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ГРАД НОВИ САД

Скупштина

646
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и из-

градњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – ис-
правка, 64/10 – УС и 24/11) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст  (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 43/08) Скупштина Града Новог 
Сада на ���� седни�и 25. нове�бра 2011. године,���� седни�и 25. нове�бра 2011. године, 
доноси

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И ПОДРУЧЈА 

МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ

1. УВОД

План генералне регула�ије старог градског �ентра и 
подручја Малог Ли�ана у Ново� Саду (у даље� тексту: 
план) обухвата простор старог градског �ентра са обод-
ни� подручје� у непосредно� окружењу које припада 
тради�ионално� градско� језгру Новог Сада, и под-
ручје Малог Ли�ана. Простор обухваћен плано� је, у 
складу са Генерални� плано� града Новог Сад до 2021. 
године- пречишћени текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 39/ 06) (у даље� тексту: Генерални план), 
на�ењен за: стари градски �ентар, општеградски �ен-
тар, паркове, вишепородично становање, средње школе, 
заштитно зеленило и водене површине (река Дунав). 

Стари градски �ентар представља највреднији део 
наслеђа који треба да се развија уз поштовање �атри-
�е, �орфолошких карактеристика и селективних крите-
рију�а за избор садржаја. Вишепородично� становању 
средњих густина је на�ењен највећи део подручја Ма-
лог Ли�ана (100- 300ст/ ha, односно П+2 до П+4). Про-
стор за �ентралне функ�ије углавно� је кон�ентрисан у 
зона�а општеградског �ентра уз Булевар Михајла Пу-
пина и на јужној страни Радничке ули�е. На�ена посло-
вања у оквиру других на�ена је углавно� у оквиру про-
стора где су кон�ентрисани неста�бени садржаји 
(ко�ер�ијални, услужни и производни). 

Основу саобраћајног систе�а чине саобраћајни�е 
које су већ потпуно реализоване. Систе� јавног прево-
за би требало да буде базиран на аутобуско� и шинс-
ко� превозу. Мрежу би�иклистичког саобраћаја треба 
даље развијати. Значајну предност треба дати нес�е-
тано� и безбедно� пешачко� саобраћају. Паркирање и 
гаражирање возила планира се у оквиру јавних гаража 

и паркиралишта, али и у објекти�а и на пар�ела�а 
ста�бених и објеката других на�ена у складу са стан-
дарди�а из Генералног плана утврђених пре�а делат-
ности�а.

Остали инфраструктурни систе�и су углавно� реа-
лизовани пре�а с�ерни�а�а из претходних планских 
периода, са ограничено� �огућношћу повећања капа-
�итета.

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Правни основ за израду плана је Одлука о изради 
планова генералне регула�ије за грађевинско подручје 
града Новог Сада, која је објављена у “Службено� лис-
ту Града Новог Сада”, број 48/09 од 1. де�е�бра 2009. 
године.

Плански основ за израду је Генерални план који� је 
утврђена генерална на�ена површина, као и с�ерни�е 
за израду планова детаљније разраде за појединачне 
делове града.

3. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ  
 ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Подручје које је обухваћено плано� налази се у Ка-
тастарској општини (у даље� тексту: КО) Нови Сад I и 
КО Нови Сад II, унутар описане грани�е.

За почетну тачку описа грани�е грађевинског под-
ручја утврђена је осовинска тачка број 10736 на пресеку 
осовина Ули�е Јована Суботића и Трга Марије Транда-
фил у КО Нови Сад I. Од ове тачке грани�а скреће у 
прав�у северозапада, прати осовину Кисачке ули�е, у 
прав�у североистока прати осовину Те�еринске ули�е, 
у прав�у истока прати осовину Ули�е Хаџић Светића, у 
прав�у југоистока прати осовину Стеријине ули�е, у 
прав�у североистока прати осовину Ули�е Мати�е Срп-
ске, у прав�у истока прати осовине Ули�е Косте Хаџи 
�л. и долази до пресека са осовино�  Ули�е Саве Вуко-
вића. Даље грани�а скреће ка југозападу, прати осови-
ну Скерлићеве ули�е, у прав�у југоистока прати осови-
не Ули�е Милована Видаковића, осовину Ули�е Златне 
греде, осовину Даничећеве ули�е, осовину Трга репуб-
лике и осовину Ули�е Милоша Бајића, и продужени� 
прав�е� долази до пресека са грани�о� КО Нови Сад I 
и КО Петроварадин. Од ове тачке грани�а скреће у 
прав�у југа прати грани�у КО Нови Сад I и КО Петрова-
радин и грани�у КО Нови Сад II и КО Петроварадин до 
пресека са продужени� прав�е� осовине Булевара �а-
ра Лазара, зати� скреће ка југозападу, прелази у Нови 
Сад II, прати продужени права� и осовину Булевара �а-
ра Лазара до пресека са осовино� Стражиловске ули-
�е. Даље грани�а скреће ка северозападу, прати осо-
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вину Стражиловске ули�е, у прав�у североистока прати 
осовину Ули�е Жарка Зрењанина, у прав�у североза-
пада прати осовину Булевара Михајла Пупина, прелази 
у КО Нови Сад I, прати осовину Успенске и  Шафарико-
ве ули�е до пресека са осовино� Масарикове ули�е. 
Од ове тачке грани�а скреће у прав�у запада, прати 
осовину Масарикове ули�е до пресека са продужени� 
прав�е� грани�е пар�ела бр. 9987 и 9989, скреће у 
прав�у североистока, прати претходно описани проду-
жени права� и грани�у пар�ела бр. 9987 и 9989, зати� 
пресе�а пар�елу број 9989, и долази до западне грани-
�е пар�еле број 9994. Даље, грани�а  прати западну 
грани�у пар�ела бр. 9994, 9993/3, 9993/1, 9993/6, 
9993/7,  и долази до тро�еђе пар�ела бр. 9993/7, 9992/2 
и 10569, зати� пресе�а Ули�у Војводе Бојовића и дола-
зи до тро�еђе пар�ела бр.  10569, 9774 и 9775. Од ове 
тачке грани�а прати западну грани�у пар�ела бр. 9774,  
9773/4, 9772, зати� скреће у прав�у запада, прати јужну 
грани�у пар�еле број 9778 и долази до пресека са пла-
нирано� регула�ионо� линијо� Ули�е Вука Караџића. 
Даље грани�а скреће у прав�у севера, прати планира-
ну регула�иону линију Ули�е Вука Караџића,  пресе�а 
пар�елу број 9778 и долази до јужне регула�ионе ли-
није Скопљанске ули�е (пар�ела број 10563). Од ове 
тачке грани�а скреће у прав�у истока, прати јужну гра-
ни�у пар�еле број 10563 и долази до тро�еђе пар�ела 
бр. 10563, 9771 и 10562, зати� пресе�а пар�елу број 
10562, и долази до осовинске тачке број 10759 на осо-
вини Ули�е Јована Суботића. Даље, грани�а  скреће у 
прав�у севера, прати осовину Ули�е Јована Суботића и 
долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа 
грани�е грађевинског подручја. 

Површина која је обухваћена плано� је 109,32 ha. 

4. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА  
 СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ЗЕМЉИШТА

У грађевинско� подручју обухваћено� плано� из-
дваја се седа� урбанистичких �елина.

Урбанистичка целина 1 - Старо градско језгро

Старо градско језгро је �елина која и�а улогу градс-
ког �ентра, а на�ењена је становању- породична и ви-
шепородична ста�бена изградња �ањих (до 100ст/ ha, 
односно до П+1+Пк) и средњих (100- 300ст/ ha, односно 
П+2 до П+4) густина, пословању (у до�ену тер�ијарних, 
ко�ер�ијалних, услужних и селективних производних 
садржаја) и јавни� служба�а из области културе, обра-
зовања  и здравства Овај део представља најстарији 
део Новог Сада. Матри�а старог градског језгра фор�и-
рала се краје� 17. и почетко� 18. века, што је доку�ен-
товано најранији� урбанистички� доку�енти�а града. 
Урбанистички кон�епт подразу�ева ивичну изградњу 
објеката на пар�ели у непрекинуто� низу. Изузетак су 
појединачни слободностојећи објекти јавне на�ене, или 
�ркве. Највећи део објеката је изграђен до Првог светс-
ког рата, па основни карактер урбанистичко- архитек-
тонске структуре чине ста�бено- пословни објекти нис-
ке спратности П до П+2+Пк. Објекти веће спратности и 
капа�итета су грађени након Првог светског рата на 
појединачни� пар�ела�а и изузетак су од општег кон-
�епта изградње. 

Обликовање објеката је сведено, по правилу без 
препуста (са ретки� изузе�и�а), а преовлађују објекти 
са коси� кровови�а. Материјализа�ија фасада је пре-
васходно од опеке или �алтерисана, бојена боја�а ог-
раниченог спектра. 

Зона старог градског језгра је као најстарији део гра-
да, ограничених просторних капа�итета за интензивнији 
просторни развој планираних на�ена. Могућност за њи-
хов квалитетан развој налази се у при�ени различитих 
�етода реконструк�ије простора и објеката, пре�а 
с�ерни�а�а из Одлуке о утврђивању старог језгра Но-
вог Сада за просторну културно- историјску �елину 
(„Службени гласник РС“, број 7/08). 

Становање треба да буде обавезан садржај зоне 
старог градског �ентра, односно на основу Генералног 
плана, заступљено са �ини�у� 30% укупних на�ена. 
Становање у овој зони не пружа довољан ко�фор по-
жељног савре�еног стандарда становања, због рела-
тивно лошег инвести�ионог одржавања објеката у 
претходно� периоду, старе структуре ста�бених једи-
ни�а (дворишни станови, салонски станови, станови у 
адаптирани� поткровљи�а…), недовољно природног 
проветравања и осунчања, недостатка паркинг просто-
ра, не�огућности колског приступа објекти�а, ути�аја 
других активности (забава, угоститељство…). 

На�ена пословања у зони старог градског језгра је 
превасходно у до�ену трговине, занатства и услужних 
делатности. Ове на�ене су кон�ентрисане дуж главних 
саобраћајних права�а, у локали�а у призе�љу уличних 
и дворишних објеката. Понекад је за ову на�ену од-
ређен �ео објекат. 

Јавне службе се углавно� налазе у засебни�, на-
�енски грађени� објекти�а, па се јавне службе у об-
ласти културе (Српско народно позориште, Новосадско 
позориште- „Újvidéki szinház“, Архив Војводине, поједи-
не једини�е Музеја Града Новог Сада, Библиотека Гра-
да Новог Сада, Културни �ентар Новог Сада и О�ла-
дински културни �ентар), образовања (Акаде�ија 
у�етности, Ги�назија „Јован Јовановић З�ај“, Ги�назија 
„Светозар Марковић“, Средња школа „Светозар Миле-
тић“, предшколска установа у Ули�и Светозара Миле-
тића…) и здравства (објекат До�а здравља Нови Сад 
на углу Његошеве и Ули�е Јована Суботића). Објекти-
�а управе на�ењена је Градска кућа на Тргу слободе. 
Ватрогасни до� чини ко�плекс објеката у Ули�и Јована 
Суботића.

Урбанистичка целина 2 - зона северно од Ули�е  
 Николе Пашића и Трга Марије Трандафил

Зона северно од Ули�е Николе Пашића и Трга Ма-
рије Трандафил је настала токо� 18. и 19. века, обухва-
та три блока у контактној зони старог градског језгра и 
Ал�ашког краја.

Ова урбанистичка �елина је дело� на�ењена старо� 
�ентру, а пре�а Кон�епту генералног урбанистичког пла-
на града Новог Сада  до 2030. године, за општеста�бену 
зону (породично и вишепородично становање средњих 
густина (100- 300ст/ ha, односно П+2 до П+4). Објекти су 
�ахо� спратности П+1+Пк, ретко до П+2+Пк и виши. 
Претежна на�ена простора је породично са �ањи� зо-
на�а вишепородичног становања. Пословање је углав-
но� заступљено у призе�љи�а објеката уз Пашићеву и 
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Ули�у Мати�е Српске и Трг Марије Трандафил. Иако по 
обликовању одговарају објекти�а у старо� градско� 
језгру, квалитет физичке структуре и архитектонске 
вредности објеката су знатно слабије.

За део зоне који је на�ењен старо� �ентру важи 
с�ерни�а о заступљености становања од 30% у односу 
на све друге на�ене простора. 

Јавна служба из области културе је ко�плекс седиш-
та Мати�е Српске са библиотеко�, који је у про�есу ре-
ализа�ије. 

Урбанистичка целина 3 - Дунавски парк

Дунавски парк обухвата подручје из�еђу Булевара 
Михајла Пупина и ули�а Иве Лоле Рибара, Дунавске, 
Игњата Павласа и Пионирске. Подручје Дунавског пар-
ка је заштићено као природно добро II категорије на ос-
нову Уредбе о заштити спо�еника природе „Дунавски 
парк“ (“Службени гласник РС”, број 25/98). У оквиру ове 
просторне �елине налази се игралиште некадашњег 
руко�етног клуба “Железничар”, тениски терени и До� 
здравља на углу Булевара Михајла Пупина и Ули�е Иве 
Лоле Рибара. 

Урбанистичка целина 4 - блок �узеја - Офи�ирски до�

Блок �узеја- Офи�ирски до�, обухвата ко�плекс �у-
зеја и До�а Војске Србије. Јавне службе из области 
културе, које чине Музеј Војводине и Музеј савре�ене 
у�етности Војводине, по своји� функ�ионално- про-
сторни� карактеристика�а су градски простор од изу-
зетног значаја. 

