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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 године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКА ОКО ЛОВЋЕНСКЕ  УЛИЦЕ 

У НОВОМ САДУ

1. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

План детаљне регулације блока око Ловћенске ули-
це у Новом Саду (у даљем тексту: план) израђен је на 
основу Одлуке о изради плана детаљне регулације 
блока око Ловћенске улице у Новом Саду, коју је донела 
Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 25. јуна 
2009. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 
29/2009). 

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

Према Генералном плану, простор унутар границе 
овог плана, намењен је општеградском центру и Уни-
верзитету.

Планом је обухваћен простор између улица Раднич-
ке, Стражиловске и Булевара цара Лазара. На овом 
простору делом је започета реализација на основу ва-
жећих планских докумената.

 

2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ 
 ПОДРУЧЈА

Грађевинско подручје које је обухваћено планом на-
лази се у Катастарској општини Нови Сад II, унутар опи-
сане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског под-
ручја одређена је укрсна тачка осовина улица Радничке 
и Стражиловске. Идући ка југу граница се поклапа са 
осовином Стражиловске улице до укрсне тачке са осо-
вином Булевара цара Лазара, затим скреће ка југозапа-
ду по осовини Булевара цара Лазара до укрсне тачке са 
осовином Ловћенске улице. Из ове тачке граница се ло-
ми у правцу севера по осовини Ловћенске улице до тач-
ке која је удаљена 15 m од северне фасаде зграде број 
16 у Ловћенској улици, затим се ломи ка западу по ли-
нији која је паралелна са северном фасадом зграде 
број 16 и на одстојању од 15 m од ње до тачке која је у 
пресеку са продуженим правцем западне међе парцеле 
број 886/2, даље се граница поклапа са западном 
међом парцела бр. 886/2, 872, 873/2, 874, 875, 876, 878, 
и у том правцу пресеца Радничку улицу до осовине. Од 
ове тачке граница се ломи ка истоку по осовини Рад-
ничке улице до укрсне тачке са осовином Стражилов ске 
улице, која је утврђена за почетну тачку описа границе 
грађевинског подручја.

 Површина која је обухваћена планом је 2,47 ha.

 3.  ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА СА 
  ПОДЕЛОМ ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ 
  ЦЕЛИНЕ И НУМЕРИЧКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА

Простор обухваћен планом има изузетно атрактиван 
положај будући да се у непосредном окружењу налазе 
садржаји од значаја за шире градско подручје (спортс-
ко-пословни центар, Универзитетски комплекс, комп-
лекс правосудних органа).

На основу планских документа започета је реализа-
ција овог подручја. Основни концепт подразумева про-
сторне интервенције којим ће се довршити започета ре-
конструкција простора уз поштовање и очување 
постојећих амбијенталних вредности и специфичности 
локалитета. На основу планираних садржаја, простор 
представља функционално јединствену целину која се 
састоји из озелењене, јавне блоковске површине уз Бу-
левар цара Лазара, намењене Универзитетском комп-
лексу, те два блока уз Ловћенску улицу намењена опш-
теградском центру. Један блок се формира између 
улица Ловћенске, Радничке и Стражиловске, а други из-
међу улица Ловћенске и Радничке и саобраћајнице која 
служи за приступ гаражи ‘’Спенса’’. 

Укупна бруто површина грађевинског подручја обух-
ваћеног планом је 2,47 ha.

Нето површина грађевинског подручја је 1,92 ha.
Укупна бруто изграђена површина под објектима је 

6.900 m2.
Укупна бруто развијена површина објеката је 30.830 m2.
Укупна површина станова је 26.230 m2.
Број станова (просечна нето површина планираних 

станова 60 m2) је 437.
Површина пословног простора је 4.600 m2.
Број потребних паркинг-места, 70 m2 изграђеног 

 пословног односно стамбеног простора (бруто) 
 1 паркинг-место ........................................................ 535.

Индекс изграђености је:
 - бруто ................................................................1,24,
 - нето ..................................................................1,60.
Индекс заузетости је:
 - бруто ...........................................................27,93%,
 - нето ............................................................ 35,93%.
У оквиру побројаних садржаја јавне површине заузи-

мају следеће површине:
 - саобраћајнице ........................................ 6.997 m2,
 - заједничка блоковска површина ........... 5.040 m2,
 - трансформаторске станице ....................... 98 m2.

4.  ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
 НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ 

Планом су површине јавне намене разграничене од 
осталих површина градског грађевинског земљишта. 
Од целих и делова постојећих парцела образоваће се 
грађевинске парцеле према графичком приказу. 

