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1.0. ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. Предмет и циљ израде Анализе Суботичког булевара  
 
 Предмет Генералног плана Новог Сада до 2021. године ("Службени лист 
Града Новог Сада", број 24/2000 и 18/2002) је простор за који се приступа 
изради Анализе Суботичког булевара и налази се у намени општестамбених 
зона, општеградских центара, зоне секундарне и терцијарних делатности и 
сајма. 
 Површина посматраног простора износи око 63,30 ha. 
 Анализа Суботичког булевара се ради са циљем: 
 - обнављање матрице града која ће пружити боље саобраћајно решење на 
нивоу града; 
 - обнављање не искоришћених запуштених простора ради привођења 
истих новој намени у циљу стварања нових, савремених и модерних градских 
потеза; 
 - испитивање утицаја промене намене и реконструкције читавих 
градских блокова из намене породичног становања у намену мешовитог 
становања, опште градског линијског центра и пословања; 
 - испитивање одговарајућег обликовног изгледа новопланираних обје-
ката, њихова организација у простору и архитектонски елементи који ће 
карактерисати њихов изглед; 
 - преиспитивање паркирања на посматраном подручју као и могућност 
организације  паркинга; 
 - етапност изградње уз максимално уважавање постојећих  парцела. 
 
2.0. ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА КОЈЕ ЈЕ ОБУХВАЋЕНО АНАЛИЗОМ 
  
 Граница посматраног подручја обухвата блокове који ће се наслањати на 
новоформирани Суботички булевар, које окружују улице: Корнелија 
Станковића, Јанка Чмелика, комуникацијска саобраћајница у оквиру комплекса 
Новосадског сајма, Лединачка, Футошка са источне стране, затим 
новопланирана комуникација у радној зони ''Запад'', новопланирана 
комуникација иза старе ранжирне станице, Радомира Раше Радујкова, Симеона 
Пишчевића и Милана Јешића – Ибре са западне стране булевара.  
 Простор који обухвата анализе дефинисан је кроз седам планова детаљне 
регулације од којих су четири важећа: План детаљне регулације дела радне зоне 
''Запад'' у Новом Саду (Службени лист Града Новог Сада бр. 13/2006),  План 
детаљне регулације блокова уз улицу Корнелија Станковића у Новом Саду  
(Службени лист Града Новог Сада бр. 2/2007), Измене и допуне Регулационог 
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плана подручја између улица Јанка Веселиновића, нове улице у продужетку 
Јанка Веселиновића, Стевана Мокрањца, Хаџи Рувимове и Веселина Маслеше у 
Новом Саду (Службени лист Града Новог Сада бр. 11/99 и 12/2003) и План 
детаљне регулације блока Новосадског сајма у Новом Саду  (Службени лист 
Града Новог Сада бр. 41/2007). Планови који су у изради су: Измене и допуне 
Плана детаљне регулације Бистрице у Новом Саду, План детаљне регулације 
старе ранжирне станице у Новом Саду и План детаљне регулације Детелинаре 
између улица Хаџи Рувимове, Илије Бирчанина, Бранка Бајића и Веселина 
Маслеше у Новом Саду.  
 
3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКАТА 
3.1. Диспозиција и терен 
 
 Предметни простор пружа се уз новопланирани булевар са севера од   
улице Корнелија Станковића до Футошке улице са југа и заузима простор од 
63,30 ha. 
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3.2. Приказ постојећег стања објекта 
 и ванстамбених садржаја 
 
 Удаљеност локације од центра града имала је утицај на само обликовање 
посматраног подручја. 
 Намена објеката са источне стране булевара је вишепородично 
становање које се у протеклих пет година трансформисало из породичног 
становања у вишепородично становање као последица тоталне реконструкције 
блокова на потезу ''нове Детелинаре''. Оваква експанзија изградње променила је 
изглед читавих градских потеза.  
 На посматраном подручју највећи број објеката је спратности 
П+Гал+4+Пк (објекти уз улицу Веселина Маслеше). 
 Парцеле посматраног простора формирају затворене блокове, стамбене 
комплексе са пословањем углавном у приземним етажама и галеријама. 
 Суботички булевар опремљен је комуналном инфраструктуром 
(водоводном, канализационим и електоенергетском инфраструктуром). 
 Слободни простори који се налази западно од Суботичког булевара 
(железничке пруге) су запуштени са високом травом и шибљем као и део 
простора који заузима  стара ранжирна станица који је зарастао у траву и коров . 
 
4. КОНЦЕПЦИЈА АНАЛИЗЕ СА ПРЕДЛОЗИМА  

ОБЛИКОВАЊА И НАЧИНОМ ИЗГРАДЊЕ СА  
АКЦЕНТОМ НА СУБОТИЧКИ  БУЛЕВАР 
 

4.1. Објекти које обухвата блок број 1, 2 и 3 
 
 Простор који обухвата Блок број 1, 2, 3, 1а, 2а. и 3а обрађује се 
''Изменама и допунама Плана детаљне регулације Бистрице у Новом Саду'' и 
обухвата цело подручје Бистрице, као и део посматраног простора уз Суботички 
булевар. 
 Овим планом се утврђују услови којима се омогућава да се неуређено и 
запуштено грађевиншко земљиште приведе планираној намени и самим тим 
доведе до атрактивне булеварске локације. 
 Генералним планом Града Новог Сада до 2021. године на овом простору 
је планирана је изградња објеката у функцији општеградског линијског центра.  
 
4.2. Намена површина 
 
 Планом детаљме регулације се дефинише следећа намена површина за 
блокове број 1, 2, 3, 1а, 2а и 3а: општеградски линијски центри. 
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Ова намена подразумева садржаје трговине, угоститељства, занатства, 
услуга и административно пословне садржаје. 

Генералним планом намена општеградских центара на овом подручју се 
просторним размештајем везује уз главне саобраћајне правце, као што су 
булевари па самим тим се односи и на  Суботички булевар. 
 
4.3. Начин изградње објеката општеградског центра у блоковима  

број 1, 2, 3, 1а, 2а и 3а 
 
 Неуређено грађевинско земљиште уз градску магистралу на траси бивше 
Суботичке пруге намењено је садржајима општеградског центра. 

За овај локалитет прецизније утврђених програмских садржаја у 
урбанистичким плановима ширих просторних целина, нема. 

Доминантни садржаји општеградског центра су пословање и становање 
(према Генералном плану минимум 30% на нивоу укупног блока). 
 Организација простора и садржаја на овом локалитету је проистекла из 
основног циља да се на овом изузетно атрактивном подручју створе услови за 
уређење и изградњу, у складу са наменом и условима утврђеним Генералним 
планом. 
 При утврђивању просторног концепта од посебног значаја је постојећа и 
планирана организација саобраћаја. Посматрани простор је смештен уз градску 
саобраћајницу високог ранга којом се остварује континуирани саобраћајни ток 
од северног дела града до Футошког пута, а затим и до јужних делова града на 
обе обале Дунава. 
 Због тога се овај простор планира за садржаје градског значаја, уз 
потребу да начином уређења представља допринос формирању модерне и 
функционалне нове градске саобраћајнице. 
 Осим тога, постојећа и планирана (у поодмаклој реализацији) снажна 
градска ткива вишепородичног становања у непосредном окружењу (Бистрица и 
реконструкција старе Детелинаре) овај простор опредељују за садржаје и начин 
просторне организације који ће представљати социјалну тачку која подручју 
Бистрице, а и ширем окружењу овог локалитете, недостаје. 

