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На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр.
72/09 и 81/09 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада
на XXIX седници 23. септембра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО
МАСАРИКОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

24. septembar 2010.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA
Члан 1.

Овом одлуком мења се и допуњава ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО МАСАРИКОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ („Службени лист Града Новог Сада“, број 2/2008) (у даљем тексту: План) у делу обухвата
Плана, и то за четири локалитета у Катастарској општини Нови Сад I.
Локалитет 1 је подручје у граници од почетне тачке
на тромеђи прцела бр. 8892, 9891 и 10584 (Масарикова
улица). Од ове тачке у правцу истока граница прати северну границу парцеле број 9891, у правцу југа прати
источну границу парцеле број 9891 и долази до тромеђе
парцела бр. 9891, 9888 и 9904. Даље граница прати
планирану регулациону линију Словачке улице и планирану границу парцеле гараже до јужне границе парцеле
број 9911, затим скреће ка западу, прати јужне границе
парцеле број 9911 и 9913, у правцу севера прати западну границе парцеле број 9913 до тромеђе парцела бр.
9913, 9912 и 9909. Од ове тачке граница прати планирану границу парцеле гараже и западну границу парцела
бр. 9906 и 9904 до тромеђе парцела бр. 9904, 9903 и
9891, затим скреће ка западу, прати јужну границу парцеле број 9891 до пресека са продуженим правцем источне границе парцеле број 9901. Даље граница скреће
ка северу, прати претходно описани продужени правац
и западну границу парцеле број 9891 и долази до тачке
која је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског подручја.
Локалитет 2 је подручје у граници од почетне тачке
на тромеђи парцела бр. 9946, 9950/3 и 10589 (Улица
Павла Папа). Од ове тачке у правцу севера граница
прати западну границу парцеле број 9950/3 и долази до
тромеђе парцела бр. 9950/3, 9950/1 и 9946. Даље граница скреће ка истоку правцем који је паралелан осовини Улице Стефана Стефановића и долази до источне
границе парцеле број 9950/3, затим скреће ка југу, прати источну границу парцеле број 9950/3, скреће ка западу, прати јужну границу парцеле број 9950/3 и долази
до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског подручја.
Локалитет 3 је парцела број 9953.
Локалитет 4 је подручје у граници од почетне тачке
на пресеку осовине Улице војводе Бојовића и правца
који спаја тромеђу парцела бр. 9993/7, 9992/2 и 10569 и
тромеђу парцела бр. 10569, 9774 и 9775. Даље граница
скреће у правцу југа, прати претходно описани правац,
затим западну границу парцела бр. 9993/7, 9993/6,
9993/1, 9993/3 и 9994, затим у правцу запада пресеца
парцелу број 9989 и долази до границе парцела бр.
9989 и 9987. Од ове тачке граница скреће у правцу југа,
прати границу парцела бр. 9989 и 9987 и продуженим
правцем долази до осовине Масарикове улице, скреће
у правцу истока, прати осовину Масарикове улице до
осовинске тачке број 1664а. Даље граница скреће ка
северу, прати осовину Улице Јована Суботића до пресека са осовином Улице војводе Бојовића, затим скреће
ка западу, прати осовину Улице војводе Бојовића и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа
границе грађевинског подручја.
Члан 2.
У Плану одељак „1.0. УВОД“ пододељак „ 1.2. Основни правци уређења простора у обухвату плана
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детаљне регулације“ у ставу 4. у првој реченици речи:
„пословни објекти“, бришу се.
У одељку „2.0. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ “пододељак „2.1. План поделе на јавно и остало
грађевинско земљиште“ став 2. мења се и гласи:
„Површине јавне намене су:
- регулације саобраћајница,
- површина под јавном гаражом,
- уређена зелена површина,
- трансформаторске станице.“
Став 4. мења се и гласи:
„Јавна гаража:
- делови парцела бр. 9950/1, 9950/2, 9950/5, 9950/6,
9960.“
Ст. 6. и 7. бришу се.
Досадашњи ст. 8. до 10. постају ст. 6. до 8.
Став 8. мења се и гласи:
„Остало грађевинско земљиште намењено је за вишепородично становање, општеградски центар уз Масарикову улицу, линијски центар уз улице Јована Суботића и Шафарикову, у блоковима бр. 12, 13, 14, 18, 19,
20, 21 и 22 и двоетажну подземну гаражу у блоку бр. 19.
У делу наведених блокова налазе се вредни објекти од
значаја за заштиту градитељског наслеђа.“