Јавне површине су:
- саобраћајнице: цела парцела број 871, и делови 

парцела бр. 775, 866/1, 886/1, 7758/1, 7815;
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- заједничка блоковска површина: делови парцела 
бр. 866/1 и 886/1;

- трансформаторске станицe: делови парцела бр. 
866/1 и 866/2.

 У случају неусаглашености бројева наведених пар-
цела и бројева парцела на графичком приказу “План 
намене земљишта са условима за формирање грађе-
винских парцела” у Р 1:1000, важи графички приказ. 
Планиране регулационе линије дате су у односу на осо-
вине саобраћајница или у односу на постојеће границе 
парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су коор-
динатама осовинских тачака које су дате на графичком 
приказу. 

Грађевинско подручје обухваћено планом има над-
морску висину од 76,20 - 76,40 m у  Радничкој улици и 
77,40 - 77,80 m на Булевару цара Лазара. Ловћенска 
улица има коте терена 76,30-76,80 m и на том терену су 
изграђени објекти на обе стране улице. Коловоз у Стра-
жиловској улици има коту 76,23 m на раскрсници са 
Радничком улицом, а на раскрсници са Булеваром цара 
Лазара има коту коловоза 77,70 m. Коте тротоара око 
објеката су у нивоу терена код постојећих објеката. 
Планирани објекти имају нивелете тротоара 77,35 m, а  
заједничке манипулативне површине 76,70 m - 76,80 m.

 

5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ 
 ИНФРАСТРУКТУРЕ

5.1. Саобраћајна инфраструктура 

Обухваћени простор окружен је следећим улицама:
- Радничком улицом са северне стране,
- Стражиловском улицом са источне стране, и
- Булеваром цара Лазара са југоисточне стране.
На обухваћеном простору не планирају се интервен-

ције на саобраћајној мрежи, осим проширења западне 
регулације Стражиловске улице, као и проширење ко-
ловоза са две на четири саобраћајне траке.

5.2.  Водна инфраструктура

 Снабдевање водом

Снабдевање водом биће решено преко постојеће и 
планиране водоводне мреже у оквиру водоводног сис-
тема Града Новог Сада.

Примарна водоводна мрежа постоји у Радничкој ули-
ци, профила Ø 250 mm. Секундарна водоводна мрежа 
постоји у Стражиловској и Ловћенској улици и профила 
је Ø 100 mm.

Изградња секундарне водоводне мреже профила 
Ø 100 mm планира се у Радничкој и Стражиловској ули-
ци, као и у делу Булевара цара Лазара.

Планом се оставља могућност реконструкције до-
трајалих деоница постојеће водоводне мреже, као и 
њихово измештање у профилу улице, а према планира-
ном распореду инсталација.

Положај постојеће и планиране водоводне мреже 
дат је у графичком приказу ''План водне инфраструкту-
ре'' у Р 1:1000.

 Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће ре-
шено преко постојеће и планиране канализационе мре-
же заједничког типа у оквиру канализационог система 
Града Новог Сада.

Примарна канализациона мрежа постоји на Булева-
ру цара Лазара, профила  320/170 cm и у Радничкој 
улици, профила  Ø 700 mm.

Секундарна канализациона мрежа постоји у Стражи-
ловској и Ловћенској улици, профила Ø 300 и Ø 250 mm. 
Секундарна мрежа из Ловћенске улице оријентисана је 
на примарну мрежу у Радничкој улици, док је секун-
дарна мрежа из Стражиловске улице делом оријенти-
сана на примарну канализацију у Радничкој улици, а 
делом на колектор на Булевару цара Лазара.

Планира се реконструкција постојеће примарне ка-
нализационе мреже у Радничкој улици. Планирана ка-
нализација биће профила Ø 700 mm.

Изградња секундарне канализационе мреже профи-
ла Ø 250 mm планира се на паркингу према Булевару 
цара Лазара, са оријентацијом на канализацију у 
Ловћенској улици.

Планом се оставља могућност реконструкције до-
трајале канализационе мреже, као и њено измештање у 
профилу улице, а према планираном распореду инста-
лација.

Постојећа и планирана канализациона мрежа функ-
ционисаће у оквиру јужног градског канализационог 
слива. Укупно прихваћене воде биће оријентисане пре-
ма главној црпној станици 1 (ГЦ1).

Положај постојеће и планиране канализационе мре-
же дат је у графичком приказу ''План водне инфраструк-
туре'' у Р 1:1000.

