0.31 ha

Развијена површина културног центра

0.28 ha

Развијена површина јавног објекта
(Завод за урбанизам)

0.61 ha

Развијена површина објекта "Апарт
хотела"

0.52 ha

Развијена површина објеката станица
инфраструктуре

0.06 ha

Укупна развијена површина објеката

Површина грађевинског подручја (бруто)

24%

*

Табела: Површина грађевинског подручја
Укупна површина грађевинског подручја

6.75 ha

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

*
24.00
(24.72) ha
* 0.85(0.88)
* 1.21(1.25)

* - параметри подлежу изменама у зависности од реализоване спратности

Заједничке блоковске површине

2.52 ha

Јавне блоковске површине у комплексу
Универзитета

6.03 ha

Универзитетски објекти научно-наставне
намене

5.76 ha

Број студената – I ниво студија
(основне студије)

Универзитетски објекти студентског
стандарда

1.39 ha

Број студената – II и III ниво студија

Основна школа и предшколска установа

1.26 ha

Број наставника и сарадника

2171

Спортски терени

2.69 ha

Број ненаставног особља

1114

Културни центар

0.28 ha

Објекат јавне намене (Завод за урбанизам)

0.19 ha

Број запослених - укупно

3285

Саобраћајнице (колске, пешачке,
бициклистичке)

7.90 ha

Објекти станица инфраструктуре

0.06 ha

Укупно:

28.08 ha

Табела: Урбанистички показатељи за обухват плана
Површина под објектима Универзитета

6.09 ha

Површина под основном школом

0.26 ha

Површина под културним центром

0.14 ha

Површина под објектом Завода за
урбанизам

0.15 ha

Површина под објектом апарт хотела

0.05 ha

Површина под објектима станица
инфраструктуре

0.06 ha

Табела: Подаци из “Извештаја о раду Универзитета у
Новом Саду за 2008.”

Број студената - укупно

39996
1769
41765

Број студената и запослених укупно

45050

(из укупног броја су изузети студенти и запослени
Медицинског факултета и Академије уметности, који се
налазе ван обухвата плана )
Табела: Нормативи за паркирање по објектима према
Генералном плану
Тип објекта
Основне школе и
обданишта
Универзитети
Стручне школе
Спортски објекти

Јединица мере

Једно
паркинг
место на:

ученика

7 - 12

студената
ученика
Гледалаца
(макс. капацитет)
Управно – администраm2
тивни објекат
запослених

5 - 10
10 - 15
8 - 12
40 – 60
5-7
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Табела: Показатељи мирујућег саобраћаја

пропагирањем и мотивисањем корисника овог подручја
да, уместо путничких аутомобила, користе друге видове превоза.

Број паркинг места које је могуће обезбедити:
у оквиру регулације саобраћајница
у оквиру подземних гаража (по етажи)
Укупан број паркинг места

26. novembar 2010.

1230
500

10. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА
		 УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

1730

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и
инфраструктурних услова за функционисање садржаја
на простору који је обухваћен планом потребно је изградити саобраћајнице и инфраструктуру.

Према нормативима за паркирање укупан број потребних паркинг места износи 4000 за прорачун максималног капацитета простора обухваћеног планом. Евидентан недостатак паркинг места мора се решавати

Табела: Процена потребних средстава за изградњу саобраћајница и јавне инфраструктуре
(цене: октобар 2010.)
Редни
брoj
1.

Oпис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
88.086.680

1.1.

Коловоз 1-ств

m2

4.532

7.490

33.944.680

1.2.

Колско-пешачки пролази

m

2

1.000

4.280

4.280.000

1.3.

Тротоари са ивичњацима

m2

2.900

3.745

10.860.500

1.4.

Бициклистичке стазе

m

2

700

3.745

2.621.500

1.5.

Паркинзи

m2

4.000

4.280

17.120.000

1.6.

Друмски објекти

m2

600

32.100

19.260.000

2.