Основу просторног концепта чини определење да се овај простор 
намени садржајима градског значаја (хотел; пословно-административни 
садржаји – банке, представништва, агенције; садржаји локалне самоуправе – 
градска управа; науке и културе – музеј, позориште, биоскоп, галерија и 
слично). Објекти, изградњом оријентисани на магистралу, у обликовном смислу 
треба да буду  репрезентативног карактера, што би представљало допринос 
укупном уређењу простора око нове градске саобраћајнице. Спратност објеката 



 5

се планира од П+4+Пк до П+6+Пк, са могућим мањим висинским акцентима 
веће спратности (П+6, П+10). Учешће становања је до 30%. 
 Планом се дефинише основна саобраћајна мрежа. Успоставља се нови 
саобраћајни правац средином укупног блока општеградског центра, паралелан 
са градском магистралом. 
 Грађевинске парцеле се формирају под планираним објектима као остало 
грађевинско земљиште, а преостала површина у блоку дефинише се као 
површине јавне намене – заједничке блоковске површине. 
 Стационарни саобраћај је обавезно решити у оквиру блокова.   
 Утврђује се обавеза провере решења блока број 1, 2 и 3, архитектонско 
урбанистичким конкурсом и израдом урбанистичког пројекта. 
 У блоковима број 1, 2 и 3 објекти се постављају на грађевинску линију 
која се поклапа са регулационом линијом планираног булевара трасом 
Суботичке пруге (према коме им је главна оријентација) и улице Радомира Раше 
Радујкова. На северозападу се грађевинска линија поклапа са регулационом 
линијом режијске саобраћајнице паралелне са Булеваром војводе Степе. 
 Планирана спратност објеката је од П+4+Пк до П+6+Пк, са могућим 
висинским акцентима од П+6 до П+10. 
 Дозвољени степен заузетости је 50% унутар зоне изградње. 
 

Западни блок 1а, 2а и 3а се намењује пословању (трговина, 
угоститељство, услуге и занатство) и становању. У пословању се искључује 
производња, већи складишни простори, сервисне радионице и сл. Планирана 
спратност је  П+4+Пк. 
 Планом се дефинише основна саобраћајна мрежа. Успоставља се нови 
саобраћајни правац средином укупног блока општеградског центра, паралелан 
са градском магистралом. 
 Унутрашња блоковска саобраћајница, осим везе с Булеваром војводе 
Степе и улицом Радомира Раше Радујкова, има везу са улицом Милана Јешића 
Ибре. Планира се једна улица у продужетку улице Ђорђа Никшића Јохана и две, 
које су јој  паралелне и симетричне у односу на осовину блока у правцу исток – 
запад. Са два саобраћајна правца се остварује веза са градском магистралом. 
Регулациона линија на северу је у правцу постојеће регулације стамбеног  блока 
на западу. 
 Грађевинске парцеле се формирају под планираним објектима као остало 
грађевинско земљиште, а преостала површина у блоку дефинише се као 
површине јавне намене– заједничке блоковске површине. 
 Стационарни саобраћај је обавезно решити у оквиру блокова.   
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 Утврђује се обавеза да је за западни блок 1а, 2а и 3а је обавезна израда 
урбанистичког пројекта. 
 Стамбено-пословни објекти обавезно морају имати пословање у 
деловима приземља уз саобраћајнице, а препоручује се становање у деловима 
приземља оријентисаним према унутрашњости блокова ("дворишна" страна). У 
оквиру приземне етаже не могу се формирати галерије. За спратни део објекта је 
правило да дубина објекта, односно, ширина хоризонталног габарита буде око 
14 m, до 16 m максимално. 
 Ширину хоризонталног габарита пословног дела објекта (приземље) 
могуће је планирати већу од стамбеног који би се у том случају повукао према 
унутрашњости блока. 
 У источном делу блока, уз подужну саобраћајницу, не искључује се 
изградња пословних објеката (без становања). 
  
 Обавезна је израда урбанистичког пројекта. 
 
4.4. Архитектонски елементи 
 
 Посебну пажњу обратити на обликовање објеката, с обзиром на положај 
уз саобраћајницу високог ранга. Архитектонска обрада треба да потенцира 
значај објеката и њихов доминантан положај у простору. Препоручује се 
архитектонско обликовање репрезентативног карактера. 
 Објекте је могуће пројектовати са приземним етажама, са повећаном 
спратном висином (око 6 m) која омогућава формирање галерије, уз услов да 
линија галерије буде увучена од равни фасаде и да се не пројектује као засебна 
етажа већ као саставни, горњи део приземља. 
 Препоручују се равни или коси кровови малог нагиба (скривени иза 
атике). 
 Објекте изводити од трајних, квалитетних и савремених материјала, у 
складу са духом данашњег времена и примерено локацији на новом градском 
булевару. У складу с определењем из Генералног плана, условљава се да фасаде 
објеката буду у светлим тоновима. 
 Обавезно је спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса и 
израда урбанистичког пројекта. 
 

Планиране објекте у блоку 1a, 2a и 3a је могуће изводити фазно.  
 С обзиром да се ради о блоковима већих димензија, дугачких фасада, 
објекте је потребно архитектонским обликовањем и обрадом фасада одвојити у 
више целина, избором и наглашавањем архитектонских елемената спречити 
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монотонију једнообразних фасада и омогућити идентификацију појединих 
делова блокова. Препоручује се диференцијација делова блока и по висини 
(различита спратност). 
 
4.5. Прилази и гараже 
 
 Начином уређења приступа објектима следити њихов репрезентативан 
карактер, са богатом партерном обрадом, пажљивим избором и размештајем 
зеленила и водених површина. 
 Стационарни саобраћај је обавезно решити у оквиру блока, у подрумској 
етажи објекта. Паркиралиштима у регулацији улица решено је око 45% 
потребних паркинг места. 
 Унутрашње делове блокова, као заједничку блоковску површину, 
партерно адекватно обрадити и опремити. 
 

   
 
5.0. ОБЈЕКАТ КОЈИ ОБУХВАТА БЛОК БРОЈ  4 
 
 Простор који обухвата Блок број 4 обрађује се Планом детаљне 
регулације старе ранжирне станице у Новом Саду , а налази се између 
планираног Суботичког булевара и новопланираних саобраћајница које 
окружују поменути простор. 
 Овим планом се утврђују услови којима се омогућава да се запуштена 
површина старе ранжирне станице приведе планираној намени на којој се 
планира изградња савременог објекта пословне намене. 
 Генералним планом Града Новог Сада до 2021. године на овом простору  
планирани су општеградски центри.  
  