У пододељку „2.2. Подела простора на грађевинске целине према намени, функцији, начину изградње и обликовања“ подтачка „2.2.1. Урбанистичке
целине, стамбена зона, грађевински блокови“ став
2. мења се и гласи:
„Планом су обухваћени грађевински блокови бр. 13,
14, 19, 20, 21 и 22, и делови блокова бр. 12 и 18.“
У подтачки „2.2.2. Намена површина“ став 1. мења
се и гласи:
„Уз Шафарикову улицу, простор је намењен општеградском линијском центру са пословно-стамбеним
објектима, са обавезним пословним садржајем у приземљу објеката.“
У ставу 2. речи: „ове улице“ замењују се речима: „ову
улицу“.
Став 5. мења се и гласи:
„Уз Масарикову улицу у блоку број 19, простор је намењен и за чисто пословне садржаје. У унутрашњости
блока планира се подземна двоетажна гаража. Изнад
гараже у нивоу терена могуће је организовати зелену
површину са дечијим игралиштем. На тај начин би предметну површину могли користити двојако: испод нивоа
терена за подземну гаражу, а изнад за дечије игралиште и зелену површину.“
Став 9. брише се.
У досадашњем ставу 10. који постаје став 9. после
речи: „број 7,“ додају се речи: „налази се“.
У досадашњем ставу 11. који постаје став 10. после
речи: „број 12,“ додају се речи: „налази се“.
У подтачки „2.2.3. Уређење и обликовање простора“ у ставу 1. реч: „осам“ замењује се речју: „седам“,
тачка на крају реченице брише се и додају се речи: „и
део блока 12.“.
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У пододељку „2.3. План мреже инфраструктурних
система“ подтачка „2.3.1. Мрежа саобраћајне инфраструктуре“ у ставу 1. речи: „Јована Суботића,“ бришу се.
У ставу 2. прва реченица мења се и гласи:
„Део Шафарикове улице је категорисан као градска
саобраћајница и дуж ње и Улице Јована Суботића се
одвија саобраћај из правца севера ка центру града.“
У ставу 4. у другој реченици речи: „Стевана Сремца“
замењују се речју: „Словачкој“, број : „156“ замењује се
бројем: „235“, а реч „јавне“ брише се.
У подтачки „2.3.3. План водне инфраструктуре“
део „Снабдевање водом“ у ставу 4. после речи: „Стефана Стефановића“ зарез се брише и додају се речи: „и
Словачкој,“.
У делу „Одвођење отпадних и атмосферских вода“ после става 6. додаје се нови став 7. који гласи:
„У продужетку Словачке улице планира се изградња
секундарне канализационе мреже профила ∅ 250.“
Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 8. и 9.
У пододељку „2.4. План уређења зелених површина“ став 6. мења се и гласи:
„Зеленило изнад подземне гараже обухвата садњу
партерног зеленила плитког коренског система и траве
на слоју земље минималне дебљине 1 m, постављање
пергола и жардинијера.“
У пододељку „2.5. Заштита градитељског наслеђа“
у ставу 2. алинеја један брише се.
Досадашње алинеје два и три постају алинеје један
и два.
У ставу 4. у алинеји пет, број: „10,“ брише се.
У пододељку „2.7. Мере заштите и унапређења животне средине“ после става 5. додаје се став 6. који
гласи:
„Квалитет ваздуха може се обезбедити усмеравањем саобраћаја према капацитету саобраћајница
као и регулисањем постојећег режима саобраћаја, увођењем једносмерних соабраћајних праваца, увођењем
„зеленог таласа“, стварањем пешачких зона и решавањем стационарног саобраћаја. Регулисање саобраћаја, правилна звучна сигнализација, поштовање
прописа свих учесника у саобраћају, контрола техничке
исправности возила и искључивање из саобраћаја технички неисправних возила допринели би снижењу ае-
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розагађења и укупног нивоа буке. У погледу побољшања хигијенских услова и заштите животне средине,
простори за смештај контејнера за одлагање отпадака
и места за држање посуда за чување и сакупљање отпада треба да буду доступна возилима за одношење
отпада чије је максимално оптерећење до 10 t, а чија је
ширина до 2,5 m и дужина до 10 m. За сваки контејнер
потребно је обезбедити 3 m2 глатке носиве подлоге у
нивоу прилазног пута, са одвођењем атмосферских и
оцедних вода, на растојању не већем од 2 m од прилазног пута за специјална возила за одвоз смећа. За типску канту, зависно од величине, потребно је обезбедити
до 0,5 m2 једнако опремљене површине. Ови простори
морају испуњавати све хигијенске услове у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и радницима комуналног предузећа задуженом за одношење смећа. Просторни
распоред и број посуда зависи од динамике одношења.“
Досадашњи ставови 6. до 11, постају ставови 7. до 12.
Одељак „3.0. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА И КАПАЦИТЕТА ИЗГРАДЊЕ“ мења
се и гласи:

