
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), поводом  разматрања  Предлога  плана  генералне  регулације  
Алмашког  краја  у  Новом  Саду, Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХІ  седници  од  
29. новембра  2021. године , доноси  

ЗАКЛУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  генералне  регулације  Алмашког  краја  у  
Новом  Саду  пре  излагања  најавни  увид  са  114. седнице  од  21.01.2021. године  и  Извештај  
о  обавленом  јавном  уВиду  у  Нацрт  плана  генералне  регулације  Алмашког  краја  у  НОБОМ  
Саду  са  142. (јанне) седнице  Комисије  за  планоне  од  19.08.2021. године. 

2. 3акњучак  са  Планом  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 35-889/2020-1 
29. новем6ар 2021. године  
НОВИ  САД МЅена  Маринковић  Радомировић  



І-Іa 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 

- др. закон, 9/20 и  52/21) и  члана  39. тачка  7. 
Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  ХХј  седници  од  29. новембра  2021. године , доноси  

ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
АЛМАШКОГ  КРАЈА  У  Новом  САДУ  

увод  

Планом  генералне  регулације  Алмашког  краја  у  Новом  Саду  (у  далем  тексту: 
План) обухваћено  је  грађевинско  подручје  у  Катастарској  општини  (у  далем  тексту : КО) 
Нови  Сад  I, укупне  површине  22,58 ћа, у  граници  у  којој  је  овај  дсо  Новог  Сада  
проглашен  за  просторно  културно-историјску  целину . Планом  јс  обухваћен  Алмашки  
крај , део  традиционалног  ширег  градског  центра  Новог  Сада, северно  од  старог  градског  
центра. Основна  kарактеристика  овог  дела  града  је  неправилна  и  сложена  урбана  матрица  
улица  дефинисана  блоковима  ивичне  изградње , у  прекинутом  и  непрекинутом  низу, коју  
чине  претежно  приземни  објекти . Поред  претежне  намене  ггородичног  становања , остале  
намене  обухватају  вишепородично  становање , пословање , културу , јавне  службе  
(предшколске  установе  и  здравствену  установу ), Алмашку  цркву  и  друге . 

Разлог  за  израду  и  доношење  Планаје  утврђивање  Алмашког  краја  у  Новом  Саду  
за  просторно  културно-историјску  целину  са  утврђеном  границом  просторне  целине  и  
заштићене  околине , општим  и  посебним  мерама  заштите  за  објекте  и  просторе . Садр?кај  
одлуке  којом  је  утврђена  просторно  културно -историјска  целина  је  основ  за  
преиспитивање  решења  из  ва?кеће  планске  документације  и  утврђивање  намена, правила  
уређења  и  грађења , и  мрежа  и  начина  приклучивања  на  комуналну  инфраструктуру , у  
цилу  очувања  и  унапређивања  услова  живота  и  рада  у  Алмашком  крају . 

ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО  ПЛАНА  

Ј. опшТи  ДЕО  

1. Основ  за  израду  Плана  

Правни  основ  за  израду  Плана  садржан  је  у  Закону  о  планирању  и  изградњи . 
План  јс  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  генералне  регулације  Алмашког  краја  у  
Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  9/20), којује  донелаје  Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  LXі  седници , 28. фебруара  2020. године. 

За  израду  Плана  од  посебног  значајаје  Одлука  о  заштити  Алмашког  краја, у  Новом  
Саду  за  просторно  културно -историјску  целину  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  47/19), (у  
далем  тексту: Одлука  о  заштити  Алмашког  краја). Одлуком  о  заштити  Алмашког  крајаје  
извршена  валоризација  објеката  и  простора, односно  дефинисане  су  мере  запітите  за  
простор  и  објекте  који  су  класификовани  као  они  који  су  заштићени  као  културно  добро  
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од  великог  значаја  - Зграда  Матице  српске  и  културно  добро  од  изузетног  значаја  - 
Алмашка  црква, објекти  од  посебне  споменичке  вредности , објекти  од  вредности , објекти  
од  просторно -архитектонске  вредности , објекти  без  споменичке  вредности  и  објекти  
савремене  архитектуре  и  реконструисани  објекти , а  простор  је  подејhен  на  зону  заштите  и  
зону  заштићене  околине  nросторно  културно -историјске  целине . 

Гlлански  основ  за  израду  Плана  је  Генерални  план  града  Новог  Сада  до  2021. 
године  - пречишћен  текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  39/06) (у  дањем  
тексту : Генерални  план ), којим  је  обухваћено  подручје  намењено  старом  центру , 
оііштеградском  центру  и  опінтестамбеним  зонама . 

Поред  Генералног  плана, за  подручје  у  обухвату  Плана , важећи  плански  основ  у  
делу  је  План  генералне  регулације  старог  градског  центра  и  подручја  Малот  Лимана  у  
Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  45/1 1) и  у  делу  План  генералне  
регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр!  52/1 1, 17/17, 9/18, 22/19 и  50/19), чије  смернице  
су  утицале  на  израду  Плана . Поред  наведених  планова, обухваћено  подручје  се  налази  и  
у  обухвату  више  планова  детаЈЂне  регулације  и  једног  урбанистичког  пројекта  и  то: 
Плана  детањне  регулације  блока  библиотеке  ,,Матице  српске  у  Новом  Саду  (,,Службени  
лист  Града  Новот  Сада , бр.  14/00, 12/03 и  25/06), Плана  детањне  регулације  дела  старог  
градског  центра  у  Новом  Саду  (,,Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  42/06), у  делу  
Плана  детањне  регулације  Подбаре  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
бр. 12/11 и  7/17), Плана  деталне  регулације  дела  Алмашког  краја  у  Новом  Саду  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  58/0) и  Плана  детањне  регулације  блокова  
између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  
Косовске  улице  у  ј-Іовом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  18/10, 32/11 и  
14/14) и  Урбанистичког  пројекта  блока  између  улица  Скерлићеве , Пашићеве , Матице  
српске , Косте  Хаџи  мл. и  Саве  Вуковића  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр.  15/00 и  12/03). Сви  наведени  плански  документи  су  узети  у  обзир  приликом  
дефинисања  планских  правила . 

Сагледани  су  и  сви  други  подаци  од  значаја  за  израду  Плана, посебно  они  које  су  
прибавњени  од  институција  чије  специфичне  надлежности  прописују  посебан  режим  
плаііирања  простора . 

2. Извод  гп  Гетіералног  nna іі a 

Генералггим  планом , обухваћено  лодручје  је  намењено  старом  центру , 
општеградском  центру  и  опнітестамбеним  зонама. 

Стари  центар  је, због  своје  вредности , Генералним  планом  утврђен  као  подручје  
од  стратешког  значаја  за  град. У  старом  градском  центру  примењују  се  селективни  
критеријуми  за  избор  намена  (искњучују  се  садржаји  који  захтевају  посебне  саобраћајне  
услуге  и  трговине  кабастом  робом) и  нове  изградње  (објекти  који  се  обликовањем  не  
могу  уклопити  у  амбијент  центра). доминантни  садржаји  осталих  делова  центра  треба  да  
буду  пословно -трговачког  и  угоститењског  карактера , са  садр)кајима  јавних  служби : 
културе , науке  и  др. 
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Општеградски  центри , својом  функцијом , најзначајније  уТичу  на  стварање  и  
очување  идентитета  и  урбане  слике  града . Општеградски  центар  је  планиран  дуж  
Темеринске  улице, као  дсо  система  међусобно  спојених  градских  центара! доминантан  
садржај  општсградског  центра  су  централне  функције  (трговина , пословање  и  друго ), али  
и  становање , којеје  његов  обавезан  садржај . 

Општестамбене  зоне  су  намењене  основним  видовима  становања , породичном  и  
вишепородичном ! Унутар  општих  стамбених  зона  издвајају  се  целине  са  очуваним  
карактеристикама  наслеђа  у  центру  града! Ове  зоне  карактеришу  објекти , улице  и  
блокови  који  представлају , посебно  вредне  делове  Новог  Сада  и  део  његовог  идентитета  
који  не  сме  бити  нарушен  непримереном  изградњом ! 

3. Опис  границе  обухвата  Плана  

Грађевинско  подручје  које  је  обухваћено  Планом  налази  се  у  КО  Нови  Сад  І , 
унутар  следеће  границе  

За  почетну  тачку  описа  границе  Плана  утврђена  је  тачка  на  пресеку  осовине  
Темеринске  улице  и  управног  правца  повученог  из  тромеђе  парцела  бр.  8752, 8753 и  
10503 (Темеринска  улица)! Од  ове  тачке  у  правцу  истока  граница  обухвата  и  прати  
границе  парцела  бр.  8752, 8751, 8746, 8745, 8644 и  8735 и  продуженим  правцем  северне  
границе  парцеле  број  8735 долази  до  осовине  Текелијине  улице, коју  прати  у  правцу  југа  
до  пресека  са  продуженим  правцем  северве  границе  парцеле  број  8734! дае, граница  
скреће  ка  истоку , прати  претходно  описан  правац, затим  обухвата  и  прати  границе  
парцела  бр. 8734, 8723, 8722, W527 (Алмашка  улица), 8721 и  прати  северну  границу  
парцеле  број  10529 (Улица  Коче  Коларова ) до  пресека  са  осовином  Улице  Коче  Коларова . 
Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  северу , прати  осовину  Улица  Коче  Коларова  до  осовинске  
тачке  број  10668, скреће  ка  истоку, прати  осовину  Улица  Коче  Коларова  до  пресека  са  
осовином  Улице  Саве  Вуковића, затим  скреће  ка  југу, прати  осовину  Улице  Саве  
Вуковића  до  пресека  са  осовином  Алмашке  улице . дање, граница  скреће  ка  истоку , прати  
осовину  Алмашке  улице  до  осовинске  тачке  број  8801 која  се  налази  на  пресеку  са  
осовином  Улице  Ђорђа  Рајковића , од  ове  тачке  граница  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 
9296, 9239/1 и  10514 (Улица  Ћорђа  Рајковића ), затим  обухвата  и  прати  границу  парцеле  
број  9296 и  управним  правцем  јужне  границе  парцеле  број  9296 долази  до  осовине  Улице  
Ђорђа  Рајковића! Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  југу, прати  осовину  Улице  Ђорђа  
Рајковића  до  пресека  са  осовином  Улице  Марка  Нешића, затим  скреће  ка  југозападу , 
прати  осовину  Улице  Марка  Нешића  до  пресека  са  осовином  Улице  Милана  Ракића, 
затим  скреће  у  правцу  југоистока , прати  осовину  Улице  Милана  Ракића  до  пресека  са  
осовином  Улице  земњане  ћуприје . Од  ове  тачке, граница  скреће  у  правцу  југозапада , 
прати  осовину  Улице  земњане  ћуприје  до  пресека  са  осовином  Улице  Милована  Гујишића , 
затим  граница  скреће  у  правцу  југоистока , прати  осовину  Улице  Милована  Глијпића  до  
пресека  са  источном  границом  парцеле  број  9273/1! дање, граница  скреће  у  правцу  југа, 
обухвата  и  прати  границу  парцела  бр.  9273/1, 9273/3, 9273/2, 9274/1, 9275/1, 9276/1, 
9277/1, 9278 и  9279 и  продуженим  правцем  источне  границе  парцеле  број  9279 долази  до  
осовине  Улице  Ђорђа  Јовановића . Од  ове  тачке, граница  скреће  у  правцу  запада , прати  
осовину  Улице  Ђорђа  Јовановића , до  пресека  са  продуженим  правцем  источне  границе  
парцеле  број  9536/2, затим  граница  скреће  у  правцу  југа, обухвата  и  прати  границу  
парцела  бр! 9536/2, 9536/1, 9535, 9522, 9521 и  9520 и  продуженим  правцем  источне  
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границе  парцеле  број  9520 долази  До  осовине  Улице  Александра  Тишме . Од  ове  тачке, 
граница  скреће  у  правцу  истока, прати  осовину  Улице  Александра  Тишме  до  пресека  са  
осовином  Лончарске  улице, затим  скреће  у  правцу  југа, прати  осовину  Лончарске  улице  
До  пресека  са  осовином  даничићеве  улице, затим  скреhе  у  правцу  запада, прати  осовину  
даничићеве  улице  до  пресека  са  осовином  Улице  златне  греде. дање, граница  скреће  у  
правцу  југа, прати  осовину  Улице  златне  греде  до  пресека  са  осовином  Улице  Киколе  
ПаLuића, затим  гра iiица  скреће  у  правцу  северозапада , прати  осовину  Улице  Никола  
naіnuha до  пресека  са  осовином  Темерииске  улице. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  
северу  прати  осовину  Темеринске  улице  и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  
тачку  описа  границе  Плана. 

планомје  обухваћено  22,58 ha. 

4. Опис  постојећег  стања  

Постој  еће  стање  простора  карактерише  релативно  запуштена  грађевинска  
струкра  приземних  стамбених  објеката, са  значајним  индексом  заузетости  парцела  и  
великим  бројем  стамбених  јединица  у  дворишним  објектима! Обим  реализације  
досадашње  планске  документације , изградњом  појединачних  објеката  по  постојећим  или  
планираним  грађевинским  парцелама , је  мали . На  појединачним  парцелама  унутар  
Алмаіnког  краја, nостојећи  објекти  се  континуирано  замењују , дограђују  и  реконструишу . 
У  одређеном  броју, заменом  или  реконструкцијом  објеката  значајно  су  повећани  
урбанистички  капацитети  простора  и  промењена  је  аутентична  архитектонска  вредност  
краја. Већи  обим  изградње , према  планској  документацији , обухвата  изградњу  стамбено -
пословних  објеката  веће  спратности , од  П+2+Пк  до  П+3+Пк, којаје  реализована  ујужном  
делу  Улице  Матице  српске , на  Тргу  Марије  Трандафил  и  у  Темеринској  улици . 
Реализацију  планских  решења, последично , не  прати  уређење  површина  јавне  намене  
улица  и  комуналне  инфраструктуре . Малобројни  су  јавни  простори , у  оквиру  
карактеристичне  неправилне  уличне  матрице, релативно  запуштени  и  неодржавани , и  са  
малим  учешћем  зеленила . 

Зона  обухваћена  Планом  се  просторно  наслања  на  заштићено  старо  градско  језгро  
Новог  Сада, па  ове  зоне  заједно  представњају  просторно -историјску  целину  од  великог  
значаја  за  Град  Нови  Сад. 

1!. ПЛАНСКИДЕО  

1. КОНЦЕПЦИЈА  УРЕЋЕЊА  СА  ПРЕТЕЖНОМ  НАМЕНОМ  И  ПОДЕЛА  
ПРОСТОРА  НА  КАРАКТЕРИСТИЧНЕ  ЦЕЛИНЕ  

Планом  је  обухваћена  зона  Алмашког  краја, дела  традиционалног  дела  ширег  
градског  центра  ј-јовог  Сада, северно  од  заштићене , просторно  културно-историјске  
целине  старогјезгра  Новог  Сада. 

1.1. Којiцепција  уређења  простора  

Концепција  уређења  Алмашког  краја  заснива  се  на  смерницама  Одлуке  о  зајлтити  
Алмашког  краја  које  се  базирају  на  идеји  очувања  просторне  препознатњивости  коју  
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карактеришу  мали  индекси  заузетости  појединачних  парцела  и  са  тим  повезан , НИЖИ  Ниво  
интензитета  коришћења  простора, и  постојеће  намене  породичног  становања . 