5.1. Намена површина 
 
 На простору величине 3,65 ha планира се изградња комплекса као 
јединствене целине са наменом – трговина, туризам, угоститељство, култура, 
наука, локална управа, пословање – администрација и сл. 
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 У оквиру планираног комплекса не планира се изградња станова нити 
пословних апартмана. 

 Неизграђени део парцеле ће се уредити за јавно коришћење, што 
искључује било какву могућност ограђивања. 

Колски прилази комплексу планирани су са Суботичког булевара и из 
Улице Симеона Пишчевића, а пешачки са свих ободних саобраћајнице и 
пешачке комуника–ције на југу. 

 Услов за реализацију је спровођење архитектонског конкурса. 

 
5.2. Начин изградње објеката у блоку број 4 
 

На парцели намењеној пословању планира се изградња комплекса, у 
складу са следећим правилима грађења: 

Хоризонтална регулација је дефинисана могућом зоном изградње и 
степеном заузетости до 50%. 

Вертикална регулација се планира као интеракција урбанистичких 
параметара: степена заузетости до 50% и индекса изграђености до 2; на 
овакав начин обезбедиће се одговарајући ниво флексибилности у функцији 
специфичности могућих садржаја, а у вези с тим, у обликовању објеката, 
односима волумена и хоризонталној и вертикалној регулацији; 
 Планирана зона изградње, повучена у унутрашњост комплекса у правцу 
југозапада, формира уз Суботички булевар простран појас намењен пешачком 
прилазу комплексу који, начином уређења, треба да следи његов 
репрезентативни карактер, са богатом партерном обрадом и пажљивим 
размештајем зеленила и водених површина. 
 
5.3. Архитектонски елементи 
 
 Планира се савремен архитектонски израз у обликовању објеката и 
непосредног окружења, репрезентативног карактера, примереног духу времена 
у коме настаје (функцијом, обликовањем и примењеним материјалима); 
  
5.4. Прилази и гараже 
 

Обавезно је решавање паркирања и гаражирања возила у габариту 
целине објеката, а уколико се оно решава у подземној етажи, она може бити и 
већа од габарита објеката уз услов да 25% комплекса мора бити под зеленилом 
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(овај услов подразумева могућност да на тој површини може бити заступљена 
висока вегетација). 

Неизграђена површина се уређује за јавно коришћење. 
Искључује се било каква могућност ограђивања парцеле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.0. ОБЈЕКАТ КОЈИ ОБУХВАТА БЛОК БРОЈ  5 
 
 Простор који обухвата Блок број 5 обрађује се Планом детаљне 
регулације старе ранжирне станице у Новом Саду , а налази се између 
планираног Суботичког булевара и улице Симеона Пишчевића и  
новопланираних саобраћајница које окружују поменути простор. 
 Овим планом се утврђују услови којима се омогућава да се запуштена 
површина са објектом Ложионице, окретницом и системом шина приведе 
планираној намени на којој се планира изградња објекта (објеката) намењених 
култури. 
 Генералним планом Града Новог Сада до 2021. године на овом простору  
планирани су општеградски центри.  
  
6.1. Намена површина 
 
 На парцели величине 2,89 ha, на којој се налази објекат Ложионице са 
окретницом и системом канала – шина, планира се уређење комплекса 
намењеног садржајима културе. 

 Објекат Ложионице се интегрално чува као вредан споменички комплекс 
подигнут 1911. год. када су прилике железничког саобраћаја били сасвим 
другачије од данашњих. Својим необичним, наменски пројектованим изгледом, 
представљаће доминантни централни архитектонски мотив овог комплекса. 

 Објекат који се чува је могуће доградити тако да се са дограђеним делом 
функционално и обликовно повеже. 

 Као могући садржаји комплекса планира се музеј технике, музеј 
железнице, мултимедијални центар, центар уметности са атељеима, 
радионицама, изложбеним, сценским просторима и сл. 
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 Неизграђене делове парцеле треба уредити у функцији објекта, за јавно 
коришћење и без ограђивања. 

 Колски прилази објекту планирају се из Улице Симеона Пишчевића и 
продужетка Улице Бранка Бајића, а пешачки, осим из наведених улица, са 
пешачке комуникације северозападно од комплекса и са Суботичког булевара, 
кроз парковски уређену зелену површину источно од комплекса. 

 С обзиром на услове чувања постојећег објекта, потребе функционалног 
и обликовног повезивања с новим делом објекта, а према програмским 
захтевима који ће се формирати избором врсте садржаја, њиховог обима и 
функције, реализација овог комплекса се условљава спровођењем 
архитектонског конкурса. 

 

6.2. Начин изградње објеката у блоку број 5 
 

У складу са условима Завода за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада и, у светским размерама, прихваћеним и потврђеним успелим пројектима 
да се постојећи, садржајно и функционално преживели простори и објекти, 
искористе и прилагоде савременим потребама и пригодним садржајима, објекат 
Ложионице, са механизмом скретнице и системом канала са шинама, се чува, 
изворног изгледа, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба 
крова, оригиналних материјала и свих конструктивних и декоративних 
елемената. 

Објекат је потребно конзервисати, реконструисати и ревитализовати у 
складу са планираном наменом. 
 На планираној парцели, уз објекат који се чува, планира се доградња 
дела или делова објекта који ће се функционално и обликовно везати на 
постојећи, а целина комплекса ће бити у функцији културе, као просторно 
обједињена, економски оправдана, функционално примерена и садржајно 
адекватна структура. 
 Степен заузетости је до 50%. 

Индекс изграђености је од 0,9 до 1,0. 
 
6.3. Архитектонски елементи 
 

Објекат Ложионице обухвата око 4.276 m2 бруто површине објекта и                       
око 4.328 m2 партерно формиране окретнице са системом канала са шинама, и 
реконструисаће се у складу са следећим условима. 
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Релативна кота венца објекта Ложионице је 5,92 m (у односу на 
постојећи терен), а кота слемена је од 13,10 m до 13,40 m. 
Висинска регулација нових делова објекта се мора ускладити са висином 
објекта Ложионице, са могућим одступањима на мањим деловима објекта у 
мери која неће деградирати објекат који се чува. 

Препоручује се савремено архитектонско обликовање нових делова 
објекта. 
 
6.4. Прилази и гараже 

 
Неизграђене делове парцела уредити као површину за јавно коришћење, 

а у функцији основног објекта (прилази објекту, стационарни саобраћај, 
пешачке комуникације, одморишта, платои за окупљање корисника, зелене и 
водене површине, информативни панои, табле с визуелним комуникацијама, 
урбани мобилијар и сл.). 

Искључује се могућност било каквог ограђивања комплекса. 
 