„3.0. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ
НАМЕНА И КАПАЦИТЕТИ ИЗГРАДЊЕ
Бруто површина простора обухваћеног планом 11,29 ha.
Нето површина простора обухваћеног планом ..7,77 ha.
Површине јавне намене:
- регулације саобраћајница ...............................2,73 ha,
- површина под јавном гаражом ...................... 2056 m2,
- уређена зелена површина ............................. 1875 m2,
- трансформаторске станице............................. 350 m2,
- укупно: ............................................................... 3,05 ha.
Површине за остале намене:
- блокови вишепородичног становања,
пословања и гаража .........................................8,13 ha.
Примењујући норматив 1 стан – 1 возило, односно
75 m2 бруто изграђеног простора – 1 возило, за остварене капацитете стамбеног и пословног простора потребно је обезбедити укупно 1.808 паркинг-места за мирујући саобраћај.
Анализа могућности просторног размештаја мирујућег саобраћаја

Табела број 1
Блок
Блок
Блок
Блок
Блок
Блок
Блок
Блок
Укупно

12
13
14
18
19
20
21
22

Блок
Блок
Укупно

19
21

76
114
84
175
169
175
78
125
974
235 пм
200 пм
435 пм

Улично
28
42
10
94
20
35
40
61
330

Блоковско
24
(52+20)
(40+34)
81
137
140
38
64
644

Вишеетажне гараже

235
200
435

С+П+2
С+П+2
Укупно

435
1384 пм

1,12

1,16

1,46

2,13

1,91

1,69

1,39

11,29

13

14

18

19

20

21

22

Укупно

7,77

1,00

1,36

1,46

1,73

1,04

0,811

0,78

0,27

ha

ha

0,43

Нето
површина

Бруто
површина

12

Број
блока

„Табела број 2

43408

4913

6985

7697

9065

5100

4149

3940

1559

m2

Површина
под
објектима

58843

7030

9017

10723

14650

6360

3971

4362

2730

m2

Површина
пословног
простора

90993

10352

16794

15184

16414

8855

9789

10996

2611

m2

Површина
стамбеног
простора

149836

17409

25107

25904

31329

15215

13760

14876

5341

m2

Укупна
површина

1007

102

160

177

205

94

123

118

28

Број
станова

3021

306

480

531

615

282

369

354

84

Број
становника

У пододељку „3.1. ПЛАНИРАНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПО БЛОКОВИМА“ Табела број 2 мења се и гласи

267

220

284

278

327

193

324

316

388

306

352

363

402

271

422

453

76

ст/ha

ст/ha
92

Нето
густина
становања

Бруто
густина
становања

51,75

49

57

52

52

46

52

49

57

%

Степен
заузетости

1,83

1,68

2,5

1,75

1,8

1,45

1,68

1,84

1,97

Степен
изграђености

„.
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У одељку „4.0. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА“
пододељак „4.2. Правила уређења и правила
грађења по блоковима“ подтачка „4.2.1. Правила
уређења и правила грађења у блоку број 12“ у ставу
1. у првој реченици реч „источном“ брише се.
У делу „Постојећи објекти“ ст. 1. и 2. бришу се.
Досадашњи став 3. постаје став 1.
Део „Планирани културно-пословни центар“ брише се.
У делу „Планирани вишепородични стамбенопословни низови“ у ставу 1. у првој реченици број: „1,“
брише се.
У подтачки „4.2.5. Правила уређења и правила
грађења у блоку број 19“ у ставу 5. у првој реченици
реч: „северном“ замењује се речју: „централном“, а после речи: „планирана је“ додаје се реч: „вишеетажна“.
У делу „Планирани вишепородични стамбенопословни низови“ у ставу 1. у првој реченици број: „17,“
брише се.
Делови „Вишеетажна гаража у Улици Масариковој“ брише се и додаје се део „Пословни објекат у Масариковој улици“ који гласи.
„Пословни објекат у Масариковој улици
У Масариковој улици број 17, на парцели површине
2222 m2, која је у корисништву Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, планира се
изградња пословног објекта спратности С+П+2+Пк.
Објекат се гради као део уличног и дворишног низа. Могућа је етапна изградња како би се до привођења намени могао задржати пословни дворишни објекат спратности П+1. Обавезна је изградња пасажа из Масарикове
улице. Слободни део парцеле намењен је пешачкој комуникацији кроз блок између улица Масарикове и Словачке са уређеном и озелењеном површином.“
Део „Уређена зелена површина“ мења се и гласи:
„Вишеетажна гаража и уређена зелена површина
У централном делу блока број 19, између улица Арсе
Теодоровића и Стевана Сремца, са прилазом из Словачке улице планира се подземна двоетажна гаража са
235 паркинг места. Површина овог простора износи
1875 m2. Изнад гараже планирана је уређена зелена
површина са дечијим игралиштем.“
У подтачки „4.2.7. Правила уређења и правила
грађења у блоку број 21“ у делу „Постојећи објекти“
став 3. мења се и гласи:
„У Шафариковој улици број 15 објекат је намењен вишепородичном становању са локалима у приземном
делу.“

24. septembar 2010.