Урбанистичка целина 5 - Мали Ли�ан

Мали Ли�ан, обухвата простор из�еђу старог градс-
ког језгра и Дунава. Урбанистичка �елина Малог Ли�а-
на је настала у периоду из�еђу два светска рата када је 
терен изнивелисан, испар�елисан и изграђен највећи 
број објеката. Због релативно кратког периода про�еса 
урбаниза�ије, обликовање ове зоне је резултирало је-
динствено� урбанистичко- архитектонско� �атри�о�. 
Оси� блокова ивичне изградње, вишепородичних обје-
ката сведене архитектуре �еђуратне Модерне, карак-
тер Мало� Ли�ану дају уједначено обликовани јавни 
градски простори. 

Мали Ли�ан је на�ењен општеградско� �ентру, ви-
шепородично� становању, парковски� површина�а, ос-
новни� и средњи� школа�а, предшколски� установа�а 
и др.

Претежна на�ена простора је вишепородично стано-
вање средњих густина (100- 300ст/ ha, односно П+2 до 
П+4), са појединачни� изузе�и�а. 

Зону на�ењену општеградско� �ентру чине �ахо� 
вишепородични објекти са пословање� у призе�љу и/ 
или на виши� етажа�а објекта. Објекти неста�бене на-
�ене су Соколски до�- Позориште �ладих у Ули�и 
Игњата Павласа (у на�ени културе и рекреа�ије),  Сту-
дио “М” са студијско� сало� и објекто� Радио Телеви-
зије Војводине, и ко�плекс јавних служби у Ули�и Мо-
дене. У оквиру на�ене општеградског �ентра су објекти 
покрајинских органа које чине објекат Владе Војводине 
уз Булевар Михајла Пупина, са објекто� Скупштине Ау-

тоно�не Покрајине Војводине уз Бановински пролаз са 
парковско� површино� и Раднички до� на Булевару 
Михајла Пупина.

У блоку јужно од ко�плекса Бановине налази се Ги�-
назија „Исидора Секулић“. Основна школа „Ђорђе Нато-
шевић“ у Ули�и Макси�а Горког и предшколска устано-
ва у Ули�и Соње Маринковић.

Урбанистичка целина 6 - зона блокова јужно од 
Радничке ули�е

Зона блокова јужно од Радничке ули�е, је ограниче-
на Булеваро� �ара Лазара, ули�а�а Стражиловско�, 
Радничко� и Кејо� жртава ра�ије, а на�ењена је пре-
васходно вишепородично� становању, општеградско� 
�ентру и паркови�а. Ову зону чини простор некадашње 
индустријске зоне који је у про�есу трансфор�а�ије. 
На�ена простора је разноврсна, па у западно� делу 
преовлађује вишепородично становање са пратећи� 
јавни� служба�а из области образовања (предшколска 
установа) и културе (Природњачки �узеј и Завод за за-
штиту природе), док је источна зона на�ењена будуће� 
пословно� �ентру и парку. 

Урбанистичка целина 7 - дунавски кеј са дело� Дунава

Дунавски кеј са дело� Дунава је простор ограничен 
регула�ионо� и грађевинско- регула�ионо� линијо� 
Београдског и Кеја жртава ра�ије, и грани�о� обухвата 
плана. Ова урбанистичка �елина је на�ењена паркови-
�а, спорту и рекреа�ији. Саобраћајна функ�ија је до�и-
нантна на�ена дунавског кеја, што и�а за последи�у 
његово значајно функ�ионално- просторно раздвајање 
од непосредног окружења (зоне старог градског језгра 
и Малог Ли�ана). 

5. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА  
 ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ

У оквиру подручја обухваћеног плано� утврђену су 
површине јавне на�ене су: 

- саобраћајни�е, ули�е и тргови,
- заједничке блоковске површине и јавна дворишта,
- предшколске установе,
- школе,
- здравствена установа,
- ватрогасни до�,
- органи управе,
- објекти културе,
-  спе�ијална на�ена,
- спортски терени,
-  парковске и зелене површине,
-  гараже,
- водена површина,
- трансфор�аторске стани�е.

Грађевинско подручје обухваћено плано� налази се 
на над�орској висини од 76,50 m, на југу до 80,35 m, на 
северозападу, са падо� од севера пре�а југу.  Уздужни 
падови околних саобраћајни�а су  испод 1,0 %, а нај-
чешће око 0,25 %. У висинско� погледу простор је 
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уређен, тако да нивелете заштитних тротоара нових 
објеката треба  ускладити  са постојећи� терено�. 

 Плано� нивела�ије  дате су кота прело�а нивелете 
осовине саобраћајни�а.

6. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  
 РЕГУЛАЦИЈЕ

Спровођење плана представљено је на графичко� 
приказу број 4 “Спровођење плана генералне регула-
�ије” у Р 1: 5000. Основ за издавање лока�ијске дозво-
ле у највеће� делу подручја плана је план детаљне ре-
гула�ије, док је за одређене урбанистичке �елине и 
делове обухваћене важећи� планови�а основ за изда-
вање лока�ијске дозволе план генералне регула�ије. 
Плано� је одређено и за које је лока�ије обавезна раз-
рада урбанистички� пројекто� и/или расписивање ар-
хитектонско- урбанистичког конкурса, а планови�а де-
таљне регула�ије �огуће је утврдити и друге лока�ије 
за које је потребна израда урбанистичког пројекта или 
обавезно расписивање архитектонског или урбанистич-
ко- архитектонског конкурса.

6.1. Урбанистичке целине за које је основ за  
  реализацију план генералне регулације-  
  циљане измене важећих планова детаљне  
  регулације

 За поједине урбанистичке �елине или делове урба-
нистичких �елина �ењају се планска решења важећих 
планова детаљне регула�ије, а основ за реализа�ију је 
план генералне регула�ије. 

Урбанистичка целина 4
На делови�а пар�ела бр. 9376/1, 9376/2 и 9377 КО 

Нови Сад I не планира се јавна вишеспратна гаража- 
�иљана из�ена број 11.

Урбанистичка целина 5
Саобраћајна веза ули�а Јована Бошковића и Макси-

�а Горког не планира се- �иљана из�ена број 15.
На делови�а пар�ела бр. 105 и 108/1 у КО Нови Сад 

II, у дворишту објекта у Ули�и Иве Лоле Рибара број 2,  
не планира се вишеспратни паркинг - �иљана из�ена 
број 19.

Важећи планови за наведене урбанистичке �елине и 
делове урбанистичких �елина престају да важе у делу 
плана, као што је наведено у пододељку број 6.7. "Дело-
ви планова детаљне регула�ије који престају да важе''.

6.2. Урбанистичке целине за које су основ за  
  реализацију план генералне регулације и  
  план детаљне регулације- циљане измене  
  важећих планова детаљне регулације

Урбанистичка целина 1
На пар�ели број 9742, у КО Нови Сад I, у Ули�и Све-

тозара Милетића број 10, планира се про�ена на�ене 
тавана у поткровље- �иљана из�ена број 2.

На делови�а пар�ела бр. 218 и 7732 у КО Нови Сад 
II, у ули�и Модене број 2, фор�ира се нова потпуна 
грађевинска пар�ела за на�ену пословања, трговине и 
угоститељства у габариту планираног објекта- �иљана 
из�ена број 3.  

Урбанистичка целина 2 
Допуњена су општа правила уређења и грађења 

простора - �иљана из�ена број 1.
На пар�ела�а број 9622 КО Нови Сад I, Ули�а Саве 

Вуковића број 7, и број 9623 КО Нови Сад I, Ули�а 
Зе�љане ћуприје број 6, планира се изградња вишепо-
родичног ста�беног или ста�бено- пословног објекта 
спратности П+1+Пк до П+2+Пк, уз �огућност обједиња-
вања пар�ела - �иљана из�ена број 4.

У северозападно� делу блока, из�еђу Ули�а Хаџић 
Светића, Стеријине, Мати�е Српске и Трга Марије Тран-
дафил, одваја се нова јавна површина на пар�ели број 
9676 КО Нови Сад I, за већ изграђену трансфор�аторс-
ку стани�у - �иљана из�ена број 5.

У средишње� делу блока, из�еђу ули�а Хаџић Све-
тића, Стеријине, Мати�е Српске и Трга Марије Транда-
фил, укида се планирана и одваја се нова јавна повр-
шина на пар�ели број 9657 КО Нови Сад I, за већ 
изграђену трансфор�аторску стани�у - �иљана из�ена 
број 6. 

У североисточно� делу блока, из�еђу ули�а Скер-
лићеве, Мати�е Српске, Саве Вуковића и Николе Па-
шића, планира се изградња нове трансфор�аторске 
стани�е на пар�ели број 9617 КО Нови Сад I - �иљана 
из�ена број 7.

На пар�ели број 9593/2 КО Нови Сад I, Ули�а Мати�еI, Ули�а Мати�е 
Српске број 6, планира се задржавање постојећег 
објекта спратности П+1+Т. Могућа је реконструк�ија 
којо� би се с�ањила висина спратне етаже, без 
про�ене фасаде и нагиба кровне равни пре�а ули�и. 
Могућа је и про�ена на�ена тавана у поткровље- 
�иљана из�ена број 8.

На пар�ели број 9578 КО Нови Сад I, у Пашићевој 
ули�и број 14, планира се и надоградња постојећег 
дворишног крила до спратности ВП+1+Т- �иљана 
из�ена број 9.

На пар�ели број 9671 КО Нови Сад I у Ули�и Хаџић 
Светића број 6, планира се задржавање постојећег 
дворишног објекта спратности П+1+Т- �иљана из�ена 
број 10.

Урбанистичка целина 5
На пар�ели број 50 КО Нoви Сад II, у Ули�и Игњата 

Павласа број 4, на којој се налази Соколски до�, плани-
ра се у складу са режи�о� заштите из Одлуке 05 број 
633-15048/2002 ("Службени гласник РС", број 73/02) о 
заштити зграде Соколског до�а- �иљана из�ена број 12.

На пар�ели број 77 КО Нови Сад II, у Дунавској ули-
�и број 24, планира се про�ена на�ена тавана у пот-
кровље- �иљана из�ена број 13.

На пар�ели број 165/ 2 КО Нови Сад II, Ули�а Илије 
Вучетића број 3 планира се надоградња постојећег 
објекта- �иљана из�ена број 14.

Саобраћајна веза ули�а Јована Бошковића и Макси-
�а Горког не планира се- �иљана из�ена број 15. 
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На пар�ели број 724 КО Нови Сад II, Ули�а Макси�а 
Горког број 42, планира се из�ена регула�ионе линије- 
�иљана из�ена број 16.

На пар�ела�а број 779 КО Нoви Сад II, Стражиловс-
ка ули�а број 25, и број 839 КО Нови Сад II, Стражилов-
ска ули�а број 23, планира се изградња вишепородич-
них ста�бено- пословних објеката спратности до 
П+3+Пк- �иљана из�ена број 17.

У дворишту Соколског до�а, на пар�ели број 49 КО 
Нови Сад II, одваја се нова јавна површина за већ из-
грађену трансфор�аторску стани�у- �иљана из�ена 
број 18.

На делови�а пар�ела бр. 105 и 108/1 у КО Нови Сад 
II, у дворишту објекта у Ули�и Иве Лоле Рибара број 2,  
не планира се вишеспратни паркинг- �иљана из�ена 
број 19.

Урбанистичка целина 6 
На пар�ели број 773/5 КО Нoви Сад II, Радничка ули-

�а број 18, планира се ста�бено пословни објекат 
спратности до П+5+Пк- �иљана из�ена број 20.

На пар�ели број 746 КО Нoви Сад II, Радничка ули�а 
број 34 планира се про�ена на�ене као део зоне пла-
нираног пословног �ентра- �иљана из�ена број 21.

На делу пар�еле број 771 КО Нови Сад II, Радничка 
ули�а број 22, планира се да висина и обликовање пот-
кровне етаже ста�бено пословног објекта спратности 
П+Г+5+Пк буду усклађени са непосредно суседни� 
објекто� на пар�ели број 769/1 (Радничкa ули�а број 
24)- �иљана из�ена број 22.

На делу пар�еле број 764 и пар�ели број 762/ 2 у КО 
Нови Сад II, Ули�а Стевана Мусића број 18, планира се 
усклађивање ширине уличног тракта објекта са сусед-
ни�, усклађивање висине вена�а са оба непосредно 
суседна објекта, изградња препуста на дворишној фа-
сади објекта до 50% површине и изградња дворишног 
објекта спратности П (раван кров) за на�ену гаража- 
�иљана из�ена број 23.

6.3. Урбанистичке целине за које су основ за  
  реализацију важећи планови детаљне  
  регулације и урбанистички пројекат

Овај план својо� просторно� организа�ијо� и пре-
тежно� на�ено� површина по зона�а и �елина�а, о�о-
гућава да се већи� дело� урбанистичке �елине у обух-
вату плана реализују на основу важећих планова (оси� 
у делови�а који престају да важе, као што је наведено у 
пододељку број 6.7. “Делови планова детаљне регула-
�ије који престају да важе’’) и то:

- урбанистичка целина 1 за коју се при�ењује “План 
детаљне регула�ије старог градског језгра у Ново� Са-
ду (“Службени лист Града Новог Сада” број 17/11);

- урбанистичка целина 2 за коју се при�ењују: План 
детаљне регула�ије блока Библиотеке “Мати�е српске” 
у Ново� Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, 
бр.14/2000, 12/03 и 25/06), Урбанистички пројекат блока 
из�еђу ули�а Скерлићеве, Пашићеве, Мати�е српске, 
Косте Хаџи �л. и Саве Вуковића у Ново� Саду (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, бр. 15/2000 и 12/03);

- урбанистичка целина 3 за коју се при�ењује План 
детаљне регула�ије “Дунавски парк” у Ново� Саду, 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 46/05);

- урбанистичка целина 4 за коју се при�ењује План 
детаљне регула�ије �узеја и Рибље пија�е у Ново� Са-
ду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 35/06);

- урбанистичка целина 5 за коју се при�ењују: План 
детаљне регула�ије Малог Ли�ана у Ново� Саду 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 52/09) и План 
детаљне регула�ије блока из�еђу ули�а Илије Огњано-
вића, Константина Данила, Пионирске, Булевара Михај-
ла Пупина и Ули�е Модене у Ново� Саду (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 1/04);

- урбанистичка целина 6 за коју се при�ењује План 
детаљне регула�ије блокова из�еђу ули�а Радничке, 
Стражиловске и Булевара �ара Лазара у Ново� Саду 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 15/07 и 27/09);

- урбанистичка целина 7 за коју се при�ењује део 
Плана детаљне регула�ије �оста на траси бившег �ос-
та Фран� Јозефа у Ново� Саду (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 61/10).

