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24.3.2006

За изградњу пословно - комерцијалног центра
на Лиману  III  на парцели бр.3922/16

К.О.  Нови Сад I I у Новом Саду

3922/16
Нови Сад II

неизграђено грађевинско земљиште

ЈП "УРБАНИЗАМ"
Завод за урбанизам Нови Сад
Булевар цара Лазара 3/III
21 000 Нови Сад

Број:

Нови Сад,

На основу члана 56 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 
47/2003) и на основу:

издају се УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ

Услови за уређење простора који се морају поштовати приликом израде техничке документације и то:

1 ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

1.2. Број парцеле:

1.3. Катастарска општина:

1.4. Постојећа намена парцеле:

1.5. Постојеће зграде (број, намена, садржај, спратност):

1.6. Постојећа комунална опремљеност:

1.8. Кота терена:

1

1.7. Проценат изграђености парцеле:

нису евидентирани

Локалитет је опремљен уличним инсталацијама водовода и 
канализације,као и примарном електроенергетском и топлификационом
мрежом и уличном гасоводном мрежом.

78.30

Obr.04

2006/

Плана детаљне регулације   Лиман III у  Новом Саду
( "Службени лист града Новог Сада", бр. 19/2004 , 6/2006 )

I-3.353-1558/04Секретаријат:

угао улица Булевара  ослобођења и Булевара цара Лазара1.1. Адреса локације:



у складу са важећим планом

гаража, склониште, пратећи садржаји (магацин, енергетска постројења  и др.)

регулација постојећих ободних улица које се задржавају назначене
су на  графичком прилогу.

пословно - комерцијални центар

није потребно

- подрум

2 ПРАВИЛА ГРАДЊЕ

2.2. Планирана намена парцеле:
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2.3. Начин привођења парцеле планираној намени:

2.3.1. Рушење постојећих зграда

2.3.2. Измештање постојеће инфраструктуре

2.4. Максимална изграђеност парцеле:

2.5. Услови за изградњу зграда:
2.5.1. Регулациона линија

2.5.2. Грађевинска линија

2.5.3. Карактер зграде

- приземље

- спратови

локали (трговина,услуге,културно-друштвени садржаји (галерија, библиотека и сл.)) , гараже,техн.просторије

 I и II спрат-пословно -канцеларијски или други пословни простор и сл.

повучене су од регулационих линија за 3-5 м према графичком 
прилогу; грађевинска линија спрата дата у графичком прилогу

видети страну  7.

2.1. Извод из плана на основу којег се издају урбанистички услови:

према нивелетама из ових услова за изградњу
2.3.3. Нивелисање терена

2.3.4. Остали радови
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2.5.4. Намена зграде

2.5.5. Садржај зграде

сталан
пословно-комерцијални центар

- поткровље



Снабдевање водом решити прикључењем на улични 
водовод .Услове прикључења добити од ЈКП"Водовод и 
канализација".
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2.7. Услови прикључења на комуналну инфраструктуру:

2.7.1. Водовод

2.7.2. Канализација Отпадне воде решити прикључењем на уличну 
канализацију.Услове прикључења добити од ЈКП 
"Водовод и канализација".

 видети страну 7.

са Булевара ослобођења и из улице Подгоричке према графичком прилогу

78.50-79.00

2.5.8. Апсолутне коте

нивелета подземне воде под подрума под приземља венац

мин.

макс.
72.50
76.60 75.40 78.70-79.20

слеме

2.5.9. Архитектонска обрада и обликовање зграде:
         ( кров, фасада, боја, материја и др.)

2.6.2 Услови за смештај возила

- колски

- пешачки

       прилазе до објекта и хоризонталне и вертикалне комуникације унутар објекта 
пројектовати према "Правилнику о условима за планирање" и пројектовање објеката у
вези са несметаним кретањем деце, старих, "хендикепираних и инвалидних 
лица" ("Службени гласник РС" број 18/97).