Концепција  уређења  простора  Плана  заснива  се  на: очувању  регулационе  основе  
Алмашког  краја  (задржавају  се  постојеће  регулационе  и  грађевинске  линије ), очувању  
постојећих  вредних  објеката  (категорисаних  као  споменици  културе , објекти  од  посебне  
споменичке  вредности , од  споменичке  вредности  и  објекти  од  просторно -архитектонске  
вредности ), пажливој  замени  и  реконструкцији  објеката  и  задржавању  претежне  намене  
породичног  становања . Изградња  нових  објеката  је  селективна  и  појединачна , претежно  
концентрисана  у  заштићеној  околини  просторно  културно- историјске  целине . 3а  све  
интервенције  на  објектима  и  просторима  обухваћеним  Планом  неопходни  су  услови  и  
мишлење  Надле)кне  слуЖбе  заштите  споменика  културе . 

1.2. Подела  іі a просторіје  целине  

У  грађевиііском  подручју  обухваћеном  Планом  издвајају  се  четири  урбанистичке  
целине. 

Језгро  Алмашког  краја  

Језгро  Алмашког  краја  (урбанистичка  целина  број  1), намењена  је  претежно  
породичном  становању , али  моrуће  су  и  намене  пословања , културе , јавних  служби  из  
домена  здравства , предшколских  установа  и  друго, али  и  вишепородичног  становања  
(претежно  у  постојећим  објектима  са  више  стамбенихјединица  или  и  у  новим  објектима ). 
3адржавају  се  постојећи  објекти , а  изградња  нових  и  друге  просторне  интервенције  
могуће  су  према  општим  и  посебним  условима , односно  мерама  дефинисаним  Одлуком  о  
заштити  Алмашког  краја  и  условима  службе  заштите . Задржава  се  постојећа  регулациона  
матрица  објеката  спратности  П+Пк, уз  ретке  појединачне  корекције  и  селективну  промену  
вертикалне  регулације . У  овој  урбанистичкој  целини  концентрисан  је  највећи  број  
објеката  од  значаја  за  градителско  наслеђе , па  се  све  интервенције  планирају  у  цилу  
очувања , обнове, промоције  и  унапређења  просторних  вредности  заштићене  просторно  
културно -историјске  целине . 

део  старе  иіідустријске  зоне  

део  старе  индустријске  зоне  (урбанистичка  целина  број  2), обухвата  два  стара  
индустријска  комплекса , свилару  и  кожару , и  низ  приземних  објеката  породичног  
становања  у  делу  Улице  Марка  Нешића, у  непосредном  залеђу . Некадашњи  индустријски  
комплекси  планирани  су  као  површине  јавних  намена, претежно  културе  и  високог  
образовања , које  промовишу  различите  културне  традиције  Алмашког  краја  и  друге  
комплементарне  делатности . Индустријски  објекти  оба  комплекса  су  од  изузетног  значаја  
и  задржавају  се, односно  обнавлају  за  планиране  намене. У  Улици  Марка  Нешића  
задржава  се  карактеристични  низ  приземних  објеката  и  прстежна  намена  породичног  
становања . 
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Стари  градски  центар  

Стари  градски  центар  (урбанистичка  целина  број  3), јесте  целина  уз  Пашићеву  
улицу  и  Трг  Марије  Трандафил , лретежно  намењена  централним  функцијама , пословању  
у  домену  услуга , угоститењству  и  другим, односно  култури , у  оквиру  којегје  и  комплекс  
Матице  српске  и  Библиотека  Матице  српске . У  овој  зони  су  концентрисани  вишеспратни  
објекти , а  планира  се  њихово  задржавање  уз  обнову  и  реконструкцију , селективне  замене  
и  могућност  изградње  нових  објеката , строго  усклађених  са  висинским  котама  реперних  
објеката . 

Општеградски  центар  уз  Темеринску  улицу  

Општеградски  центар  уз  Темеринску  улицу  (урбанистичка  целина  број  4), намењен  
је, пре  свега  пословању  и  стамбено-пословним  наменама , превасходно  вишелородичном  
становању . Планира  се  реконструкција  постојећих  објеката, а  изградња  нових  могућаје  са  
ограничењима  која  дефинишу  услови  заштите  и  ограничења  формирања  колских  
прикњучака  на  Темеринску  улицу  и  друго . 

1.3. Нумерички  показатењи  

Поврпјине  јавне  ііамене: 

- саобраћајнице 4,72 ћа  
- високо  образовање  и  култура 0,39 ha 
- култура 1,02 ha 
- предшколске  установе 0,30 ha 
- здравствена  установа 0,04 ha 
- трансформаторске  станице  (у  дањем  тексту : ТС) 0,02 ha. 

Површине  осталих  намепа : 

- општеградски  центар  3,28 ћа  
- општестамбене  зоне  (породично , вишепородично  становање  са  
компатибилним  наменама) 12,43 ha 

- верски  објекат 0,38 ha. 

Укупла  површина  у  обухвату  Плана  22,58 Іia. 

2. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

2.1. Hnaіі  регулацјіје  површина  јавне  ііамене  

Планом  су  утврђене  површине  јавне  намене. Од  целих  и  делова  постојећих  
парцела  образоваће  се  парцеле  површина  јавне  намене , према  графичком  приказу  број  5 
,,План  регулације  површинајавве  намене , у  размери  1:1000. 
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Површинејавне  намене  су: 

- саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр. 9273/3, 9573, 10522, 10523, 10524/1, 
10525, 10526, 10527, 10531, 10532, 10534, 10554, 10555, 10556, 10557, 10558, 10559/1, 
10559/2 и  делови  парцела  бр. 871 8/1, 9067, 9070, 92 18, 9239/1, 9249/1, 9273/1, 9286/3, 9507. 
9519, 9537, 9653/1, 9653/2, 9654, 9658, 10503, 10508, 10514, 10529, 10530, 10535, 10552, 
10553, 10560/ І  и  10561/1; 

- култура: целе  парделе  бр. 9240, 9656/1, 9666 и  делови  парцела  бр. 9655 и  9657; 
- високо  образовање  и  култура : цела  парцела  број  9296; 
- предшколска  установа: целе  парцеле  бр. 9192, 9193 и  9514; 
- здравствена  установа: цела  парцела  број  9054 и  део  парцеле  број  9055; 
- ТС: целе  парцеле  бр. 9091/2, 9136/3, 10528 и  делови  парцела  бр.  9064 и  9080. 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  број  5 ,,План  регулације  поврніина  јавне  намене , у  размери  1:1000, 
важи  графички  приказ . Осовине  саобраћајница  дефинисане  су  координатама  осовинских  
тачака  чији  је  списак  дат  на  графичком  приказу . 

2.2. План  нивелације  

Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  налази  се  на  надморској  висини  од  
77,00 м  до  79,60 пі , са  генералним  падом  од  запада  према  истоку , са  падовима  испод  1 %. 
Како  је  ово  део  града  са  најраније  изграђеним  коловозом , нивелационо  решење  је  слика  
постојећег  стања  које  се  задржава . Коте  заілтитног  тротоара  нових  објеката  прилагодиће  
се  нивелетама  коловоза, са  висинском  разликом  од  0,20 nі . 

Планом  нпвелације  дати  су  следећи  елементи : 

- коте  прелома  нивелете  осовина  саобраћајница , 
- интерполоване  коте, 
- нагиб  нивелете . 

3. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Посебна  правила  за  onpeNiane простора  иііфраструктуром  

Приликом  израде  техничке  документације  за  линијске  инфраструктурне  објекте  
(саобраћајне  повр nіине) и  комуналну  инфраструктуру  могућа  су  мања  одступања  од  
планираног  решења  датог  у  графичким  приказима  и  карактеристичним  попречним  
профилима  улица, уколико  орган  надле?кан  за  управање  јавним  поврЈлинама  или  ималац  
јавног  овланіћења  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.). 
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Наведене  интервенције  могуће  су  искњучиво  у  оквиру  постојећих  и  планираних  
јавних  површина . 

Сва  одступања  од  планског  решења  морају  бити  у  складу  са  законима  и  
правилницима  који  регулишу  одређену  област. 

Не  условњава  се  формирање  грађевинске  парцеле  за  регулацију  улица  ради  
реализација  појединачних  садржаја  унутар  профила . Могућаје  фазна  реализација . 

За  изградњу  инфраструктуре , у  поступку  обједињене  процедуре , неопходно  је  
исходовање  услова  Завода  за  зајлтиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

3.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Подручје  обухваћено  Планом  излази  на  примарну  саобраћајну  мрежу  коју  чине  
Темеринска  и  Алмашка  улица, као  и  Трг  Марије  Трандафил  а  преко  њих  су  поједини  
делови  обухваћеног  простора  повезани  са  ужим  и  ширим  градским  подручјем . 

На  целој  уличној  мрежи  у  обухвату  Плана, важи  зона  забране  кретања  за  теретна  
возила . 

Овај  део  града  формиран  је  у  време  када  се  нису  могли  претпоставити  савремени  
захтеви  саобраћаја  и  комуналне  инфраструктуре , тако  да  попречни  профили  улица  имају  
релативно  мале  и  променњиве  ілирине  од  2,5 до  5 м. Овакве  карактеристике  саобраћајне  
мреже  утицале  су  у  великој  мери  на  коришћење  простора  дуж  њихових  коридора . 

Највећи  проблем  у  одвијању  саобраћаја  на  целој  уличној  мрежи  овог  nодручја  
представњају  путнички  аутомобили  паркирани  на  коловозима  и  тротоарима , недостатак  
бициклистичких  стаза, као  и  лоше  стање  саобраћајних  површина  (нарочито  тротоара ). 

Скромни  захтеви  моторизованог  саобраћај  а  унутар  простора  обухваћеног  
Планом  не  захтевају  измене  у  систему  уличне  мреже, промене  у  трасама  и  њихово  
проширење , изузев  мањих  корекција  у  неким  деловима  и  отварања  нових  деоница  ради  
функционалнијег  одвијања  саобраћаја . Планирано  саобраћајно  решење  се  у  највећем  делу  
ослања  на  постојећу  мрежу  саобраћајница . 

У  одређеном  броју  улица  треба  извршити  реконструкцију  коловоза  и  тротоара , 
изградњу  коловозног  застора , а  одводњавање  саобраћајних  површина  извести  преко  
затвореног  канализационог  система  чиме  ће  се  обезбедити  квалитет  живота  и  повећати  
безбедност  у  одвијању  саобраћаја . 

Планирају  се  следеће  значајније  интервенције  на  постојећој  саобраћајној  мрежи : 
изградња  бициклистичких  стаза  дуж  Темеринске  улице; 
раскрсница  улица  Марка  Миланова, Ђорђа  Рајковића , Земњане  ћуприје  и  

Улице  Милана  Ракића  планира  се  за  рсконструкцију  у  класичну  четворакраку  раскрсницу ; 
- за  највећи  број  корисника  простора  планира  се  паркирање  на  сопственој  

парцели , у  дворишту  или  у  сутеренским , односно  подрумској  етажи ; број  подземних  
етажа  није  ограничеіі . 

Све  улице  су  једносмерне  осим : Алмашке, Темеринске , Земњане  ћуприје , Трга  
Марије  Трандафил , Ђорђа  Јовановића  и  дела  улица  Матице  српске, Саве  Вуковића  и  
Земњане  ћуприје ! 

У  графичком  приказу  број  4. ,,План  саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  
елементима размери  1:1000, приказани  су  сви  технички  елементи  који  
дефинишу  саобраћајне  објекте  у  простору . 
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Па  р  ки  ра  ње  

Овај  део  града  има  створене  услове  за  урбани  развој  и  атрактивност  због  положаја  
у  Окружењу  али  има  и  нерешен  проблем  паркирања  путничких  аутомобила . Реализацију  
планираних  стамбених  и  пословних  објеката  мора  да  прати  изградња  саобраћајних  
површина  и  комуналне  инфраструктуре , а  нарочито  паркинг  простора . Планом  се  
предвиђа  решавање  овог  проблема  на  виме  начина  и  то  паркирањем  у  оквиру  попречних  
профила  улица, јавним  паркиралиштима , изградњи  гараже  и  индивидуалним  гаражама  и  
паркиралиштима  на  парцели . Паркирање  возила  за  сопстве iіе  потребе  власници  објеката  
по  правилу  обезбеђују  на  грађевинској  парцели  изван  површине  јавног  пута, а  број  
паркинг  места  зависи  од  намене  објеката . 

На  местима  где  то  услови  дозволавају  (осим  на  примарној  саобраћајној  мре?ки ), а  
постоје  потребе , могућа  је  изградња  јавних  паркинга  за  путничке  аутомобиле , мотоцикле  
и  бицикле  иако  паркинзи  нису  уцртани  на  графичком  приказу  број  4 или  у  
карактеристичном  попречном  профилу  улица! Услов  за  реализацију  је  да  су  испуњени  сви  
саобраћајни  услови  са  становишта  законске  регулативе  (троугао  прегледности ), 
прибавњена  сагласност  управњача  пута  у  делу  где  се  жели  изградити  паркинг  и  
максимално  задржавање  и  заштита  постојећег  квалитетног  дрвећа. Примарну  саобраћајну  
мрежу  у  овом  смислу  чине  Тсмеринска  и  Алмашка  улица, као  и  Трг  Марије  Трандафил ! 

Такођеје  могућа  изградња  вишеетажне  подземне  гараже  за  путничке  аутомобиле  у  
оквиру  комплекса  Матице  српске  и  Библиотеке  Матице  српске . 

Бициклистички  и  пешачки  саобраћај  

Бициклистичке  стазе  у  обухвату  Плана  у  постојећем  стању  не  постоје  па  
бициклисти  за  кретање  користе  коловозне  површине . 

Афирмација  бициклистичког  саобраћаја  треба  да  буде  у  што  ширем  обиму, како  би  
се  овај  вид  превоза  више  популаризовао . Планом  се  оставла  могућност  изградње  
тротоара  и  бициклистичких  стаза  иако  ове  саобраћајне  површине  нису  уцртане  у  
графичком  приказу  број  4, 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. 