7.0. ОБЈЕКАТ КОЈИ ОБУХВАТА БЛОК БРОЈ  6 
 
 Простор који обухвата Блок број 6 обрађује се Планом детаљне 
регулације дела радне зоне ''Запад'' у Новом Саду (Службени лист Града Новог 
Сада бр. 13/2006). 

Пословни блок планиран је на простору који је дефинисан на следећи 
начин - са источне стране је ограничен планираним булеваром трасом 
Суботичке пруге, са севера продужетком улице Бранка Бајића, са запада 
планираном саобраћајницом која повезује Футошки пут и продужетак улице 
Бранка Бајића, и са југа планираном саобраћајницом која излази на планирани 
булевар трасом Суботичке пруге. 
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7.1. Намена површина 
 

На овом простору могуће је формирање пословних садржаја у функцији 
општеградског центра и терцијарног сектора, у који спадају и саобраћајне и 
комуналне делатности. Планирани садржаји у функцији општеградског центра у 
оквиру пословног блока су административно-пословни простор, трговина, 
услужно занатство, угоститељство, институције из области културе и 
образовања и друге сличне делатности. У оквиру блока не планира се становање 
и пословни апартмани. 

У блоку се планирају објекти спратности од приземље + 2 спрата (П+2) 
до приземље + 5 спратова (П+5). Дуж планираног булевара трасом 
Суботичке пруге планирана је спратност приземље + 5 спратова (П+5). 
Спратност се смањује ка унутрашњости блока, тако да је дуж планиране 
саобраћајнице на западу спратност приземље + 2 спрата (П+2). 

Укупна површина простора предвиђена за ову намену је 2,30 ha. 
Обавезно је спровођење архитектонско-урбанистичког конкурса. 

 
7.2. Начин изградње објеката у блоку број 6 
 
 Дозвољени степен заузетости је 50% на нивоу блока. Грађевинска 
линија се поклапа са регулационом линијом планираног булевара трасом 
Суботичке пруге, од планираних саобраћајница са јужне и западне стране 
повлачи се 10,00 m у односу на регулационе линије, а према планираном 
продужетку улице Бранка Бајића повлачи се 20,00 m. Планирана спратност 
објеката је од П+2 до П+5, с тим да се нижа спратност (П+2) планира у 
западном делу блока, према радној зони, а максимална спратност (П+5) према 
планираном булевару трасом Суботичке пруге. 
 Обавезно је спровођење архитектонско-урбанистичког конкурса. 
Након спровођења конкурса, обавезна је даља разрада овог простора 
урбанистичким пројектом. 
 
7.3. Архитектонски елементи 

 
Архитектонски и обликовно, фасаде објеката ускладити са основном 

наменом. Препоручује се непретенциозна архитектура јасног и смиреног израза, 
једноставних геометријских форми, без сувишних, анахроних и других 
елемената који нису у функцији, нису примерени и не одражавају карактер и 
намену објеката. 
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Архитектонска обрада треба да потенцира значај објеката и њихов 
доминантан положај у простору. За објекте у унутрашњости блока, и на 
западној страни према радној зони, приземну етажу пројектовати са спратном 
висином око 4,0 m. На овим објектима пројектовати равне или косе кровове 
малог нагиба, сакривене иза вертикалне атике, тако да се добија утисак равног 
крова.  

Уколико дужина фронта фасаде прелази 20 m, објекат треба 
архитектонском обрадом фасаде и детаља одвојити на више целина. Објекти 
морају бити изведени од савремених материјала, у складу са духом данашњег 
времена и примерено локацији на градском булевару. 

За изградњу објеката користити трајне и квалитетне материјале. Избор 
материјала мора одговарати основном карактеру и намени објекта. 
 На нивоу града, у складу са Генералним планом, условљава се да фасаде 
објеката буду у светлим тоновима. 
 
7.4. Прилази и гараже 

 
Грађевинске парцеле се формирају под планираним објектима као остало 

грађевинско земљиште, а преостала површина у блоку дефинишу се као 
површине јавне намене - заједничка блоковска површина. 
 
8.0. ОБЈЕКАТ КОЈИ ОБУХВАТА БЛОК БРОЈ  7 
 
 Простор који обухвата Блок број 7 обрађује се Планом детаљне 
регулације дела радне зоне ''Запад'' у Новом Саду (Службени лист Града Новог 
Сада бр. 13/2006). 
 На посматраном простору налазе се објекти индивидуалног становања 
''железничка колонија'' који би се спровођењем плана заменили савременим 
пословно-стамбеним објектима. 

Пословно-стамбени блок планира се на углу Футошког пута и 
планираног булевара трасом Суботичке пруге који је дефинисан са две 
новопланиране саобраћајнице тако да се формира блоковска површина са 
четири саобраћајнице.  
 
8.1. Намена површина 
 

Планирани садржаји у оквиру пословно-стамбеног блока су 
административно-пословни простор, трговина, услужно занатство, 
угоститељство, институције из области културе и образовања и друге сличне 
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делатности. У оквиру блока, уз пословне делатности, планирано је и учешће 
стамбеног простора до максимално 30% укупне површине. 

У блоку се планирају објекти спратности од приземље + 2 спрата (П+2) 
до приземље + 6 спратова (П+6). Дуж планираног булевара трасом Суботичке 
пруге, и уз Футошки пут планирана је спратност приземље + 6 спратова (П+6). 
Спратност се смањује ка унутрашњости блока, тако да је дуж планиране 
саобраћајнице на западу спратност приземље + 2 спрата (П+2). 

Укупна површина простора предвиђена за ову намену је 1,68 ha. 
 
8.2. Начин изградње објеката у блоку број 7 
 

Планом детаљне регулације посматрани простор намењен је за изградњу 
пословно-стамбених објеката савременог типа који би својим изгледом 
представљали реперне тачке града. 
 Дозвољени степен заузетости је 50% на нивоу блока. Грађевинска 
линија се поклапа са регулационом линијом планираног булевара трасом 
Суботичке пруге, од Футошког пута повучена је око 22,50 m у односу на 
регулациону линију, а према планираним саобраћајницама на северној и 
западној страни повлачи се 10.00 m. Планирана спратност објеката је од П+2 до 
П+6, с тим да се нижа спратност (П+2) планира у западном делу блока, према 
радној зони, а максимална спратност (П+6) према планираном булевару 
трасом Суботичке пруге и према Футошком путу. 
 Обавезно је спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса. 
Након спровођења конкурса, обавезна је даља разрада овог простора 
урбанистичким пројектом. 
  