За просторе који се налазе у обухвату овог плана 
при�ењиваће се важећи планови детаљне регула�ије, 
док се не укаже потреба за њихово� из�ено�, оси� у 
делови�а који се реализују на основу овог плана.

6.4. Просторне целине за које ће се донети  
  план детаљне регулације

Део урбанистичке целине 7 - дунавски кеј, за који је 
израда плана детаљне регула�ије у току.

До доношења плана детаљне регула�ије забрањује 
се изградња на ово� простору.

6.5. Целине и зоне за које је обавезно  
  расписивање урбанистичко -  
  архитектонског конкурса

У оквиру урбанистичке целине 1 планирани су ур-
банистичко- архитектонски конкурси за пар�елу број 
237 КО Нови Сад II, пре�а услови�а дефинисани� пла-
но� детаљне регула�ије, и за партерно уређење јавних 
простора, тргова и ули�а унутар пешачке зоне пре�а 
Одлу�и о утврђивању старог језгра Новог Сада за про-
сторну културно- историјску �елину .

У оквиру урбанистичке целине 6 је планиран урба-
нистичко- архитектонски конкурс за лока�ију из�еђу 
Радничке ули�е, Кеја жртава ра�ије и Булевара �ара 
Лазара, а пре�а услови�а дефинисани� плано� де-
таљне регула�ије; 

6.6. Просторне целине за које ће се  
  израдити урбанистички пројекат

Планира се израда урбанистичких пројеката након 
спроведних урбанистичко- архитектонских конкурса за:

- део урбанистичке целине 1, за пар�елу број 237 
КО Нови Сад II;
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- део урбанистичке целине 6, за зону из�еђу Рад-
ничке ули�е, Кеја жртава ра�ије и Булевара �ара Лаза-
ра; �огућа је израда урбанистичког пројекта за сваку 
појединачну просторно- функ�ионалну пот�елину.

6.7. Делови планова детаљне регулације  
  који престају да важе  

 1) План детаљне регула�ије �узеја и Рибље пија�е 
у Ново� Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
35/06)- део Плана који се односи на делове пар�ела бр. 
9376/1, 9376/2 и 9377 у КО Нови Сад I, на који�а је пла-
нирана изградња јавне гараже;

2) План детаљне регула�ије Малог Ли�ана у Ново� 
Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 52/09) - 
део Плана који се односи на делове пар�ела бр. 105 и 
108/1 у КО Нови Сад II на који�а је планиран вишеетаж-
ни паркинг и на делове који се односе на саобраћајно 
повезивање ули�а Јована Бошковића и Макси�а Горког.

7. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  
 И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА

7.1. Општа правила

Кон�епт уређења простора обухваћеног плано� те-
�ељи се на прав�и�а његовог досадашњег развоја. 
Пошто је обухваћени простор готово потпуно завршена 
урбанистичко- архитектонска �елина, нове интервен-
�ије су ограничене на оне �ањег оби�а, оси� у случају 
развоја инфраструктуре, посебно саобраћајне. Ови� 
плано� се оставља �огућност изградње подзе�них га-
ража испод тргова, под услови�а прописани� од стра-
не надлежних институ�ија, и у складу са технички� 
стандарди�а.

Општа правила уређења и грађења су детаљније де-
финисана за појединачне урбанистичке �елине.

Урбанистичка целина 1
Зона старог градског језгра је заштићена Одлуко� о 

утврђивању старог језгра Новог Сада за просторну кул-
турно- историјску �елину, која је условила рестриктиван 
трет�ан грађевинске структуре и донекле ограничила 
развој постојећих на�ена. Планиране интервен�ије 
подразу�евају прилагођавање постојећих објеката сав-
ре�ени� потреба�а, у фор�и реконструк�ије, дог-
радње, адапта�ије, сана�ије и инвести�ионог одржа-
вања, а пре�а услови�а надлежног завода за заштиту 
спо�еника културе. Изградња нових и надоградња пос-
тојећих објеката се планира на појединачно утврђени� 
лока�ија�а и зона�а. 

Најинтензивнија реконструк�ија се планира у блоку 
око Српског народног позоришта, уз југозападну страну 
Ули�е Модене и уз Ули�у Јована Суботића у зони се-
верно од Гркокатоличке �ркве, и на простору Рибље 
пија�е.

Због рестриктивног режи�а, није �огућа изградња 
објеката великих површина или капа�итета корисника. 
Основни разлози су строги услови обликовања, ограни-
ченост вертикалне и хоризонталне регула�ије, �але 
површине пар�ела, не�огућност колског приступа и 

паркирања возила. Свака нова изградња треба да за-
довољи стандарде Генералног плана за паркирање во-
зила у оквиру пар�еле, превасходно у подзе�ни� ета-
жа�а, на начин који� се неће угрозити стабилност 
околних објеката. 

Обликовање објеката треба да буде у складу са ос-
новни� наведени� карактеристика�а зоне старог град-
ског �ентра. Препусти нису дозвољени, као ни лође. 
Посебно рестриктивни услови се односе на облико-
вање поткровних етажа и кровова. Кровови су обавезно 
коси, нагиба око 30° у зависности од покривача. Пот-
кровне етаже се фор�ирају без назитка са осветљење� 
искључиво коси� прозори�а (у косој равни крова), пре-
�а јавни� површина�а. Материјализа�ија објеката је 
при�ено� тради�ионалних �атеријала, без употребе 
ка�ена (вештачког ка�ена), и са рестриктивно� употре-
бо� нових �атеријала. 

Урбанистичка целина 2
Иако је урбанистичко- архитектонска структура гото-

во идентична оној у зони старог градског језгра, објекти 
у зони северно од Ули�е Николе Пашића и Трга Марије 
Трандафил су слабијег квалитета. Кон�епто� уређења 
планира се њихова селективна за�ена породични� и 
вишепородични� објекти�а спратности П+Пк до 
П+3+Пк. Најинтензивнија реконструк�ија планира се у 
зони на углу Трга Марије Трандафил и Те�еринске ули-
�е, где се планирају ста�бено- пословни објекти спрат-
ности до П+3+Пк. Прилико� изградње нових или за�ене 
постојећих објеката, обавезно је решавање гаражи-
рања возила на пар�ели корисника. 

С обзиро� на карактеристике непосредног окружења 
старог градског језгра, услови обликовања фасада 
(препусти, лође, �атеријализа�ија, боје) и кровова (на-
зидак, нагиб крова, осветљавање поткровља) треба да 
буду рестриктивни и пре�изно утврђени. Овај план ос-
нов је за еле�енте обликовања крова, поткровне етаже 
и фасада. 

Урбанистичка целина 3

За простор са�ог парка важи рестриктиван режи� 
интервен�ија, у складу са услови�а из Уредбе о зашти-
ти спо�еника природе „Дунавски парк“. Парк је неопход-
но заштити оградо� и утврдити режи� коришћења.

Руко�етно игралиште и припадајући објекат триби-
на, планирају се за спортско- рекреативну и културно- 
забавну на�ену уз неопходну реконструк�ију.

Објекат До�а здравља задржава постојећу на�ену.

Урбанистичка целина 4
Простор је готово у потпуности завршена �елина, а 

ко�плекс �узеја и Архива Војводине су у режи�у зашти-
те. У оквиру планираног, неопходно је уређења јавног 
простора из�еђу објеката �узеја, истовре�ено са ре-
шавање� пробле�а паркирања. Врсту и оби� интер-
вен�ија на постојећи� објекти�а �узеја и Офи�ирског 
до�а је неопходно пре�изније утврдити на основу усло-
ва надлежног завода за заштиту спо�еника културе. 

Урбанистичка целина 5
Зона Малог Ли�ана је завршена �елина. Нова из-

градња планирана на појединачни� лока�ија�а подра-
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зу�ева изградњу нових, односно доградњу појединач-
них објеката. 

Услови изградње треба да буду рестриктивни, по-
себно у до�ену обликовања фасада и кровних равни 
како би се очувала јединственост урбанистичко- архи-
тектонског контекста. На�ена планираних објеката тре-
ба да буде вишепородично становање средњих густина 
(100- 300ст/ ha, односно П+2 до П+4). Обликовање обје-
ката подразу�ева објекте без препуста пре�а јавни� 
површина�а (оси� заједничке блоковске површине). Та-
кође, нису дозвољени фран�уски балкони ни лође. 

Објекти унутар ове �елине и�ају косе или равне кро-
вове. Код нових објеката са коси� кровови�а или код 
планираних надоградњи висина назитка је до 30 cm, а 
осветљење пре�а јавној површини ули�а и тргова је ис-
кључиво полегли� прозори�а у равни крова. Објекти са 
равни�, или кровови�а �алог нагиба не�ају поткровне 
етаже.

Урбанистичка целина 6 

У оквиру ове �елине планирају се две зоне за нову 
изградњу: предшколска установа уз Алеју Мике Антића, 
и зона на углу Радничке ули�е и Кеја жртава ра�ије. 
Ова зона се састоји од пословног �ентра и парка у на-
ставку Алеје Мике Антића. Део зоне на�ењен послов-
но� �ентру тренутно заузи�а �рпна стани�а ГЦ1 која је 
планирана за из�ештање. Оси� разноврсних послов-
них садржаја, у оквиру пословног �ентра је планиран и 
хотел. Могућа је и на�ена становања у одређеној �ери, 
али не већој од 20% свих садржаја. Макси�ални капа-
�итети зоне пословног �ентра (степен заузетости и ин-
декс изграђености) као и вертикална и хоризонтална 
регула�ија су утврђени важећи� плано� детаљне регу-
ла�ије. Обликовање фасада и крова (фор�ирање на-
зитка) треба да буде решено у складу са постојећи�, 
непосредно суседни� објекти�а. Осветљење пот-
кровља је искључиво прозори�а у равни крова. Парки-
рање и гаражирање возила је обавезно разрешити у ок-
виру зоне пословног �ентра.

Урбанистичка целина 7

У оквиру шеталишта, значајно �есто дунавског кеја 
је Спо�еник жртва�а ра�ије. У оквиру ове �елине пла-
нирана су три пристана за туристичке бродове: два на 
Београдско�, и један на Кеју жртава ра�ије. Интегралну 
�елину пристана чине и пешачке ко�уника�ије до стаја-
лишта за аутобусе. 

7.2. Правила и услови уређења и грађења  
  за делове урбанистичких целина за које  
  је основ за реализацију план генералне  
  регулације 

Плано� се дефинишу правила уређења и грађења за 
појединачне лока�ије, у оквиру  урбанистичких �елина.

Урбанистичка целина 4

На делови�а пар�ела бр. 9376/1, 9376/2 и 9377 КО 
Нови Сад I не планира се јавна вишеспратна гаража, те 
ће се план озелењавања овог простора ускладити са 

хортикултурни� уређење� �елокупног простора из�еђу 
објеката �узеја.

Урбанистичка целина 5

На делу пар�еле бр. 105 и 108/1 КО Нови Сад II, уII, у 
дворишту објекта у Ули�и Иве Лоле Рибара број 2,  не 
планира се изградња вишеспратног паркинга, односно 
задржава постојећи објекат гараже.

Не планира се саобраћајна веза, односно укрштање 
ули�а Јована Бошковића и Макси�а Горког.

7.3. Правила и услови уређења и грађења за  
  делове урбанистичких целина за које је  
  основ за реализацију план генералне  
  регулације и план детаљне регулације

Плано� се дефинишу правила уређења и грађења за 
појединачне лока�ије, у оквиру  урбанистичких �елина.

Урбанистичка целина 1

На пар�ели број 9742, у КО Нови Сад I, у Ули�и Све-
тозара Милетића број 10, планира се про�ена на�ене 
тавана у поткровље, без про�ене облика крова, а пре-
�а услови�а надлежног Завода за заштиту спо�еника 
културе.

На делови�а пар�еле бр. 218 и 7732 фор�ира се но-
ва потпуна грађевинска пар�ела за на�ену пословања, 
трговине и угоститељства у габарити�а планираног 
објекта. На овој пар�ели планира се објекат спратности 
По+ П+Г+3- По+ Г+ П+ 4.  

Урбанистичка целина 2 

На пар�ела�а бр. 9622 и 9623 КО Нови Сад I плани-
рају се објекти спратности П+1+Пк до П+2+Пк. Обавезно 
је решавање паркирања у оквиру пар�еле. Могуће је 
обједињавање ове две пар�еле, па је у то� случају не-
опходна изградња подзе�не гараже испод �еле тако 
обједињене пар�еле.

