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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 2.

У Плану одељак „5. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЗОНЕ И
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ“
пододељак „5.2. Подела простора на урбанистичке
целине и зоне са претежном наменом земљишта“ подтачка „5.2.6. Урбанистичка целина 6“ став 2. реченица
друга, после речи: "П+4(5)" додају се речи: "и П+6," а после
речи: "Булевар краља Петра I" додају се речи: "и Улицу
Змај Оњена Вука.".
У одељку „8.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПО
ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА“ пододељак „8.1. Правила у
услови уређења и грађења за просторне целине за које
је основ за реализацију план генералне регулације“
подтачка „8.1.3. Специфични услови за уређење и
грађење у урбанистичким целинама“ подтачка „8.1.3.4.
Део урбанистичке целине 6“ у делу „Планирани стамбени, стамбено-пословни или пословни објекти“ додају
се нови ст. 1. до 3. који гласе:
„На парцели број 4531, Улицa Змај Огњена Вука бр. 24
(угао са Улицом Краљевића Марка), планира се изградња
стамбеног или стамбено – пословног или пословно – стамбеног објекта спратности По+П+6. Зона изградње и тачан
положај дефинисани су на графичком приказу број 2 "План
саобраћаја, регулације и нивелације са режимима изградње"
у Р 1:1000. Завршна етажа планираног објекта се обликује
као пуна етажа, са равним кровом или кровом плитког нагиба
до 10°. Препусти су дозвољени на свим фасадама у складу
са Правилником. Паркирање се планира у подрумској и
приземној етажи. У приземној етажи, која не може бити
веће спратне висине од 6,0 m, поред паркинг места може
се планирати и пословни простор (претежно ка улици),
односно стамбени простор изнад паркинг места (претежно
ка дворишту). Број планираних паркинг места и планирани
број станова морају бити усаглашени. Број етажа подземне
гараже није ограничен и зависи од потребе да се у оквиру
парцеле задовољи услов броја паркинг места, тако да је
за један стан потребно обезбедити једно паркинг/гаражно
место, као и једно паркинг/гаражно место за сваких 70 m2
бруто развијене површине пословног простора. Планира
се колски приступ парцели из Улице Змај Огњена Вука у
ширини уличног фронта, и из Улице Краљевића Марка.
На парцели број 4532/2, Улица Змај Огњена Вука бр. 22
реализован је вишепородични стамбени објекат спратности По+П+5, чији се хоризонтални и вертикални габарит
задржавају, без могућности надоградње, али уз могућност
санације крова.
Део парцеле број 4532/1 се одваја за јавну заједничку
блоковску површину. Преостали део парцеле број 4532/1
се планира као површина осталих намена, и намењује се
за уређени простор (паркинг простор и озелењене површине) за потребе корисника објекта на парцели број 4532/2“.
Досадашњи ст. 1. до 5. бришу се.
Досадашњи став 6. постаје став 4.
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера
1. Извод из Плана генералне регулације
новог градског центра са окружењем у
Новом Саду ............................................................. А3

28. септембар 2018.

2. План саобраћаја, регулације и
нивелације са режимима изградње ........ Р = 1: 1000
3. План регулације површина јавне
намене ........................................................ Р = 1: 1000
4. План енергетске инфраструктуре ........... Р = 1: 1000
5. План зелених површина........................... Р = 1: 1000.
Члан 4.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације новог градског центра са окружењем у Новом
Саду (локалитет на углу улица Змај Огњена Вука и
Краљевића Марка), садржи текстуални део који се објављује
у "Службеном листу Града Новог Сада", и графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.
По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове и Јавном предузећу "Урбанизам"
Завод за урбанизам Нови Сад.
Документациона основа ове одлуке чува се у Градској
управи за урбанизам и грађевинске послове.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације новог градског центра са окружењем у Новом
Саду (локалитет на углу улица Змај Огњена Вука и
Краљевића Марка), доступна је на увид јавности у згради
Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем
интернет стране www.skupstina.novisad.rs.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-98/2018-I
28. септембар 2018. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

919
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС,
98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на
XL седници од 28. септембра 2018. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА
МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ
И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Овом Одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и
допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту

28. септембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке
и Суботичког булевара у Новом Саду (''Службени лист
Града Новог Сада'', број 54/16) мења се и допуњује ПЛАН
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ
НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ,
РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ
(''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 40/11, 11/15, 19/16
и 75/16) (у даљем тексту: План) у делу грађевинског
подручја Плана, у Катастарској општини Нови Сад I и Нови
Сад IV, за осам локалитета и то:
− локалитет 1 - површине 0,90 ha, обухвата целу парцелу број 7750/8 у Катастарској општини Нови Сад I;
− локалитет 2 - површине 1,99 ha, обухвата целе парцеле бр. 8164/8 и 8164/13 у Катастарској општини Нови
Сад I;
− локалитет 3 - површине 0,82 ha, у Катастарској општини
Нови Сад I, унутар границе од почетне тачке на тромеђи
парцела бр. 10716/1, 10717 (Улица Бате Бркића) и
10707 (Улица сељачких буна). Од ове тачке граница
скреће у правцу североистока, прати јужну границу
парцеле број 10707 (Улица сељачких буна) до тромеђи
парцела бр. 10716/1, 10707 (Улица сељачких буна) и
10715(Улица браће Дроњак), затим скреће ка југу, прати
западну границу парцеле број 10715 (Улица браће
Дроњак) до пресека са продуженим правцем северне
границе парцеле број 10716/5. Даље, граница скреће
ка западу, пресеца парцелу број 10716/1 претходно
описаним правцем, прати северну границу парцеле
број 10716/5 и њеним продуженим правцем долази до
источне границе парцеле број 10717(Улица Бате
Бркића). Од ове тачке граница скреће ка северу, прати
источну границу парцеле број 10717 (Улица Бате
Бркића) и долази до почетне тачке описа;
− локалитет 4 – површине 2,02ha, у Катастарској
општини Нови Сад IV, унутар границе од почетне тачке
на пресеку планиране источне регулационе линије
Улице Сомборска рампа и јужне границе парцеле број
726/3 (Улица Милеве Марић). Од ове тачке у правцу
североистока граница прати јужну границу парцеле
број 726/3 (Улица Милеве Марић) до тромеђе парцела
бр. 727/6, 727/5 и 726/3 (Улица Милеве Марић), затим
обухвата и прати источну границу парцела бр.
727/6,728/11, 728/14, 728/23, 728/26, 728/29 и долази
до тромеђе парцела бр. 728/29, 728/33 и 728/2. Даље,
граница пресеца парцеле бр. 728/2, 728/3, 729/1, 729/2
и 729/11 до северозападне преломне тачке парцеле
број 730/35, затим пресеца парцелу број 729/11 и
долази до североисточне преломне тачке на граници
парцела бр. 729/11 и 729/12. Од ове тачке граница
обухвата и прати источну границу парцела бр. 729/12,
730/9, 730/18, 730/24, 731/6, затим скреће ка западу,
обухвата и прати јужну границу парцела 731/6, 731/7,
730/22, пресеца парцелу број 730/19, обухвата и прати
јужну границу парцела бр. 730/56 и 730/12 и долази
до југозападне преломне тачке парцеле број 730/12.
Даље, граница скреће ка северу, прати западну границу парцеле број 730/12 и њеним продуженим правцем долази до почетне тачке описа;
− локалитет 5 - површине 7,02 ha, у Катастарској
општини Нови Сад I, унутар границе од почетне тачке
на тромеђи парцела бр. 3381, 3387/1 (канал) и 10445/1
(Руменачки пут). Од ове тачке у правцу југоистока граница прати западну границу парцеле број 10445/1
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(Руменачки пут) до тромеђе парцела бр. 3390, 3392/1
и 10445/1 (Руменачки пут), затим скреће ка југозападу,
прати источну границу парцела бр. 3390, 3389, 3388/1,
3532/9, затим скреће ка западу, прати јужну границу
парцеле број 3532/9 до пресека са источном регулационом линијом Булевара Европе. Даље, граница
скреће ка северозападу, прати источну регулациону
линију Булевара Европе до тромеђе парцела бр.
3386/3, 3386/1 и 3387/1 (канал), затим скреће ка североистоку, прати западну границу парцеле број 3387/1
(канал) и долази до почетне тачке описа;
− локалитет 6 – површине 0,39 ha, обухвата целу парцелу број 8027/20 у Катастарској општини Нови Сад I;
− локалитет 7 – део североисточне регулације Булевара
Европе, површине 10,68 ha, у Катастарској општини
Нови Сад I, унутар границе од почетне тачке на пресеку источне регулационе линије Улице Веселина Маслеше и северне регулационе линије Улице Бранка
Бајића. Од ове тачке у правцу севера граница прати
источну регулациону линију Улице Веселина Маслеше
до пресека са управним правцем повученим из пресека западне регулационе линије Улице Веселина
Маслеше и западне регулационе линије Авијатичарске
улице, затим скреће ка западу, прати претходно описан управни правац и под правим углом долази до