ХИДРОТЕХНИКА

37.273.450

2.1.

Канализациони вод Ø 900 mm

m

120

42.800

5.136.000

2.2.

Канализациони вод Ø 600 mm

m

360

26.750

9.630.000

2.3.

Канализациони вод Ø 300 mm

m

700

13.375

9.362.500

2.4.

Канализациони вод Ø 250 mm

m

450

11.770

5.296.500

2.5.

Водоводна мрежа Ø 800 mm

m

310

24.075

7.463.250

2.6.

Водоводна мрежа Ø 100 mm

m

100

3.852

385.200

3.
3.1.

ЕНЕРГЕТИКА
Трафостаница 20/0,4 kV / kV

4.

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

4.1.

Подизање дрвећа

4.2.

Зеленило уз образовне установе

5.
5.1.
6.

10.400.000
kom.

2

5.200.000

8.756.000
kom.
m2

500

13.200

6.600.000

1.960

1.100

2.156.000

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА
Трошкови прибављања земљишта
УКУПНО

10.400.000

126.819.000
m2

19.215

6.600

126.819.000
271.335.130
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Финансирање уређивања грађевинског земљишта
обезбедиће се из средстава остварених од:
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта ;
- закупнине 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. План намене земљишта
3. План саобраћаја, регулације и
		 нивелације

Р 1 : 1000
Р 1 : 1000

4. План регулације јавних површина

Р 1 : 1000

5. План водне инфраструктуре

Р 1 : 1000

6. План енергетске инфраструктуре

Р 1 : 1000

7. План зеленила

Р 1 : 1000

8. Композициони план
9. Попречни профили улица
10.
		
		
		

Р 1:200

Типско решење партерног уређења
тротоара на прилазу пешачком прелазу преко коловоза за несметано
кретање лица са посебним потребама

План детаљне регулације Универзитетског комплекса 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.
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи Одлука о детаљном урбанистичком плану Универзитетског
центра на Лиману у Новом Саду (“Службени лист града
Новог Сада”, бр. 9/92 и 17/03).
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: 35-790/2009-I
26. новембар 2010. 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, 81/09 - исправка и 64/10 - одлука УС) и члана 24.
тачка 6. Статута Града Новог Сада ("Службени лист
Града Новог Сада", број 43/08) Скупштина Града Новог
Сада на XXXII седници 26. новембра 2010. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
“ВОЈИНОВО II” – ПРОШИРЕЊЕ У
СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
1. УВОД
План детаљне регулације “Војиново II�������������
”- проширење
у Сремској Каменици (у даљем тексту: план) израђен је
на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације
“Војиново II” - проширење у Сремској Каменици
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 31/09) коју је
донела Скупштина Града Новог Сада на XV
���������������
седници 25.
јуна 2009. године.
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.

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Плански основ за израду плана је Генерални план
града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 39/06) (у
даљем тексту: Генерални план) који је утврдио
смернице и критеријуме за уређење и изградњу
просторних целина и зона.

3. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Грађевинско подручје које је обухваћено планом налази се у Катастарској општини Сремска Каменица,
унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 5451/3,
5828/1 (железничка пруга) и 5803 (Улица Лоле Рибара).
Од ове тачке, у правцу истока, граница прати северну
границу парцеле број 5828/1, затим управним правцем
пресеца парцелу број 5828/1 и долази до осовине железничке пруге.
Даље граница скреће у правцу југозапада, прати
осовину железничке пруге до пресека са управним
правцем повученим из преломне тачке на граници парцела бр. 5705/7 и 5830/3. Од ове тачке у правцу северa,
граница прати претходно описани управни правац, затим западну границу парцелe број 5830/3, јужну и западну границу парцеле број 5713/12, западну границу
парцеле број 5713/13, јужну и западну границу парцеле
број 5604/4 до тромеђе парцела бр. 5604/4, 5604/5 и
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