Посебна  правила  за  опреіање  простора  инфраструктуром  

Правила  уређења  и  правила  грађења  друмске  саобраћајне  мреже  

За  изграду  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  обавезно  
је  поштовање  одредби : 

- Закона  о  путевима  (,,Службени  гласник  РС  бр. 4 1/1 8 и  95/1 8 др.  закон ), 
- Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 уС, 55/14, 96/15 др. закон, 9/16 УС, 24/18, 41/18, 41!18 - 
др. закон, 87!1 8, 23/19 и  128/20 др.  закон ), 

- Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  
испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута  (,,Службени  гласник  РС , број  
50/1 1), 
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- Закона  о  заштити  оД  пожара  (,Службени  гласник  РС , бр. 111/09, 20/15, 87/18 и  
87/8 -Др! закони ), 

- Правилником  о  техничким  нормативима  за  заштиту  од  пожара  стамбених  и  
пословних  објеката  јавне  намене  (,,Службени  гласник  РС  број  22/19) и  осталим  
прописима  који  регулишу  ову  област, 

- Правилника  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  
објеката , којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 
деци  и  старим  особама  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  22/15), 
- Правилника  о  техничким  захтевима  за  заштиту  гаража  за  путничке  аутомобиле  

од  пожара  и  експлозија  (,,Службени  лист  СЦГ , број  31/05). 
Планира  се  задржавање  постојеће  старе  калдрме  као  застора  пешачких  и  колских  

површина , према  условима  службе  заштите . 
На  сабирним  и  приступним  улицама  могуће  је  применити  конструктивна  решења  

за  смиривање  саобраћаја  применом  важећих  стандарда , односно  у  складу  са  елементима  
из  ЅRPЅ  U.C І . 280-285, а  у  складу  са  чл. 161-163. Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  
путевима, иако  то  није  приказано  на  графичком  приказу  број  4. Тада  све  саобраћајне  
површине  могу  бити  у  истом  нивоу . 

На  прелазима  бициклистичке  стазе  преко  коловоза  нивелационо  решење  мора  бити  
такво  да  бициклистичка  стаза  буде  увек  у  континуитету  и  у  истом  нивоу  без  ивичњака . 

На  прслазу  тротоара  преко  коловоза  (минималне  ширине  3 ш) и  дуж  тротоара  
извршити  типско  партерно  уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким  
стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  
несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама, и  у  
складу  са  важећим  стандардима , и  условима  службе  заштите . 

Тротоарс  израђивати  од  елемената  или  плоча  у  складу  са  условима  службе  
заштите , а  узети  у  обзир  услов  обезбеђивања  функције  вођења, раздвајања  и  обележавања  
различитих  намена  саобраћајних  површина . Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта , то  има  
практичну  сврху  код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). 

Најмања  ширина  коловозаје  3 м, бициклистичких  стаза  1 м, а  тротоара  1 rn. 

Услови  и  начин  обезбеђивања  приступа  парцели  

Свака  новоформирана  грађевинска  парцела  мора  амати  прикњучак  на  јавну  
саобраћајну  површину  иако  он  није  назначен  у  графичком  приказу  број  4. Уколико  је  тај  
приступ  колски  и  намењен  путничким  аутомобилима , он  не  може  бити  ужи  од  3 м, нити  
шири  од  б  м. 

Једна  грађевинска  парцела  намењена  пословању , општеградским  линијским  
центрима  или  вишепородичном  становању  може  имати  максимално  два  колска  приступа  
према  истој  саобраћајној  површини  (улици) и  то  на  међусобном  растојању  од  најмање  5 
м. У  случају  да  грађевинска  парцела  има  приступ  на  две  различите  саобраћајне  површине  
(улице), колски  приступ  се  по  правилу  даје  на  ону  саобраћајну  површину  (улицу) која  је  
мањег  ранга. 

Грађевинска  парцела  која  је  намењена  породичном  становању  може  имати  
максимално  један  колски  приступ  по  парцели  изузев  ако  има  излаз  на  две  улице. 

Планирају  се  колски  приступи  грађевинским  парцелама  и  преко  уређених  платоа . 
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Објекти  у  зони  пословања  морају  обезбедити  противпожарни  пут  око  објеката , 
који  не  може  бити  ужи  од  3,5 іn, заједносмерну  комуникацију , односно  б  м  за  двосмерно  
кретање  возила! Висина  пролаза  мора  бити  минимално  4 rn. 

На  прелазу  колског  прилаза  парцелама  преко  тротоара , односно  бициклистичке  
стазе, нивелационо  решење  колског  прилаза  мора  бити  такво  да  су  тротоар  и  
бициклистичка  стаза  у  континуитету  и  увек  у  истом  нивоу. Овакво  решење  треба  
применити  ради  указивања  на  приоритетно  кретање  пешака  и  бициклиста , у  односу  на  
возила  која  се  крећу  колским  прилазом ! У  оквиру  партерног  уређења  тротоара  потребно  је  
бојама , материјалом  и  сл! у  истом  нивоу  или  благој  денивелацији  издвојити  или  означити  
колски  пролаз  исnред  пасажа . 

Паркирање  и  гаражцрање  возила  и  бицикала  

Приликом  нове  изградње , за  паркирање  возила  за  сопствене  потребе , власници  
породичних  и  стамбених  објеката  свих  врста  по  правилу  обезбеђују  простор  на  сопственој  
грађевинској  парцели, изван  јавне  саобраћајне  површине, и  то једно  паркинг  или  
гаражно  место  наједан  стан . 

За  паркирање  возила  за  сопствене  потребе, власници  осталих  објеката  обезбеђују  
простор  на  соnственој  грађевинској  парцели , изван  јавне  саобраћајне  површине . 

Потребаіі  број  потребних  паркинг  места  се  одређује  на  основу  намене  и  врсте  
делатности  и  то  по  једно  паркинг  или  гаражно  место  (у  далем  тексту : ПМ), на  следећи  
начин : 

- банка, здравствена , пословна , образовна  или  административна  установа  - једно  
ПМ  на  нето  површину  70 м2  корисног  простора ; 

пошта  -једно  ПМ  на  150 м2  корисног  простора ; 
трговина  на  мало  -једно  ПМ  на  100 м2  корисног  простора; 
угоститењски  објекат  - једно  ПМ  на  користан  простор  за  осам  столица; 

- хотелијрска  установа  једііо  ПМ  на  користан  простор  за  10 кревета, односно  
према  категоризацији  хотела; 

- производни , магацински  и  индустријски  објекат  -једно  ПМ  на  200 м2  корисног  
простора . 

Паркинзи  треба  да  буду  уређени  материјалом  који  треба  да  буде  у  функцији  
вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  саобраћајних  површина. Услове  за  
избор  материјала  за  поnлочавање  паркинга  утврђује  Завод  за  заштиту  споменика  културе  
Града  Новог  Сада. 

Мзградњу  паркинга  се  реализује  у  складу  са  важећим  прописима, односно  у  складу  
са  ЅRPЅ  U.ѕ4.234:2020 којим  су  дефинисане  мере  и  начин  обележавања  места  за  
паркирање  за  различите  врсте  паркирања . На  местима  где  се  планира  паркирање  са  
препустом  (наткрињем ) према  тротоару  или  бициклистичкој  стази, ако  није  предвиђен  
зелени  појас, изградити  граничвике . Приликом  изградње  нових  nаркинг  места  постојеће  
дрвеће  максимално  чувати , а  њихово  уклањање  могућеје  само  акоје  неопходно  или  акоје  
дрво  болесно . 

Такође  је  потребно  извршити  резервацију  паркинга  у  складу  са  Правилником  о  
техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама . 



Приликом  нове  изградње  објеката  мора  се  обезбедити  и  простор  за  паркирање  
бицикала  за  сопствене  потребе  који  се  по  правилу  обезбеђују  на  сопственој  грађевинској  
парцели , изван  јавне  саобраћајне  површине . Број  паркинг  места  за  бицикле  идентичан  је  
броју  паркинг  места  којеје  потребио  обезбедити  за  путничке  аутомобиле . 

Гараже  

lГаража  се  може  планирати  као  простор  димензионисан  и  функционално  
дефинисан  према  техничким  нормативима  и  законски  утврђеним  параметрима . 

Гараже  се  могу  планирати  и  са  новим  аутоматизованим  системима  паркирања . Ови  
системи  подразумевају  независне , напредне  механичко -роботизоване  системе  паркирања  
код  којих  је  упаркиравање  и  испаркиравање  појединачног  возила  аутоматизовано  и  
независно  од  осталих  возила  у  паркинг  систему . 

Предности  напредних  механичких  система  паркирања  у  односу  на  класичне  
системе  паркирања  аутомобила  (вожња  и  мануелно  управњања  возилом ) остварују  се  
кроз: 

- процес  паркирања  возила , од  уласка  у  гаражу  и  оставњања  на  тачно  означеном  
месту  до  поновног  преузимања  возила  на  истој  позицији , обавња  се  потпуно  
аутоматизовано ; 

- простор  потребан  за  аутоматизоване  гараже  мањи  је  због  уштеда  које  се  
остварују  за  потребне  површине  рампи  и  улаза  и  излаза  возила; 

смањење  емисије  штетних  гасова  и  потрошње  горива; 
потпуна  безбедност  возила  унутар  објекта  за  паркирање ; 
нема  контакта  између  возила  што  смањује  могућност  међусобног  оштећања ; 
возачи  не  губе  врсме  тражећи  паркинг-место  и  своје  возило; 
ови  системи  су  погодни  за  зоне  са  високим  степеном  атракције  саобраћаја ; 
могућаје  употреба  помоћних  система , ротационих  и  транслаторних  платформи . 

Ове  гараже  морају  испунити  услове  дефинисане  у  Правилнику  о  техничким  
захтевима  за  заштиту  гаража  за  путігичке  аутомобиле  од  пожара  и  експлозија . 

Приликом  дефинисања  висине  етаже, обавезно  узети  у  обзир  потребу  инсталација  
за  проветравања  и  осветњење  простора  у  зависности  од  изабраног  система  гараже. 

Према  Правилнику , велике  гараже  (гаража  већа  од  1500 м2) морају  имати  прилаз  
за  ватрогасна  возила  ширине  3,5 м  за  једносмерну  улицу, одвосно  5,50 nі  за  двосмерну  
улицу , при  чему  мора  бити  омогућено  кретање  ватрогасних  возила  само  унапред . Заштита  
од  пожара  подразумева  гтопјтовање  стандарда  и  прописа  датих  овим  правилником . 

Основни  услови  за  кретање  возила: 

ширина  улаза  и  излазаје  мин  2,5 nі  заједан  ток  кретања  возила; 
близу  улаза, односно  излаза  резервисати  простор  за  паркирање  возила  

инвалида ; 
- вожња  у  гаражи  треба  да  буде  једноставна  и  безбедна , а  препорука  је  да  се  

омогућиједносмерно  кретање  у  оквиру  гараже ; 
- препорукаје  да  се  у  процесу  паркирања , док  се  возила  крећу  по  паркинг  гаражи  

уједно  омогућује  и  тражење  слободног  паркинг  места; паркирање  треба  да  буде  што  
једноставније ; 



могућеје  предвидети  и  рампе  на  којима  се  врши  паркирање ; 
ако  се  на  рампи  врши  паркирање , максимални  нагиб  је  5 %, а  ако  је  обична  

рампа  нагибје  15 %; морају  се  задовоњити  вертикални  услови  проходности  возила ; 
- димензија  једног  паркинг  места  за  управно  паркирање  је  минимално  4,8х2,З  м, 

а  у  осталим  случајевима  у  складу  са  ЅRPЅ  U.54.234:2020; 
- обезбедити  сигурност  возила  од  крађе, механичких  оштећења  или  ватре ; 
- предвидети  концепцију  информативног  система  која  је  неопходна  ради  

регулисања  кретања  и  ради  боњег  сналажења  корисника  у  њој . 

Основни  услови  за  кретање  пеівака : 

- уколико  је  могуће, на  улазу  и  излазу , путање  кретања  пешака  и  возила  не  би  
требало  да  се  укрштају ; 

по  гаражи  није  потребно  обезбедити  посебну  путању  за  кретање  пеLLlака; 
при  распореду  степеништа  треба  водити  рачуна  о  правцима  кретања  већине  

пешака; 
- степеништа  код  отворених  паркинг-гаража  не  смеју  бити  даје  од  другог  

степеништа  више  од  50 nі, a код  затворених , више  од  30 м; 
- ширина  степеништа  мора  бити  најмање  0,8 пі  и  за  њихову  изградњу  у  обзир  

долазе  само  незапањиви  материјали ; 
- ако  се  у  паркинг-гаражи  пешачка  комуникација  решава  само  степеништем  онда  

минимална  ширина  износи  1,2 м; 
- уколико  се  за  кретање  пешака  користи  рампа, стазе  не  смеју  бити  уже  од  0,6 м  и  

морају  бити  издвојене  и  обезбеђене  гелендерима . 

Остали  услови: 

- у  обзир  узети  важеће  услове  противпожарне  заілтите  који  се  односе  на  ову  
врсту  објеката , 

- проветравање  мора  бити  такво  да  се  обезбеди  одвод  12 м3  ваздуха  на  час  на  
сваки  1 пі  корисне  поврпіине . Усисни  отвори  система  за  вентилацију  треба  разместити  
близу  пода, 

- носећи  делови  паркинг-гараже  морају  бити  од  материјала  постојаног  на  ватри . 

до  изградње  објеката  гаража  предвиђене  површине  се  могу  користити  као  
дефинисана  и  уређена  паркиралишта . 

На  графичком  приказу  број  4, приказани  су  сви  технички  елементи  који  дефинишу  
саобраћајне  објекте  у  простору . 

У  складу  са  просторним  условима  и  наменом  простора  дефинисани  су  садржаји  
ситуационог  плана  и  карактеристичног  попречног  профила  који  су  саставни  део  овог  
плана. димензије  су  дате  оријентационо , а  коначне  димензије  ће  се  дефинисати  у  оквиру  
пројектне  документације . 
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3.2. Водна  јјнфраструіпура  

Снабдевање  нодом  

Снабдевање  Водом  простора  обухваћеног  Планом, биће  решено  преко  постојеће  и  
планиране  водовбдне  мреже, а  у  оквиру  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 

Постојећа  примарна  водоводна  мрежа  изграђена  је  у  Темеринској  улици  профила  
300 мм. Секундарна  водоводна  мрежа  профила  од  е  100 мм  изграђена  је  у  свим  

улицама . 
Планира  се  снабдевање  водом  преко  постојеће  водоводне  мреже  са  планираним  

проширењем , односно , реконструкцијом  и  заменом  дотрајалих  деоница . 
Реконструкција  постојеће  водоводне  мреже  планира  се  дуж  свих  постојећих  траса  

и  деоница  водовода, чије  квалитативне  и  квантитативне  карактеристике  не  одговарају  
планским  потребама . 

Планирана  секундарна  водоводна  мрежа  биће  профила 100 іnm u својим  
каnацитетом  задовоњиће  потребе  за  водом  корисника  простора . 

Планом  се  омогућава  реализација  заливних  система  са  пратећом  опремом  за  
потребе  одржавања  зеленила  на  свим  површинама . 

Планирана  водоводна  мрежа  у  потпуности  ће  задовоњити  потребе  за  водом  
будућих  корисника  и  дефинисана  је  на  графичким  приказима  број  б  ,,План  водне  
инфраструктуре

, у  размери  1:1000 и  број  8 ,,Синхрон  план  инфраструктуре  са  планом  
озелењавања , у  размери  1:1000. 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  простора  обухваћеног  Планом  биће  
решено  преко  посгојеће  и  планиране  заједничке  канализационе  мреже, у  оквиру  
канализационог  система  Града  Новог  Сада. 

Примарна, колекторска , канализациона  мрежа  реализованаје  дуж  улица: Алмашке  
(250/350 сш), Ђорђа  Рајковића  (180/400 см), и  у  делу  Темеринске  (1200 мтn). 