осовине Булевара Европе. Даље, граница скреће ка
југу, прати осовину Булевара Европе до пресека са
управним правцем повученим из почетне тачке описа,
затим скреће ка истоку, прати претходно описан
управни правац долази до почетне тачке описа;
− локалитет 8 – површине 0,09 ha, у Катастарској
општини Нови Сад I, унутар границе од почетне тачке
на тромеђи парцела бр. 5738/2, 5738/1 и 10454(Улица
Јанка Чмелика). Од ове тачке у правцу истока, продуженим правцем јужне границе парцеле број 5738/2
долази до осовине Улице Јанка Чмелика, затим скреће
ка југу, прати осовину Улице Јанка Чмелика до пресека са продуженим правцем северне границе парцеле број 5740/1. Даље, граница скреће ка западу,
прати претходно описани правац и северну границу
парцеле број 5740/1 и њеним продуженим правцем
долази до источне границе парцеле број 5732/4. Од
ове тачке граница скреће ка северу, прати источну
границе парцеле број 5732/4 и њеним продуженим
правцем долази до пресека са продуженим правцем
јужне границе парцеле број 5738/2, затим скреће ка
истоку, прати претходно описани правац и јужну границу парцеле број 5738/2 и долази до почетне тачке
описа.
Укупна површина која је обухваћена одлуком о изменама и допунама Плана износи 23,91ha.
У случају неслагања описа граница у тексту и границе
приказане на графичком приказу, важи графички приказ.
Члан 2.
У Плану одељак ''4. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА
ПРОСТОРА'' пододељак ''4.1. Подела простора на
просторне целине'' став 1. тачка 2. мења се и гласи:
"нова стамбена зона"".
У пододељку ''4.2. Претежна намена земљишта'' део
''2. Спортски парк „Детелинара“'' мења се и гласи:
"2. Нова стамбена зона
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Неизграђено грађевинско земљиште у северном делу
обухвата Плана, површине 6,65 ha, између комплекса
Епархије бачке на Сајлову и Авијатичарског насеља,
намењује се вишепородичном становању и предшколској
установи.''
У одељку ''5. ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ДОНОСИ ПЛАН
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ'' став 2. број: ''2,'' брише се.
Став 4. брише се.
После досадашњег става 5. који постаје став 4. додаје
се нови став 5. који гласи:
''Обавезна је израда плана детаљне регулације за део
североисточне регулације Булевара Европе, од Улице
Бранка Бајића до Авијатичарске улице, ради решавања
површинског и подземног паркирања и гаражирања.''
У одељку ''6. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА'',
пододељак ''6.1. Правила за уређење површина јавне
намене у обухвату плана'' подтачка ''6.1.1. Комплекси
јавних служби'' у делу ''Установе социјалне заштите''
после „Табеле: преглед установа социјалне заштите“ додаје
се став 4. који гласи:
''Планира се изградња објекта за потребе Центра за
породични смештај и усвојење на углу улица Браће Дроњак
и Сељачких буна, у урбанистичком блоку 341. Објекат је
спратности до По+П+2, у основи димензија 17 x 22m, са
укупно 1122 m² развијене површине, уз могућност одступања
од 10%, у оквиру ограђеног комплекса димензија 52 x 38m.
Планира се паркирање у подрумској етажи објекта и на
парцели комплекса. Градиће се према програму Центра
за породични смештај и усвојење, у складу са потребама
корисника и према просторним стандардима за изградњу
ове врсте објеката.''
У подтачки ''6.1.2. Слободне површине'' део
''Парковске површине'' став 1. реченица прва, после
броја: ''354'' додају се речи: ", југоисточног дела блока 550
и североисточног дела блока 363".
У делу ''Спортски паркови'' став 1. мења се и гласи:
"На обухваћеном подручју планира се уређење спортског парка на Новом насељу у урбанистичком блоку 355 ".
Став 3. брише се.
После подтачке ''6.1.3. Комуналне површине'' додаје
се подтачка ''6.1.4.'' која гласи:
''6.1.4. Саобраћајне површине - део североисточне
регулације Булевара Европе (Локалитет 7)
На овом локалитету, који чини део североисточне
регулације Булевара Европе, планира се изградња подземних паркинг гаража, као и управних паркинга дуж
постојећих и планираних улица. Планирање наведених
саобраћаних објекта проузроковао је велики недостатак
паркинг места на готово целом подручју нове и старе Детелинаре.
У оквиру граница овог локалитета, приказане су оквирне
зоне изградње подземних паркинг гаража. Габарити и
организација гаража решаваће се разрадом кроз план
детаљне регулације. Приступ гаражама планира се из Улице
Веселина Маслеше. Како је дуж предметне регулације
Булевара Европе планиран лаки шински превоз, гараже