Обликовање уличних фасада �ора бити сведено, 
без препуста (еркера, балкона, тераса, надстрешни�а) 
и без лођа. Могуће је предвидети фран�уске балконе. 
Фор�ирање поткровља је �огуће са�о у оквиру волу-
�ена унутар кровних равни са �акси�ални� назитко� 
до 30 cm. Осветљење поткровља је �огуће искључиво 
положени� прозори�а пре�а јавни� површина�а (без 
употребе кровних баџа).

У северозападно� делу блока, из�еђу ули�а Хаџић 
Светића, Стеријине, Мати�е српске и Трг Марије Тран-
дафил, �ења се планирана лока�ија за трансфор�а-
торску стани�у на пар�ели број 9677 КО Нови Сад I, а 
одваја се нова јавна површина на пар�ели број 9676 КО 
Нови Сад I за већ изграђену трансфор�аторску стани�у.

У средишње� делу блока, из�еђу ули�а Хаџић Све-
тића, Стеријине, Мати�е српске и Трг Марије Транда-
фил, �ења се планирана лока�ија за трансфор�аторс-
ку стани�у на пар�ели 9657 КО Нови Сад I, а одваја се 
нова јавна површина на истој пар�ели за већ изграђену 
трансфор�аторску стани�у.
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У североисточно� делу блока, из�еђу ули�а Скер-
лићеве, Мати�е српске, Саве Вуковића и Николе Па-
шића планира се изградња нове трансфор�аторске 
стани�е на пар�ели број 9617 КО Нови Сад I.

На пар�ели број 9593/2 КО Нови Сад I, Ули�а Мати�еI, Ули�а Мати�е 
Српске број 6, планира се задржавање постојећег 
објекта спратности П+1+Т уз �огућност реконструк�ије 
којо� би се с�ањила висина спратне етаже чи�е би се 
о�огућила повољнија организа�ија унутрашњег простора. 
Не планира се про�ене фасаде и нагиба кровне равни 
пре�а ули�и. Могућа је и про�ена на�ена тавана у 
поткровље.

На пар�ели број 9578 КО Нови Сад I, у Пашићевој 
ули�и број 14, планира се надоградња постојећег 
уличног објекта до спратности ВП+1+Т. Обликовање 
уличнe фасадe �ора бити сведено, без препуста 
(еркера, балкона, тераса, надстрешни�а), без лођа и 
фран�уских балкона.

На пар�ели број 9671 КО Нови Сад I у Ули�и Хаџић 
Светића број 6, планира се задржавање постојећег 
дворишног објекта спратности П+1+Т.

Урбанистичка целина 5

На пар�ели број 50 КО Нoви Сад II, у Ули�и Игњата 
Павласа број 4, налази се  Соколски до� који је за-
штићен као спо�еник културе. На�ена објекта и пар�е-
ле, као и интеревен�ије на објекту и начин уређење 
слободног простора, �орају бити у складу са Одлуко� о 
утврђивању зграде Соколског до�а у Ново� Саду за 
спо�еник културе (“Службени гласник РС”, број 73/02).

На пар�ели број 779 КО Нoви Сад II, Стражиловска 
ули�а број 25 и на пар�ели број 839 КО Нови Сад II, 
Стражиловска ули�а број 23, планирају се ста�бено- 
пословни објекти спратности до П+3+Пк. Ширина улич-
ног тракта је 13 m. Обавезно је решавање паркирања у 
оквиру пар�еле. Поткровље се фор�ира са назитко� до 
1,60 m. У�есто поткровља, �огућа је изградња четвртог 
спрата са равни�, или плитки� крово� са �али� наги-
бо�. Није дозвољено фор�ирање препуста ни на једној 
фасади објекта. На уличној фасади није дозвољено 
фор�ирање лођа нити фран�уских балкона.

На пар�ели број 724 КО Нови Сад II, Ули�а Макси�а 
Горког број 42, планира се из�ена регула�ионе линије 
заједничке блоковске површине на дворишној страни 
пар�еле, у складу са реализовани� крило� објекта.

На пар�ели број 165/2 КО Нови Сад II, Ули�а Илије 
Вучетића број 3, планира се надоградња постојећег 
објекта за једну етажу и угаони� ак�енто� у виду до-
датне етаже искључиво у угаоној зони објекта. Облико-
вање надоградње треба да кореспондира са облико-
вање� постојећег објекта пројектованог у стилу 
�еђуратне Модерне, пре свега поштовање� линија от-
вора и фасадне пластике. У оквиру надоградње није 
�огуће уношење нових еле�ената (балкони, лође, те-
расе, фран�уски балкони…). Обликовање крова �ора 
бити идентично као и постојећи (раван или кров плитког 
нагиба). Могућа је доградња лифта са дворишне стране 
објекта, уколико не постоје друге техничке �огућности. 
Пре изградње, део јавне површине потребне за из-
градњу лифта неопходно је припојити пар�ели под 
објекто�.

На пар�ели број 77 КО Нови Сад II, Ули�а Дунавска 
број 24, планира се про�ена на�ене тавана у пот-
кровље. Поткровље се фор�ира унутар косе кровне 
равни са назитко� пре�а унутрашњости блока. Ос-
ветљење поткровља је у виду кровне баџе са�о са дво-
ришне стране. Могућа је доградња лифта са дворишне 
стране објекта, уколико не постоје друге техничке �о-
гућности. Пре изградње, део јавне површине потребне 
за изградњу лифта неопходно је припојити пар�ели под 
објекто�.

Због про�ене положаја трафостани�а у дворишту 
До�а културе, на пар�ели 49 КО Нови Сад II, одваја се 
нова јавна површина за већ изграђену трансфор�атор-
ску стани�у.

Урбанистичка целина 6

На делу пар�еле број 773/5 КО Нoви Сад II,  Раднич-
ка ули�а број 18, планира се ста�бено пословни објекат 
спратности П+5+Пк. Улични тракт објекта је ширине 15 
m, а дворишни 14 m. У случају да објекат и�а кос кров, 
осветљење поткровља је полегли� прозори�а.

На делу пар�еле број 771 КО Нови Сад II, РадничкаII, Радничка 
ули�а број 22, планира се ста�бено пословни објекат 
спратности П+Г+5+Пк. Висина и начин обликовања 
поткровне етаже се усклађује са суседни� објекто� у 
Радничкој број 24 (угао Радничке и Ули�е Стевана 
Мусића) у делу непосредно уз пар�елу број 771.

На делу пар�еле број 764 и пар�ели број 762/2 КО 
Нови Сад II, Ули�а Стевана Мусића број 18 планира се 
да улични тракт објекта буде усаглашена са суседни� 
на пар�ела�а бр. 763/1 и 763/2 КО Нови Сад II (угао 
Ули�е Стевана Мусића и Булевара �ара Лазара), 
односно пар�ели број 765/1 КО Нови Сад II (Ули�а 
Стевана Мусића број 12- 16). Планира се изградња 
препуста на дворишној фасади објекта �акси�ално до 
50% површине фасаде. Планира се изградња дворишног 
објекта спратности П (раван кров) за на�ену гаража, 
ширине у складу са објекто� гаража на суседној 
пар�ели број 765/1. Планира се усклађивање вен�а 
објекта са они� на оба непосредно суседна објекта на 
пар�ели број 765/1, односно пар�ела�а бр. 763/1 и 
762/2, у делу непосредно уз пред�етну пар�елу бр. 764 
и 762/2.

Површина на којој се налази �рпна стани�а, пар�ела 
број 746 КО Нoви Сад II,   Радничка ули�а број 34, пла-
нира се као део зоне планираног пословног �ентра. За 
�елокупну зону пословног �ентра обавезно је расписи-
вање конкурса, и након тога израда урбанистичког про-
јекта.

7.4. Услови и мере заштите од  
  елементарних непогода

У �иљу заштите грађевинских објеката и осталих 
садржаја у простору, при њихово� пројектовању и из-
вођењу потребно је узети у обзир �еродавне пара�ет-
ре, који се односе на заштиту од еле�ентарних непого-
да (врста и количина ат�осферских падавина, дебљина 
снежног покривача, јачина ветра, носивост терена, ви-
сина подзе�них вода и сл.).

Мере заштите од еле�ентарних непогода обухватају 
превентивне �ере за спречавање непогода или убла-
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жавање њиховог дејства, �ере које се предузи�ају у 
случају непосредне опасности од еле�ентарних непо-
года, �ере заштите када наступе непогоде и �ере уб-
лажавања и отклањања непосредних последи�а наста-
лих дејство� непогода или удеса.

Мере заштите од земљотреса

Подручје Новог Сада се налази у зони сеиз�ичке уг-
рожености од 8° МCS скале. Ради заштите од потреса 
�акси�ално очекиваног удара од 8° МCS скале, објекти 
�орају бити пројектовани и реализовани у складу са 
Правилнико� о технички� нор�ативи�а за изградњу 
објеката високоградње у сеиз�ички� подручји�а 
(“Службени лист СФРЈ” бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 
52/90). Препоручује се да се за све веће објекте и ко�п-
лексе уради сеиз�ичка �икрорејониза�ија. 

Мере заштите од пожара

Заштиту од пожара треба обезбедити погодни� рас-
поредо� појединачних објеката и њихово� �еђусобно� 
удаљеношћу, коришћење� незапаљивих �атеријала за 
њихову градњу, одговарајућо� противпожарно� хид-
рантско� �режо�, проходношћу терена, односно обез-
беђење� приступа сви� објекти�а у случају потребе, у 
складу са Законо� о заштити од пожара (“Службени 
гласник РС”, број 111/09), Правилнико� о технички� зах-
теви�а за заштиту гаража за путничке ауто�обиле од 
пожара и експлозија (”Службени лист СЦГ“, број 31/05) 
и Правилнико� о технички� нор�ативи�а за хидрантску 
�режу за гашење пожара (“Службени лист СФРЈ”, број 
30/91).

Мере заштите од удара грома

Заштита од удара гро�а треба да се обезбеди из-
градњо� гро�обранске инстала�ије, која ће бити пра-
вилно распоређена и правилно узе�љена. Уколико на 
територији обухваћеној плано� постоје радиоактивни 
гро�обрани, неопходно их је уклонити - за�енити.

Мере заштите од поплава

Простор обухваћен плано� није директно угрожен 
од поплава површински� и подзе�ни� вода�а, па се 
при�ењују опште �ере заштите планирање� одгова-
рајуће канализа�ионе �реже.

8. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Правили�а пар�ела�ије се дефинишу општа прави-
ла за фoр�ирање пар�ела јавних и осталих површина у 
обухвата плана. 

У оквиру плана дефинисане су површине јавне на-
�ене, представљене на графичко� приказу број 5 “План 
регула�ије површина јавне на�ене” у Р 1: 2500.

На површина�а осталих на�ена грађевинских пар-
�ела се �оже фор�ирати (у зависности од облика и ве-
личине постојећих катастарских пар�ела), на један од 
следећих начина:

1) задржавање� постојећих катастарских пар�ела;
2) припајање� две или више катастарских пар�ела;

3) препар�ела�ијо� постојећих катастарских пар�е-
ла у следећи� случајеви�а:

-  када се успостављају нове регула�ионе ширине 
ули�а и јавних пролаза и када се фор�ирају регу-
ла�ије, односно грани�е зона, ко�плекса или бло-
кова за изградњу планираних садржаја;

- када се постојеће катастарске пар�еле �огу де-
лити, на основу услова из важећих планова, на 
нове грађевинске пар�еле у зависности од конк-
ретних захтева.

Цео простор плана је готово завршена �елина, па се 
постојеће пар�еле у највећој �ери задржавају. Посебно 
рестриктивни услови важе за �елину Старог градског 
језгра у ко� се, пре�а Одлу�и о утврђивању старог јез-
гра Новог Сада за просторну културно- историјску �е-
лину, задржава постојећа пар�ела�ија, оси� код из-
градње јавних објеката од посебног значаја и у 
случајеви�а про�ена грани�е пар�ела у посебно 
утврђени� зона�а.  

За делове простора у који�а се реализа�ија спрово-
ди на основу важећих планова детаљније разраде, ва-
же правила пар�ела�ије и препар�ела�ије која су њи�а 
утврђена.

За делове простора у који�а се реализа�ија спрово-
ди на основу овог плана, правила пар�ела�ије дефини-
сана су појединачно.

На простори�а одређени� за даљу разраду, услови 
за фор�ирање грађевинских пар�ела ће се дефинисати 
планови�а детаљне регула�ије,а у складу са општи� 
правили�а из овог плана.

9. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ

9.1. План саобраћајне инфраструктуре

Подручје обухваћено плано� окружено је:
- ули�а�а: Хаџић Светића, Стеријино�, Мати�е ср-

пске, Косте Хаџи �лађег, Саве Вуковића, Скер-
лићево�, Милована Видаковића, Даничићево�, 
Трго� републике и Ули�о� Милоша Бајића са се-
верне стране;

- реко� Дунав са источне стране,
- Булеваро� �ара Лазара са јужне стране,
- ули�а�а Стражиловско�, Жарка Зрењанина, Бу-

леваро� Михајла Пупина и ули�а�а Успенско�, 
Шафариково�, Вука Караџића, Скопљанско�, Јо-
вана Суботића и Те�еринско� са западне стране.

Булевар �ара Лазара, Булевар Михајла Пупина и 
ули�е Стражиловска, Жарка Зрењанина, Успенска, Јо-
вана Суботића, Те�еринска, Макси�а Горког, Милоша 
Бајића и Кеј жртава ра�ије, представљају део при�арне 
саобраћајне �реже града преко које се дистрибуира 
највећи део �оторизованог саобраћаја на градско и 
ванградско подручје. 