8.3. Архитектонски елементи 

 
Код објеката пословно-стамбеног блока обратити посебну пажњу на 

обликовање, с обзиром на положај уз раскрсницу две изузетно фреквентне 
градске саобраћајнице, Футошког пута и планираног булевара трасом 
Суботичке пруге, као и код објеката пословног блока уз планирани булевар. 
Архитектонска обрада треба да потенцира значај објеката и њихов доминантан 
положај у простору. За објекте који излазе на Футошки пут и планирани булевар 
пројектовати приземну етажу са повећаном спратном висином (око 6,0 m) која 
омогућава формирање галерије, уз услов да линија галерије мора бити увучена 
минимално 4,0 m од равни фасаде, и да се не пројектује као засебна етажа или 
мезанин, већ искључиво као саставни део и горњи ниво локала у приземљу. За 
објекте у унутрашњости блока, и на западној страни према радној зони, 
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приземну етажу пројектовати са спратном висином око 4,0 m. На овим 
објектима пројектовати равне или косе кровове малог нагиба, сакривене иза 
вертикалне атике, тако да се добија утисак равног крова. Такође је пожељно 
разиграти фасаде наглашавањем вертикалних архитектонских елемената, 
вертикалних платна, како би се визуелно створио утисак веће висине која је 
пожељна због ширине регулација Футошког пута и, пре свега планираног 
булевара трасом Суботичке пруге, као и перспективне слике потеза булевара. 
Уколико дужина фронта фасаде прелази 20 m, објекат треба архитектонском 
обрадом фасаде и детаља одвојити на више целина. Објекти морају бити 
изведени од савремених материјала, у складу са духом данашњег времена и 
примерено локацији на градском булевару. 

 
8.4. Прилази и гараже 

 
Грађевинске парцеле се формирају под планираним објектима као остало 

грађевинско земљиште, а преостала површина у блоку дефинише се као 
површине јавне намене - заједничка блоковска површина. 
 
9.0. ОБЈЕКАТ КОЈИ ОБУХВАТА БЛОК БРОЈ  8  
 
 Простор који обухватају блокови број 8  обрађује се План детаљне 
регулације блока Новосадског сајма у Новом Саду  (Службени лист Града Новог 
Сада бр. 41/2007). 
 Одлуком о изменама и допунама Генералног плана града Новог Сада до 
2021. године (''Службени лист Града Новог Сада'', број 10/2006), промењена је 
намена у границама грађевинског рејона, на простору у зони Футошке улице и 
на простору бившег комплекса "Дуконс" уз улицу Бранка Бајића, који се 
планирају за садржаје општеградског центра. Намена општеградски центар 
планира се и у зони планираног булевара трасом Суботичке пруге. 
 
9.1. Намена површина 

 
Пословни садржаји планирани су у зони Футошке улице, и то унутар два 

новоформирана блока. За реализацију ових садржаја потребно је образовати 
грађевинске парцеле и изградити нове објекте. Блокови су намењени пословним 
садржајима из домена трговине, услуга, администрације, угоститељства, али и 
другим комерцијалним садржајима који немају производне садржаје и не 
захтевају посебне техничке, технолошке и еколошке услове. 
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У случају организације сложенијег комплекса унутар неког од блокова, 
могућа је израда урбанистичког пројекта.  

Приступ објектима омогућен је преко Лединачке улице која делимично 
мења трасу и ширину регулације, а формираће се и нова улица управна на 
планирани булевар, односно на сервисну саобраћајницу дуж њега.   
 
9.2. Начин изградње објеката у блоку број 8 

 
Пословне садржаје јужно од Лединачке улице организовати унутар 

планираних блокова. Дозвољени степен заузетости је 50%, а за угаоне 
парцеле у зони планираног булевара 75%. Спратност објеката прилагодила 
би се околним постојећим и планираним објектима која се креће од П+2 до П+6 
на углу Футошке улице и планираног булевара. Дуж планираног булевара 
предвиђена спратност је максимално П+6.  

За реализацију пословних садржаја јужно од Лединачке улице неопходна 
је препарцелација катастарских парцела. Да би се формирале грађевинске 
парцеле за утврђену намену, неопходни су следећи услови: 

- минимална величина парцеле је 700 m2 , 
- минимална ширина уличног фронта је 20 m, 
-  обавезно се припајају две или више катастарских парцела, у случајевима 

када катастарске парцеле које формирају нову грађевинску парцелу, својим 
обликом, површином или ширином уличног фронта не задовољавају 
критеријуме за уређење или изградњу планираних садржаја, 

- обавезно се врши препарцелација постојећих катастарских парцела када 
су неопходне интервенције ради реализације нових регулационих ширина 
улица.  
         Дозвољено је одступање  до 10% од претходно наведених правила. 

 
9.3. Прилази и гараже 

 
Паркирање обезбедити унутар парцеле. У склопу пословних садржаја 

дозвољена је реализација једне стамбене јединице. 
 
10.0. ОБЈЕКАТ КОЈИ ОБУХВАТА БЛОК БРОЈ  9 
 
 Простор који обухвата блок број 9  обрађује се Планом детаљне 
регулације блока Новосадског сајма у Новом Саду  (Службени лист Града Новог 
Сада бр. 41/2007). 
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  Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст 
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 39/2006) (у даљем тексту: Генерални 
план) утврђена је површина намењена Новосадском сајму и дефинисана намена 
за обухваћени простор: специјализовани центри. То су просторно-функционалне 
целине у оквиру којих су смештене службе, односно делатности чији је значај, 
по правилу, шири од градског. 

Одлуком о изменама и допунама Генералног плана града Новог Сада до 
2021. године (''Службени лист Града Новог Сада'', број 10/2006), промењена је 
намена у границама грађевинског рејона, на простору у зони Футошке улице и 
на простору бившег комплекса "Дуконс" уз улицу Бранка Бајића, који се 
планирају за садржаје општеградског центра. Намена општеградски центар 
планира се и у зони планираног булевара трасом Суботичке пруге (у даљем 
тексту: планирани булевар). 

 
10.1. Намена површина 

  
Подела на зоне унутар грађевинског рејона подудара се са основном 

наменом простора, а то су садржаји унутар и садржаји изван Новосадског сајма. 

Планом се усваја концепција простора дефинисана изменама Генералног 
плана, а оне се односе на увођење намене општеградски центри у намену 
специјализованог центра. 

Зона изградње нових објеката дефинисана је и уз планирани булевар. Ова 
површина намењена је изградњи вишефункционалног објекта, који треба да је у 
функцији изложбеног простора Новосадског сајма, а ван сајамских приредби 
објекат може бити у функцији спорта, комерцијалних садржаја, културних и 
сличних дешавања. Због значаја локалитета, условљава се расписивање  
архитектонског конкурса за овај простор, као и израда урбанистичког пројекта. 
 
10.2. Начин изградње објеката у блоку број 9 
 

Зона изградње планираног вишенаменског објекта, дефинисана је у 
слободнијем облику површине око 1,7 ha.  

Дозвољени степен заузетости за ову зону је 75 %1, а 25% је намењено 
зеленим површинама. Дозвољена висина објекта условљена је тако да се под 
највишег спрата налази максимално 22 m изнад коте терена, али, ако би 
архитектонско обликовање или нарочита потреба за акцентовањем одређеног 

                                                 
1 Степен заузетости од 75% подразумева све елементе везане за планирани садржај (објекат, 
комуникација пешака, интерни саобраћај и слично), а 25% намењено је искључиво зеленилу. 
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садржаја то захтевала, могућа је у зони планираног булевара и већа спратност, 
што би се проверило урбанистичким пројектом.  
  