треба пројектовати тако да не угрожавају стабилност подлоге и нивелете инфраструктуре намењене за функционисање ових возила.
У оквиру профила Улице Веселина Маслеше, на местима
где нема изведених, односно, планираних обостраних управ-
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них паркинга у односу на њу, планира се нова траса ових
улица како би се омогућила изградња паркинга. Ово решење
односи се на део Улице Веселина Маслеше од Улице Хаџи
Рувимове до Улице Јанка Веселиновића и од Улице
Корнелија Станковића до Улице Облачића Рада.
У оквиру регулације Булевара Европе (на делу од Улице
Хаџи Рувимове до Улице Јанка Веселиновића) могућа је
изградња пешачко-бициклистичке пасареле која ће
омогућити безбедну и комфорну везу становника Бистрице
и нове Детелинаре. Услов за реализацију пешачко-бициклистичке пасареле је израда урбанистичко-архитектонског конкурса, који ће поред техничког и обликовног решења,
одредити њену тачну локацију на правцу доминантних
кретања.
Приликом израде пројектне документације за саобраћајну
инфраструктуру, могућа су мања одступања од планираног решења датог у графичким приказима и карактеристичним попречним профилима улица уколико орган надлежан
за управљање јавним површинама или ималац јавног
овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани разлози
- очување постојећег квалитетног растиња, подземне и
надземне инфраструктуре, ако на планираној траси већ
постоје изграђене инсталације или објекат који се Планом
не задржава и сл.
Наведене интервенције се односе на положај тротоара,
бициклистичких стаза, паркинга, геометрије раскрсница и
блаже корекције трасе коловоза. Наведене интервенције
могуће су искључиво у оквиру постојећих и планираних
јавних површина. Сва одступања од планског решења
морају бити у складу са правилницима и техничким прописима који регулишу предметну област.
Не условљава се формирање потпуне грађевинске парцеле за регулацију улица ради реализација појединачних
садржаја унутар профила и могућа је фазна реализација.
Енергетска инфраструктура
Све инсталације које прелазе преко простора намењеном
изградњи планиране гараже потребно је изместити уз
сагласност и услове власника инсталације.
Водна инфраструктура
Техничко и нивелационо решење будуће гараже мора
бити такво да не омета функционисање постојећих
инсталација комуналне инфраструктуре. Могуће је
измештање инсталација инфраструктуре, али уз сагласност и према условима власника инсталације.''
У одељку "7. ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ" став
2. после алинеје 22. додају се две алинеје које гласе:
"- објекат културе и
- Центар за породични смештај и усвојење у оквиру
Просторне целине 9 – стамбена зона Ново насеље."
У одељку ''8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ПОДРУЧЈА КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА
ОСНОВУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ'' став 2.
реченица пета редни број: ''III'' замењује се редним бројем:''
VI''.
Назив пододељка ''8.4. Просторни сегменти I до III''
мења се и гласи:
"8.4. Просторни сегменти I до VI".
После дела ''Просторни сегмент III'' додају се два дела
која гласе:
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"Просторни сегмент IV (Локалитет 5) - Нова стамбена
зона
Овај сегмент обухвата простор између комплекса
Епархије бачке на Сајлову и Авијатичарског насеља и величине је 7,02 ha. Простор се намењује површинама јавне
намене: уређена зелена површина, мелиорациони канал
С-800, саобраћајне површине, и површинама остале намене
- вишепородично становање.
Уређена зелена површина
Простор у оквиру овог локалитета намењен је уређењу
парковске површине у оквиру које се планира могућност
уређења простора садржајима који ће бити намењени становницима стамбених блокова овог дела града (стазе,
одморишта, дечја игралишта, простор за рекреацију, шетњу,
одмор и сл.) са одговарајућим партерним и хортикултурним уређењем. Приликом уређења овог простора потребно
је задржати постојећи троструки дрворед високог листопадног дрвећа (сибирски брест).
Вишепородично становање
Планира се изградња два комплекса вишепородичног
становања, у северном и у јужном делу блока (локалитета),
који се формирају на засебним парцелама. Поред стамбених објеката, унутар комплекса планирају се саобраћајне
и зелене површине.
Правила уређења и грађења за комплекс у северном
делу блока (2,85ha):
- максималан индекс заузетости износи до 40 %;
- спратност објеката је до П+4+Пк(5);
- индекс изграђености до 2,6;
- планира се коси кров, са назидком висине до 160cm,