са Булевара ослобођења, Булевара цара Лазара и  из улице Подгоричке према 
графичком прилогу

66 717

Су+П+22.5.7. Спратност

мах.габарит дат на графичком прилогу
2.5.6. Хоризонтални габарит

2.6. Саобраћајни услови:

2.6.1. Саобраћајни услови

340- број возила

- отворени паркинзи у регулацији ободних саобраћајница

- гараже за  минимум 340 возила у сутерену и приземљу објекта

2.6.3 -



-Елементи хоризонталне и вертикалне регулације дати у претходном 
тексту и на графичком прилогу.
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2.8. Услови за уређење, озелењавање и ограђивање грађевинске парцеле:

2.8.1. Намена уређења биће обрађено кроз посебне УУ-е

2.8.2. Садржај уређења

- колске површине и паркинзи

- пешачке површине

- зеленило

2.9. Урбанистички и технички стандарди и нормативи за пројектовање и изградњу објеката:
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2.7.4. Топловод Снабдевање топлотном енергијом је предвиђено прикључењем на градски
топлификациони систем прикључењем на постојећи вреловод у 
Подгоричкој улици.Услове прикључења тражити од ЈКП"Новосадска 
топлана".

2.7.5. Телефон Услове прикључења тражити од АД Телеком  Србија.

2.7.6. Гас

2.7.7. Кабловски дистрибутивни систем и заједнички антенски систем

-према прписима који регулишу ову проблематику

2.7.3. Електрика Услове прикључења на електроенергетски систем треба добити од ЈП 
Електродистрибуција  "Нови Сад".

- ограђивање



Према мишљењу Министарства за одбрану ,одељење у Новом Саду
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2.14. Услови за изградњу склоништа:

2.14.1. Врста

2.14.2. Капацитет

2.14.3. Степен заштите

2.14.4. Положај

2.14.5. Мирнодопска намена
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2.10.2. Степен сеизмичности:

2.11. Услови заштите градитељског наслеђа:

2.12. Услови заштите природе:

-нису евидентирани објекти под заштитом

 * Постоји могућност постојања потенцијалног археолошког налазишта на 
предметном простору ( оставе и усамљени гробови ). Сходно томе , обавезује се 
извођач радова да, ако током грађевинских и других радова наиђе на археолошко 
налазиште или предмете, исте без одлагања прекине и о налазу обавести Завод за 
заштиту споменика културе града Новог Сада, да предузме мере да се налаз не 

VIII

2.10. Мере заштите:

2.10.1. Стабилност терена и услови изградње (клизишта, плављени терени и др.)

2.10.3. Заштита од елементарних непогода (сеизмички услови):      Објекат мора бити 
категоризован и изведен у складу са Правилником о техничким нормативима за 
изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 
31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

2.10.4. Заштита од пожара:  Објекат мора бити реализован у складу са Законом о заштити од 
пожара ("Службени гласник СРС", бр. 37/88, "Службени гласник РС", бр. 53/93, 29/83, 67/93
и 48/94) и Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле
од пожара и експлозија ("Службени лист СиЦГ", бр. 31/05).

2.13. Услови за обезбеђење сигурности суседних грађевина:

 Обавезује се инвеститор да приликом изградње максимално заштити 
суседне објекте



Пом. директора за УТУ

Мирослав ВУКАЈЛОВ, дипл.инж.п.арх. Александар ЈЕВТИЋ, дипл.инж.грађ.

Мирослав Вукајлов,дипл.инг.п.арх.
М.Зуровац,техн.
Светлана Килибарда,правник

1. Пре издавања одобрења за градњу орган градске управе надлежан за послове урбанизма
прибавља мишљење на идејни пројекат који је приложен уз захтев за издавање одобрења за 
градњу.

2.  Изради главног пројекта приступа се на основу прибављеног одобрења за градњу.

3.  Извод из плана важи док је на снази план на основу кога је издат.

Обрађивач:
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3 НАПОМЕНЕ

 Директор

Миодраг Јовковић, дипл.инг.грађ.
M.Радомировић,дипл.инг.маш.
Драгица Воргић, геом.

Правник:

Сарадници:
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2.15. Други посебни услови:

-Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са или без стубова, надстрешнице и сл.)  могу да пређу грађевинску,
односно регулациону линију рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада. На делу према улици одступање од 
грађевинске линије до хоризонталне пројекције грађевинског елемента износи 1,20м уз услов да укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља.
-Сутеренске просторије није могуће гравитационо прикључити на канализацију.
-Ревизиони шахт канализације сместити ван регулације улице.
-Водомерни шахт сместити према условима ЈКП "Водовод и канализација".