Остале ули�е на ово� подручју чине секундарну 
уличну �режу, а већина њих и�а ограничења у погледу 
савре�еног �оторизованог саобраћаја, било да је у пи-
тању пропусна �оћ, безбедност или ути�ај буке и за-
гађења, што се коригује кроз пажљиво дефинисање ре-
жи�а. Због недовољне ширине регула�ије ули�е и 
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коловоза, у поједини� делови�а уличне �реже, утврђен 
је посебан режи� одвијања �оторизованог саобраћаја. 
То значи да је у поједини� ули�а�а успостављен једно-
с�ерни режи� саобраћаја или је саобраћај забрањен за 
поједине категорије возила.

Обухваћени простор добро је повезан линија�а јав-
ног градског превоза са остали� делови�а града преко 
наведених при�арних саобраћајни�а.

Пешачка зона се задржава у постојећи� грани�а�а, 
с ти� да је потребно обезбедити �ини�ално 6 m сло-
бодног простора за пролаз возила снабдевања, ко�у-
налних служби и хитних интервен�ија (коридор инфра-
структуре). 

На Тргу слободе, Позоришно� тргу и у ули�а�а 
Краља Александра, Модене (у делу од Ули�е Илије 
Огњановића до Трга слободе), Његошевој, З�ај Јовиној, 
Ги�назијској, Дунавској и Милоша Хаџића, у оквиру пар-
терног уређења треба боја�а, �атеријало� и сл, у ис-
то� нивоу или благој денивела�ији, издвојити или озна-
чити инфраструктурни коридор који ће служити за 
пролаз возила снабдевања, ко�уналних служби и хит-
них интервен�ија.

Због атрактивности и ограничења на простору �ент-
ралног градског језгра, јавља се дефи�ит у броју пар-
кинг �еста. Решење дела овог пробле�а је изградња 
гаража:

- подзе�не јавне гараже дуж Ули�е Модене, капа�и-
тета око 120 паркинг �еста по етажи (број подзе�-
них етажа није ограничен),

- гараже испод планираних објеката у Ули�и Моде-
не, капа�итета око 130 паркинг �еста по етажи 
(број подзе�них етажа није ограничен),

- јавне спратне гараже на углу ули�а Јована Субо-
тића и Ђуре Јакшића, капа�итета око 300 паркинг 
�еста,

- спратна гаража на површина�а осталих на�ена у 
Ули�и Јосифа Руњанина, капа�итета око 150 пар-
кинг �еста,

- подзе�на гаража испод Рибље пија�е и бившег 
тер�инала Јавног градског саобраћајног предузећа 
„Нови Сад“,  капа�итета око 230 паркинг �еста по 
етажи (број подзе�них етажа није ограничен), и

- подзе�на гаража на пар�ели број 186 КО Нови Сад 
II (зелени простор у окружењу зграде Скупштине 
АП Војводине) са �акси�ално две етаже. Капа�и-
тет гараже је око 184 паркинг �еста.

У делу обухваћеног простора који припада широј 
градској зони, паркирање и гаражирање возила решено 
је и улични� паркинзи�а и/или у гаража�а у оквиру 
блокова, као и у призе�љи�а и сутерени�а ста�бених 
и пословних објеката. 

Реализа�ију планираних ста�бених и пословних 
објеката �ора да прати изградња саобраћајних површи-
на и ко�уналне инфраструктуре, а нарочито паркинг 
простора. 

Паркирање возила за сопствене потребе власни�и 
вишепородичног ста�беног објекта, свих врста из-
градње, по правилу обезбеђују на грађевинској пар�ели 
изван површине јавног пута, и то једно паркинг �есто 
на 70 m2 бруто површине. 

Би�иклистичке стазе постоје са�о на Булевару �ара 
Лазара, Ули�и Макси�а Горког и Кеју жртава ра�ије, а 
планирају се на Булевару Михајла Пупина и ули�а�а 
Стражиловској, Жарка Зрењанина, Успенској, Јована 
Суботића и Тргу Републике.

У оквиру инфраструктурног коридора унутар пешач-
ке зоне (на делу Позоришног трга, Трга слободе и ули�а 
Његошеве и Модене) планира се и би�иклистичка ста-
за, односно обележавање би�иклистичке стазе у окви-
ру партерног уређења

У Ули�и Илије Огњановића, у југозападно� делу, 
планира се паркинг за би�икле и �ото�икле.

Пре израде услова за изградњу уличних паркинга, 
неопходно је прибавити претходне услове од предузећа 
надлежног за одржавање јавног зеленила у Граду. У 
ули�а�а у који�а постоје дрвореди стабла копривића, 
липе и јавора старих 50 и више година, при изградњи 
паркинг простора �ора се обезбедити слободан про-
стор око стабла у пречнику од нај�ање 3 m, а за остале 
врсте стабала у пречнику од нај�ање 1,5 m. При из-
градњи паркинг површина у улично� коридору треба 
при�енити технологију обраде која обезбеђује “зелена” 
паркиралишта. 

Планирају се следеће интервен�ије на постојећој са-
обраћајној �режи:

- изградња �оста на траси бившег �оста Фран� Јо-
зефа,

- реконструк�ија раскрсни�е Булевара Михајла Пу-
пина и Ули�е Модене, чи�е би се повезала Ули�а 
Игњата Павласа са Ули�о� Модене, у режи�у де-
сног скретања, 

- изградња разделних острва дуж Булевара Михајла 
Пупина,

- изградња аутобуских ниша, на делу Успенске ули�е 
на �есту постојећих аутобуских стајалишта и на Тр-
гу Републике јужно од осовине ули�е,

- изградња нових и уређење постојећих уличних пар-
кинга, уз задржавање постојећег дрвећа.

9.2. План водне инфраструктуре

 Снабдевање водом

Снабдевање водо� биће решено преко постојеће и 
планиране водоводне �реже  у оквиру водоводног сис-
те�а Града Новог Сада.

При�арна водоводна �режа профила Ø 600 mm реа-
лизована је на Кеју жртава ра�ије; профила Ø 500 mm 
дуж Београдског кеја и Варадинског �оста; профила Ø 
400 mm на Тргу незнаног јунака; профила Ø 350 mm у 
Ули�и Модене и на Позоришно� тргу; профила Ø 300 
mm у ули�а�а: Успенској, Јована Суботића, Његошевој, 
на Тргу Марије Трандафил и на Булевару Михајла Пупи-
на, и профила Ø 250 mm у ули�а�а: Радничкој, Соње 
Маринковић, Иво Лоле Рибара и Дунавској.

Дуж Београдског кеја и Кеја жртава ра�ије постоје 
при�арни прав�и сирове воде профила Ø 900 mm (до-
водник сирове воде са изворишта Ратно острво до фаб-
рике за прераду воде “Штранд”) и профила Ø 600 mm 
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(доводник сирове воде са изворишта Петроварадинска 
ада до фабрике за прераду воде “Штранд”).

Секундарна водоводна �режа профила Ø 100 mm и 
Ø 150 mm реализована је у сви� постојећи� ули�а�а.

Плано� се у потпуности  задржава постојећа при-
�арна и секундарна водоводна �режа уз �огућност ре-
конструк�ије деони�а које не задовољавају у погледу 
капа�итета или квалитета �евног �атеријала. 

Планира се за�ена свих дотрајалих азбест �е�ент-
них �евовода. 

Планирана секундарна водоводна �режа биће про-
фила од Ø 100 mm до Ø 150 mm, повезаће се на пос-
тојећу и функ�ионисаће као једна �елина.

Постојећа водоводна �режа, заједно са планирано�, 
о�огућиће нес�етано снабдевање водо� свих планира-
них садржаја.

Положај постојеће и планиране водоводне �реже 
дат је у графичко� приказу број 6 “План водне инфра-
структуре” у раз�ери 1:2500.

 Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и ат�осферских вода биће ре-
шено преко постојеће и планиране канализа�ионе �ре-
же заједничког типа, у оквиру канализа�ионог систе�а 
Града Новог Сада.

Канализа�иона �режа на простору јужно од ули�а 
Дунавске, З�ај Јовине и Позоришног трга, функ�иони-
ше у склопу јужног градског канализа�ионог слива са 
оријента�ијо� на главну �рпну стани�у 1 (ГЦ1) преко ко-
лектора профила 250/150 cm, који је изграђен у ули�а-
�а Макси�а Горког, Мирослава Антића, Жарка Зрења-
нина и на Булевару Михајла Пупина.

Канализа�иона �режа на простору северно од ули�а 
Дунавске, З�ај Јовине и Позоришног трга, функ�иони-
ше у склопу северног градског канализа�ионог слива 
са оријента�ијо� на главну �рпну стани�у 2 (ГЦ2) преко 
колектора профила 130/90 cm, који је изграђен у ули�а-
�а Светозара Милетића, З�ај Јовиној и Ги�назијској. 

У ули�а�а Шафариковој и Јована Суботића постоји 
при�арна канализа�иона �режа профила Ø 1000 mm, 
која функ�ионише у склопу северног градског слива.

Секундарна канализа�иона �режа изграђена је у 
сви� постојећи� ули�а�а и оријентисана је на по�ену-
те при�арне прав�е.

Плано� се у потпуности задржава постојеће при�ар-
на и секундарна канализа�иона �режа уз �огућност ре-
конструк�ије деони�а које не задовољавају у погледу 
капа�итета или квалитета �евног �атеријала.

Планира се изградња повезног колектора из�еђу 
главних �рпних стани�а ГЦ1 и ГЦ2 дуж Београдског кеја 
и Кеја жртава ра�ије. Планирани колектор биће профи-
ла 2 х Ø 2000 mm. После изградње повезног колектора, 
постојећа главна �рпна стани�а ГЦ1 и испуст у Дунав 
ће се укинути, уз услов да се на локалитету постојеће 
главне �рпне стани�е ГЦ2 изгради нова главна �рпна 
стани�а НГЦ1.

Плано� се о�огућава изградња секундарне канали-
за�ионе �реже са оријента�ијо� на постојеће при�арне 
канализа�ионе прав�е.

Постојећа канализа�иона �режа, заједно са плани-
рано�, о�огућиће нес�етано одвођење отпадних и ат-
�осферских вода свих планираних садржаја обухваће-
них ови� плано�, а и на знатно шире� простору.

Положај постојеће и планиране канализа�ионе �ре-
же дат је у графичко� приказу број 6 “План водне инф-
раструктуре” у раз�ери Р 1:2500.

Правила прикључења за водну инфраструктуру

Правила прикључења су регулисана важећи� плано-
ви�а детаљне регула�ије.

Одбрана од поплава

Генерални� плано� планира се да се Град Нови Сад 
брани од хиљадугодишњих високих вода.

Планирана одбрана спроводиће се као стална и као 
�обилна одбрана.

Стална одбрана је преко постојећег одбра�беног 
кејског зида, док ће се планирана одбрана од хиљаду-
годишњих вода спроводити преко �обилне одбране, 
која ће се постављати по потреби.

Постојећа одбрана од стогодишњих вода је на коти 
од око 80,60 m н.в., и представља надвишење од 0,8 m 
од �еродавне високе воде Дунава вероватноће појаве 
једно� у сто година (1 % в.в.Д.), и износи 79,80 m н.в. 

Планирана одбрана од хиљадугодишњих вода биће 
виша за један �етар од стогодишње одбране и изно-
сиће 81,60 m н.в.

Плано� је предвиђен заштитни појас уз одбра�бени 
зид пре�а брањено� појасу, у ширини од 25 m. За из-
градњу ко�уналне инфраструктуре, озелењавање или 
било какве интервен�ије у ово� појасу, потребно је при-
бавити посебне услове од Јавног водопривредног пре-
дузећа “Воде Војводине“ Нови Сад.

Подземне воде
Меродавни нивои подзе�них вода су:
-  �ини�ални ниво подзе�них вода од 72,50 до 

74,50 m н.в.
-  �акси�ални ниво подзе�них вода од 76,50 до 

76,80 m н.в.

Права� пада водног огледала просечног нивоа под-
зе�них вода је северозапад-југоисток са с�еро� пада 
пре�а југоистоку.

9.3. План енергетске инфраструктуре

Снабдевање електричном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати електрично� енер-
гијо� из јединственог електроенергетског систе�а. Нај-
веће интервен�ије биће на главни� објекти�а за снаб-
девање због потпуног преласка на двостепени систе� 
трансфор�а�ије напонског нивоа електричне енергије. 
Тако ће трансфор�аторске стани�е (ТС) 35/10(20) k�� 
„Ли�ан“ и „Подбара“ бити реконструисана и постати 
разводна 20 k�� постројења (РП) која ће преко 20 k�� 
подзе�них водова бити повезана са ТС 110/20 k�� „Нови 
Сад 7- Јужни Телеп“ и будућо� ТС 110/20 k�� „Центар“, 
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која ће се изградити на �есту постојеће ТС 35/10 k�� у 
Ули�и Пап Павла. Такође ће се реконструисати опре�а 
у ТС 10/0,4 k�� и постојећа 10 k�� �режа, и прилагодити 
за рад на 20/0,4 k�� напонско� нивоу. До свих ТС 20/0,4 
k�� ће долазити 20 k�� �режа каблова, а од ових ТС по-
лазиће �режа јавне расвете и нисконапонска 0,4 k�� 
�режа до објеката, чи�е ће се обезбедити квалитетно и 
поуздано снабдевање електрично� енергијо� свих пот-
рошача на подручју. 