или повучена етажа;
- на графичком приказу дефинисана је максимална зона
изградње објеката;
- паркирање се обезбеђује у сутеренским и подрумским
етажама испод парцеле и на парцели комплекса;
- поткровна етажа се формира у складу са функционалним и обликовним потребама, уз поштовање утврђених
урбанистичких параметара;
- минимално учешће слободних и зелених површина
износи 30 %;
- oбавезна је разрада простора урбанистичким пројектом.
Правила уређења и грађења за комплекс у јужном делу
блока (2,54ha):
- максималан индекс заузетости стамбеним објектима
износи до 35 %;
- спратност објеката је до П+3(4);
- индекс изграђености до 1,75;
- планира се повучена етажа са равним кровом или
плитким косим кровом нагиба до 15º;
- на графичком приказу дефинисана је максимална зона
изградње објеката;
- паркирање се обезбеђује у сутеренским и подрумским
етажама испод парцеле и на парцели комплекса;
- ограђивање парцеле-комплекса се не планира;
- минимално учешће слободних и зелених површина
износи 30 %;
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- обавезна је разрада простора урбанистичким пројектом.
Енергетска инфраструктура
Све инсталације које прелазе преко простора намењеног
изградњи планираних објеката потребно је изместити уз
сагласност и услове власника инсталације.
За потребе снабдевања електричном енергијом планираних објеката могућа је изградња нових трансформаторских станица на погодном месту у оквиру просторног сегмента или у оквиру објекта. Tачан положај ТС ће бити
одређен у пројектно-техничкој документацији.
Снабдевање топлотном енергијом ће се решити из гасификационог или топлификационог система изградњом
одговарајуће енергетске мреже и објеката, у складу са
потребама планираних садржаја.
Водна инфраструктура
Мелиорациони канал С-800
Планира се зацевљење постојећег мелиорационог
канала С-800, на деоници од Булевара Европе до Руменачког пута, профилом минималног светлог отвора 125x200cm,
на који ће се оријентисати атмосферске воде комплекса.
До реализације зацевљења планира се заштитни појас
канала ширине 5m мерено од горње ивице. У овом појасу
забрањена је изградња објекта.
Снабдевање водом и одвођење отпадних вода
У оквиру постојеће парцеле зацевљеног канала планира се изградња саобраћајнице. У колико се укаже потреба,
планом се омогућава да се у оквиру регулације исте,
реализују уличне инсталације водовода и канализације
отпадних вода.
Планом се омогућава, у колико се укаже потреба,
реализација црпне станице за отпадне воде, у циљу
повезивања планиране канализационе мреже са постојећом
уличном. Црпна станица се планира у потпуности као подземни објекат, а реализоваће се у оквиру јавне површине,
односно у регулацији саобраћајнице.
Саобраћајна инфраструктура
Приступ планираним садржајима на овом локалитету
планира се преко саобраћајних прикључака на Руменачки
пут (део државног пута IIА реда број 111) и Булеварa Европе.
Веза са Руменачким путем планира се са искључиво десним скретањима. Поред наведених саобраћајница, пешачко
бициклистички приступ планира се и са постојећих јавних
пролаза из Улице Алберта Ајнштајна.
Веза са Булеваром Европе налази се у продужетку
саобраћајнице која је планирана Планом генералне
регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 15/12).
У односу на потребе и начин функционисања садржаја
вишепородичног становања у северном делу локалитета,
урбанистичким пројектом решиће се саобраћајне површине
унутар овог локалитета. То подразумева адекватно решења
колског, пешачког и бициклистичког саобраћаја.
За комплекс вишепородичног становања у јужном делу
локалитета планира се саобраћајно решење са површинама за паркирање, како је приказано на графичком приказу број 3.5.1. "Урбанистичка регулација Локалитет 5 просторни сегмент IV", у размери 1:2500. Како је потребно
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обезбедити једно паркинг место на један стан, преостале
потребе за паркирањем решаваће се унутар предвиђене
зоне изградње.
Просторни сегмент V (Локалитет 3)
Просторни сегмент се намењује изградњи објекта културе и комлекса Центра за породични смештај и усвојење.
Објекат културе се планира на углу улица Бате Бркића
и Сељачких буна. Планирана спратност објекта је до
По+П+2+Пк или повучена последња етажа. Планира се
формирање парцеле под објектом, површине приближно
870m², у оквиру заједничке блоковске површине, према
графичком приказу 3.3.1, уз могућност одступања до 10%.
Граница парцеле под објектом ће се формирати по изградњи
објекта.