-Обавезује се пројектант да у идејном А/Г пројекту прикаже:
1.Број станова и нето површина
2.Број пословних јединица и нето површина
3.Број гаража-паркинга
4.број склоништа и нето површина

- Упућује се  инвеститор на додатне активности а везано за дефинисање максималног нивоа подземне
воде.
  Тренутни нивои подземне воде су под утицајем рада изворишта "Штранд". Престанком рада овог изворишта, створиће се 
непоремећен ниво подземне воде, који је ранијим мерењем ( пре 1966. год. )  дефинисан на 76.60 м.Н.В.
  Обзиром на значај  објекта, величини инвестиционог улагања и време одређивања мах. нивоа подземне воде сматрамо да је 
потребна провера напред дефинисаног максималног новоа подземне воде.
-Препоручује се пројектанту да у идејном пројекту прикаже просторе  на фасади објекта  за постављање назива фирми,као и просторе за 
постављање клима уређаја.
-Инвеститор је обавезан да на парцели  (приказати у  ситуационом плану идејног пројекта  ) обезбеди простор за контејнере за 
комунални отпад  и простор за паркирање и гаражирање  возила ( у гаражама или отвореним паркинзима ) за потребе објекта који се
гради  (мах ускладити број станова  са могућностима паркирања  на предметној парцели).

-Издавањем ових услова престаје важност УУ-54248/04 од 10.08.2004.године.

Достављено:
1. подносиоцу захтева
2. архиви
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2.1 Извод из плана на основу којег се издају  услови за изградњу:

5.3.2.  Пословно - комерцијални центар у блоку 3

    -У просторно функционалном смислу задржавају се сви елементи решења датог у конкурсу 
из 1985.године,с тим да је спратност објекта  Су+П+2.Планира се раван или плитак коси кров. 
словљава се да локали , који морају постојати  уз Булевар ослобођења  и Булевар цара 
Лазара, буду на нивоу тротоара.
    Исто тако, условљава се обезбеђење етапности реализације комплекса.

    За предметни простор дефинишу се намене које не могу бити примењене и оне које се 
морају применити, а све остале су могуће, наравно ако нису такве да угрожавају суседе.

    Не планира се становање.

    Обавезна је изградња гараже за минимум 340 возила, склоништа и продајно услужног 
простора.

    Са становишта просторног размештаја ових садржаја дефинише се следеће:
    -  сутерен се користи за гаражу, склоништа и за пратеће садржаје - магацине, енергетска 
постројења и друго;
      -приземље мора имати локале намењене трговини  на мало, пружању свих врста услуга  и
културно друштвеним садржајима (библиотека, са читаоницом, галерије и сл. ), с тим да се, у 
делу приземља , оставља ногућност за гаражирање возила.
    -    више етаже објеката могу бити пословно - канцеларијски или други пословни, односно 
друштвени или културни простор.

    Обликовање је веома значајно из, поред осталог, и два посебна разлога, а то су:

      - Условљава се да фасаде објеката (на нивоу града) буду светле - у светлим тоновима 
пастелних боја. У идејном пројекту обавезно приказати материјализацију фасадних површина,
избор колорита фасаде и приказ обликовног, ликовног и нивелационог односа планираног и 
постојећих суседних бочних објеката.
    -    потреба да се овом изградњом заврши, односно, на одговарајући начин комплетира 
просторна целина ПАБ-а на којој су већ изграђени објекти управе НИС-а,
        и
    -        потреба да нова изградња буде допринос формирању Булевара ослобођења.

    Мора се,значи, и поред праћења најновијих трендова у развоју архитектонске мисли, 
пројектовати тако да се не угрози већ постигнута лепота и склад објеката НИС-а. Примена 
материјала и боја, такође мора бити подређена овоме.

    Однос према Булевару ослобођења постићи ће се положајем габарита на линију пружања 
објеката "Електровојводине" и формирањем низа локала или друштвених садржаја на самој 
регулационој линији Булевара ослобођења.
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