До планираних објеката потребно је изградити при-
кључке од постојеће или нове �реже, као и потребан 
број трансфор�аторских стани�а. Оси� планираних ТС 
које су приказане у графичко� прилогу број 7 „План 
енергетске инфраструктуре“ у Р 1: 2500, нове ТС се �о-
гу градити као �онтажно-бетонске, зидане или подзе�-
не (укопане) на пар�ела�а на�ењени� опште градско� 
�ентру, вишепородично� становању, култури и спортс-
ко-рекреативни� површина�а. Нове ТС се �огу градити 
и у оквиру пословних и пословно-ста�бених објеката, 
уз поштовање свих противпожарних услова. Сви� 
трансфор�аторски� стани�а�а потребно је обезбедити 
колски прилаз ширине �ини�ално 3m ради обезбеђења 
интервен�ије у случају ре�онта и хаварије. Такође је 
потребно обезбедити право службености пролаза каб-
лова до трансфор�аторских стани�а кроз пасаже и за-
једничке блоковске површине. 

Снабдевање топлотном енергијом

Снабдевање топлотно� енергијо� овог подручја се 
планира из градског топлифика�ионог и гасифика�ио-
ног систе�а.

Главни објекти за снабдевање биће топлане (ТО) 
„Исток“ која се налази у Косовској ули�и и ТО „Југ“ на 
Булевару ослобођења. Ове топлане снабдевају већи 
део подручја преко �агистралне и главне вреловодне 
�реже које су изграђене дуж свих саобраћајни�а и до 
објеката. Сви планирани садржаји повезаће се на пос-
тојећу или планирану вреловодну �режу изградњо� 
прикључака од уличне �реже до топлотних подстани�а 
у објекти�а. 

Преко подручја пролази и повезни вреловод за ТО 
„Југ“ из Главне разделне стани�е топлифика�ионог сис-
те�а дуж Београдског кеја, Кеја жртава ра�ије и Буле-
вара �ара Лазара.

Не планира се веће проширење гасифика�ионе �ре-
же која преко дистрибутивне �реже из �ерно-регула�и-
оне стани�е (МРС) „Подбара“ снабдева део Ал�ашког 
краја у северно� делу подручја. Дуж Београдског кеја, 
Кеја жртава ра�ије и Булевара �ара Лазара пролази га-
совод средњег притиска који повезује Главну �ерно-ре-
гула�иону гасну стани�у (ГМРС) “Нови Сад” са топла-
но� “Југ”.

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу

Услови прикључења су регулисана важећи� плано-
ви�а детаљне регула�ије. 

Обновљиви извори енергије 

 На ово� подручју постоји �огућност при�ене и упот-
ребе обновљивих извора енергије. За искоришћење со-
ларне енергије �огу се постављати фотонапонски �о-
дули и посебно топлотни колектори као кровни или 

фасадни еле�енти на планиране  и постојеће објекте, 
уколико постоје техничке �огућности. При�ено� топ-
лотних колектора ће се постићи значајна уштеда при-
лико� загревања унутрашњих просторија у објекти�а. 

За искоришћење геотер�алне енергије потребно је 
испитати �огућност бушења бунара и постављања топ-
лотних пу�пи за пренос геотер�алне енергије од изво-
ра до �иљног простора. 

9.4. Мере енергетске ефикасности

Ради повећања енергетске ефикасности, прилико� 
пројектовања, изградње и касније експлоата�ије обје-
ката, као и прилико� опре�ања енергетско� инфра-
структуро�, потребно је при�енити следеће �ере:

- прилико� пројектовања водити рачуна о облику, 
положају и повољној оријента�ији објеката;

-	 користити класичне и савре�ене тер�оизола�ио-
не �атеријале прилико� изградње објеката (поли-
стирени, �инералне вуне, полиуретани, ко�бино-
вани �атеријали, дрво, трска и др.);

- у инстала�ија�а осветљења у објекти�а и у инс-
тала�ија�а јавне и декоративне расвете упот-
ребљавати енергетски ефикасна расветна тела;

- постављати соларне панеле (фотонапонске �оду-
ле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне 
еле�енте где техничке �огућности и услови над-
лежног завода за заштиту спо�еника то дозвоља-
вају;

- код постојећих и нових објеката раз�отрити �о-
гућност уградње ауто�атског систе�а за регули-
сање потрошње свих енергетских уређаја у објекту. 

Објекти високоградње �орају бити пројектовани, из-
грађени, коришћени и одржавани на начин који� се 
обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својс-
тва се утврђују издавање� сертификата о енергетски� 
својстви�а који чини саставни део техничке доку�ента-
�ије која се прилаже уз захтев за издавање употребне 
дозволе.

9.5. Телекомуникације

 Системи фиксне телефоније и кабловски  
 дистрибутивни систем

Ово подручје ће бити ко�плетно прикључено у теле-
ко�уника�иони систе�. Систе� фиксне телефоније се 
снабдева из ауто�атских телефонских �ентрала од 
којих је изграђена подзе�на телеко�уника�иона �режа 
до свих објеката на подручју. На подручју је такође из-
грађена и подзе�на и надзе�на �режа кабловског дис-
трибутивног систе�а више оператера која углавно� 
о�огућава праћење кабловског ТВ програ�а и употребу 
интернета. 

Планира се даље проширење телеко�уника�ионе 
�реже изградњо� подзе�них водова дуж постојећих и 
планираних саобраћајни�а. У склопу де�ентрализа�ије 
�реже планира се и постављање �ултисервисних плат-
фор�и и друге телеко�уника�ионе опре�е у улични� 
кабинети�а. Нови приступни чворови градиће се када 
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постојећа инфраструктура не буде �огла да задовољи 
потребе корисника. 

Да би се обезбедио прикључење планираних објека-
та у телеко�уника�иони систе� потребно је у регула-
�ија�а саобраћајни�а и до објеката изградити подзе�-
ну �режу �еви кроз које ће пролазити планирана 
телеко�уника�иона инстала�ија, односно инстала�ија 
кабловског дистрибутивног систе�а. Постојећа основна 
�режа је тако ди�ензионисана да �оже удовољити зах-
теви�а за прикључење нових објеката.

 Услови за прикључење

Услови за прикључење на систе� фиксне телефоније 
дати су у  важећи� планови�а детаљне регула�ије.

 Системи мобилне телефоније

Ово подручје ће у потпуности бити покривено сигна-
ло� �обилне телефоније. На подручју је постављено 
шест антенских систе�а са базни� стани�а�а �обилне 
телефоније. 

На подручју је �огуће постављати систе�е �обилне 
телефоније уз поштовање следећих услова:

-  антенски систе�и и базне стани�е �обилне теле-
фоније �огу се постављати на кровне и горње 
фасадне површине објеката уз обавезну саглас-
ност власника, односно корисника тих објеката, 
односно скупштине станара уз услове надлежног 
завода за заштиту спо�еника културе;

- систе�е �обилне телефоније постављати уз пош-
товање свих правилника и техничких препорука 
из ове области, као и препорука светске здравс-
твене организа�ије; 

- изглед антенског систе�а (који је лако уочљив) ус-
кладити са објекти�а у непосредно� окружењу. 
Користити транспарентне �атеријале за �аски-
рање и прикривање опре�е;

- уколико се у близини налазе стубови, односно ло-
ка�ије других оператера раз�отрити �огућност 
заједничке употребе;

- обавезно је извршити периодична �ерења јачине 
електро�агнетног зрачења у близини антенског 
систе�а, а посебно ути�ај на оближње објекте 
становања који се налазе на истој или сличној ви-
сини као и антенски систе�;

- за постављање антенских систе�а и базне стани-
�е �обилне телефоније обавезно је претходно 
позитивно �ишљење надлежног органа управе.

Задржавају се постојећи систе�и �обилне телефо-
није уз обавезно периодично �ерење јачине зрачења 
како је то важећи� правилни�и�а дефинисано. 

10. МРЕЖА ЗЕЛЕНИЛА

Најзначајнији зелени простор је Дунавски парк који је 
заштићен као природно добро. Оси� реконструк�ије 
постојећег зеленила са квалитетни� садни�а�а отпор-
нијих врста, потребно је унети и нову декоративну, лис-
топадну и четинарску вегета�ију. Све неопходне интер-
вен�ије је неопходно ускладити са услови�а Завода за 
заштиту природе Србије.

Зелени простори у обухвату плана су и Трг незнаног 
јунака, Трг Ферен�а Фехера, зелени простор у окружењу 
Скупштине АП Војводине и �ањи зелени скверови на 
углу Булевара Михајла Пупина и Ули�е Соње Маринко-
вић, односно Ули�е Јована Ђорђевића, на углу ули�а 
Милоша Бајића и Жарка Васиљевића и полукружни трг 
иза Српског народног позоришта. 

Значајни планирани зелени простор је парк у настав-
ку Алеје Мике Антића на углу Булевара �ара Лазара и 
Кеја жртава ра�ије, за чије уређење се препоручује ур-
банистичко- архитектонски конкурс. Категориза�ијо� 
зелених површина Алеја Мике Антића представља зе-
лени заштитни потез унутар градског ткива. Најзначај-
нију функ�ију он ће остварити у односу на �ентар гра-
да, повезујући га са обало� Дунава. Спе�ифичан 
зелени простор је арборету� у дворишту Завода за за-
штиту природе у Радничкој ули�и, који треба да буде 
повезан са Алејо� Мике Антића чинећи тако зелену а�-
бијенталну �елину.

Од посебног значаја је линијско зеленило саобраћај-
ни�а, а посебно оних које воде ка дунавско� кеју јер 
и�ају функ�ију повезивања �ентра града са обало�. 
Најзначајнији коридори су: четворореди дрворед липа 
на Булевару Михајла Пупина, дрворед у Ули�и Макси�а 
Горког, дрворед копривића у Радничкој ули�и који је 
природно добро у поступку за проглашење за природно 
добро и Алеја Мике Антића паралелно са Булеваро� 
�ара Лазара. Вредан линијски зелени простор је и про-
�енада на дунавско� кеју.

Јавни градски простори треба да буду озелењени и 
хортикултурно уређени, иако су услови за њихово уређење 
ограничени. 

За �режу зеленила су посебно значајна појединачна 
стабла (Стабло копривића на углу Ули�е Модене и Ули-
�е Илије Огњановића) заштићена као спо�ени�и приро-
де или су предложени за заштиту (дрворед копривића у 
Радничкој ули�и, група белих топола уз Алеју Мике Ан-
тића, стабло пауловније у порти Успенске �ркве и стаб-
ло липе у дворишту Ги�анзије „Светозар Марковић“).

Стогодишње стабло копривића (Celtis australis) у Ули-
�и Модене представља живи зелени си�бол Новог Са-
да. Својо� величино� и положаје� обележава укупан 
шири а�бијент, и представља при�ер уса�љеног дрве-
та у граду. На овај зелени си�бол посебно треба обра-
тити пажњу у сви� даљи� обрада�а простора. 

Очување, обнова и допуна постојећег зеленог фонда 
је од посебног значаја за просторе унутрашњости бло-
кова и слободних простора  појединачних пар�ела у 
сви� на�ена�а. Уређени зелени простори у унутра-
шњости блокова значајно доприносе квалитету плани-
раних на�ена, посебно у оквиру на�ена становања и 
јавних служби образовања де�е предшколског узраста, 
основног и средњег образовања. 

11. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ И  
  УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

11.1. Мере заштите заштићених природних  
  добара

На простору плана, Дунавски парк је стављен под 
заштиту као природно добро од великог значаја и сврс-
тан у II категорију као спо�еник природе ради очувања 
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и унапређења природних реткости, биодиверзитета ве-
ликог броја вредне дендрофлоре, аутохтоних и алохто-
них врста. Услови и �ере заштите које се односе на Ду-
навски парк садржани су у оквиру Уредбе о заштити 
спо�еника природе „Дунавски парк“.

Површина парка износи 3,93 ha јединственог просто-
ра. Парк је стар више од 100 година. У �ноштву квали-
тетних при�ерака вредне дендрофлоре и�а и посебно 
вредних који су заштићени појединачно, као и оних које 
је �огуће и потребно посебно заштити.

На заштићеној површини спо�еника природе “Дунав-
ски парк“ забрањује се про�ена на�ене површина, из-
вођење инвести�ионих радова и активности које не би 
биле у функ�ији заштите и унапређења парка, ло-
�љење и сеча дрвећа и шибља, употреба хе�ијских 
средстава, оси� оних која се користе за прихрањивање 
и заштиту биља. У парку се обезбеђује одржавање и 
очување дендрофлоре и осталих врста флоре, унап-
ређивање флорних и осталих пејзажних вредности пар-
ка његови� преуређење� и реконструк�ијо� на основу 
планске и техничке доку�ента�ије, контрола и праћење 
основних еле�ената парка и природних вредности и ко-
ришћење парка за од�ор и рекреа�ију људи и његова 
презента�ија.

Дунав и његов обални појас је у обухвату плана део-
ни�а утврђеног еколошког коридора.

Стабло Копривића (Celtis australis L.) стављено је под 
заштиту Решење� о заштити спо�еника природе 
„Копривић у �ентру Новог Сада“ („Службени лист Града 
Новог Сада“ број 2/ 95) и представља посебан при�е-
рак ове врсте због својих изузетних дендро�етријских и 
естетских карактеристика. Старост стабла се про�ењује 
на око 110 година. Заштићено природно добро налази 
се на углу ули�а Модене и Илије Огњановића. Под спо-
�енико� природе “Копривић у �ентру Новог Сада” под-
разу�ева се стабло копривића и припадајући простор. 
Грани�у припадајућег простора чини обод круга пречни-
ка 22 m са �ентро� у средишту дебла копривића. На за-
штићено� природно� добру установљен је режи� II 
степена заштите.