Објекат Центра за породични смештај и усвојење планира се на углу улица Браће Дроњак и Сељачких буна,
спратности до По+П+2, у основи димензија 17 x 22m, са
укупно 1122 m² развијене површине, уз могућност одступања
од 10%, у оквиру ограђеног комплекса димензија 52 x 38m.
Обликовање објеката ускладити са реализованим
објектима у окружењу. Планира се раван или коси кров
малог нагиба. Могуће је планирати препусте у складу са
Правилником о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу ("Службени гласник РС", број 22/15).
У оквиру заједничке блоковске површине планира се
уређење пешачких и колских комуникација и зеленила.
Површине у окружењу планираног објекта културе уређују
се у функцији објекта културе.
Енергетска инфраструктура
Све инсталације које прелазе преко простора намењеном
изградњи планираних објеката потребно је изместити уз
сагласност и услове власника инсталације. За потребе
снабдевања електричном енергијом планираних објеката
могућа је изградња нове трансформаторске станице на
погодном месту у оквиру просторног сегмента или у оквиру
објекта.
Саобраћајна инфраструктура
За паркирање возила за кориснике планираних објеката,
мора бити обезбеђено минимално једно паркинг или
гаражно место на 75m2 корисне површине.
Паркирање за потребе Центра за породични смештај
и усвојење планира се делом у подрумској гаражи објекта
и делом на парцели комплекса. Приступ комплексу планира се из Улице браће Дроњак или из постојеће интерне
приступне саобраћајнице управне на Улицу браће Дроњак,
југоисточно од планираног комплекса.
Паркирање за потребе планираног објекта културе планира се у подрумској етажи објекта, уз препоруку коришћења
ауто-лифта. Колски приступ објекту се планира из Улице
сељачких буна или преко унутарблоковске саобраћајнице.
У оквиру овог локалитета, планирају се пешачке
комуникације и тротоари, а њихово решење дефинисаће
пројекат озелењавања, односно уређења ове јавне блоковске површине.
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реализована стамбена објекта спратности П+3+Пк планира се изградња једног полуотвореног стамбеног блока
спратности П+4(5) у јужном делу просторног сегмента и
два стамбена објекта спратности П+3+Пк у његовом централном делу. Стамбена намена се планира у целини
објеката, односно, без пословања у приземној етажи.
Обликовање објеката ускладити са реализованим објектима
у окружењу.
Општа правила за изградњу планираних објеката:
- на графичким приказима дефинисане су парцеле вишепородичних стамбених објеката; коначним
дефинисањем габарита могућа су одступања до максимум 10% у односу на дефинисану зону изградње;
грађевинска парцела се формира под габаритом
објекта;
- висина објеката дефинисана је бројем надземних
етажа;
- објекти се постављају на постојећу или планирану
регулациону линију која је истовремено и грађевинска;
- просечна површина стана је најмање 50 m2 нето површине, минимална површина стана је 26,0 m2 ;
- планира се коси кров са назидком висине до 160cm;
- грађевинске елементе објекта – елементе у нивоу
приземља (надстрешнице и сл.), испаде на објектима,
спољне степенице и сл, пројектовати у складу са
важећим правилником о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу.
По ободу ове просторне целине планирају се
саобраћајнице са припадајућим паркинзима, као и две
саобраћајнице које ову целину деле на три дела. Северна
и средња заједничка блоковска површина ће се уређивати
озелењавањем.
Централни простор, оивичен унутарблоковским саобраћајницама и Улицом сомборска рампа намењен је изградњи
подземне или полуукопане гараже за путничка возила на
минимално две етаже, капацитета минимално 150 паркинг
места. У зависности од потребних капацитета дефинисаће
се број подземних етажа и приступи са ободних
саобраћајница. Озелењавање и изградња спортских
садржаја и дечјих игралишта простора изнад гараже је обавезно с циљем задржавања постојећег концепта зелене
алеје Улице Станоја Станојевића.
Енергетска инфраструктура
Све инсталације које прелазе преко простора намењеног
изградњи планираних објеката потребно је изместити уз
сагласност и услове власника инсталације. За потребе
снабдевања електричном енергијом планираних објеката
планира се изградња нове трансформаторске станице на
погодном месту у блоковима намењеним вишепородичном
становању или у зони изградње подземне гараже. Тачна
локација ТС ће се одредити у даљој пројектно-техничкој
документацији, према условима ЕПС "Дистрибуција", огранак "Електродистрибуција Нови Сад".
Саобраћајна инфраструктура