Секундарна  канализациона  мрежа  изграђенаје  у  свим  улицама . 
Постојеhа  канализациона  мрежа  Планом  се  задржава  уз  могућност  реконструкције  

дотрајалих  деоница, као  и  измештања  у  профилу  улице. 
уз  канализациону  мрежу  на  осталом  грађевинском  земњишту  предвиђа  се  

заштитни  појас  ширине  2 м. У  овом  појасу  забрањенаје  изградња  објеката . 
Планом  се  омогућава  изградња  канализационе  мреже  у  свим  улицама, у  колико  се  

укаже  потреба  за  тим . 
Положај  планиране  канализационе  мреже  приказан  је  на  графичким  приказима  

бр. б  и  8. 

Подземне  воде  

Меродавни  нивои  подземне  воде  на  простору  обухваћеног  Планом  су: 

- максимални  ниво  подземне  водеје  око  76,50 m n.B. 
- минимални  ниво  подземне  водеје  око  73,50 іn н.в. 
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Правац  пада  Водног  огледала  просечног  нивоа  подземне  воде  је  северозапад -
југоисток  са  смером  пада  премајугоистоку . 

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  површине , између  две  регулационе  
линије  у  уличном  фронту , по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано , или  обострано , 
уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставњају  тако  да  водоводва  
мрежа  задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  
инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  од  0,7 до  1 гп, а  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  
других  инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. 

Задате  вредности  су  растојања  од  споњне  ивине  новог  цевовода  до  споњне  ивице  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  није  могуће  испоштовати  тражене  услове  пројектом  предвидети  
одговарајућу  заштиту  инсталација  водовода . 

Није  дозволено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  од  1 м, али  тако  да  не  угрожава  
стабилност  обј  еката . 

дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2-1,5 тп  мерено  од  коте  терена, а  на  
месту  прикњучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод , дубину  прикњучка  свести  на  
дубину  постојећег  цевовода . 

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  
пирине  пута  за  минимално  1 м  од  сваке  стране . 

На  траси  новог  дистрибутивног  водовода  предвидети  одговарајући  број  хидраната  
у  свему  према  ваећим  прописима . Предност  дати  уградњи  надземних  хидраната . 

Водоводни  прикњучцл  

Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  се  прикњучком  објекта  на  јавни  
водовод . 

Приклучак  на  јавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом , а  завршава  
се  у  склоништу  за  водомер , закњучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  прикњучка  са  величином  и  типом  водомера  одређује  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  
нормативима  и  Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  
комуналних  делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (,,Службени  лист  Града  Новог  

бр. 60/10, 8/11 - исправка, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и  59!20) и  Правил iгиком  о  
техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  
систем  канализације  (,,Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Прикњучење  стамбених  објеката  врши  се  минималвим  пречником  DN 25 шм. 
Свака  грађевинска  парцела  са  изграђевим  објектом  мора  имати  засебан  

прикњучак . 
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Индивидуални  водомери , за  мерење  потрошње  воде  за  породичне  стамбене  и  
пословве  објекте, поставлају  се  у  засебно  изграђсним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта , на  парцели  корисника , 0,5 м  од  регулационе  линије . 

За  вишепородичне  стамбене  објскте  водомери , за  мерење  потрошње  воде  се  
поставњају  у  шахтовима  лоцираним  ван  објскта  на  парцели  корисника , 0,5 м  од  
регулационе  линије  и  у  просторијама  за  водомсре  лоцираним  унутар  самог  објскта . 
Просторија  за  водомер  мора  бити  лоцирана  уз  рсгулациону  линвју  према  уличпој  
водоводној  мрежи  са  које  се  даје  приклучак . 

Код  изградњс  пословних  објеката  повріпине  преко  150 аі2  код  којих  је  потрсбна  
изградња  само  унутраіпње  хидрантске  мреже  (према  важећем  правилнику  и  условима  
противпожарне  полиције ), израђује  се  приклучак  пречника  DN 63 мпі, са  монта)ком  
водомера  DN 50 мм. 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  сполашња  хидрантска  
мрежа  врши  се  прикњучсње  објската  пречником  максимално  DN 110 mrn, са  монтажом  
водомера  DN 100 мм. 

Уколико  се  планира  обједињена  водоводна  мрежа  хидрантскс  и  санитарне  воде  
потребно  је  на  приклучку  уградити  комбинован  водомер . 

Извођсње  прикњучка  водовода, као  и  његова  реконструкција  су  у  надпежности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Услови  за  изградњу  канализационе  мрсже  

Трасу  мреже  канализације  полагати  у  зонијавне  површине  између  две  регулационе  
линије  у  уличном  фронтуједнострано , или  обострано , уколикоје  улични  фронт  іnupu од  
20 м. 

Минимални  пречник  опште  канализацијеје  300 мм. 
Трасе  канализације  се  поставлају  тако  да  се  задоволе  прописана  одстојања  у  

односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 
Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  

инфраструктуре  је  од  0,7 до  1 nі , a вертикално  0,5 м. 
І-Іије  дозволено  полагање  канализације  испод  објеката  високоградње . Минимално  

одстојање  од  темеја  објекта  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  објеката . 
Сви  објекти  за  сакупњање  и  трстман  отпадних  вода  морају  бити  водонепропусни  и  

заштићени  од  продирања  у  подземне  издане  и  хаваријског  изливања . 
Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1,3 м, мерено  од  горње  

ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
приклучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод , дубину  приклучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

На  траси  предвидети  изградњу  доволног  броја  реввзионих  шахтова  на  прописаном  
растојању  од  160 до  200 DN, a максимум  50 nі . 

Кааализациони  прикл)учци  

Приклучак  на  фекалну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом , а  завршава  се  у  
ревизионом  шахту . 
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Пречиик  канализационог  прикњучка  одређује  Јавно  комунално  предузеће  
,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, а  у  складу  са  типом  објекта, техничким  нормативима  
и  Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  
испоруке  воде  и  уклањања  вода  и  Правилником  о  Техничким  условима  за  прикњучење  на  
технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације . 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  се  прикњучити  на  
канализациону  мрежу , акоје  она  изграђена . 

Приклучење  стамбених  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 160 мм. 
Ревизионо  окно  лоцира  се  у  парцели  корисника , на  0,5 rn од  регулационе  линије . 
Прикњучење  подрумских  и  сутеренских  просторија , као  и  базена  на  

канализациони  систем  дозволава  се  само  преко  аутономног  постројења , препумпавањем . 
Код  решавања  одвода  употребњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно - 

техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 17/93, 3/94, 10/01 и  47/06 др. одлука). 

3ауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, гіаркинг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  
лаких  течности  и  тек  потом  испупiтати  у  реципијент . 

Санитарно -фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишћавања  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу , уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежног  јавног  комуналног  
предузећа . 

Извођење  прикњучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  
надле?кности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

3.3. Енергетска  инфраструітура  

Снабдевање  електричном  енергијом  

Снабдевање  овим  видом  енергије  свих  планираних  садржаја  биће  изјединственог  
електроенергстског  система . Преласком  на  двостепени  систем  трансформације  
електричне  енергије  реконструкцијом  ТС  35/10 kV ,,Центар  на  110/20 kV напонски  
ниво  и  реконструкцијом  ТС  35/10 (20) kV ,,Подбара  у  разводно  постројење  (РП) 20 КУ, 
ова  два  објекта  ће  постати  основни  објекти  за  снабдевање  овог  подручја  електричном  
енергијом . Из  ТС  ,,Центар  и  РП  ,,Подбара  ће  полазити  20 kV мрежа  каблова  до  
постојећих  и  планираних  дистрибутивних  ТС  20/0,4 kv. дистрибутивне  ТС  ће  преко  
дистрибутивне  0,4 kV мреже  снабдевати  електричном  енергијом  потрошаче , чиме  ће  се  
омогуhити  квалитетно  снабдевање  електричном  енергијом  спих  садржаја  овог  подручја . 

3а  снабдевање  електричном  енергијом  планираних  садржаја  изградиће  се  одређен  
број  нових  ТС, у  зависности  од  потреба! Осим  планираних  ТС  које  су  приказане  у  
графичком  приказу  број  7 ,,План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  
комуникација , у  размери  1:1000, нове  ТС  се  могу  градити  као  слободностојећи  објекти  
на  парцелама  свих  намена , у  складу  са  важећом  законском  и  техничком  регулативом . 
Нове  ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  објеката, у  приземњу  објекта. Када  је  уградња  ТС  
планирана  у  оквиру  стамбене  зграде, просторију  за  смештај  ТС  потребио  је  на  
одговарајући  начин  изоловати  од  буке  и  јонизујућих  зрачења, у  складу  са  прописима . 
Стамбене  просторије  стана  не  могу  се  граничити  са  просторијом  у  којој  је  смепЈтена  ТС. 
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Свим  ТС  потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  3 ш  (и  висине  
минимално  3,5 м, у  случају  постојања  пасажа ) ради  обезбеђења  интервенције  у  случају  
ремонта  и  хаварије . Све  ТС  ће  се  повезати  на  постојећу  и  нову  20 kV мрежу. Такође  је  
потребно  обезбедити  право  службености  пролаза  каблова  до  ТС  кроз  пасаже  и  парцеле  на  
осталом  грађевинском  землишту . Постојећу  надземну  средњенапонску  мрежу  је  
потребно  демонтирати , изградити  подземно  и  прилагодити  за  рад  на  20 kV нивоу, 
Нисконапонску  надземну  мрежу  је  такође  потребно  изградити  подземно  где  технички  
услови  то  дозволавају , а  где  то  није  технички  изводзвиво  може  се  задржати  и  
реконструисати  надземна  мрежа . На  просторима  планиране  изградње  могућа  је  изградња  
нове  или  реконструкција  постојеће  инсталацијејавног  осветњења . 

Сне  електроенергетске  објекте  и  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  
планираних  објеката  или  инфраструктуреје  потребно  изместити  уз  прибавЈЂање  услова  од  
,,ЕПС  дистрибуција , д.о.о. Београд , Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

У  попречним  профилима  свих  улица  планирани  су  независни  коридори  за  пролаз  
електроенергетских  каблова . 

Снабдевање  топлотном  енергијом  

Снабдевање  топлотном  енергијом  обухваћеног  подручја  биће  решено  из  градског  
топлификационог  система , градског  гасификационог  система  и  кориілћењем  
индивидуалних  топлотних  извора. 

Од  топлане  ,Исток  постоји  изграђена  вреловодна  мрежа  (преко  магистралног  
вреловода  у  Косовској  улици), на  коју  су  прикњучени  постојећи  објекти  у  опште  
стамбеним  зонама . Са  ове  мреже  ће  се  градити  разделна  вреловодна  мрежа  до  свих  
планираних  објеката  на  подручју  Плагга . 

Објекти  породичног  становања  су  приклучени  на  дистрибутивну  гасоводну  мрежу  
која  се  гасом  снабдева  са  градске  гасоводне  мреже  средњег  притиска  путем  мерно  
регулационе  станице На  дистрибутивну  мрежу  је  потребно  приклучити  и  све  
будуће  објекте  спратности  до  П+ј +Пк  у  зависности  од  техничких  могућности  и  услова. 

ОставЈЂа  се  могућност  потрошачима  да  се  снабдевају  топлотном  енергијом  из  
локалних  топлотних  извора  уз  употребу  енергената  који  не  утичу  штетно  на  животну  
средину , као  и  обновливих  извора  енергије . 

Обгіовлігви  извори  еііергије  

На  обухваћеном  подручју  постоји  могућност  коришћења  обновњивих  извора  
енергије . 

Соларна  енергија  

Активнu соларті  системu 

Соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  употребу  могу  се  
поставлати  под  следећим  условима : 

- објекти  становања  - на  кровним  површинама  искњучиво  према  дворишној  
страни  главног  и  помоћног  објекта  и  сл, дозволава  се  поставЈЂање  соларних  система ; на  
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објектима  под  заштитом  дозволено  је  поставлање  соларних  система  уз  сагласност  и  
услове  надлежног  завода  за  заштиту  споменика  културе ; 

- поврпіине  јавне  намене  - на  стубовимајавне  и  декоративне  расвете  и  за  потребе  
Видеонадзора  за  саобраћајне  знакове  и  ситнализацију  дозволава  се  поставњање  
фотонапонских  панела . 

Енергија  биомасе  

Енергија  биомасе  може  се  искористити  за  снабдевање  топлотном  енергијом  
објеката  коришћењем  брикета , пелета  и  других  производа  од  биомасе  као  енергената  у  
локалним  топлотним  изворима . 

(Хидро) Геотермална  енергија  

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставњати  у  сврху  загренања  или  
хлађења  објеката  и  површинајавне  намене . Ако  се  поставњају  хоризонталне  и  вертикалне  
гео-сонде, могу  се  поставлати  исклучиво  на  парцели  инвеститора . У  случају  ископа  
бунара  (осим  за  физичка  лица) потребно  је  прибавити  сагласност  надле?кног  органа . 

Производња  електричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коришћењем  обновливих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасиог  коргпііћења  
енергиј  е. 

Услови  за  приклучсіБе  на  електроенергетску  мрежу  

Приклучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  приклучењем  на  
нисконапонску  мрежу, односно  изградњом  приклучка  који  се  састоји  од  приклучног  
вода, кабловске  приклучне  кутије  (КПК) и  ормана  мерног  места  (ОММ). Поставлање  
ОМм  се  планира  на  ретулационој  линији  и  пасажима  објеката , у  складу  са  условима  
службе  заштите . Приклучни  вод  изградити  подземно , од  постојеhег  или  планираног  вода  
у  улици, или  директно  из  ТС. деталније  услове  за  приклучење  и  изградњу  прикњучног  
вода  и  поло?кај  КПК  и  ОММ-а  прибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд , Огранак  
,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  за  приклучење  на  гасоводііу  мрежу  

Приклучење  објеката  у  гасификациони  систем  реглити  изградњом  гасног  
приклучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно-реіулационог  сета. Деталније  услове  
за  приклучење  прибавити  од  надлежног  дистрибутера . 

Услови  за  прикњучеіе  на  вреловодну  мрежу  

да  би  се  објекти  прикњучили  на  вреловодну  мрежу  потребно  је  на  погодном  месту  
у  подруму  (сутерену ) или  приземлу  објекта  изградити  топлотну  подстаницу . Такође  је  
потребно  омогућити  изградњу  вреловодног  приклучка  од  постојећег  или  планираног  
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вреловода  До  подстанице  на  најпогоднији  начин, а  све  у  складу  са  условима  Јавног  
комуналвог  предузећа  ,,Новосадска  топлана  Нови  Сад. 

Прикњучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера . 