10.3. Архитектонски елементи 
 

Објекат може бити сложене геометрије и садржати  више габарита 
обједињених у јединствену просторну и архитектонску целину. Положај објекта 
уз значајан градски булевар захтева да се изузетна пажња посвети обликовању.  
 
10.4. Прилази и гараже 

 
Што се тиче моторног саобраћаја, за посетиоце су планиране паркиг-

површине у регулацијама околних саобраћајница и објекат капацитета око 400 
паркинг-места, оријентисан на улицу Бранка Бајића. За запослене је планиран 
паркинг-простор за око 60 возила и два службена улаза из улице Бранка Бајића, 
а у време великих приредби, кад се очекује долазак великог броја посетилаца 
организованим аутобуским превозом, планиран је паркинг-простор уз теретни 
улаз. Обезбеђен је простор за паркирање 70 аутобуса, а он ће се користити и за 
паркирање путничких аутомобила посетилаца који користе садржаје у јужној 
целини.  
 
11.0. ОБЈЕКТИ КОЈИ ОБУХВАТАЈУ БЛОКОВЕ БРОЈ 10 И 11 
 
 Простор који обухватају блокови 10 и 11 обрађују се Планом детаљне 
регулације Детелинаре између улица Хаџи Рувимове, Илије Бирчанина, Бранка 
Бајића и Веселина Маслеше у Новом Саду. 
 Простор представља наслеђено становање на ободу ужег градског 
подручја. 

Грађевински рејон обухваћен планом може да се подели у просторне 
целине које се разликују по намени и функцији: општеградски центри, 
општестамбене зоне и саобраћајнице. 
 
11.1. Намена простора 
  

Намена простора  обухваћеног регулационим планом су општестамбене 
зоне и општеградски центри  дуж улице Хаџи Рувимове и Веселина Маслеше, а 
све у складу  са Генералним планом Града Новог Сада до 2021. године. 
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Зона општеградског центра обухвата површину 3,53 ha нето. Објекти 
могу бити пословни, пословно-стамбени или стамбено-пословни. Заступљеност 
пословног простора је 50 %, што одређује припадност простора преовлађујућој 
намени центра, а одређује се најмање на нивоу блока, дела блока или потеса. 

Степен заузетости парцеле је 50 %, изузетно и 75 %, а индекс 
изграђености се креће од 1,6 до 3. 

Планира се завршетак већ започете изградње објеката, чиме ће се уз 
улице Хаџи Рувимову, Коперникову и Бранка Бајића формирати непрекинути, а 
уз планирани булевар прекинути низ. 

 Спратност објеката је: 
- приземље, галерија, четири спрата и поткровље (П+Г+4+Пк), уз 

планирани булевар трасом Суботичке пруге, 

- приземље, четири спрата и поткровље (П+4+Пк), уз Улицу Хаџи 
Рувимову, 

- приземље, три спрата и поткровље (П+3+Пк), уз Улицу Илије 
Бирчанина, на угловима улица Др Светислава Касапиновића и Јанка 
Чмелика са Хаџи Рувимовом, и у делу улица Коперникове и Бранка 
Бајића, и 

- приземље, два спрата и поткровље (П+2+Пк), у делу Коперникове 
улице. 

Могуће је извођење подземних етажа (подрума и сутерена). 
 
 Парцелација се у највећој мери ослања на постојећу, наслеђену 
парцелацију. Нове грађевинске парцеле формирају се уз обавезно или 
препоручено спајање више парцела, и у случајевима одвајања делова парцела за 
јавну површину. 

Постијећи објекти се задржавају без промена габарита. 
Промена намене станова у пословне просторе је могућа, а у зони 

општеградског центра и пожељна, чиме би се повећао удео пословних садржаја 
у тој намени. Промена намене пословног простора у стамбени се не дозвољава. 
Делатности које могу да се одвијају у објектима не смеју да угрожавају 
постојеће становање гасовима, буком, вибрацијама, топлотом, јонизујућим и 
нејонизујућим зрачењем и осталим штетним утицајима. 

Уз улице Веселина Маслеше, Хаџи Рувимову и Бранка Бајића обавезно је 
извођење пословних простора у приземљима објеката; у објектима у зони 
општеградског центра чак и више етаже, па и цели објекти могу бити 
пословни. 
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11.2. Режим коришћења земљишта 

 
У објектима који се налазе на планираном булевару пројектовати 

приземну етажу са повећаном спратном висином (око 6 m) која омогућава 
формирање галерије, уз услов да линија галерије мора бити увучена минимално 
4 m од равни фасаде и да се не пројектује као засебна етажа или мезанин, већ 
искључиво као саставни део и горњи ниво локала у приземљу. 

Намена мора бити у оквиру пословних и/или услужних делатности са 
пратећим техничким и помоћним просторијама. Делатности које могу да се 
одвијају у објектима не смеју да угрожавају постојеће становање гасовима, 
буком, вибрацијама, топлотом, јонизујућим и нејонизујућим зрачењем и 
осталим штетним утицајима. 

Пословни простори из области угоститељства морају имати решену 
вентилацију у оквиру сопственог габарита и у складу са санитарно-хигијенским 
условима. Изградња вентилационих канала на фасадама објеката се не 
дозвољава. 

Кота пода приземља пословног простора је максимално +0,20 m у односу 
на планирану нивелету. Савладавање висинске разлике се решава 
денивелацијом унутар објекта. 

На фасадама планираних објеката дозвољава се планирање препуста, 
максимално 1,20 m од грађевинске линије приземља и то на највише 50% 
фасаде. Пројектовање препуста се не дозвољава у поткровној етажи, као и на 
бочним деловима фасада (уз границу парцеле) објеката у низу - препусти морају 
бити одмакнути од суседног објекта. Код објеката где се прекида низ, а чији је 
планирани габарит удаљен 3,50 m од границе парцеле, препусти се не могу 
планирати на висини мањој од 4 m од коте нивелете. 

Поткровна етажа се планира са максималним назитком од 1,60 m и 
нагибом кровних равни 30°, а може да се формира на један од следећих начина: 
1) Изнад хоризонталног габарита последње етаже формира се коса кровна 

конструкција у складу са обликом основе. Уколико су задовољени сви 
технички услови, могуће је формирање станова у два нивоа – пројектовање 
две независне етаже није дозвољено. Осветљавање поткровне етаже могуће је 
на два начина: 

 - постављањем лежећих кровних прозора у кровним равнима у оба нивоа 
поткровних станова, 
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 - постављањем вертикалних кровних прозора искључиво у кровним равнима 
доњег нивоа поткровних станова, односно лежећих кровних прозора у 
горњем нивоу (у горњем нивоу се не дозвољавају вертикални кровни 
прозори); збирна дужина вертикалних кровних прозора у доњем нивоу не 
може бити већа од половине дужине кровне равни у којој се постављају; 
препоручује се да вертикална раван у којој се налазе ови прозори не буде у 
истој равни са фасадом, односно да буде повучена према унутрашњости 
објекта. 