5.3.  Енергетска инфраструктура

 Снабдевање електричном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати електричном енер-
гијом из јединственог електроенергетског система. Пре-
ласком на двостепени систем трансформације транс-
форматорска станица (ТС) 35/(20)10 kV ‘’Центар’’ ће се 
реконструисати на 110/20 kV напонски ниво и биће ос-
новни 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 дистрибутивних 
ТС 20/0,4 kV на подручју. Од дистрибутивних ТС ће по-
лазити дистрибутивна 0,4 kV мрежа до потрошача, чи-
ме ће се омогућити квалитетно снабдевање електрич-
ном енергијом постојећих и планираних садржаја на 
овом подручју. 

У односу на планирану изградњу на овом подручју, 
потребно је изградити још једну дистрибутивну ТС и по-
везати је у електроенергетски систем. За пролаз елект-
роенергетских каблова и прилаз трансформаторским 
станицама потребно је обезбедити право службености 
пролаза, као и одговарајућу ширину и висину пасажа 
(3,5 x 4 m).  Постојећу 10 kV мрежу потребно је прилаго-
дити за рад на 20 kV напонском нивоу.
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Планирана 20 kV мрежа и 0,4 kV мрежа ће се гради-
ти каблирањем, на местима у профилима улица како је 
планом дефинисано.

 Снабдевање топлотном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом 
из градског топлификационог система. Основни објекат 
за снабдевање биће топлана “Југ”, од које полази повез-
ни вреловод Ø 400 који пролази поред градског стадио-
на и “Спортског и пословног центра Војводина” до Рад-
ничке улице. Са овог вреловода су изведени прикључци 
до постојећих објеката.

Снабдевање топлотном енергијом планираних обје-
ката биће решено са постојеће вреловодне мреже из-
градњом прикључка до топлотних подстаница у објек-
тима. 

Преко подручја пролазе и веома битне термоенер-
гетске инсталације за пренос и снабдевање топлотном 
енергијом топлане “Југ” - повезни гасовод који полази 
од Главне мерно-регулационе гасне станице (ГМРС) 
“Нови Сад 1”, као и повезни вреловод који полази од 
Главне разделне станице (ГРС) топлификационог сис-
тема. Приликом извођења грађевинских радова у бли-
зини ових инсталација поштовати све услове заштите 
према важећим правилницима и техничким прописима.

5.4. Телекомуникације

Ово подручје ће бити комплетно прикључено у теле-
комуникациони систем преко аутоматске телефонске 
централе “Лиман I” у Улици др Илије Ђуричића и преко 
подземне мреже телефонских каблова у околним ули-
цама.

 Да би се омогућило прикључење планираних сад-
ржаја у телекомуникациони систем, потребно је до но-
вих објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које 
ће пролазити будућа телефонска инсталација, односно 
инсталација кабловског дистрибутивног система.

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

6.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

6.1.    Уређење зелених површина

Најзначајнија зелена површина типа сквера, форми-
рана је на углу Стражиловске улице и Булевара цара 
Лазара. Уједно овај комплекс чини, у вегетацијском 
смислу и због пешачког транзита, сегмент линеарног 
зеленог појаса уз ширу регулацију Булевара цара Лазара. 

Пројекат уређења слободног простора треба да се 
базира на задржавању и допуни постојећих тврдих 
лишћара и декоративног трајнијег парковског дендро-
асортимана.

Простори испред објеката треба да су атрактивно 
уређени, да се поштују конфигурација и могућности те-
рена, као и да се ускладе са садржајима околних пос-
тојећих и планираних објеката. Овде ће бити заступље-
на и декоративна вегетација обликованих форми, 

различите боје крошње и времена цветања и плодоно-
шења. Травњаци треба да су отпорни на гажење, са де-
коративном полеглим или обликованим зимзеленим 
шибљем и цветним апликацијама перена (трајница) и 
сезонског цвећа.

Постојећи дрворед од квалитетних стабала копри-
вића у Радничкој улици треба задржати и сачувати, уз 
редовне мере неге према условима претходне заштите 
(пододељак 6.3.).

Од постојеће вегетације посебно се издвајају соли-
терна стабла и групација белих топола на зеленој повр-
шини уз Булевар цара Лазара.

Сви паркинзи треба да се налазе под крошњама ви-
соких лишћара.

Концепт отворености партерног решења према рас-
крсници Стражиловске улице и Булевара цара Лазара 
условљен је густином подземних инсталација.

Улично зеленило задржава се и употпуњује према 
садржају попречних профила саобраћајница - улице 
Радничка, Ловћенска и Булевар цара Лазара.

Планира се становање средњих густина, те је мини-
мум зелених површина на парцелама око 20%. Унутра-
шњи простори на парцелама су скучени, нарочито на 
деловима где се планирају гараже. Из тог разлога се 
предлажу поред пирамидалних и уско формираних ста-
бала дрвећа и шибља, пузавицама обрасли зидови, 
озелењене жардинијере и сл. 