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

3.4. Мере  евсргетске  ефикасности  изградње  

Ради  повећања  енергетске  ефикасности , приликом  пројектовања , изградње  и  
касниј  е  експлоатације  објеката, као  и  приликом  опремања  енергетском  инфраструктуром , 
потребноје  применити  следеће  мере: 

- приликом  пројектовања  водити  рачуна  о  облику , положају  и  повоњној  
оријентацији  објеката, као  и  о  утицају  ветра  на  локацији ; 

- користити  класичне  и  савремене  термоизолационе  материјале  приликом  
изградње  објеката  (полистирени , минералне  вуне, полиуретани , комбиновани  материјали , 
дрво , трска  и  др.); 

- 
у  инсталацијама  освет.њења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  декоративне  

расвете  употребЈЕавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела; 
- користити  пасивне  соларне  системе  (стакленици , масивни  зидови , Тромб-

Мишелов  зид, термосифонски  колектор  итд.); 
- поставњати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе ) као  

фасадне  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозвоњавају ; 
- размотрити  могућносг  поставњања  кровних  вртова  и  зелених  фасада, као  и  

коришћење  атмосферских  и  отпадних  вода; 
код  постојећих  и  нових  објеката  размотрити  могућност  уградње  аутоматског  

система  за  регулисање  потрошње  свих  енергетских  уређаја  у  објекту ; 
- поставЈЕати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  најавним  и  осталим  површинама  

предвиђеним  за  паркирање  возила . 

Објекти  високоградње  морају  бити  пројектовани , изграђени , коришћени  и  
одржавани  на  начин  којим  се  обезбеђују  прописана  енергетска  својства . Ова  својства  се  
утврђују  издавањем  сертификата  о  енергетским  својствима  који  чини  саставни  део  
техничке  документације  која  се  прилаже  уз  захтев  за  издавање  употребне  дозволе . 

Сви  јавни  објекти  су  дужни  да  спроводе  програм  енергетске  ефикасности  који  
доноси  јединица  локалне  самоуправе , а  који  иарочито  садржи  планирани  ци  уштеда  
енергије , преглед  и  процену  годишњих  енергетских  потреба, план  енергетске  санације  и  
одржавања  јавних  објеката, као  и  планове  унапређења  система  комуналних  услуга  
(дањинско  грејање  и  хлађење, водовод , јавна  расвета, управњање  отпадом , јавни  
транспорт  и  др.) 

Ипвеститори  изградње  објеката  су  дужни  да  грејну  инсталацију  сваког  објекта  
предвиђевог  за  прикњучење  на  неки  од  система  снабдевања  топлотном  енергијом  опреми  
уређајима  за  регулацију  и/или  мерење  предате  топлотне  енергије . 



21 

3.5. Елсктронске  комуникацијс  

Планско  подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  
комуникација . 

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  у  цилу  пружања  
нових  сервиса  корисницима . Планира  се  и  да.ње  поставњање  мултисервисних  платформи  
и  друге  огіреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мре?ј(е. Улични  
кабинети  се  могу  поставјЂати  на  осталом  земњишту , као  и  на  јавној  површини , у  
регулацијама  постојећих  и  планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  
техничке  могућности . Уколико  се  поставњају  најавној  површини , потребноје  да  буду  на  
постојећим  или  планираним  трасама  водова  електронских  комуникација . Удањеност  ових  
уређаја  од  укрштања  путева  треба  да  износи  минималііо  20 ш  од  осовине . Уколико  се  
кабинети  поставњају  на  осталом  грађевинском  земњишту , потребно  им  је  обезбедити  
колски  приступ  ширине  минимално  3 іті . Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  u Wі-
Fі  приступних  тачака, као  и  лоставњање  система  за  видео-надзор, у  оквиру  регулација  
површина  јавне  намене  (на  стубовима  јавне  расвете , семафорима , рекламним  паноима  и  
сл.) и  у  оквиру  осталих  површина  (на  објектима). 

Планира  •се  да  електронско -комуникациона  мрежа  буде  пројектована  као  
,,отворена  (Ореп  acceѕѕ  network) тј . да  ће  бити  омогућен  приступ  и  лружање  сервиса  
свима  који  задовоње  поставњене  услове , а  у  цињу  побоњшања  квалитета  и  смањења  цена  
услуга. Истовремено , мрежа  електронских  комуникација  Града  Новог  Сада  са  оптичким  
кабловима  је  ресурс  који  може  да  омогући  ефикасније  и  економичније  функционисање  
града  кроз  сервисе  као  што  су  - дањинска  контрола  саобраћаја , контрола  семафора , 
да.њинско  очитавање  водомера, очитавање  и  управлање  мерним  уређајима  топлане  итд. 

да  би  се  обезбедило  проширење  мреже  електронских  комуникација  потребно  је  у  
регулацијама  улица  и  до  нових  објеката  изградити  подземну  мрежу  цеви  кроз  које  ће  
пролазити  будућа  инсталација  електронских  комуникација . У  попречним  профилима  
улица  резервисани  су  независни  коридори  за  мрежу  електронских  комуникација . 

У  оквиру  стамбених  објеката  са  више  стамбених  јединица, стамбених  зграда  са  
више  корисника  простора  и  стамбених  делова  стамбено -пословних  зграда  потребно  је  
поставити  инсталацију  заједничког  антенског  система , који  омогућава  независан  пријем  
услуга  радио  и  телевизијских  програма  и  њихову  дистрибуцију  крајњим  корисницима . 

Подручје  у  обухвату  Плана  покрива  емисиона  станица  Црвени  чот, са  
координатама  45°093.96N 1904240.02 Е. Преко  подручја  не  прелазе  радио-релејни  
коридори  Јавног  предузећа  ,,Емисиона  техника  и  везе . 

Планира  се  потпуна  покривеност  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  свих  
надлежних  оператера . На  подручју  је  могуће  поставњати  системе  мобилне  телефоније  уз  
поштовање  следећих  услова : 

- антенски  системи  са  микро-базним  станицама  мобилне  телефоније  се  могу  
поставњати  у  оквиру  регулације  повргнина  јавне  намегге  (на  стубове  јавне  расвете , 
семафорске  стубове  и  сл .), уз  сагласност  управњача  јавним  земњиштем  и  власника  
објекта  iia koju ce поставња  (стуба); 

- анте}јски  системи  са  базним  станицама  мобилне  телефоније  могу  се  поставњати  
на  кровне  и  горње  фасадне  површигге  објеката  уз  обавсзну  сагласност  власника  тих  
објеката , односно  скупштине  стамбене  заједнице ; 
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- антенске  системе  поставњати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничких  
препорука  из  ове  области ; 

- уколико  се  у  близини  налазе  стубови , односно  локације  других  оператера , 
размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 

- обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система , а  посебно  утицај  на  оближње  објекте  становања  који  се  
налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  антенски  систем ; 

- за  поставњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишњење  надлежне  
управе . 

Услови  за  приклучење  ва  мрежу  електронских  комуникација  

Прикњучење  објеката  у  систем  електронских  комуникација  решити  изградњом  
прикњучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника) од  постојеће  или  
планиране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутрашњости  објекта , 
где  ће  бити  смештен  типски  телекомуникациони  орман . детањније  услове  за  прикњучење  
прибавити  од  надлежііог  оператера . 

4. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  И  СЛОБОДНИХ  ПОВРШИИА  

Поред  јавног  зеленила  (уличног  зеленила , скверова  и  сл.), издвајају  се  зелене  
површине  око  објекатајавних  служби , верског  објекта, објеката  културе , зеленило  дечије  
установе  и  зеленило  у  оквиру  површина  осталих  намена. 

Постојећа  вегетација  представња  изузетну  биолошку  и  амбијенталну  вредност . 
Бвиденцијом  постојеће  вегетације  утврђено  је  да  је  на  обухваћеном  простору  

велики  број  старих  и  средње  старих  стабала  добре  виталности , а  да  је  мањи  број  стабала  
лошег  квалитета . Заступњене  су  врсте: јавор, липа, бреза , храст, орах, дафина, софора, 
багрем , платан , руј ,  кисело  дрво, брусонеција , тиса, туја, смрека  ијела. 

Постојеће  квалитетно  дрвеће , посебно  стара  вредна  стабла, потребно  је  сачувати  и  
обезбедити  га  техничко-технолошким  мерама  заштите  од  нове  изградње . 

Саобраћајнице  су  оскудно  озелењене , дрвореди  су  проређени  и  неуједначени  по  
квалитету  и  врсти  дрвећа . Истичу  се  поједине  улице  са  квалитетним  зеленилом )  старијих  
стабала , добре  виталности , као  делови  дрвореда  или  су  појединачно  заступњена  стабла  
(улице  Матице  српске, Светосавске , део  Алмашке , Коче  Коларова  и  Саве  Вуковића  и  др.). 

Озелењавање  саобраћајница  треба  решити  према  садржају  њихових  попречних  
профила . Постојеће  дрвореде  допунити  садницама  исте  врсте  и  распоредити  их  целом  
дужином  саобраћајнице , где  то  просторне  могућности  допуштају . Расгіоред  стабала  
ускладити  са  колским  прилазима  и  улазима  у  објекте  и  распоредом  подземних  
инсталација . 

Улице  ширине  веће  од  15 гп  могу  садржати  двостране , док  ће  уже  улице  садржати  
једностране  дрвореде . У  односу  иа  ширину  улице, треба  садити  одговарајућу  врсту  дрвећа  
no висини , величини  и  облику  крошње. 

Уличііа  проширења  представњају  посебну  вредност  коју  треба  пажјLиво  уређивати  
и  обликовати . Ове  просторе  је  потребно  допунити  декоративним  листопадним  дрвећем , 
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озелењеним  ?г(ардинијерама  и  потребним  урбаним  мобилијаром ! Овако  формирани  
простори  омогућиће  одМор  и  окупњање  станара  и  пролазника . 

Планиранране  парцеле  предшколских  установа , треба  да  су  одвојене  зеленим  
заштитним  појасом  од  околних  садржаја . зелени  појас  треба  да  садржи  и  високу  и  ниску  
Вегетацију . 1-{а  ОВИМ  површинама , уз  потребно  озелењавањс , могуће  је  увођење  и  
елемената  партерне  архитектуре  (стазе, одморишта , клупе  елементи  за  дечије  игралиште  и  
сл .)! При  избору  врста  за  озелењавање  овог  простора  потребно  је  водити  рачуна  да  то  не  
буду  алергене  врсте  и  врсте  са  бодњама  и  отровним  плодовима . 

Планирана  парцела  здравствене  установе  треба  да  буде  озелењена  квалитетном  
декоративном  вегетацијом  праћеном  елементима  партерног  уређења , одвојена  зеленим  
заштитним  појасом  од  околних  садржаја . 

Планира  се  озелењавање  комплекса  Матице  српске  и  Библиотеке  Матице  српске , 
по  ободу  комплекса , а  у  северозападном  делу  планираног  комплекса  у  форми  мале  зелене  
оазе. Коначно  решење  озелењавања  ће  се  дефинисати  деталнијом  разрадом  
урбанистичким  пројектом . 

Алмашка  црква  са  својим  постојећим  зеленилом  прсдставња  врло  значајан  
амбијентални  и  вегетацијски  простор . Заступњена  су  вредна  стабла  липе, брезе , леске, 
платана, храста  ијавора . Потребно  гаје  допунити  квалитетном  декоративном  вегетацијом  
праћеном  елементима  партерног  уређења . 

Озелењавање  слободних  површина  унутар  стамбених  блокова  биће  спроведено  
посебно  за  сваку  парцелу , чинећи  тако  мале  уређене  вртове! Скуп  овако  формираних  
вртова  представњаће  укупни  зелени  фонд  на  овом  простору . Заступњеност  зеленила  у  
оквиру  вишепородичног  становања  средњих  густина  треба  даје  15-3О  %. 

При  уређењу  зелених  површина  избегавати  примену  инвазивних  врста. 
Учешће  аутохтоних  дрвенастих  врста  треба  да  буде  минимално  20 % и  оптимај iно  

50 %, а  примена  чети iiарских  врста  максимум  20 % и  то  на  површинама  са  наглапјеном  
естетском  наменом . 

5, услови  и  МЕРЕ  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
Уважавањем  еколошких  и  развојних  посебности  појединих  простора  града  Новог  

Сада  или  ширих  просторних  целина, као  и  управњањем  природним  ресурсима , 
остваривање  квалитетне  животне  средине  обезбедиће  се  механизмима  система  заuiтите, 
идентификацијом  узрока  поремећаја  у  животној  средини , проценом  ризика, оценом  
могућег  капацитета  животне  средине , укњучујући  неизбежан  степен  загађења  и  
санирањем  извора  прекомерног  загађивања . 

Ради  заштите  квалитета  воде, ваздуха, земњишта  као  и  занітита  од  буке, решења  
планираних  објеката  и  пратеће  инфраструктуре  усагласиће  се  са  свим  актуелним  
техничким  прописима  и  са  Законом  о  заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС , 
бр. 135/ 04, 36/ 09, 36/09 др. закон, 72/ 09 др. закон, 43/1 1 УС, 14/6, 76/18, 95/18 -- 

др. закон  и  95/1 8 др. закон )! 
Услови  и  мере  заштите  животне  средине  утврђене  су  на  основу  постојећих  

урбаних  вредности , процене  могућности  интервенција , унапређења  и  формирања  система  
јавних  простора  кроз  подизање  атрактивности  и  приступачности  простора , стварања  
нових  и  побоњшања  општих  услова  ?кивотне  средине  (саобраћаја , унапређења  мреже  
инфраструктуре  и  опремања  постојећих  и  нових  објеката  и  простора  свим  потребвим  
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комуналвим  системима), ради  побоњшања  квалитета  и  стандарда  жинота  (становања  и  
пословања ), смањења  проблема  паркирања  и  стварања  системајавног  зеленила . 

Ради  заштите  од  прекомерне  буке  потребно  је  успоставити  мониторинг, који  ће  
пратити  емисију  буке, а  уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозвоњене  вредности  у  околној  
животііој  средини  спроводиће  сс  мсре  заштите  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  буке  у  
животној  средини  (,Службени  гласник  РС  бр. 36/ 09 и  88/ 10). 

Сви  корисници  на  простору  обухваћеним  Планом  своје  активности  морају  
прилагодити  условима  у  којима  интензитет  буке  неће  прелазити  највиши  ниво  буке  од  55 
dB(A) iiоћу  и  65 dB(A) дању , односно  у  згради  максимум  30 dB(A) ноћу  и  35 dB(A) дању. 

Заштита  од  букс  и  аерозагађсња  за  ивтензитете  који  прслазе  максималво  
дозвоњене  границе  обезбедиће  се  успоставњеним  и  планираним  системом  саобраћаја  и  
каналисањем  саобраћаја  према  капацитету  саобраћајница . У  обезбеђивању  квалитета  
ваздуха, концентрација  загађујућих  материја  не  сме  да  буде  већа  од  оне  којаје , с  обзиром  
на  намену  простора, дозволена . Осноани  услови  за  изградњу  објеката  пословања  зависе  
од  специфичности  делатности , величине  простора  за  обавњање  делатности , техничке  
опремњености , режима  рада  и  положаја  суседних  објеката. 

Праћење  аерозагађења  у  наредном  периоду  трсба  реализовати  према  утврђеном  
програму  и  дефинисаним  местима  као  и  параметрима  контроле  (аероседимент , чађ, 
сумпордиоксид , угњенмоноксид  и  азотни  оксиди ), а  према  Закону  о  заштити  ваздуха  
(,,Слу?гсбени  гласник  РС , бр. 36/09 и  10/13) и  Урсдби  о  условима  за  мониторинг  и  
захтеаима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС , бр. 11/10, 75/10 и  63/13). 