2) Изнад хоризонталног габарита последње стандардне етаже формира се 
повучена етажа исте спратне висине, али смањеног габарита у односу на 
габарит стандардне етаже. Ширина габарита повучене етаже, односно њено 
повлачење добија се у пресеку кровних равни класичног поткровља и 
међуспратне конструкције изнад повучене. Покрива се косом кровном 
конструкцијом без вертикалног назитка са нагибом кровних равни 30°. 
Уколико су задовољени сви технички услови, могуће је формирање станова у 
два нивоа – пројектовање две независне етаже није дозвољено. Осветљавање 
доњег нивоа (повучене етаже) је преко стандардних вертикалних прозора, а 
горњег нивоа искључиво лежећим кровним прозорима. 

3) Поткровна етажа у објектима на планираном булевару планира се са уличне 
стране као повучена етажа са косим кровом, а са дворишне стране по избору. 
Уколико су задовољени сви технички услови, могуће је формирање станова у 
два нивоа – пројектовање две независне етаже није дозвољено. Осветљавање 
повучене етаже са уличне стране је преко стандардних вертикалних прозора, 
а другог нивоа искључиво преко лежећих кровних прозора. Осветљавање 
поткровне етаже са дворишне стране планира се на један од начина описаних 
у тачкама 1. и 2, у зависности од тога да ли се изводи као повучена етажа или 
не. 

На угаоним или завршним ламелама планираних објеката са 
поткровљима неопходно је да се пројектује сложен кров са падом кровних 
равни ка свим фасадама објекта. 

На објектима са поткровљем које се изводи као етажа повучена у 
унутрашњост објекта могуће је пројектовати надстрешнице од лаких и 
транспарентних, савремених материјала, које ће служити као заштита од 
атмосферских утицаја, али истовремено могу представљати и обликовни мотив 
на фасади. Линија надстрешнице не може прећи грађевинску линију основног 
габарита објекта. 

Не планира се затварање и застакљивање простора који су добијени 
повлачењем завршне етаже ка унутрашњости објекта. 
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Олуке и олучне вертикале постављати тако да не нарушавају фасадне 
површине. 

Прелаз од више ка нижој спратности мора бити постепен. 

Слободне површине грађевинских парцела намењују се за паркинг - простор 
и зелене површине, које треба да заузимају минимално 25 % укупне 
површине. Препоручује се да се озелењени простори формирају непосредно 
уз објекте, а да паркирање буде обезбеђено у дну парцеле. 

 
11.3. Архитектонски елементи 
 

 Архитектонски и обликовно фасаде објеката ускладити са 
основном наменом. Препоручују се чисте, ритмичне фасаде и непретенциозна 
архитектура јасног и смиреног израза са применом једноставних геометријских 
форми, без сувишних, еклектичких, анахроних и других елемената који нису у 
функцији, нису примерени и не одражавају карактер и намену објеката. Све 
фасаде треба да имају једнак третман како се не би појавили монотони, 
необрађени забатни зидови. 

Уколико дужина фронта фасаде прелази 20 m, објекат треба 
архитектонском обрадом фасаде и детаља одвојити на више целина. Такође је 
пожељно "разиграти" фасаде наглашавањем вертикалних архитектонских 
елемената, вертикалних платна. 

На нивоу града, у складу са Генералним планом, условљава се да фасаде 
објеката буду у светлим тоновима. Не дозвољава се употреба јарких боја 
основног спектра. 

За изградњу објеката користити трајне и квалитетне материјале. Избор 
материјала мора одговарати основном карактеру и намени објекта. 
 
11.4. Прилази и гараже 
 

Паркирање и гаражирање на свакој парцели решава се за кориснике те 
парцеле применом норматива један паркинг или гаражно место на сваких 70 m2 
(бруто) грађевинске површине објекта. 
Изградња приземних гаража у зонама је могућа, али није обавезна. Ако се не 
гради гаража,  простор се намењује за отворени паркинг. Спратна висина гаража 
је око 2,20 m, а наткривање гаража је искључиво плитким косим кровом, 
максималног нагиба кровних равни до 10° са падом на сопствену парцелу 
корисника. Уколико се граде, у овим објектима се не могу пројектовати 
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садржаји других намена (нпр. склоништа основне или допунске заштите и 
слично). 

Ограђивање дворишта вишепородичних објеката масивним зиданим 
оградама изричито се забрањује. Уколико се изводе ограде, препоручује се да 
буду транспарентне, најбоље од кованог гвожђа или слично, и пажљиво 
обликоване, без подзида или са подзидом највише 0,50 m висине. Максимална 
висина ограда износи 1,40 m. Живе ограде (зеленило), саме или у комбинацији 
са транспарентим оградама, такође се препоручују. 
 
12.0. ОБЈЕКТИ КОЈЕ ОБУХВАТАЈУ БЛОКОВИ 12, 13 И 14 
 
 Простори који обухватају блокове број 12, 13 и 14 обрађују се Изменама 
и допунама Регулационог плана подручја између улица Јанка Веселиновића, 
нове улице у продужетку Јанка Веселиновића, Стевана Мокрањца, Хаџи 
Рувимове и Веселина Маслеше у Новом Саду (Службени лист Града Новог Сада 
бр. 11/99 и 12/2003). 

Грађевински рејон обухваћен планом може да се подели у просторне 
целине које се разликују по намени и функцији: општеградски центри, 
општестамбене зоне, основна школа, средња шлола, предшколска установа и 
саобраћајнице. 
 
12.1. Намена површина 
 
 Планирана је постепена замена преосталих постојећих објеката 
индивидуалног становања и изградња објеката на парцели спратности 
приземље, галерија, четири спрата и поткровље (П+Г+4+Пк).  
 Градски центри који су планирани уз улице Веселина Маслеше 
(Суботички булевар) као и дуж улице Хаџи Рувимове налажу већу заступљеност 
пословног простора у односу на стамбени, док се у улицама Јанка Чмелика, 
Косте Рацина и Цанкаревој  препоручује већи проценат стамбеног простора. У 
приземљу стамбених објеката обавезно предвидети пословни простор. 
 Објекти могу бити чисто стамбени или пословни или комбинација 
стамбено-пословни по вертикали или хоризонтали. У стамбеним објектима 
обавезно предвидети пословни простор у приземљу. 
 