Предбаште у Радничкој улици најцелисходније је об-
радити покривачима тла, пузајућим зимзеленим 
шибљем и другим врстама које подносе засену.

Квалитетну трајну вегетацију потребно је геометарс-
ки детаљно снимити, а меке лишћаре сукцесивно мења-
ти (извођачки пројекат разрадити у више временских 
фаза). У пројекат дефинитивног уређења максимално 
укључити здрава стабла лишћара и четинара. За ново 
озелењавање користити најквалитетније декоративно 
дрвеће старости најмање 8 година. Озелењавање уск-
ладити са осталим елементима уређења простора: јав-
на расвета, подземна инфраструктура, усклађена ниве-
лација травњака и поплочаних површина и стаза.

6.2. Заштита градитељског наслеђа

У обухвату плана није утврђено постојање архео-
лошког налазишта. То не искључује могућност појаве 
остава, гробова или других остатака материјалних кул-
тура. На основу члана 109. став 1. Закона о културним 
добрима (“Службени гласник РС”, број 71/94), обавезан 
је инвеститор, односно извођач радова, ако током 
грађевинских и других радова наиђе на археолошко на-
лазиште или предмете, да без одлагања прекине радо-
ве, о налазу обавести надлежни завод за заштиту спо-
меника културе, те да предузме мере да се налаз не 
уништи и да се сачува на месту и у положају у ком је от-
кривен.

  

6.3. Мере и услови заштите и унапређења 
  животне средине

Приликом извођења радова на постојећим објекти-
ма, као и приликом градње нових, треба водити рачуна 
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о обезбеђивању свих потребних услова заштите у пог-
леду геотехничких и сеизмичких карактеристика тла и 
статичких и конструктивних карактеристика објеката. 
Сви радови и заштитне мере морају бити у складу са 
прописима за изградњу објеката.

За потребе становања обезбедиће се услови за ста-
ционарни саобраћај према усвојеним критеријумима и 
нормативима.

Све слободне површине употпуниће се зеленилом 
где то услови саобраћаја и распоред инсталација доз-
вољавају. 

Јавне површине (тротоари, пешачке стазе, пешачки 
прелази, прилази објектима и сл.), као и хоризонталне и 
вертикалне комуникације, морају обезбедити услове за 
несметано кретање деце, старих, хендикепираних и ин-
валидних лица у складу са Правилником о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са несмета-
ним кретањем деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица (“Службени гласник РС”, број 18/97), као и 
другим важећим прописима и стандардима који регули-
шу ову област.

Заштита од пожара обезбедиће се у складу са Зако-
ном о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, број 
111/2009) и Правилником о техничким нормативима за 
хидрантску мрежу за гашење пожара (“Службени лист 
СФРЈ”, број 30/91), што подразумева обезбеђење ватро-
преградних површина, употребу незапаљивих мате-
ријала приликом градње објеката, реализацијом про-
тивпожарне хидрандске мреже и могућност приступа 
свим објектима.

Ради сагледавања утицаја и промена које ће се ис-
пољити на простору плана као последица разних актив-
ности на услове живота, потребно је да се прате кван-
титативни и квалитативни показатељи стања средине и 
да се обезбеди контрола свих захвата и активности.

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. Потребно је обезбедити да највиши 
ниво буке не прелази вредност од 55 db(A) ноћу и 65 
db(A) дању, односно у згради максимум 30 db(A) ноћу и 
35 db(A) дању. 

На подручју плана свака зграда или група зграда 
треба да има сабирни пункт за смештање сабирних по-
суда – канти или контејнера који треба да задовоље за-
хтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве свих корис-
ника јавних површина, као и површина са посебном 
наменом. Прилазни путеви до места за држање посуда 
за чување и сакупљање отпада треба да буду доступни 
возилима за одношење отпадака. 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 прилаз-
ног пута специјалног возила за одвоз смећа. За типску 
канту, зависно од величине, потребно је обезбедити до 
0,5 m² једнако опремљене површине. Ови простори мо-
рају испуњавати све хигијенске услове у погледу редов-
ног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног 
приступа возилима и радницима комуналног предузећа 
задуженом за одношење смећа.