Јавне  површине  (тротоари , пејпачке  стазе, пешачки  прелази , прилази  објектима  и  
сл .), као  и  хоризовталне  и  вертикалне  комуникације , морају  обезбедити  услове  за  
несметано  кретање  деце, старих , хендикепираних  и  инвалидних  лица  у  складу  са  
Правилником  о  техвичким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, 
којима  се  осигурава  несметаво  кретање  и  приступ  особама  са  иввалидитетом , деци  и  
старим  особама , као  и  другим  важећим  прописима  и  стандардима  који  регулишу  ову  
област. 

За  постојеће  и  потенцијалне  изворе  електромагнетног  зрачсња, неопходва  су  
одговарајућа  мерења  и  утврђивање  нивоа  штетвости  по  околину  засноване  на  
одговарајућим  истражинањима , а  према  Правилнику  о  изворима  нејовизујућих  зрачења  од  
посебног  интереса , врстама  извора, начину  и  периоду  њиховог  испитивања  (,,Службени  
гласник  РС  број  104! 09). 

Заштита  од  пожара  обезбедиће  сс  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  пожара  и  
Правилником  о  техничким  норматинима  за  инсталације  хидрантске  мреже  за  гашење  
пожара  (,,Службепи  гласвик  РС , 

 број  3/18) што  подразумева  обезбеђење  ватро-
преградних  површива , употребу  незапаливих  материјала  приликом  градње  објеката, 
реализацијом  противпожарве  хидрантске  мреже  и  могућност  приступа  свим  објсктима . 

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  
управњању  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 - др. закон), 
Правилником  о  начину  складиштења , паковања  и  обслежавања  опасног  отпада  
(,,Службени  гласник  РС , број  92/10) и  Правилником  о  условима  и  начиву  сакупњања , 
травспорта , складиштења  и  третмаіа  отпада  који  се  користи  као  секундарва  сировина  или  
за  добијање  енергије  (,,Службени  гласник  РС ,  број  98/10). 
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На  подручју  Плана  сваки  објекат  или  група  објеката  треба  да  има  сабирни  пункт  за  
смештање  сабирних  посуда  канти  или  контејнера  који  трсба  да  задовоње  захтеве  
хигијене , естетске  захтеве  и  захтеве  свих  корисникајавних  површина , као  и  површина  са  
посебном  наменом . Места  и  број  посуда  за  смеће, као  и  места  за  контејнере  за  сакупњање  
сскундарних  сировина  (папира, стакла , пластике , метала  и  др.)  утврдиће  се  на  основу  
броја  становника , броја  пражњења  посуда  и  запрсмине  сабирних  посуда. Простори  треба  
да  су  обележеии , лриступачни  за  возилајавне  хигијене, са  подлогом  од  тврдог  материјала  
и  могућношћу  чишћења  и  прања. 

За  сакупњање  секундарних  сировииа  треба  обезбедити  специјалне  контејнере  
прилагођеие  различитим  врстама  отпадака  (хартија , стакло , пластика , метал). 

Недостајући  садржаји  реализоваће  се  у  оквиру  планираних  намена  што  ће  
допринети  оптималном  паркирању  возила , уређењу  зслених  повріпина  и  заједничких  
унутарблоковских  простора. Обезбедиће  се  унапређење  и  формирање  система  јавних  
простора , и  приступачност  постојећим , стварањем  нових  и  побоњшањем  затсчених  услова  
пешачког  кретања . Унапредиће  се  мрежа  инфраструктуре  и  ускладити  опремање  
постојећих  и  нових  објеката  и  простора  ради  побоњшања  квалитета  и  стандарда  
становања  и  пословања . 

Интегрисаће  сс  различити  садржаји  који  се  међусобно  не  угрожавају . Све  
интервенције  на  јавним  просторима  и  објектима  неће  угрозити  постојеће  вредности  
(амбијенталне  целине , визуре, физичку  стабилност  објеката  и  слично ). 

Приликом  предузимања  било  каквих  радова  на  постојећим  објектима , као  и  
приликом  градњс  нових, посебно  ће  се  водити  рачуна  о  обезбеђивању  свих  потребних  
услова  запјтите  објекта  на  којем  се  изводе  радови, суседних  објеката  и  непосрсдне  
околине . І-Іе  сме  доћи  до  угрожавања  стабилности  објекта  на  којима  ће  се  изводити  
радови , као  ни  суседних  објеката, у  односу  на  техничке  и  сеизмичке  карактеристике  тла  и  
статичке  и  конструктивне  карактеристике  објеката . 

Сви  радови  и  заштитне  мере  морају  у  свему  бити  у  складу  са  прописима  за  
изградњу  објеката. 

ду?к  саобраћајница , паркинг-простора, прсдшколске  установе , здравствене  
установе  и  на  блоковским  површинама  обезбедиће  се  зелене  површине  у  складу  са  
основном  наменом . 

При  изградњи  објеката , инвеститор  је  обавезан  да  се, пре  nодношења  захтева  за  
издавање  грађевинске  дозволе, обрати  надле)киом  органу  за  заштиту  животве  средине, 
ради  одлучивања  о  потреби  израде  студије  о  процени  утицаја  објекта  na животну  средину, 
у  складу  са  одредбама  Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС

, бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивагћу  Листе  пројеката  за  којс  је  обавезна  
процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  
средину  (,,Слу)кбени  гласник  РС , број  1 14/08). 

Ради  сагледавања  утицаја  и  промена  које  ће  се  испоњити  ва  простору  плана  као  
последица  разних  активиости  ва  услове  живота, потребно  је  пратити  квантитативне  и  
квалитативне  показатење  стања  средине . Мере  заштите  животне  средине  утврђене  кроз  
примену  законске  регулативе  из  области  заштите  животне  средине , подразумевају  и  
побоњшање  ефикасности  контроле  квалитета  чинилаца  животне  средине  и  укњучивање  
јавности  у  доношење  одлука  о  питајБима  заштите  животне  средине . 
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Инжењерско -геолошки  услови  

Носивост  и  погодност  терена  за  изградњу  

Према  литолошкој  класификацији , простор  обухваћен  Планом  се  налази  на  
преталоженом  лесу , уништене  лесне  структуре , где  је  повећан  садржај  песковите  
фракције . У  односу  на  лес, кохезијаје  смањена . 

На  простору  у  обухвату  Плана  заступлена  је  средње  погодан  терен  за  изградњу  
носивости  од  1 до  2 kg!см2. Могућа  је  градња  објеката, уобичајених  конструкција , 
спратности  до  П+4. 

План  се  налази  у  зони  штетног  утицаја  подземних  вода  на  градњу . 

Сеизмичке  карактеристике  

Сеизмичку  микрорејонизацију  подручја  карактеришу  могући  потреси  интензитета  
8° Mcѕ  скале  условлену  ин)кењерско -геолошким  карактеристикама  тла, дубином  
подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  другим . Претпоставњени  потрес  од  
8° Mcѕ  скале  се  односи  на  уопштено  средње  тло  са  нивоом  воде  дубине  око  4 м. 

б. МЕРЕ  И  услоВИ  ЗАШТИТЕ  Од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА , ПОЖАРА , 
ТЕХНИЧКИХ  НЕЗГОДА  И  РАТНИХ  ДЕЈСТАВА  

У  цињу  заштите  грађевинских  објеката  и  осталих  садр?каја  у  простору , при  
њиховом  пројектовању  и  извођењу  потребно  је  узети  у  обзир  меродавне  параметре , који  
се  односе  на  заштиту  од  елемептарних  непогода  (врста  и  количина  атмосферскик  
падавина , дебњина  снежног  покривача , јачина  ветра , носивост  терена , висина  подземних  
вода  и  сл.). 

Мере  заштите  од  елементарних  непогода  обухватају  превентивне  мере  за  
спречавање  непогода  или  ублажавање  њиховог  дејства, мере  које  се  предузимају  у  случају  
непосредне  опасности  од  елементарних  непогода , мере  заштите  када  наступе  непогоде  и  
мере  ублажавања  и  отклањања  непосредних  последица  насталих  дејством  непогода  или  
удеса . 

СклањаІ bе  луди, материјалних  и  културннх  добара  

Склањање  њуди , материјалних  и  културних  добара  обухвата  планирање  и  
коришћење  постојећих  склоништа , других  заштитних  објеката, прилагођавање  нових  и  
постојећих  комуналних  објеката  и  подземних  саобраћајница , као  и  објеката  погодних  за  
заштиту  и  склањање, њихово  одржавање  и  коришћење  за  заштиту  њуди  од  природних  и  
других  несрећа . 

Као  други  заштитни  објекти  користе  се  подрумске  и  друге  подземне  просторије  у  
зградама  прилагођене  за  склањање  луди  и  материјалних  добара, напуштени  тунели  и  
друго . 

Као  јавна  склоништа  могу  се  користити  и  постојећи  комунални , саобраћајни  и  
други  инфраструктурни  објекти  испод  површине  тла, прилагођени  за  склањање . 
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Инвеститор  је  дужан  да  приликом  изградње  нових  комуналних  и  других  објеката  
прилагоди  те  објекте  за  склањање  .њуди , према  важећим  прописима . 

Изградња  прилагођавање  комуналних , саобраћајких  и  других  подземних  објеката  
за  склањање  становништва  врши  се  у  складу  са  пролисима . 

Мере  зајптите  од  земњотреса  

Подручје  Града  Новог  Сада  се  Налази  у  зони  сеизмичке  угрожености  од  8° Mcѕ  
скале. Ради  зајптите  од  потреса  максимално  очекиваног  удара  од  8° MCЅ  скале, објекти  
морају  бити  пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  за  грађевинске  
конструкције  (,,Службени  гласник  РС  бр. 89/19, 52/20 и  122/20). 

Мере  заштите  од  пожара  

Заштита  од  пожара  обезбеђена  је  обавезом  коришћења  незапа.њивих  материјала  за  
њихову  градњу, одговарајућом  лротивпожарНом  хидрантском  мрежом , проходношћу  
терена, односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  случају  потребе , а  у  складу  са  
Закоком  о  заштити  од  пожара, Правилник  о  техничким  нормативима  за  иксталације  
хидрантске  мреже  за  гашење  пожара  и  осталиМ  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Мере  запiтите  од  удара  грома  

Заштита  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изградњом  громобранске  
инсталације , која  ће  бити  правилно  распоређена  и  правилно  узем.њена  према  Правилнику  
о  техничким  нормативима  за  заштиту  објеката  од  атмосферског  пражњења  (,,Службени  
лист  СРЈ , број  1 1/96) и  другим  прописима. 

Мере  зааітите  од  ратііих  дејстава  

У  обухвату  Плана  нема  посебних  услова  и  захтева  за  прилагођавање  потребама  
одбране  зем.ње. 

Услови  за  лесметапо  KpeTa Іhe H приступ  

Приликом  пројектовања  објеката  (прилаза, хоризонталких  и  вертикалних  
комукикадија ), саобраћајних  и  пешачких  површина  треба  примекити  Пранилник  о  
техничким  стакдардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, кој  има  се  
осигурава  несметако  кретање  и  приступ  особама  са  ипвалидитетом , деци  и  старим  
особама . 
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7. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОПРЕМЈћЕНОСТИ  ПО  ЦЕЛИНАМА  И  ЗОНАМА  ИЗ  
ПЛАНСКОГ  ДОКУМЕНТА  КОЈИ  ЈЕ  ПОТРЕБАН  ЗА  ИЗДАВАЊЕ  
ЛОКАЦИЈСКЕ  И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ДОЗВОЛЕ  

У  цилу  обезбеђења  одговарајућих  саобраћајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализацију  планираних  садржаја  потребно  је  обезбедити  приступ  јавној  саобраћајној  
површини , којаје  изграђена  или  Планом  предвиђена  за  изградњу . 

Потребан  степен  комуналне  опремњености  подразумева  решсње  у  снабдевању  
ВодоМ , одвођењу  отпадних  вода  и  снабдевању  електричном  и  топлотном  енергијом . 

Комунално  опрсмање  ће  се  обезбедити  приклучењем  на  изграђену  или  планирану  
водоводну , канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу . 

8. МЕРЕ  ЗАШТИТЕ  НЕПОКРЕТНИХ  КУЛТУРНИХ  ДОБАРА  

8.1. Просторно  културпо-историјска  цејіміа  

ј-Іа  основу  члана  47. став  1. Закона  о  културним  добрима  (,,Службени  гласник  РС , 
бр. 71/94, 52/11 др. закони, и  99/11 - др. закон  и  6/20 

- др. закон) и  члана  43. став  l. 
Закона  о  Влади  (,,Службени  гласник  РС , бр. 55/05, 71/05 - исправка , 101/07, 65/08, 16/1 1, 
68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и  30/18 - др. закон ), Влада  Републике  Србијеје  донела  
Одлуку  о  заштити  Алмашког  краја. 

Опште  мсре  заштите  за  објекте  и  просторе  

1) очување  затечене  урбане  матрице ; 
2) очување  постојеће  парцелације  према  плану  града  из  1877. године, осим  код  

изградње  гаража  и  паркинг  простора  унутар  блокова  који  подлежу  дслимичној  урбаној  
рековструкцији ; 

3) очување  постојећих  регулационих  и  грађевинских  линија; 
4) очување  ивичне  блоковскс  изградње  на  парцели , као  наслеђеног  типа  грађења; 
5) очување  пропорцијских  односа; 
6) очување  оригиналног  изгледа, стилских  карактсристика , декоративних  

елемената  и  аутентичног  колорита  објеката  са  споменичкнм  вредностима ; 
7) забрана  изградње  објеката  трајног  или  привременог  карактера  који  својим  

габаритом , волуменом  и  архитектуром  могу  угрозити  наслеђени  амбијент ; дозвоњсна  је  
изградња  нових  објеката  у  складу  са  карактером  амбијента  и  вредностима  урбаног  и  
архитектонског  наслеђа  у  погледу  димензија , диспозиције , пропорције , типа  градње  и  
обликовања ; обликовање  нових  објеката  може  бити  савременог  архитектонског  израза  
тако  да  чини  складну  целину  са  објектима  у  непосредном  окружењу ; 

8) реконструкција  или  замена  постојећих  дворишних  објеката  не  сме  знатније  
повећавати  већ  постигнути  степен  изграђености  на  парцели ; висина  двориіиног  објекта  не  
сме  прелазити  висину  дворишних  крила  главног  објекта  са  споменичким  вредностима ; 

9) помоћне  објекте  у  двориштима  који  не  одговарају  фувкционалним  потребама , а  
ујсдно  нарушавају  културно -историјске  и  естетске  вредности  могуће  је  укловити  или  
реконструисати  без  промене  габарита ; 
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10) задржавање  породичног  становања ; намена  објеката  може  бити  у  мањем  обиму  
јавна, посјіовна  или  мешовита ; пожелно  је  враћање  малих  традиционалних  услужних  и  
занатских  радионица  које  не  загађују  животну  средину ; дозволено  је  коришћење  и  
ревитализација  простора  и  објеката  са  наслеђеном  индустријском  наменом  у  Улици  
Ђорђа  Рајковића  на  катастарским  парцелама  бр. 9240 и  9296 за  културно -образовну  и  
производно -продајну  намену  (обнова  традиционалних  начина  производње ); 