12.2. Услови и правила за уређење простора 
 
 Све парцеле које имају ширину фронта 14,0 m и већу и површину већу од 
600 m2 задржавају се. препоручује се спајање да би се омогућило повољније 
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архитектонско решење објеката и повољније паркирање на парцели.  Парцеле 
чија је ширина мања од 14,0 m и површина мања од 600 m2 обавезно се спајају. 
 Положај грађевинске линије према улици поклапа се са регулационом 
линијом. Грађевинска линија према дворишту је на 15,0 m од регулационе 
линије и она представља границу до које се може, а не мора градити објекат или 
део објекта. Изградња дворишних крила објеката се не планира због не 
одговарајућег осунчања и  проветравања.  
 Проценат изграђености на нивоу блока је највише 25%. 
 Објекти се могу градити у непрекинутом низу. Ако је низ прекинут, 
размак између објеката са отворима на бочним фасадама је најмање 10,0 m. 
 Затвореном  блоковском структуром стварају се боље могућности за 
решење слободног  простора унутар блока са више зеленила, места за 
паркирање и других потребних садржаја.  
 Спратност објеката коју план предвиђа је П+Гал+4+Пк. 
 У приземљу објеката који су  уз улице Веселина Маслеше и Хаџи Рувимову 
планирају  се галерије висине 6,0 m и самим тим добија већа висина објеката 
која ће побољшати изглед булевара чија регулација негде прелази 60,0 m. 
 
12.3. Архитектонски елементи 
 
 Архитектонски елементи обраде фасаде као и сама форма објеката на 
булевару одговарају опису елемената за блокове број 10 и 11. 
 У приземљу стамбених објеката могућа је изградња пословног простора 
на око 20% нето површине. 
 У подручју намењеном за  градске центре и терцијарне делатности у 
приземљу стамбених објеката обавезно планирати пословни простор и то у 
већем проценту него што је у подручју колективног становања. 
 
12.4. Прилази и гараже 
  

Паркирање се решава на парцели. Планира се изградња  гаража у 
приземљу објеката (према дворишту) или у дворишту, с тим да проценат 
изграђености не пређе прописану границу. Предвиђа се пасаж да би се омогућио 
колски прилаз дворишту. 
  Изградња подрума не планира  се због високих подземних вода, 
али уколико инвеститор  инсистира на изградњи подрума треба да предвиди 
одговарајуће техничко решење за заштиту  од високих подземнихв ода. У 
случају дасе гради на парцели, кота приземља је највише 60 cm изнад коте 
нивелете. 
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13.0. ОБЈЕКТИ  КОЈИ ОБУХВАТАЈУ  БЛОК БРОЈ  15 
 
 Простор који обухвата Блок број 15 обрађује се Планом детаљне 
регулације блокова уз улицу Корнелија Станковића у Новом Саду  (Службени 
лист Града Новог Сада бр. 2/2007). 

Према Генералном плану града Новог Сада до 2021. године  - пречишћен 
текст ("Службени лист Града Новог Сада", број  39/2006) (у даљем тексту: 
Генерални план) овај грађевински рејон намењен је за општеградске центре, 
вишепородично становање, опште стамбене зоне, средњу школу, предшколску 
установу и комплекс цркве.   

 
13.1. Намена површина 

  
Опште стамбене зоне заступљене су у два блока, у блоку између улица 

Корнелија Станковића, Јанка Чмелика, Јанка Веселиновића и Веселина 
Маслеше (1,99 ha) и у блоку између улица Корнелија Станковића, Трга Мајке 
Јевросиме, Јанка Веселиновића и Јанка Чмелика (2,06 ha). Спратност стамбено-
пословних објеката је приземље + 4 спрата + поткровље (П+4+Пк), изузев 
изграђених објеката на Тргу мајке Јевросиме, чија је спратност приземље + 3 
спрата  + поткровље (П+3+Пк) и планираних објеката у улици Веселина 
Маслеше, чија је спратност приземље + галерија + 4 спрата + поткровље 
(П+Гал+4+Пк).  

Пословању је намењено макс. 30% грађевинске бруто површине, 
остало је намењено становању.  

 

13.2. Услови и правила уређења у блоку број 15 
 

Планирана бруто грађевинска површина намењена пословању је макс. 
30%.  

Грађевинска линија планираних објеката се поклапа са регулационом 
линијом.  Зона изградње уличних објеката је 14,00 m. 
 У улици Веселина Маслеше спратност објеката је приземље + галерија + 4 
спрата + поткровље (П+Гал+4+Пк).   
 Објекте у улици Веселина Маслеше пројектовати са повученом 
поткровном етажом и косим кровом са  уличне стране, а по избору са  
дворишне. 
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Поткровна етажа може да се формира на један од следећих начина: 
 
 а) Изнад хоризонталног габарита последње етаже, формира се коса 
кровна конструкција, у складу са обликом основе. Висина надзитка је 160 cm. 
Нагиб крова је макс. 30 . Ако су задовољени сви технички услови, могуће је 
формирање станова у два нивоа. Пројектовање две независне етаже није 
дозвољено. Осветљавање поткровне етаже омогућено је постављањем 
вертикалних кровних прозора, искључиво у кровним равнима доњег нивоа 
поткровних станова, а за горњи ниво користити лежеће кровне прозоре. Збирна 
дужина ових отвора не може бити већа од половине дужине кровне равни на 
коју се постављају. Препоручује се да вертикална раван, у којој се налазе овакви 
прозори, не буде у истој равни са фасадом, односно да буде повучена према 
унутрашњости објекта. 
 

б) Изнад хоризонталног габарита последње стандардне етаже, формира 
се повучена етажа исте спратне висине, али смањеног габарита, у односу на 
габарит стандардне етаже. Ширина габарита повучене етаже, односно њено 
повлачење, добија се у пресеку кровних равни класичног поткровља 
(вертикални надзидак 160 cm, нагиб кровних равни 30 ) и међуспратне 
конструкције изнад повучене етаже, која се покрива косом кровном 
конструкцијом без вертикалног надзитка, са нагибом косих кровних равни 30 .  
Ако су задовољени сви технички услови могуће је формирање станова у два 
нивоа. Пројектовање две независне етаже није дозвољено. 
 Доњи ниво поткровне етаже осветљава се као стандардна етажа, а горњи 
ниво има искључиво лежеће кровне прозоре.  
 Објекте у улици Веселина Маслеше пројектовати са повученом 
поткровном етажом и косим кровом са  уличне стране, а по избору са  
дворишне. 
 Кота пода приземља пословног простора је + 20 cm у односу на 
планирану нивелету. 
 Минималне димензије пасажа су висина 3,50 m, а ширина 3,00 m. 
 Степен заузетости за планиране објекте је макс. 50%, а степен 
изграђености је макс. 3,0, осим на угаоним парцелама где је максимални 
степен заузетости 75%. 
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13.3. Архитектонски елементи 
 
Архитектонски елементи обраде фасаде као и сама форма објеката на 

булевару одговарају опису елемената за блокове број 10 и 11. 
 У приземљу стамбених објеката могућа је изградња пословног простора 
на око 20% нето површине. 
 
13.4. Прилази и гараже 
 

Паркирање обезбедити на парцели. Ако се на парцели гради приземна 
гаража у низу, пројектовати плитак, једноводни кров са атиком. Нагиб крова је 
макс. 10 , оријентисан према сопственој парцели.  
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