 Заштита природе

Ако се у току извођења грађевинских, водопривред-
них и других радова наиђе на природно добро које је 
геолошко-палеонтолошког и минералошко-петрографс-
ког порекла, за које се претпоставња да има својства 
природног споменика, извођач радова је дужан да о то-
ме обавести организацију за заштиту природе и да пре-
дузме мере да се до доласка овлашћеног лица природ-
но добро не оштети или уништи. Међутим, у обухвату 
плана налази се дрворед копривића у Радничкој улици, 
који је у поступку стављања под заштиту. Граница за-
штите споменика природе “Дрворед копривића у Рад-
ничкој улици у Новом Саду” обухвата катастарску пар-
целу број 7758 (Радничка улица) и део парцеле број 
7754/1 која се надовезује на парцелу број 7758 до саме 
раскрснице са Кејом жртава рације.

На простору предложеног споменика природе “Дрво-
ред копривића у Радничкој улици у Новом Саду”, према 
захтеву Завода за заштиту природе Србије утврђене су 
следеће мере и услови:

 “Обезбеђује се:

- примена мера одржавања,
- задржавање постојеће травне површине испод 

стабала, а евентуална реконструкција Радничке 
улице мора да обезбеди минималну површину от-
вора (незастртих површина) од 9 m2 по стаблу, 

- ревитализација у складу са условима Завода за 
заштиту природе Србије,

- задржавање гранитне коцке као коловозног засто-
ра у циљу очувања амбијенталних вредности,

- у случају реконструкције улице у зони испод кро-
шњи дрвећа морају се поставити шупљикави бе-
тонски елементи како би се омогућило прозрачи-
вање кореновог система и водопропустљивост 
површинског слоја,

- коришћење заштићеног природног добра у едука-
тивне сврхе,

- обављање научних истраживања која не угрожа-
вају дрворед. 

 Забрањено је:

- нарушавање континуитета дрвореда, 
- заузимање простора где изостају стабла било ка-

квим трајним или привременим објектима, 
- застирање простора око дебла (минимална повр-

шина рупе 9 m2),
- предузимање свих радова који нису у складу са 

заштитом, а који би узроковали нарушавање пеј-
зажне вредности или довели до деградације ква-
литета и својстава природног добра, 

- употреба препарата (осим оних који се користе за 
заштиту), који би угрозили виталност  дендрофон-
да и квалитет земљишта и подземних вода, 

- непланска сеча, уклањање и оштећење биљака 
(ломљење, кидање, вађење, брање и уништавање 
биљака), 
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- уношење у дрворед свих осталих врста сем 
копривића и примена ма које врсте у партерном 
уређењу простора испод крошњи (изузетак пред-
ставља травни покривач који је потребно форми-
рати 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.”

6.4. Заштита од елементарних непогода, 
  пожара, техничко-технолошких несрећа 
  и ратних дејстава 

 Заштита од потреса

Приликом пројектовања нових објеката обавезно је 
применити Правилник о техничким нормативима за из-
градњу објеката високоградње у сеизмичким подручји-
ма (“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 
и 52/90) ради обезбеђења заштите од максималног оче-
киваног удара 8° MCS.

 Заштита од поплава

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

 Заштита од пожара

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

 Заштита од ратних разарања

Мере заштите становништва од ратних разарања 
подразумевају планирање склоништа на следећи на-
чин:

-  за планиране пословне објекте обавезно је изгра-
дити склоништа за 1/5 броја запослених у највећој 
смени; уколико је капацитет до 25 особа, градити 
склоништа допунске заштите, отпорности 50 – 100 
kPa, а за капацитет преко 25 особа, склоништа ос-
новне заштите, отпорности 100 – 200 kPa;

-  за вишепородично становање, за објекте са мање 
од 20 станова, изградити склоништа допунске за-
штите, отпорности 50 – 100 kPa, а за објекте са 
преко 20 станова изградити склоништа основне 
заштите, отпорности 100 – 200 kPa.

Пожељно је да се склоништа користе двонаменски, 
најбоље као гараже или складишни простор. 

7.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

7.1. Општа правила грађења

Максимална зона изградње објеката дефинисана је 
на графичком приказу “План регулације, нивелације и 

саобраћајне инфраструктуре” у Р 1:1000. Могућа су 
мања одступања ради уклапања у окружење суседних 
парцела, с тим да не могу бити већа од 5%. Део под-
румске етаже изван хоризонталног габарита основног 
објекта не улази у обрачун изграђености парцеле, под 
условом да је етажа целом својом висином подземна.

Грађевинска и постојећа или планирана регулациона 
линија се поклапају, изузев у Радничкој улици где су 
грађевинска и регулациона линија на  растојању  које је 
дефинисано на графичком приказу “План регулације, 
нивелације и саобраћајне инфраструктуре” Р 1:1000. У 
том случају, простор  између грађевинске и регулацио-
не линије могуће је уредити украсним зеленилом, а 
парцеле се могу оградити транспарентном оградом ви-
сине до 1,20 m.