На обухваћено� простору налазе се вредни дендро-
флористички при�ер�и који заслужују да буду заштиће-
ни у наредно� периоду (стабла предложена за заштиту):

- дрворед копривића у Радничкој ули�и,
- група стабала копривића у ули�и Мирослава Ан-

тића.
- група белих топола (Populus alba L) на Булевару 

�ара Лазара, преко пута Пољопривредног и Тех-
нолошког факултета.

У складу са регистровани� заштићени� природни� 
добри�а обезбедиће се спречавање свих облика за-
гађивања и деградирања природне средине при че�у 
ће се посебна пажња посветити очувању пејзажних и 
а�бијенталних вредности. 

Пронађена геолошка и палеонтолошка доку�ента 
(фосили, �инерали, кристали и др.), која би �огла пред-
стављати заштићену природну вредност налазач је ду-
жан да пријави надлежно� �инистарству у року од оса� 
дана од дана проналаска, и предуз�е �ере заштите од 
уништења, оштећивања или крађе.

11.2. Заштита и унапређење животне средине

Уважавање� еколошких и развојних посебности 
појединих простора Новог Сада или ширих просторних 
�елина, као и управљање� природни� ресурси�а, ос-
тваривање квалитетне животне средине обезбедиће се 
�еханиз�и�а систе�а заштите, идентифика�ијо� узро-
ка поре�ећаја у животној средини, про�ено� ризика, 
о�ено� �огућег капа�итета животне средине, укљу-
чујући неизбежан степен загађења и санирање� извора 
преко�ерног загађивања.

Ради заштите квалитета воде, ваздуха, зе�љишта 
као и заштита од буке, решења планираних објеката и 
пратеће инфраструктуре усагласиће се са сви� актуел-
ни� технички� прописи�а и са Законо� о заштити жи-
вотне средине (“Службени гласник РС” бр. 135/ 04, 36/ 
09, 36/09 - др. закон, 72/ 09 - др. закон и 43/11 - УС).

Услови и �ере заштите животне средине утврђене 
су на основу постојећих урбаних вредности, про�ене 
�огућности интервен�ија, унапређења и фор�ирања 
систе�а јавних простора кроз подизање атрактивности 
и приступачности простора, стварања нових и побољ-
шања општих услова животне средине (саобраћаја, 
унапређења �реже инфраструктуре и опре�ања пос-
тојећих и нових објеката и простора сви� потребни� ко-
�унални� систе�и�а), ради побољшања квалитета и 
стандарда живота (становања и пословања), с�ањења 
пробле�а паркирања и стварања систе�а јавног зеле-
нила. 

Ради заштите од преко�ерне буке потребно је успос-
тавити �ониторинг, који ће пратити е�исију буке, а уко-
лико ниво буке буде прелазио дозвољене вредности у 
околној животној средини спроводиће се �ере заштите 
у складу са Законо� о заштити од буке у животној сре-
дини (“Службени гласник РС” бр. 36/ 09 и 88/ 10).

Сви корисни�и на простору плана своје активности 
�орају прилагодити услови�а у који�а интензитет буке 
неће прелазити највиши ниво буке од 55 dВ(A) ноћу и 65 
dБ(A) дању, односно у згради �акси�у� 30 dВ(A) ноћу и 
35 dВ(A) дању.

Заштита од буке и аерозагађења за интензитете који 
прелазе �акси�ално дозвољене грани�е обезбедиће 
се успостављени� и планирани� систе�о� саобраћаја 
и каналисање� саобраћаја пре�а капа�итету саоб-
раћајни�а. У обезбеђивању квалитета ваздуха, кон�ен-
тра�ија загађујућих �атерија не с�е да буде већа од 
оне која је, с обзиро� на на�ену простора дозвољена. 
Основни услови за изградњу објеката пословања зави-
се од спе�ифичности делатности, величине простора 
за обављање делатности, техничке опре�љености, ре-
жи�а рада и положаја суседних објеката. 

Праћење аерозагађења у наредно� периоду треба 
реализовати пре�а утврђено� програ�у и дефиниса-
ни� �ести�а као и пара�етри�а контроле (аероседи-
�ент, чађ, су�пордиоксид, угљен�оноксид, и азотни ок-
сиди), а пре�а Закону о заштити ваздуха (“Службени 
гласник РС”, број 36/ 09) и Уредби о услови�а за �они-
торинг и захтеви�а квалитета ваздуха (“Службени глас-
ник РС”, бр. 11/ 10 и 75/ 10).

Јавне површине (тротоари, пешачке стазе, пешачки 
прелази, прилази објекти�а и сл.), као и хоризонталне и 
вертикалне ко�уника�ије, �орају обезбедити услове за 
нес�етано кретање де�е, старих, хендикепираних и ин-
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валидних ли�а у складу са Правилнико� о услови�а за 
планирање и пројектовање објеката у вези са нес�ета-
ни� кретање� де�е, старих, хендикепираних и инва-
лидних ли�а (“Службени гласник РС”, број 18/ 97), као и 
други� важећи� прописи�а и стандарди�а који регули-
шу ову област.

За постојеће и потен�ијалне изворе електро�агнет-
ног зрачења, неопходна су одговарајућа �ерења и 
утврђивање нивоа штетности по околину засноване на 
одговарајући� истраживањи�а, а пре�а Правилнику о 
извори�а нејонизујућих зрачења од посебног интереса, 
врста�а извора, начину и периоду њиховог испитивања 
(“Службени гласник РС”, број 104/ 09). 

Заштита од пожара обезбедиће се у складу са Зако-
но� о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, број 
111/09) и Правилнико� о технички� нор�ативи�а за 
хидрантску �режу за гашење пожара (“Службени лист 
СФРЈ”, број 30/ 91), што подразу�ева обезбеђење ват-
ропреградних површина, употребу незапаљивих �ате-
ријала прилико� градње објеката, реализа�ијо� про-
тивпожарне хидрантске �реже и �огућност приступа 
сви� објекти�а.

Поступање са отпадни� �атерија�а треба да буде у 
складу са Законо� о управљању отпадо� (‘’Службени 
гласник РС’’, бр. 36/09 и 88/ 10), Правилник о начину 
складиштења, паковања и обележавања опасног отпа-
да (“Службени гласник РС”, број 92/ 10) и Правилнико� 
о услови�а и начину сакупљања, транспорта, склади-
штења и трет�ана отпада који се користи као секундар-
на сировина или за добијање енергије (“Службени глас-
ник Републике Србије”, број 98/10).

На подручју плана сваки објекат или група објеката 
треба да и�а сабирни пункт за с�ештање 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 посебно� 
на�ено�. Места и број посуда за с�еће, као и �еста за 
контејнере за сакупљање секундарних сировина (папи-
ра, стакла, пластике, �етала и др.) утврдиће се на осно-
ву броја становника, броја пражњења посуда и запре-
�ине сабирних посуда. Простори треба да су 
обележени, приступачни за возила јавне хигијене, са 
подлого� од тврдог �атеријала и �огућношћу чишћења 
и прања. 

За сваки контејнер потребно је обезбедити 3 m² глат-
ке носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са од-
вођење� ат�осферских и о�едних вода, на растојању 
не веће� од 2 m од прилазног пута спе�ијалног возила 
за одвожење с�ећа. За типску канту, зависно од вели-
чине, потребно је обезбедити до 0,5 m² једнако оп-
ре�љене површине. Ови простори �орају испуњавати 
све хигијенске услове у погледу редовног чишћења, од-
ржавања, дезинфек�ије и нео�етаног приступа возили-
�а и радни�и�а ко�уналног предузећа задужено� за 
одношење с�ећа.

За сакупљање секундарних сировина треба обезбе-
дити спе�ијалне контејнере прилагођене различити� 
врста�а отпадака (хартија, стакло, пластика, �етал).

Недостајући садржаји реализоваће се у оквиру пла-
нираних на�ена што ће допринети опти�ално� парки-
рању возила, уређењу зелених површина и заједничких 
унутарблоковских простора. Обезбедиће се унап-
ређење и фор�ирање систе�а јавних простора, и при-
ступачност постојећи�, стварање� нових и побољ-

шање� затечених услова пешачког кретања. 
Унапредиће се �режа инфраструктуре и ускладити оп-
ре�ање постојећих и нових објеката и простора ради 
побољшања квалитета и стандарда становања и пос-
ловања.

Интегрисаће се различити садржаји који се �еђусоб-
но не угрожавају. Све интервен�ије на јавни� простори-
�а и објекти�а неће угрозити постојеће вредности (а�-
бијенталне �елине, визуре, физичку стабилност 
објеката и слично).

Прилико� предузи�ања било каквих радова на пос-
тојећи� објекти�а, као и прилико� градње нових, по-
себно ће се водити рачуна о обезбеђивању свих пот-
ребних услова заштите објекта на које� се изводе 
радови, суседних објеката и непосредне околине. Не 
с�е доћи до угрожавања стабилности објекта на који�а 
ће се изводити радови, као ни суседних објеката, у oд-
носу на техничке и сеиз�ичке карактеристике тла и ста-
тичке и конструктивне карактеристике објеката.

Сви радови и заштитне �ере �орају у све�у бити у 
складу са прописи�а за изградњу објеката. 

Дуж саобраћајни�а, паркинг простора, у ко�плекси-
�а школа, дечјих установа, на пар�ела�а становања и 
на блоковски� површина�а обезбедиће се зелене пов-
ршине у складу са основно� на�ено�.

На ко�плексу планираних гаража треба обезбедити 
�ере које ће бити садржане у про�ени ути�аја објеката 
на животну средину коју инвеститор �ора да обезбеди 
на основу Закона о про�ени ути�аја на животну среди-
ну (“Службени гласник РС”, бр.135/04 и 36/09) и Закона 
о заштити животне средине. Грађевински објекти гара-
жа за путничке ауто�обиле по квадратури и запре�ини, 
осветљењу, вентила�ији, грејању и други� важни� поје-
диности�а треба да одговарају функ�ији и капа�итету. 

За планиране гараже у подзе�ни� етажа�а објеката 
потребно је обезбедити:

-  природну вентила�ију или систе� вештачке венти-
ла�ије;

-  систе� за праћење кон�ентра�ије угљен�оноксида;
-  контролисано прикупљање запрљаних вода, њихов 

трет�ан у сепаратору �асти и уља, пре упуштања у 
канализа�иони систе�.

При изградњи објеката, инвеститор је обавезан да 
се, пре подношења захтева за издавање грађевинске 
дозволе, обрати надлежно� органу за заштиту животне 
средине, ради одлучивања о потреби израде студије о 
про�ени ути�аја објекта на животну средину, у складу 
са одредба�а Закона о про�ени ути�аја на животну 
средину и Уредбо� о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна про�ена ути�аја и Листе пројеката за 
које се �оже захтевати про�ена ути�аја на животну 
средину (“Службени гласник РС”, број 114/08). 

Ради сагледавања ути�аја и про�ена које ће се ис-
пољити на простору плана као последи�а разних актив-
ности на услове живота, потребно је пратити квантита-
тивне и квалитативне показатеље стања средине. Мере 
заштите животне средине утврђене кроз при�ену за-
конске регулативе из области заштите животне среди-
не, подразу�евају и побољшање ефикасности контроле 
квалитета чинила�а животне средине и укључивање 
јавности у доношење одлука о питањи�а заштите жи-
вотне средине. 
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11.3. Инжењерско – геолошки услови

 Носивост и погодност терена за изградњу

Простор обухваћен плано� дело� се налази се на 
речној алувијалној тераси, на старије� речно� наносу, 
на терену средње погодно� за изградњу носивости од 
1,0- 2,0 kp/cm2. Могућа је градња објеката, уобичајених 
конструк�ија, спратности до П+4.

Део простора плана налази се на алувијалној равни 
на којој носивост износи од 1,5- 0,5 kp/cm2.

Про�ена погодности терена за изградњу заснива се 
на Инжењерско-геолошкој карти погодности трена за 
изградњу рађену за потребе израде просторног плана 
Града Новог Сада. 

 Сеизмичке карактеристике

Сеиз�ичку �икрорегионализа�ију подручја каракте-
ришу �огући потреси интензитета 8° MCS скале ус-
ловљену инжењерско-геолошки� карактеристика�а 
тла, дубино� подзе�них вода, резонантни� каракте-
ристика�а тла и други�. Претпостављени потрес од 8° 
MCS скале се односи на уопштено средње тло са ни-
воо� воде дубине око 4,0 m. 

12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ  
  КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Преглед непокретних културних добара  доставио је 
Завод за заштиту спо�еника културе Града Новог Сада.