Став 5. мења се и гласи:
„У делу блока број 21 у Шафариковој улици број 7
планским решењем предметни објекат је категорисан
као значајан за заштиту градитељског наслеђа, спратност објекта је С+П+1+Т. Као резултат преиспитивања
постојећег стања објекта, на основу добијеног
мишљења од стране Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада предлаже се измена, којом се
омогућава надоградња објекта на С+П+2+Пк, (испод кубатуре кровне конструкције) уз уградњу следећих услова прописаних од стране Завода за заштиту споменика
културе Града Новог Сада:
- Евидентирани објекат у Шафариковој улици број 7
могуће је надоградити за један спрат при чему је потребно доминантне нове елементе извести по узору на
доње постојеће, уз поштовање аутентичне величине отвора, облика и боје оригинала. Пројектантски решити
спој са суседним објектом у савременим материјалима
како би грађевинска интервенција била јасна на фасади. У пројектовању сарађивати са Заводом за заштиту
споменика културе Града Новог Сада.“
У делу „Планирани вишепородични стамбенопословни објекти“ у ставу 14. прва реченица мења се
и гласи:
„Дворишни објекти су спратности С+П+2+Пк.“.
У делу „Јавна гаража“ у ставу 1. у првој реченици
реч: „вишеспратна“ замењује се речју: „вишеетажна“.
У подтачки „4.4.1. Услови за изградњу саобраћајних површина“ у делу „Услови за изградњу паркинг
гараже“ став 2. мења се и гласи:
„Према намени, унутарблоковска гаража у блоку
број 21 је јавна и намењена за паркирање путничких аутомобила. По величини и категоризацији јавне гараже
су велике надземне гараже према категоризацији Правилника.“
Одељак „5.0. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА“ мења
се и гласи:

„5.0. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
У циљу обезбеђења неопходних саобраћајних и инфраструктурних услова за изградњу и функционисање
планираних садржаја на обухваћеном простору, приоритетни радови на уређивању грађевинског земљишта
су:
- реконструкција саобраћајних површина у Улици Арсе Теодоровића, и
- реконструкција коловоза у Улици Стевана Сремца.

24. septembar 2010.
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Табела: Процена улагања из јавног сектора
Редни
Опис радова
број
1.

Јед.
мере

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна цена
8.293.500

1.1.

Реконструкција коловоза

m

2

1.2.

Реконструкција тротоара

m

2

2.

Количина

2.360

2.850

825

1.900

ХИДРОТЕХНИКА

6.726.000
1.567.500
20.736.600

2.1.

Kанализациони вод ∅ 800 mm

m

650

28.500

2.2.

Водоводна мрежа ∅ 250 mm

m

80

7.125

570.000

2.3.

Водоводна мрежа ∅ 100 mm

m

480

3.420

1.641.600

3.

УКУПНО

18.525.000

29.030.100

Процена средстава дата је по ценама за мај 2009.
године.
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.“

Члан 4.
Ова одлука 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: 35-439/2010-I
23. септембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић,с.р.

Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
1.

Извод из Генералног плана града Новог
Сада до 2021. године са означеним предметним простором............................................А-4

2.

Катастарска подлога са границом грађевинског рејона обухваћеног планом са
означеним локалитетима измена ............ Р 1:1000

3.

План саобраћаја са нивелационим и
регулационим решењем и са правилима
уређења и изградње објеката
Извод из важећег плана са означеним
локалитетима измена ............................... Р 1:1000

4.

План намене земљишта, регулације,
нивелације и саобраћаја .......................... Р 1:1000

5.

План регулације површина јавне
намене ........................................................ Р 1:1000

6.

План водне инфраструктуре .................... Р 1:1000

7.

План енергетске инфраструктуре ............. Р 1:100

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду
израђена 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.

622
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIX
седници 23. септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД,
НОВИ САД
I
ГОРДАНИ СТАНИВУКОВИЋ ВИШЊИЋ, престаје функција члана Надзорног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Нови Сад, на основу поднете
оставке.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-170-I
23. септембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић,с.р.
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