Неизграђени део парцеле је намењен отвореним 
паркинзима, зеленилу, контејнерима за смеће и сл.

Висина објекта дефинисана је бројем корисних над-
земних етажа.

Ради обезбеђивања колског приступа у дворишне 
делове парцела, објекти у непрекинутом низу морају 
имати пасаж минималне ширине 3,5 m и висине 4 m.

Препоручује се смирена, али репрезентативна архи-
тектура, једноставних геометријских форми и облика, 
без сувишних еклектичких и других елемената који нису 
у функцији објекта и не одражавају његов карактер и 
намену.

Поједини грађевински елементи изнад приземне 
етаже (еркери, доксати, балкони и сл.) могу прећи 
грађевинску линију максимално 120 cm, рачунајући рас-
тојање од грађевинске линије до хоризонталне пројек-
ције елемента који је препуштен. Максимална површи-
на ових елемената, односно њихова вертикална 
пројекција, не сме бити већа од 50% површине фасаде, 
не рачунајући приземље.

Кота пода приземља пословне намене је 0,20 m ви-
ша од коте уличног тротоара, а кота пода приземља 
стамбене намене може бити максимално за 1,2 m виша 
од коте уличног тротоара. Висинска разлика се решава 
денивелацијом унутар објекта. 

Обавезна намена приземља планираних објеката 
дуж Стражиловске улице је пословање.

Максимална дозвољена чиста висина пословних 
приземља са галеријом износи 5,8 m, с тим да се виси-
не венаца приземља објеката у непрекинутом низу мо-
рају ускладити међусобно.

Сви објекти треба да буду прилагођени несметаном 
кретању лица са посебним потребама.

Код реализације стамбених објеката просечна вели-
чина стана је 60 m² (нето). Минимална стамбена једини-
ца је 24 m² (нето).

Обавезна је изградња подрумске или сутеренске 
етаже у свим планираним објектима, која се намењује 
за гаражирање возила, помоћне и техничке просторије.

Паркирање се решава и у оквиру парцеле, уз макси-
мално могуће усклађивање броја стамбених и послов-
них јединица са бројем паркинг-места. Уколико се у 
дворишном делу парцеле планира изградња низа при-
земних гаража, кров мора бити благог нагиба до 10°,  са 
падом према парцели корисника.
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Атмосферске падавине код нових  и  код постојећих 
објеката треба  да се одводе са зграде и са других не-
пропусних површина на сопствену или јавну парцелу, а 
не на суседне парцеле. Олуке и олучне вертикале пос-
тављати тако да не нарушавају фасадне површине.

Поткровну етажу планираних објеката обликовати 
као косу кровну конструкцију са вертикалним назитком 
максималне висине 160 cm или, с обзиром на непосред-
но окружење, обликовати као повучену пуну етажу са 
косим кровом. 

Поткровна етажа осветљава се преко кровних про-
зора у равни крова. Кровни вертикални прозори, та-
козване баџе, код изградње нових објеката, нису доз-
вољени.

Maксимални нагиб кровних равни код косих кровних 
конструкција је 30º.

Склоништа се планирају у оквиру  објеката, у складу 
са прописаним нормама.

Код свих постојећих објеката не дозвољава се 
промена хоризонталног и вертикалног габарита изузев 
могућности доградње терасе оријентисане ка дворишту, 
максималне дубине 2 m.

Дозвољава се промена намене стамбеног у послов-
ни простор код постојећих објеката. 

7.2.  Специфична правила грађења по објектима 

Задржавају се сви новоизграђени објекти на углу Бу-
левара цара Лазара и Стражиловске улице (парцела 
број 866/2) спратности П+5+Пк са гаражама (П).

 Дуж Стражиловске улице планира се из-
градња стамбено пословних објеката спратности 
Су+П+Г+4+Пк. Обавезна намена приземља ових објека-
та је пословање.  

Изузетно, на углу улица Радничке и Стражиловске, 
за планирани објекат на парцели број 864 омогућава се 
изградња препуста (дубине до 1,20 m) на уличним 
фасадама без ограничења процента заузетости 
површине фасаде, те изградња или галерије (повезане 
са приземном етажом) или мезанина (независне етаже 
намењене пословању или становању) изнад приземља, 
али тако да укупна чиста висина приземља с мезанином 
буде максимално 5,80 m. Уколико се грађевинска 
парцела формира спајањем делова парцела бр. 864 и 
865, могуће је и проширење самог габарита приземља 
на дворишном делу (графички дефинисаном П) парцеле 
број 864. Није обавезан колски приступ у дворишни део 
парцеле број 865, већ се препоручује лифт са гаражи-
рањем возила у два подземна нивоа.