 Споменици културе

1.  УСПЕНСКА ЦРКВА, ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА УС-
ПЕЊА  БОГОГОРОДИЦЕ,  културно добро од изу-
зетног значаја

 Успенска ули�а број 12;

2.  САБОРНА ЦРКВА, ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВЕ-
ТОГ ЂОРЂА,  културно добро од великог значаја

 Ули�а Николе Пашића број 2;

3.  НИКОЛАЈЕВСКА ЦРКВА, ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 
СВЕТОГ НИКОЛЕ,  културно добро од великог 
значаја

 Николајевска порта бб;

4.  ПЛЕБАНИЈА – РИМОКАТОЛИЧКИ ЖУПНИ УРЕД, 
културно добро од великог значаја

 Католичка порта број 3;

5.  ЗГРАДА СРЕДЊЕ ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКЕ ГИ-
МНАЗИЈЕ „ЈОВАН  ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”,  културно 
добро од великог значаја

 Ули�а Златне греде број 4;

6.  СЕДИШТЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ, културно добро од 
великог значаја 

 Ули�а Мати�е српске број 1;

7.  ЗГРАДА /некадашњег/ ДОМА ЈНА НА ТРГУ СЛО-
БОДЕ, културно добро од великог значаја

 Трг слободе број 5;

8.  СПОМЕНИК СВЕТОЗАРУ МИЛЕТИЋУ НА ТРГУ 
СЛОБОДЕ, културно добро од великог значаја 

 Трг слободе;
9.  ГРАДСКА КУЋА – МАГИСТРАТ
 Трг слободе број 1;

10.  „ПЛАТОНЕУМ” – САНУ, одељење у Ново� Саду
  Ули�а Николе Пашића број 6; 
11.  КОМПЛЕКС СТАРОГ БИОСКОПА 
  Ули�а З�ај Јовина број 4 / Илије Огњановића број 22;
12.  КУЋА  у Грчкошколској ули�и број 2;
13.  КУЋА  у Грчкошколској ули�и број  3;
14.  КУЋА  у Грчкошколској ули�и број 1;
15.  КУЋА  у Дунавској ули�и број 6;
16.  КУЋА  у Дунавској ули�и број 7;
17.  КУЋА  у Дунавској ули�и број 18;
18.  КУЋА  у Дунавској ули�и број 20;
19.  КУЋА  у З�ај Јовиној ули�и број 23;
20.  КУЋА  у Ули�и краља Александра број 14;
21.  КУЋА  на Позоришно� тргу број 2;
22.  КУЋА  на Трифковићево� тргу број 2;
23.  КУЋА  на Тргу Марије Трандафил број 5;
24.  ЗГРАДА “СОКОЛСКОГ ДОМА” у Ули�и Игњата 

Павласа број 4;
25.  КОМПЛЕКС БАНОВИНЕ, Булевар Михајла Пупина 

број 16;
26. КОМПЛЕКС МУЗЕЈА И АРХИВА ВОЈВОДИНЕ, Ду-

навска ули�а број35;
27. ВЛАДИЧАНСКИ ДВОР ЕПАРХИЈЕ БАЧКЕ, Ги�на-

зијска ули�а број 2.

 Просторна културно- историјска целина

1. СТАРО ЈЕЗГРО НОВОГ САДА.

 Знаменито место

1.  СПОМЕНИК ЖРТВАМА РАЦИЈЕ, културно добро 
од великог значаја

 Кеј жртава ра�ије

 Споменик културе у поступку проглашења  
 за непокретно културно добро

1.  КУЋА у Ули�и Мати�е српске број 18
 Кућа у Ули�е Мати�е српске број 18, налази се на 

пар�ели број 9626 КО Нови Сад I, а зашти- 
ћена околина будућег спо�еника културе обухва-
та пар�еле бр. 9626 и  9627 КО Нови Сад I, и иде 
грани�о� истих.

Мере заштите спо�еника културе у поступку прогла-
шења

1)  Очување изворног изгледа спољашње архитекту-
ре и ентеријера, хоризонталног габарита, облика 
и нагиба крова, свих конструктивних и декоратив-
них еле�ената, оригиналних �атеријала и функ-
�ионалних карактеристика:
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2)  Сопственик је дужан да ажурно прати стање и од-
ржава конструктивно статички систе�, кровни 
покривач, све фасаде, ентеријер и исправност ин-
стала�ија у културно� добру;

3)  Адапта�ија таванског простора за потребе стано-
вања уз надзиђивање је �огуће уз поштовање на-
слеђених правила градње, а све пре�а услови�а 
надлежне службе заштите;

4)  Сачувати ста�бену на�ену уз �огућност �ањих 
интервен�ија у ентеријеру у с�ислу побољшања 
услова становања;

5)  Забрана радова који �огу угрозити статичку без-
бедност спо�еника културe

6)  При�енити све �ере за заштиту спо�еника култу-
ре од крађе, неадекватног коришћења и ош-
тећења или уништења узрокованог деловање� 
природних и створених услова.

Мере заштите заштићене околине спо�еника култу-
ре у поступку проглашења

1)  Изградња нових објекта привре�еног или трајног 
карактера, зе�љани и други радови унутар за-
штићене околине, као и изградња по ободу исте у 
сврху одржавања, преуређења изгледа или за�е-
не већ затечених објеката и јавних површина �огу 
бити извођена у сагласности са услови�а које ће 
са предузи�ање тих радњи обрадити и издати 
надлежна служба заштите

2)  На неизграђено� делу катастарске пар�еле број 
9627 КО Нови Сад дoзвољава се изградња обје-
ката који својо� архитектуро�, габарито� и виси-
но� не угрожава културно добро, као ни његову 
видљивост и приступачност , а својо� на�ено� 
не угрожава средину буко�, загађење� или депо-
новање� отпадног �атеријала

3)  Инфор�ативне табле”.

 Евидентирани објекти који уживају  
 претходну заштиту

1. Булевар Михајла Пупина бр. 7, 25, 27;
2. Ули�а Владике Платона брoj 7; 
3. Дунавска ули�а бр. 24, 26, 28, 30 32, 37;
4. Ули�а Зе�љане ћуприје брoj 6;
5. Ули�а Златне греде бр. 1, 3, 9, 11, 13;
6. Ули�а Илије Огњановића број 1;
7. Ули�а Макси�а Горког бр. 35, 39;
8. Ули�а Мати�е српске бр. 4, 6, 10, 12, 16;
9. Ули�а Милована Видаковића бр. 1, 5;

10. Ули�а Николе Пашића бр. 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36.

11. Пионирска ули�а брoj 12;
12. Радничка ули�а бр. 20, 29;
13. Ули�а Саве Вуковића бр. 1, 3, 5, 7;
14. Скерлићева ули�а бр. 1, 2, 2а, 2�, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 19, 23, 27, 31, 35;
15. Стражиловска ули�а брoj 17а;
16. Ули�а Хаџић Светића брoj 6.

Мере заштите
“За све утврђене спо�енике културе, Одлуко� о 

утврђивању су дефинисане и �ере заштите како за са� 
спо�еник тако и за његову заштићену околину. Изузетак 
чине спо�ени�и културе који су утврђени стари� ре-
шењи�а Покрајинског завода за заштиту спо�еника 
културе или Завода за заштиту и научно проучавање 
културе Народне Републике Србије.

За ове објекте важе следеће опште �ере заштите:

-  Објекти уписани у регистар непокретних култур-
них добара подлежу највише� степену заштите 
што подразу�ева при�ену конзерваторско- реста-
ураторских �ера у �иљу очувања аутентичности, 
габарита, архитектонских еле�ената, конструк-
тивних и декоративних еле�ената екстеријера и 
ентеријера, �атеријализа�ије и покретног �оби-
лијара;

-  За све радове на културно� добру као и заштиће-
ној околини културног добра обавезна је израда 
пројектне доку�ента�ије пре�а услови�а и �ера-
�а службе заштите;

-  У непосредној околини заштићених објеката за-
бранити изградњу непри�ерених објеката који 
своји� волу�ено�, фор�о� и на�ено� дегради-
рају спо�еничка својства заштићеног објекта или 
угрожавају његову статичку стабилност. Очувати 
постојећу типологију изградње;

-  За објекте као и просторно- културно историјске 
�елине које су у поступку за утврђивање за спо-
�енике културе при�ењују се исти услови и �ере 
заштите као и за утврђена културна добра”.

За објекте који су евидентирани као вредни а нису 
утврђени за спо�енике културе важе �ере заштите по 
који�а задржавање вредних објеката са списка заштите 
до њихове појединачне обраде кроз конзерваторско- 
рестаураторске услове за предузи�ање �ера техничке 
заштите које утврђује Завод за заштиту спо�еника кул-
туре Града Новог Сада, при че�у оне који су девастира-
ни, треба реконструисати на основу сачуваних еле�е-
ната и доступних података”1.

 Археолошки локалитети 

 Пре предузи�ања било каквих зе�љаних радова на 
сви� констатовани� археолошки� локалитети�а, као и 
у зона�а заштите2, потребно је од надлежног Завода 
исходовати услове заштите. На ови� локалитети�а и у 
зона�а заштите, �орају се обавити претходна заштитна 
археолошка истраживања, пре изградње нових објека-
та, инфраструктурних коридора и извођење других 
грађевинских радова. Iзградња �ора бити условљена 
искључиво уз претходно прибављене �ере заштите.

 На �елокупно� простору обухвата Плана, ван зона 
археолошких локалитета, потребно је пре отпочињања 
активности које обухватају веће зе�љане радове, бла-
говре�ено обавестити надлежни завод како би се обез-
бедио археолошки надзор и контрола зе�љаних радова.

1  “Услови чувања, одржавања и коришћења културних добара и 
утврђене �ере заштите у оквиру грани�а Плана генералне регула�ије 
старог градског језгра и подручја Малог Ли�ана у Ново� Сад”, Завод 
за заштиту спо�енка културе Града Новог Сада, из нове�бра 2010. 
године, бр. 189/6- 2010.
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 Прилико� израде просторно- планске доку�ента-
�ије, неопходно је уградити услове и �ере заштите про-
стора, утврђене од надлежног завода.

1. Ули�а Мати�е српске број 3, градилиште нове 
зграде Библиотеке Мати�е српске, праисторија и 
средњи век, ископавање;

2. Позоришни трг број 8, средњи век, ископавање,

3. Ули�а Лазе Телечког бр. 6- 8, средњи век, интер-
вентно ископавање,

4. Ули�а Николе Пашића број 19, средњи век, иско-
павање,

5. Ули�а Николе Пашића бр. 16- 18, средњи и нови  
век, ископавање,

6. Трг слободе број 5, средњи век, ископавање,

7. Ули�а Његошева број 10, средњи век, ископавање,

8. Трг Марије Трандафил број 5, средњи век, ископа-
вање,

9. Ули�а Лазе Телечког број 28, нови век, ископавање,

10. Ули�а Светозара Милетића број 43, средњи век, 
ископавање,

11. Ули�а Мати�е српске број 8, нови век, ископавање,

12. Ули�а Мати�е српске број 14, нови век, ископавање,

13. Католичка порта, средњи и нови век, ископавање,

14. Ули�а Ђуре Јакшића број 7, средњи и нови век, 
ископавање,

15. Ули�а Светозара Милетића, средњи и нови век, 
археолошки надзор,

16. Порта Саборне �ркве, средњи и нови век, ископа-
вање,

17. Ули�а краља Александра, средњи и нови век, ар-
хеолошки надзор,

18. Католичка порта број 5, средњи век, случајни налаз,

19. Порта Успенске �ркве, нови век, ископавање,

20. Трг Марије Трандафил број 1, нови век, археолошки 
надзор,

21. Булевар Михајла Пупина број 3, нови век, случајни 
налаз.

13. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана о�огућава издавање инфор-
�а�ије о лока�ији и лока�ијске дозволе, оси� за про-
сторе за које је утврђена обавеза израде плана детаљ-
не регула�ије, урбанистичког пројекта или спровођење 
урбанистичко- архитектонског конкурса.

Саставни део плана су следећи графички прикази:

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

2. Постојећа функ�ионална организа�ија  
 простора  ....................................................... Р 1: 2500

3. План на�ене површина, саобраћаја,  
 регула�ије и нивела�ије  ...........................   Р 1: 2500

4. Спровођење плана генералне  
 регула�ије  ...................................................  Р 1: 5000

5. План регула�ије површина јавне на�ене ...  Р 1: 2500

6. План водне инфраструктуре  .....................  Р 1: 2500

7. План енергетске инфраструктуре  ............  Р 1: 2500

План генералне регула�ије старог градског �ентра и 
подручја Малог Ли�ана у Ново� Саду   садржи тексту-
ални део који се објављује у “Службено� листу Града 
Новог Сада”, и графичке приказе израђене у три при-
�ерка које своји� потписо� оверава председник  Скуп-
штине Града Новог Сада. По један при�ерак потписаног 
оригинала плана чува се у Скупштини Града Новог Са-
да, Градској управи за урбаниза� и ста�бене послове, 
и у Јавно� предузећу “Урбаниза�” Завод за урбаниза� 
Нови Сад.

Доку�ента�иона основа овог плана чува се у Градс-
кој управи за урбаниза� и ста�бене послове.

План генералне регула�ије старог градског �ентра и 
подручја Малог Ли�ана у Ново� Саду доступан је на 
увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, 
Жарка Зрењанина 2,  и путе� интернета.

Ступање� на снагу овог плана престају да важе де-
лови планова детаљне регула�ије и урбанистичког про-
јекта из одељка “6.” пододељак “6.7.", за које ће се7.", за које ће се 
при�ењивати овај план и то: План детаљне регула�ије 
блока �узеја и Рибље пија�е у Ново� Саду ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 35/06) и План детаљне 
регула�ије Малог Ли�ана у ново� Саду ("Службени 
лист Града Новог Сада" број 52/09). 

План детаљне регула�ије зоне заштићеног старог 
градског језгра у Ново� Саду ("Службени лист Града 
Новог Сада" број 17/11), План детаљне регула�ије блока 
Библиотеке "Мати�е српске" у Ново� Саду ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр.14/ 2000, 12/ 03 и 25/ 06); 
Урбанистички пројекат блока из�еђу ули�а Скерлићеве, 
Пашићеве, Мати�е српске, Косте Хаџи �л. и Саве 
Вуковића у Ново� Саду ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 15/ 2000 и 12/ 03); План детаљне регула�ије 
блокова из�еђу ули�а Радничке, Стражиловске и 
Булевара �ара Лазара у Ново� Саду ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 15/ 07 и 27/ 09) при�ењују се и 
даље с ти� што се утврђују допунска правила уређења 
и правила грађења из овог плана.

План ступа на снагу ос�ог дана од дана објављи-
вања у "Службено� листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-522/2010-I
25. нове�бар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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