Просторни сегмент VI (Локалитет 4)
Уз западну границу Плана планира се простор намењен
вишепородичном становању у оквиру заједничких блоковских површина, као површина јавне намене. Поред два

У оквиру овог локалитета планирају се приступне улице
са управним паркинзима и тротоарима. Ове улице омогућују
приступ планираним објектима уз њу, а уједно ће повезати
улице Милеве Марић и Сомборска рампа.
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У стамбеним блоковима који се налазе источно уз предметни локалитет евидентиран је велики недостатак паркинг места. У вези са тим, у циљу решавања овог проблема,
на простору између две горе наведене планиране улице,
планира се јавна блоковска подземна или полуукопана
гаража (капацитета приближно 80 паркинг места по етажи).
Минимални капацитет гараже је 150 паркинг места, а минимални број етажа је две. Максималани број подземних
етажа се не ограничава. Простор изнад гараже планира се
за озелењавање и могућност изградње спортских садржаја
или дечијих игралишта.
На графичком приказу "3.4.1. Локалитет 4 – Просторни
сегмент VI-Урбанистичка регулација" Р 1:1000 дата је зона
изградње ове гараже, а њени габарити и организација
решаваће се кроз идејни пројекат и урбанистичке услове
за пројектовање. Приступ овој гаражи није планиран из
Улице сомборска рампа.
На углу улица Сомборска рампа и Момчила Тапавице
у оквиру заједничке блоковске површине у складу са просторним могућностима могућа је реализација кружне раскрснице.
Планом се оставља могућност изградње тротоара и
бициклистичких стаза иако ове саобраћајне површине нису
уцртане у графичком прилогу "3.4.1. Локалитет 4 – Просторни сегмент VI–Урбанистичка регулација" Р 1:1000 или
у карактеристичном попречном профилу. Услов за
реализацију је да су испуњени сви саобраћајни услови са
становишта законске регулативе и максимално задржавање
и заштита постојећег квалитетног дрвећа.
Водна инфраструктура
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рекреацију, шетњу, одмор и сл.) са одговарајућим партерним и хортикултурним уређењем.
Просторни сегмент 16 (Локалитет 8)
На овом локалитету се планира изградња пословностамбеног објекта спратности П+2+Пк на парцели 5739 КО
Нови Сад IV док се постојећа унутарблоковска саобраћајница
задржава, чиме се избегава измештање постојеће функционалне саобраћајнице, као и постојећих инсталација:
електроенергетских водова и инсталација водовода.
Паркирање се решава у габариту објекта уз обезбеђивање
критеријума једно паркинг место на један стан.
Водна инфраструктура
На локалитету 8 планом се омогућава реализација секундарне водоводне и канализационе мреже у оквиру јавних
заједничких блоковских површина, као и реконструкција
постојећих инсталација водне инфраструктуре.''
У пододељку ''9.2. Локације за које је обавезна израда
урбанистичког пројекта'' реченица друга мења се и гласи:
''Такође је обавезна даља разрада локације за парк на
Новом насељу и за вишепородично становање у северном
делу Просторног сегмента IV- Локалитет 5 кроз израду
урбанистичког пројекта.''
У пододељку ''9.3. Локације за које је обавезно
расписивање урбанистичко - архитектонског конкурса''
после става 2. додаје се став 3. који гласи:
"Обавезно је расписивање архитектонско-урбанистичког конкурса као услов за реализацију пешачко - бициклистичке пасареле у оквиру Локалитет 7."