Од улица до планиране трансформаторске станице 
на парцели број 866/1, потребно је обезбедити коридор 
за изградњу 20 и 0,4 kV кабловске мреже, и то кроз 
пасаже планираних објеката у Стражиловској улици 
број 12 (Су+П+Г+4+Пк) и у Ловћенској улици број 5 
(Су+П+2+Пк).  

У Ловћенској улици задржавају се новоизграђени 
објекти на парцелама бр. 866/2, 873/2, 867, 869, 870 и 
877. 

Планира се надоградња објеката у Ловћенској улици 
бр. 4, 6 и 8 до спратности П+2+Пк. На овим парцелама 
могућа је и замена постојећих стамбених објеката но-

вим објектима спратности Су+П+2+Пк, уз услов да се 
регулациона и грађевинска линија планираних објеката 
поклапају, као и да степен заузетости парцеле не пре-
лази 40%. У западним деловима ових парцела, према 
саобраћаjници која служи за приступ постојећој гаражи 
“Спенса”, планира се изградња пословних анекса спрат-
ности П, оријентисаних главном фасадом према саоб-
раћајници.

Задржавају се постојећи објекти у Радничкој улици 
бр. 6, 8, 12 и 14 (без пословног приземног анекса до ре-
гулационе линије). У Радничкој улици бр. 4 и 10 планира 
се замена постојећих приземних објеката новим стам-
бено пословним објектима, или надоградња постојећих 
објеката. Спратност планираног објекта у Радничкој 
улици број 4 је Су+П+2+Пк, а у Радничкој улици број 10 
је П+2+Пк.

Грађевинска линија свих објеката у Радничкој улици 
повучена је у односу на регулациону линију на рас-
тојању од 5,0 m. Простор између регулационе и грађе-
винске линије могуће је уредити украсним зеленилом, а 
парцеле се могу оградити транспарентном оградом ви-
сине до 1,20 m. 

7.3. Правила парцелације 

На простору обухваћеном планом у већој мери се 
задржава постојећа парцелација. 

Изузетак је парцела број 866/1 где се планира парце-
лација у складу са графичким приказом “План намене 
земљишта са условима за формирање грађевинских 
парцела” у Р 1:1000. 

Препоручљиво је, али не и обавезујуће, формирање 
грађевинске парцеле спајањем парцела бр. 864 и 865.

Планира се издвајање делова парцела бр. 864, 865 
и 866/1 ради формирања јавне површине улице. 

7.4.  Услови за несметано кретање и приступ
  особама са инвалидитетом, деци и старим 
  особама

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пе-
шачких површина применити Правилник о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са несмета-
ним кретањем деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица (“Службени гласник РС”, број 18/97). У ок-
виру сваког појединачног паркиралишта или гараже 
обавезно предвидети резервацију и обележавање пар-
кинг места за управно паркирање возила инвалида, у 
складу са стандардом SRPS U.А9.204.

7.5.  Услови за грађење саобраћајних површина

Условљава се задржавање гранитне коцке у Раднич-
кој улици ради очувања амбијенталне вредности. 

Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бе-
тонских 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 (ин-
сталација). Паркинзи могу бити уређени и тзв. “перфо-
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рираним” плочама - префабрикованим танкостеним 
пластичним (или сл.) елементима који обезбеђују усло-
ве стабилности подлоге, довољне за навожење возила 
и истовремено омогућавају одржавање (узгајање) нис-
ког растиња. 

Приликом изградњи нових и уређења постојећих 
паркинга обавезно сачувати и заштитити постојеће др-
веће.

Ширина паркинг простора за управно паркирање из-
носи од 2,3 m  до 2,5 m, а дужина од 4,6 m (са препус-
том и препоручује се због уштеде простора) до 5 m. На 
местима где то услови дозвољавају, а постоје потребе, 
могућа је изградња јавних паркинга (иако нису уцртани 
у графичким приказима и профилима улица).

Прикључење објеката на саобраћајну уличну мрежу 
планира се једним колским пролазом по грађевинској 
парцели. Колски пролази кроз објекте (пасажи) морају 
бити минималне ширине 3,5 m и висине 4 m. 

Паркирање возила за сопствене потребе власници 
вишепородичног стамбеног објекта по правилу обез-
беђују на грађевинској парцели изван површине јавног 
пута, и то једно паркинг или гаражно место на један 
стан, односно једно паркинг место на 70 m² корисне 
површине.

7.6.  Услови зa прикључење на комуналну 
  инфраструктуру

7.6.1. Услови за прикључење на водоводну 
   мрежу

Услови за прикључење на водоводну мрежу су:
-  прикључење објеката на уличну водоводну мрежу 

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

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

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

- водомерни шахт планирати на удаљености најви-
ше 0,5 m од регулационе линије.