11) очување  постојећих  микро  тргова  и  уличних  пролирења  као  специфичности  
овог  простора ; партерно  уређење  и  опремање  простора  дозволено  је  исклучиво  у  складу  
са  посебним  мерама  заштите  које  прописује  надлежна  установа  заштите ; 

12) неговање  постојеће  вредне  декоративне  флоре  и  редовно  одржавање  простора  
на  јавним  површинама  улица, микро  тргова, око  јавних  објеката , као  и  у  порти  сакралног  
објекта ; 

13) прили i(ом  реконструкције  постојећих  и  изградње  нових  објеката  решити  
питање  паркирања  и  гаражирања  возила  у  оквиру  парцеле ; код  решавања  подземних  
етажа, за  сваку  појединачну  локацију  изврпiити  испитивање  нивоа  подземних  вода  и  
обезбедити  израду  елабората  заштите  суседних  објеката; 

14) изградњу  јавних  паркинга  и  гаража  планирати  ван  граница  просторно  
културно -историјске  целине; локација  унутар  граница  могућа  је  изузетно  у  деловима  
блокова  који  подлежу  делимичној  урбаној  реконструкцији ; 

15) приликом  реконструкције  постојећих  објеката, замене  објеката  или  нове  
изградње , као  и  приликом  радова  на  јавним  површинама  обавезна  је  пријава  радова  
надлежној  установи  заштите  и  археолошки  надзор; у  зонама  локалитета  са  археолошким  
садржајем  и  остацима  некропола  обавезна  су  претходна  заштитна  археолошка  
ископавања ; 

16) при  реконструкцији  постојећих  и  изградњи  нових  подземних  инсталација  и  
објеката  на  јавним  површи iјама  у  оквиру  регулација  (уличних  простора ) обавезна  је  
пријава  радова  надлежној  установи  заштите , а  при  извођењу  земланих  грађевинских  
радова  обавезанје  археолошки  надзор; 

17) изузетно  се  дозволава  промена  валоризације  објеката  у  случају  нових  сазнања  
о  објектима  у  поступку  који  ће  спроводити  надлежна  установа  заштите ; 

18) обезбеђивање  приступачности  простора  јавних  саобраћајних  и  пешачких  
површина  и  прилаза  до  објеката  приликом  градње  нових  или  конзерваторско -
рестаураторских  радова  на  nостојећим  стамбеним  или  објектима  зајавно  

Посебце  іере  заштите  за  објекте  и  просторе  

Посебне  мере  заштите  су  дефинисане  за  објекте  од  посебне  споменичке  вредности , 
споменичке  вредности , просторно-архитектонске  вредности , објекте  без  вредности , 
објекте  савремене  архитектуре  и  реконструисане  објекте, а  према  графичком  приказу  број  
3 ,,План  зајптите  културних  добара  са  валоризацијом у  размери  1: 1000. Посебне  
мере  су  дефинисане  и  за  просторе  и  објекте  у  заштићеној  околини , допуне  ових  правила  
су  могућа, према  појединачним  мерама  заштите  које  ће  утврдити  служба  заштите. 
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Објекти  оД  посебне  споменичке  вредности  

Објекти  од  посебне  споменичке  вредности , назначени  су  на  графичким  приказима  
број  3 и  број  4 ,,План  саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  елементима у  
размери  1:1000, и  за  њих  су  утврђене  следеће  мере  заштите : 

1) задржавање  аутентичног  хоризонталног  и  вертикалног  габарита , основних  
вредности  конструктивног  склопа  и  примењених  материјала , осим  за  објекте : у  Улици  
Саве  Вуковића  број  17 (парцела  број  9142), Алмашкој  улици  број  16 (парцела  број  9178), 
Темеринској  улици  број  24!24а  (парцеле  бр. 9064 и  9065) и  Светосавској  улици  број  1 1 
(парцела  број  9160/2) где  је  могућа  реконструкција  са  променом  вертикалног  габарита  са  
дворишне  стране  објекта; 

2) очување  изворног  изгледа, стилских  одлика , декоративних  елемената  фасада  и  
крова  објекта ; 

3) могуће  је  осавремењивање  објеката  следећим  мерама: увођење  савремених  
инсталација  без  нарушавање  вредности  објекта, промена  намене  подрума, промена  
намене  поткровња  искњучиво  у  постојећем  габариту  крова  са  осветњењем  полеглим  
кров iiим  прозорима , отварање  портала  и  излогајединственим  третирањем  читаве  фасаде; 

4) обезбеђивање  енергетске  ефикасности  објеката  без  нарушавања  његових  
оригиналних  вредности  могућеје  према  посебним  условима  надлежне  установе  заuітите ; 

5) изузетно  је  могућа  надоградња  дворишног  крила  главног  објекта  до  висине  
уличног  тракта, уколико  се  тиме  не  нарушавају  његове  споменичке  вредности ; 
реализација  доградње  дворишних  објекатаје  истовремена  ијединствена  на  целој  парцели; 

6) могућа  је  промена  намене  објекта  уз  задржавање  постојећих  архитектонских , 
конструктивних  и  функционалних  карактеристика ; 

7) интервенције  на  дворишним  и  помоћним  објектима  су  могуће  под  условом  да  не  
наруuіавају  физичке  и  естетске  вредности  главног, уличног  објекта , у  складу  са  условима  
службе  заштите ; 

8) поставњање  спомен-табли  и  обележја, као  и  декоративне  расвете  на  фасадама  
могуће  је  само  према  условима  надлежне  установе  заштите . 

Објекти  од  споменичке  вредности  

Објекти  од  споменичке  вредности , назначени  су  на  графичким  приказима  бр. 3 и  4, 
и  за  њих  су  утврђене  следеће  мере  заштите : 

1) очување  хоризонталног  и  вертикалног  габарита  објекта  са  уличне  стране , осим  
за  објекте  у  Улици  Саве  Вуковића  број  17 (парцела  број  9142), Алмашкој  улици  број  16 
(парцела  број  9178), Темеринској  улици  број  18!l8а  (парцеле  бр. 9064 и  9065) и  
Светосавској  улици  број  11 (парцела  број  9160/2), где  је  могућа  реконструкција  са  
променом  вертикалног  габарита; 

2) очување  или  рестаурација  изворног  изгледа  уличне  фасаде, стилских  одлика, 
декоративних  елемената  и  друго ; 

3) могуће  је  осавремењивање  објеката  следећим  мерама : увођење  савремених  
техничких  инсталација  без  нарушавања  архитектонских  вредности  објекта, промена  
намене  подрума , промена  намене  поткровња  у  постојећем  габариту  крова  са  уличне  
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стране, уз  могућност  формирања  назитка  до  висине  спратне  висине  са  дворишне  стране; 
осветЈЋење  са  уличне  стране  је  кровним  прозорима  у  равни  крова; приступ  поткровном  
просторује  из  објскта ; 

4) променом  намене  објекта  у  намену  пословања  могућа  је  отварањем  портала  и  
излога  на  уличним  фасадама, јединственим  третманом  читаве  фасаде, како  се  не  би  
нарушиле  основне  вредности  и  стилске  карактеристике  објекта ; 

5) повећање  енергетске  ефикасности  објеката , без  нарумавања  његових  
оригиналпих  вредности , уз  услове  слу)кбе  заштите ; 

6) планира  се  враћање  изворног  изгледа  уличних  фасада  на  објектима  у  Алмашкој  
улици  број  9 (парцела  број  8735), Улици  Хацић  Светића  број  13 (парцела  број  9098), 
Стеријиној  улици  број  13 (парцела  број  9099), Стеријиној  улици  број  21/21а  (парцела  број  
9103), Алмашкој  улици  број  9 (парцела  број  9206), где  је  извршена  парцијална  
реконструкција  фасаде; 

7) изузетно  је  могућа  падоградња  дворишних  крила  главног  објекта  до  висине  
уличног  тракта  уколико  се  тиме  не  нарушавају  његове  споменичке  вредности ; реализација  
доградње  дворишних  објекатаје  истовремена  ијединствена  на  целој  парцели ; 

8) могућа  је  промена  намене  објекта  уз  задржавање  постојећих  архитектонских , 
конструктивних  и  функционалних  карактеристика ; 

9) могућа  је  пренамена  објеката  индустријске  архитектуре  са  наслеђеном  
индустријском  наменом , на  катастарским  парцелама  бр. 9240 (некадашња  кожара) и  9296 
(некадамња  свилара ) у  културно-образовне , производне , пословне  и  јавг iе  намене , или  
комбинације  ових  намена; 

10) дворишни  и  помоћни  објекти  на  парцели  не  подлежу  режиму  заіптите  главног  
објекта  а  све  грађевинске  интервенције  су  могуће  под  условом  да  не  нарушавају  физичке  
и  естетске  вредности  главног, уличног  објекта, у  складу  са  условима  службе  заштите ; 

11) поставЈЋање  спомен-табли  и  обележја, декоративве  расвете  на  фасадама  
могуће  је  само  према  условима  надлежнс  установе  заілтите . 

Објекти  од  просторно -архитектонске  вредвости  

Објекти  од  просторно -архитектонске  вредности , назначени  су  на  графичким  
приказима  бр. 3 и  4, и  за  њих  су  утврђене  следеће  мере  заштите : 

1) очување  постојећег  или  рестаурација  изворног  изгледа  уличне  фасаде, стилских  
одлика, декоративних  елемената  и  друго ; 

2) могућа  је  реконструкција , адаптација  и  санација  објекта  са  мањим  корекцијама  
хоризонталног  и  вертикалног  габарита  до  висине  венца  реперног  објекта  уличног  низа  
који  поседује  споменичка  својства , према  посебним  условима ; 

3) могуће  је  осавремењивање  објеката , у  свему  према  правилима  за  објекте  од  
споменичке  вредности  тач. бр.  4, 5 и  6. 

Објекти  без  споменичке  врелности  

Објекти  без  споменичке  вредности  су  назначени  на  графичким  приказима  број  3 и  
број  8 ,,Синхрон  план  инфраструктуре  са  планом  зеленила , у  размери  1:1000, за  које  се  
утврђују  следеће  мере  заштите : 



1) могућа  је  реконструкција  или  замена  објекта , у  складу  са  хоризонталном  и  
вертикалном  регулацијом  непосредно  суседних  или  реперних  објеката , пропорција , типа  
градње  и  обликовања ; реперни  објекти  су  објекти  у  уличном  низу  који  поседују  
споменичка  својства , а  дефинисани  су  посебним  правилима  дефинисаним  у  пододењцима  
9.2, и  9.3.; 

2) положај  објекта  је  на  регулационо -грађевинској  линији , орнјентисан  према  
улици ; 

3) висина  новог  објекта  одређена  је  висином  суседних  односно  реперних  објеката  
у  уличном  низу  који  поседују  споменичка  својства , силуетом  и  ритмом  улице, без  
обавезног  уклапања  венаца; 

4) кровови  се  планирају  као  коси. нагиба  приближног  преовлађујућом  у  оквиру  
заштићене  целине , по  правилу  од  30 до  45°; положај  слемена  крова  треба  да  буде  
приближіго  на  половини  ширине  тракта, нагиб  кровних  равни  не  сме  бити  стрмији  од  
суседних  објеката  од  спомеиички  вреднованих  објеката ; 

5) обликовање  фасада  се  планира  употребом  традиционалних  и  савремених  
материјала , у  складу  са  споменичким  вредностима  непосредног  окружен)а, према  
условима  службе  заштите ; 

б) планира  се  претежна  намена  породичног  становања , са  посебним  изузецима  
вишепородичног  становања , по  правилу  у  урбанистичким  целинама ; Стари  градски  
центар  и  Општеградски  центар  уз  Темеринску  улицу, али  и  у  појединачним  случајевима  у  
другим  целинама, према  посебним  правилима  дефинисаним  у  пододењцима  9.2. и  9.3.; 
друге  намене  су  стамбено -пословне , култура  и  друге, уз  услов  да  се  избегавају  садржаји  
који  доприносе  погоршању  општих  услова  коришћења  простора  (услуге  које  генеришу  
велики  број  возила, загађење  буком  и  друго ); 

7) паркирање  и  гаражирање  возила  решити  унутар  парцеле ; предвидети  колски  
улаз  по  угледу  на  наслеђена  решења  објеката  од  споменичке  вредности . 

Објекти  савремене  архитектуре  или  реконструисани  објекти  

Објекти  савремене  архитектуре  или  реконструисани  објекти , означени  на  
графичким  приказима  бр.  3 и  4, нису  били  предмет  валоризације  и  Одлуком  о  заштити  
Алмашког  краја  нису  прописане  мере  запјтите . Евеггтуалне  интервенције  на  овим  
објектима  могуће  је  извести  према  посебно  утврђеним  условима  надле)кне  установе  
заштите . 

Задржава  се  објекат  доградње  Матице  српске  без  промена, уз  могућност  санације , 
адаптације  и  рекоіІструкције  у  унутрашњости  објекта . 

други  објекти  савремене  архитектуре  и  реконструисани  објекти  се  могу  уклонити , 
реконструисати  или  адаптирати  како  би  се  унапредио  квалитет  заштићене  просторне  
І(ултурно-историј  CkC целине . 

Посебне  мере  заштите  за  објекте  и  просторе  у  оквиру  заштићене  околине  

За  заштићену  ОКОЛИІІ  важе  исте  мере  заштитс  објеката  и  простора  уз  изузетак  
очувања  регулационо -грађевинске  линије , уз  могућност  корекције  регулационо -
грађевинске  линије  дела  Алмашке  улице  (на  парцелама  бр.  8752 и  9053), у  делу  Улице  
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Munouіa Обилића  (утврђивање  нове  регулационо -грађевинске  линије  где  она  није  
јединствена ) и  у  Темеринској  улици  где  ће  се  све  интервенције  вршити  на  основу  
посебних  услова  надлежне  установе  заштите. 

8.2. Сјоменици  културе  

У  оквиру  просторно  културно -историјске  целине  појединачно  су  утврђена  следећа  
непокретна  културна  добра  - споменици  културе : 

1) Алмашка  црква  (Српска  православна  црква  Света  тријерарха ), Ллмашка  улица  
број  15 (парцела  број  8721). Објекат  је  саграђен  179?. године  (Решење  о  запітити  
иконостаса  Завода  за  заштиту  и  научно  лроучавање  споменика  културе  Народне  
Републике  Србије  број  1280/48 од  6. августа  1948. године; Одлука  о  утврђивању  
непокретних  културних  добара  од  изузетног  значаја  ,,Службени  гласник  РС , број  16/90); 

2) Зграда  Матиде  српске, Улица  Матице  српске  број  1, (парцела  број  965 бІ ). 
Објекат  је  саграђен  1912. године  према  пројекту  архитекте  Момчила  Тапавице  (Решење  
Покрајинског  завода  за  заштиту  споменика  културе , Петроварадин , број  01-130/2-73 од  
12. фебруара  1973. тодине; Одлука  о  утврђивању  непокретних  културних  добара  од  
великог  значаја  ( Службени  лист  АПВ , број  28/91). 

За  утврђена  непокретна  културна  добра  споменике  културе  (објекти  на  парцелама  
бр. 8721, 9656/1 К.О. Нови  Сад  І) спроводе  се  мере  заштите  утврђене  актима  о  њиховом  
утврђивању  за  споменик  културе . 