Планом се предвиђа изградња водоводне и канализационе мреже у свим улицама где она до сада није реализована, са повезивањем на постојећу мрежу у околним
улицама.''

У пододељку ''9.4. Спровођење плана генералне
регулације у просторним целинама у којима у делу
престају да важе урбанистички планови'' став 2. алинеја
трећа мења се и гласи:

У одељку ''9. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА'' пододељак ''9.1.
Локалитети који се спроводе на основу планова
детаљне регулације и плана генералне регулације'' став
2. број: ''12'' замењује се бројем: ''16''.

"- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА АВИЈАТИЧАРСКОГ НАСЕЉА И ДЕТЕЛИНАРЕ У НОВОМ САДУ,
("Службени лист Града Новог Сада", број 31/05) – просторни сегменти I и II се реализују на основу овог плана,
просторни сегменти 4,7 и просторни сегмент 16 се реализују
на основу овог плана и плана детаљне регулације у деловима који нису у супротности са овим планом;"

После дела ''Просторни сегмент 12'' додаје се пет
делова који гласе:
„Просторни сегмент 13 (Локалитет 1)
Овај сегмент обухвата простор на углу Булевара Слободана Јовановића и Улице Радомира Раше Радујкова.
Простор се намењује изградњи верског објекта са пратећим
садржајима и уређењу јавне зелене површине. На графичком приказу број 3.1. "Урбанистичка регулација, локалитет
3 – просторни сегмент 13", у размери 1:1000, дефинисане
су парцеле објеката, спратност и максималне зоне изградње
планираних објеката.
Просторни сегмент 14 (Локалитет 2)
Овај локалитет део је планираног зонског спортског центра на Бистрици и реализоваће се на површини осталих
намена.
Просторни сегмент 15 (Локалитет 6)
Простор у оквиру овог локалитета намењен је уређењу
парковске површине у оквиру које се планира могућност
уређења простора садржајима који ће бити намењени становницима овог дела града (дечја игралишта, простор за

Алинеја пета мења се и гласи:
"- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БИСТРИЦЕ У НОВОМ
САДУ, ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 19/07 и
3/10) - просторни сегменти 5,10, 11, 13, 14 и 15 се реализују
на основу овог плана и плана детаљне регулације у деловима који нису у супротности са овим планом; западни део
урбанистичког блока 354, просторни сегмент парка и просторни сегменти IV, V и VI, реализује се на основу овог
плана;"
У одељку ''11. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ'' пододељак
''11.2. Водна инфраструктура'' део ''Одвођење отпадних
и атмосферских вода'' став 8. брише се.
Досадашњи ст. 9. до 11. постају ст. 8. до 10.
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
1. Извод из Генералног плана града Новог Сада
до 2021. године са положајем простора
обухваћеног изменама и допунама ....................... А4
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Претежна намена простора са границом
измене ПГР-а – Извод из Плана генералне
регулације простора за мешовиту намену
између улица Футошке, Хајдук Вељкове,
Руменачке и Суботичког булевара у Новом
Саду ........................................................................ А3

2.2. Начин спровођења плана – Извод из Плана
генералне регулације простора за мешовиту
намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове,
Руменачке и Суботичког булевара у Новом
Саду .............................................................................. А3
3.1.1 Локалитет 1 - Просторни сегмент 13
- Урбанистичка регулација… ................. ......Р 1:1000
3.1.2 Локалитет 1 - Просторни сегмент 13
- План површина јавне намене са саобраћајним решењем, нивелацијом и
регулацијом ............................................…..Р 1:1000
3.2.

Локалитет 2 - Просторни сегмент 14
– План површина јавне намене са
наменом простора ....................................... Р 1:2500

3.3.1 Локалитет 3 - Просторни сегмент V
- Урбанистичка регулација… ..................…..Р 1:1000
3.3.2 Локалитет 3 - Просторни сегмент V
- План површина јавне намене са
саобраћајним решењем, нивелацијом
и регулацијом … ......................................…..Р 1:1000
3.4.1. Локалитет 4 – Просторни сегмент VI
- Урбанистичка регулација….. ................. ....Р 1:1000
3.4.2. Локалитет 4 - Просторни сегмент VI
– План површина јавне намене са планом
инфраструктуре............................................ Р 1:1000
3.5.1. Локалитет 5 - Просторни сегмент IV
- Урбанистичка регулација… .................. .....Р 1:2500
3.5.2. Локалитет 5 - Просторни сегмент IV
- План инфраструктуре ................................ Р 1:2500
3.6. Локалитет 6 - Просторни сегмент 15
- Урбанистичка регулација… ....................…Р 1:2500
3.7.1. Локалитет 7 - Урбанистичка регулација ..…Р 1:2500
3.7.2. Локалитет 7 - План водне инфраструктуре ...Р 1:2500
3.7.3. Локалитет 7 - План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација ..... Р 1:2500
3.8.1. Локалитет 8 - Просторни сегмент 16
- Урбанистичка регулација ............................ Р 1:500
3.8.2. Локалитет 8 - Просторни сегмент 16
- План инфраструктуре ............................. .....Р 1:500
4.

Начин спровођења плана ........................ Р 1:10000.
Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације простора за мешовиту намену између улица
Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду садржи текстуални део који се објављује
у "Службеном листу Града Новог Сада", и графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада. По један
примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града
Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске
послове и Јавном предузећу "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.
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Документациона основа ове одлуке чува се у Градској
управи за урбанизам и грађевинске послове.
Одлука о изменама и допунама допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између
улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког
булевара у Новом Саду доступна је на увид јавности у
згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина
2, и путем интернет стране www. skupstina.novisad.rs.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
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