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

7.6.2.  Услови за прикључење на 
   канализациону  мрежу

Услови за прикључење на канализациону мрежу су: 
-  прикључење објеката на уличну канализацију 

планира се једним прикључком;
- прикључни канализациони шахт планирати на 

удаљености највише 0,5 m од регулационе ли-
није;

- канализациони прикључак планирати са гравита-
ционим прикључењем;

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

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

 Подземне воде

Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода од око 76,30 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од око 72,00 m н.в.

Правац пада водног огледала просечног нивоа под-
земних вода је северозапад -    - југоисток са смером па-
да према југоистоку.

7.6.3.  Услови за прикључење на 
   електроенергетску мрежу

Снабдевање електричном енергијом решити са пос-
тојеће нисконспонске мреже, или из постојеће или пла-
ниране трансформаторске станице. Прикључак извести 
преко кабловске прикључне кутије. Положај прикључног 
ормара прилагодити условима Електродистрибуције 
“Нови Сад”.

7.6.4.  Услови за прикључење на вреловодну 
   мрежу

Да би се објекти прикључили на вреловодну мрежу 
потребно је на погодном месту у подруму (сутерену) 
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” Нови Сад. Прикључак се може 
извести и из постојеће подстанице која се налази у не-
ком од суседних објеката.

7.6.5.  Услови за прикључење на 
   телекомуникациону мрежу

Прикључак на телекомуникациону мрежу извести 
преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на 
фасади објекта. Прикључак на кабловски дистрибутив-
ни систем извести према условима локалног дистрибу-
тера.

8.0 ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА 
  УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

У циљу обезбеђења неопходних саобраћајних и ин-
фраструктурних услова за изградњу и функционисање 
планираних садржаја, приоритетни радови на уређи-
вању грађевинског земљишта односе се на проширење 
западне регулације Стражиловске улице. У табели која 
следи дат је оквирни приказ планираних радова и пот-
ребних количина, као и појединачних и укупних трошко-
ва планираних радова на уређивању грађевинског 
земљишта у обухвату плана.
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Табела:  Процена улагања из јавног сектора

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин. 

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    2.061.500

1.1. Коловоз 2-СТВ m2 280 5.700 1.596.000

1.2. Тротоари са ивичњацима m2 140 3.325 465.500

2. ХИДРОТЕХНИКА    3.976.700

2.1. Канализациони вод Ø 700 mm m 130 23.750 3.087.500

2.2. Водоводна мрежа Ø 100 mm m 260 3.420 889.200

3. ЕНЕРГЕТИКА    4.560.000

3.1. Трафостаница 20/0,4 kV / kV kom. 1 4.000.000 4.000.000

3.2. Електроенергeтска мрежа 20 кV m 70 8.000 560.000

4. УКУПНО    10.598.200

Процена средстава дата је по ценама за јун 2009. го-
дине.

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 за-

купа у складу са Законом,
- других извора у складу са законом.

9.  ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање инфор-
мације о локацији и локацијске дозволе. У обухвату 
плана нема локација за које је обавезна израда урба-
нистичког пројекта.

Саставни део плана су следећи графички прикази:
Размера

1.  Извод из Генералног плана града Новог 
  Сада до 2021. године .........................................А-4

2.  План намене земљишта са условима за 
  формирање грађевинских парцела .............1:1000

3.  План регулације, нивелације и саобра-
  ћајне инфраструктуре ...................................1:1000

5.  План водне инфраструктуре ........................1:1000
6.  План енергетске инфраструктуре ...............1:1000
7.  План зеленила и заштите животне 

  средине ....................................................... …1:1000
8.  Попречни профили улица  ..............................1:100
9.  Типско решење партерног уређења тротоара 

  на прилазу пешачком  прелазу преко коловоза 
  за несметано кретање лица са посебним потре-
  бама.

План детаљне регулације блока око Ловћенске ули-
це у Новом Саду израђен је у четири примерка у анало-

гном и пет примерака у дигиталном облику који ће се, 
после потписивања и овере, чувати у Скупштини Града 
Новог Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене 
послове, министарству надлежном за послове урбаниз-
ма и у Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбани-
зам Нови Сад. 

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи Ур-
банистички пројекат блока између улица Стражиловске, 
Ловћенске, Радничке и Булевара цара Лазара у Новом 
Саду (“Службени лист Града Новог Сада “, бр. 17/98 и 
17/2003)

План ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-474/2009-I
23. септембар 2010. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић,с.р.
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