Парцела  Алмашке  цркве  се  планира  као  завршена  целина . 

На  парцели  комплекса  Матице  српске  и  Библиотеке  Матице  српске  могућаје  нова  
изградња , односно  доградња  постојећих  објеката  у  складу  са  условима  надлежне  службе  
заштите . Парцела  је  планирана  за  намену  културе , а  могућа  је  и  намена  паркирања  и  
гаражирања  возила  у  подрумским  и  сутеренској  етажи  планираних  објеката . 

8.3. Археолоајки  локалитети  

У  зонама  и  локацијама  рекогнисцираних  локалитета  са  археолошким  садржајем  и  
остацима  некропола , обавезна  су  претходна  заштитна  археолошка  ископавања . 

При  извођењу  земланих  радова , у  случају  проналаска  археолошких  налаза, 
обавезанје  археолошки  надзор . 

9. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

9.1. Олшта  иравила  

Општа  правила  су  усклађена  са  правилима  из  Одлуке  о  заштити  Алмашког  краја  и  
односе  се  на  просторно  културно -историјску  целину  и  њену  заштићену  околину . За  све  
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интервенције  на  сВиМ  објектима  неопходни  су  услови  службе  заштите , односНо  Завода  за  
заштиту  споменика  културе  Града  І-Іовог  Сада . 

Парцелација  п  регулација  

Основно  правило  је  очување  затечене  урбане  матрице , постојећих  регулационих  и  
грађевинских  линија, ивичне  блоковске  изградње  у  непрекинутом  и  прекинутом  низу, и  
очување  парцелације . Регулациона  линија  је  истовремено  и  грађевинска , осим  у  
појединачним  случајевима , према  графичким  приказима  број  4 План  саобраћаја , 
регулације  и  нивелације  са  елементима у  размери  1:1000 и  број  5 План  
регулације  поврuіинајавне  намене , у  размери  1:1000. 

Постојеће  грађевинске  парцеле  уличних  и  двориџјних  објеката  који  се  уклањају  
или  замењују  у  већим  габаритима , обавезно  се  припајају  парцели  према  улици, односно  
планираној  грађевинској  парцели . Парцеле  које  немају  излаз  најавну  површину  припајају  
се  онима  које  имају . Планира  се  поду)кна  подела  парцела  у  случају  када  се, делимичном  
замевом  уличног  објекта  у  претходном  периоду , на  једној  парцели  наЈіазе  два  улична  
објекта . Могуће  је  припајање  парцела  ва  којима  је  постојећи  улични  објекат  подењен  на  
две  парцеле , дефинисаних  у  пододењцима  9.2 и  9.3. и  на  графичким  приказима  бр.  4 и  5. 
Формира  се  комплекс  Матице  српске  најединственој  грађевинској  парцели . 

Планирава  парцелација  грађевинског  земњишта  приказана  је  на  графичким  
приказима  бр. 4 и  5. 

Намена  

Планирају  се  површинејавних  и  површине  осталих  намена . 
Површине  јавних  намена  обухватају  грађевинске  парцеле  и  објекте  планиране  за  

предшколске  установе , здравствене  установе , културу  и  високо  образовање , и  културу. 
Површине  осталих  намена  обухватају  општестамбене  зоне  (породично  и  

вишепородично  становање ), општеградски  центар, стари  центар  и  верски  објекат. 
доминантна  намена  парцела  је  породич iiо  и  вишепородично  становање , у  оквиру  

планираних  намена  општеградског  цегітра, старог  градског  центра  и  општестамбене  зоне . 
Комплементарне  намене  су  пословања  из  домена  услуга, креативних  и  културних  
индустрија , и  друго. 

На  парцелама  породичног  становања  планирају  се  максималио  до  три  јединице , а  у  
намени  вишепородичног  становања  четири  јединице  па  навише . Бруто  површина  
просечне  стамбене  јединице  су  дефинисане  по  целинама , према  посебним  условима . 
Породично  становање  је  претежна  намена  урбанистичке  целине  Језгро  Алмашког  краја, 
док  је  вијлепородично  становање  малих  густина  и  карактерише  га  већи  број  стамбених  
јединица . Вишепородично  становање  средњих  густина  се  планира  у  урбанистичкој  
целини  Општеградски  центар  уз  Темеринску  улицу  и  Стари  градски  центар. У  постојећим  
објектима  намењеним  становању , не  планира  се  дања  подела  постојећих  стамбених  
јединица , а  могућеје  њихово  укрупњавање  спајањем . Приликом  потпуне  реконструкције  
или  замене  објеката  примењују  се  све  плански  параметри  о  величини  стамбенихјединица . 

Комплемеитарне  јјамене  су  превасходно  у  домену  пословања  из  домена  
терцијарних , квартарних  делатности , пре  свега  услуга  администрације  (пословни  
канцеларијски  ггростори ), креативних  и  културних  индустрија  (стари  занати , култура , 
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образовање  и  други ), услуге  из  домена  образовања  (школе, специјализоване  школе  језика  
и  слично), услуге  из  домена  збрињавања  деце  предпЈколског  узраста, услуге  здравства , 
туризам  (хотели  и  хостели ), угоститењство  мањих  капацитета  и  друго . Не  планирају  се  
оне  пословне  делатности  услуга  које  генеријпу  велики  промет  возила  (због  недостатка  
услова  за  паркирање  возила), одНосно  загађење , пре  свега  буком! Намена  пословања  је  
комплементарна  доминантној  намени  становања , на  целој  површини  Алмашког  краја . 

Планира  се  могућност  комбинованих  намена, па  поред  чисто  стамбене , могућа  је  
комбинација  стамбено-пословне  и  пословно -стамбене  намене  на  грађевинској  парцели , 
према  дефинисаном  броју  јединица  по  урбанистичким  целинама . У  урбанистичкој  целини  
Стари  градски  центар, обавезно  се  планирају  пословни  локали  у  уличном  делу  приземња  
нових  објеката , а  препоручују  се  у  урбанистичкој  целини  Општеградски  центар  уз  
Темеригіску  улицу . 

Не  планира  се  намена  пословних  апартмана . 

Правила  грађења  објеката  

Правила  изградње  се  утврђују  за  све  објекте  у  обухвату  Плана. 
Планира  се  задржавање  доминаптног  типа  изградње  на  парцели  у  прекинутом  и  

непрекинутом  низу . 
Објекти  се  деле  на  уличне  и  дворишне . Улични  објекти  са  припадајућим  

дворишним  крилом  са  којим  чине  исту  просторну  и  функционалну -архитектонску  целину  
су  вредновани  као: непокретна  културна  добра, објекти  од  посебне  споменuчке  
вредностн, објекти  од  спојненичке  вредкости , објекти  од  просторне  архитектонске  
вредности  и  објекми  без  споменичке  вредност u, рекоксмруuсани  и  објекти  савремеЈіе  
архитекпіуре , како  је  приказано  на  графич l(им  приказима  бр.  3 и  4. дворишни  објекти  
нису  вредновани  са  аспекта  заштите  градитењског  наслеђа , а  правила  уређења  и  грађења  
за  њихову  реализацију  су  утврђена  овим  планом . 

Габарити  планираних  објеката, односно  іпирина  нових  објеката  која  није  котирана , 
по  правилу  се  усклађује  са  габаритима  постојећих , непосредно  суседних  објеката . 

Планира  се  задр)кавање , реконструкција , замена  (потпуна  реконструкција ) и  
доградња  постојећих , и  изградња  нових  уличних  и  дворишних  објеката , до  максималног  
индекса  заузетости  парцеле  и  то  до  65 % за  парцеле  површине  до  500 м2, до  50 % за  
парцеле  nовршине  501-800 м2, и  до  45 % за  парцеле  веће  од  801 м2. На  парцелама  на  
којима  је  индекс  заузетости  већ  прекорачен , не  планира  се  нова  изградња , али  је  могућа  
обнова, санација, адаптација  и  реконструкција  постојећих  објеката, према  опіптим  и  
посебним  правилима . Код  нове  изградње  и  доградње  стамбених , стамбено-пословних  и  
пословних  објеката , са  дворишне  стране , највећа  дубина  објекта  од  регулационе  линије  је  
25 ш. За  објекте  који  се  налазе  ван  ове  зоне, Могућаје  реконструкција . 

Објекти  вредновани  као: споменици  културе , објекти  од  посебне  спомекuчке  
вредности  и  објект u од  вредности  се  задржавају , а  могућа  је  њихова  реконструкција , 
адаптација , санација  и  доградња  са  дворишне  стране , уз  задржавање  оригиналног  изгледа , 
стилских  карактеристика , декоративних  елемената  и  аутентичног  колорита  објеката  уз  
могућност  интервенција  према  посебним  условима  дефинисаних  овим  планом  и  условима  
службе  заштите . Уколико  је  објекат  статички  iiебезбедан  и  неуслован  за  живот  и  рад, 
грубо  нарушио  вредност  амбијента  или  угрозио  суседне  објекте, могућа  је  његова  
реконструкција  односно , могуће  су  иатервенције  на  објектима  променом  хоризонталног  и  
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вертикалног  габарита  До  ВИСИН  венца  реперног  објекта  уличног  низа, према  условима  
службе  заштите . 

Могућаје  доградња  и  замена  делимично  и/или  у  целини  (потпуна  реконструкција ) 
објеката  од  просторно -архимектонске  вредности , на  начип  како  је  дефинисано  овим  
планом  и  према  условима  службе  заштите . 

Објекти  вредновани  као  објекти  без  споменичке  вредности , реконструнсани  и  
објекти  савремене  архнтектуре , се  задржавају  а  могућа  је  њихова  реконструкција , 
адаптација , санација . доградња , замена  (потпуна  реконструкција ) или  изградња  потпуно  
новог  објекта  према  општим  и  посебним  правилима  утврђених  Планом  и  према  условима  
слу)кбе  за Lптите. 

Висина  етаже  нових  и  објеката  који  се  замењују  не  може  бити  виша  од  3,5 м, осим  
у  случајевима  када  технички  стадарди  то  захтевају  (противпожарни  и  други  безбедносни  
услови, услови  за  изградњу  система  инфраструктуре  и  слично). 

Приликом  замене  (потпуна  реконструкција ), доградње  и  изградње  нових  уличних  
објекта  неопходно  је  усаглашавање  габарита  објеката, коте  венца  и  слемена, изглед  и  
нагиб  крова  са  елементима  реперног  објекта  од  веће  или  исте  вредности  у  истом  уличном  
низу, непосредном  окружењу , или  суседног  објекта , према  посебним  правилима  и  
условима  службе  заштите! Приликом  усаглашавања  габарита  објекта, могућа  су  
одступања  до  5 % површине  основе . У  цињу  уклапања  коте  венца  и/или  слемена  објекта  
могућа  су  одступања  до  0,5 м, 

Планирају  се  коси  кровови  од  30 до  45°, са  падом  према  свим  уличним  фасадама  
објеката , без  формирања  забата, Не  планирају  се  равни  нити  лучни  кровови . Могуће  је  
формирање  различитих  нагиба  равни  косог  крова  са  већим  падом  према  уличној  фасади, 
односно  косог  или  крова  малог  нагиба, минимално  10° према  дворишној  фасади , према  
Скици  број  1. У  том  случају , поткровње  према  дворишним  фасадама  може  да  се  формира  
као  етажа  пуне  висине . Поткровње  се  формира  са  назитком  максималне  висине  до  0,5 м  
на  свим  фасадама, уз  изузетке , према  условима  слу?кбе  заштите . Осветњење  поткровњаје  
полеглим  кровним  прозорима  према  уличној  фасади , а  према  дворишној  може  бити  и  
вертикалним  кровним  прозорима  на  максимално  50 % површине  крова, уз  сагласност  
надле)кне  слу)кбе  заштите . У  поткровној  ета)ки, односно  волумену  поткровња , могуће  је  
формирање  самоједне  корисне  ета)ке. 

ПУНА  ЕТАЖА  

УЛИЦА  ДВОРИШТЕ  

Скица  број  1: Могући  начніј  облнковања  поткровња  - nonpcчі u пресек  



Висинска  кота  под  приземња  је  максимално  20 см  ако  објекат  има  улични  
пословни  локал, односно  Максимално  90 см  акоје  намена  приземња  ставовање . 

Задржавају  се  све  подрумске  етаже  постојећих  објеката  иако  нису  приказане  на  
графичком  приказу  број  4. Могућа  је  изградња  подрумске  етаже  испод  свих  планираних  
објеката , у  складу  са  условима  непосредног  окружења  и  задовоњавања  техничких  услова  
(услови  заштите  суседних  објеката , заштите  од  влаге  и  друге ). 

Обликовање  фасаде  

Обликовање  фасаде  уличних  објеката  који  се  реконструишу , замењују  (потпуно  
реконструишу ) и  нових  објеката, мора  бити  у  складу  са  свим  карактеристикама  амбијента  
и  вредностима  урбанистичког  и  архитектонског  наслеђа  Алмашког  краја. Приликом  
потпуне  реконструкције , неопходно  је  задржавање  начина  обликовања  фасаде  постојећег  
објекта  који  се  замењује , односно  неопходно  је  реконструисати  изворни  изглед  фасаде  
објекта  уколико  је  документација  доступна  или  постоје  релевантни  извори. Планира  се  
реконструкција  фасада  на  свим  објектима  на  којима  је  она  измењена , односно  значајно  
нарушила  архитектонске  вредности  и  стилске  елементе  објекта, односно  употребом  
нетрадиционалних  материјала  (камен, фасадна  опека  и  друго ), према  условима  слу)кбе  
заштите . Обликовање  нових  објеката  може  бити  традиционалног  или  савременог  
архитектонског  израза , према  условима  слу)кбе  заштите . 

Приликом  изградње  нових  спратних  објеката  могуће  је  формирање  препуста  на  
спратним  уличним  фасадама  до  вајвише  0,3 м, у  форми  архитектонске  пластике . На  
вишим  етажама  дворишних  фасада  је  могуће  формирање  препуста  (еркера  и  тераса), лођа  
и  француских  балкона , надстрешница  и  друго, до  1,2 м, гга  50 % површине  фасаде . 
Препусти  на  дворишним  фасадама  морају  бити  одмакнути  од  границе  суседне  парцеле  
минимално  2 м  ако  су  на  дворишној  фасади  уличног  тракта, односно  не  могу  бити  ближе  
од  4 м  на  дворишном  крилу  објекта . На  уличним  фасадама  свих  објеката  не  планирају  се  
лође . 

доградња  објеката  

доградња  уличних  објекта  са  уличне  стране  подразумева  доградњу  на  
регулационо -грађевинској  линији , према  графичком  приказу  број  4 11План  саобраћаја , 
регулације  и  нивелације  са  елементима  парцелације 11 . дограђени  део  и  постојећи  објекат  
имају  идентичне  коте  венца, коте  слемена  и  нагиб  крова . доградња  уличних  објеката  се  
планира  на  парцелама  у  улицама  Саве  Вуковића  број  21, Милана  Ракића  број  5, 
Светосавској  број  15, Скерлићевој  бр. 17, 19 и  21, Алмашкој  број  30а1  а  могућа  је  и  у  
другим  случајевима  уз  сагласност  слу)кбе  заштите . доградња  се  планира  и  у  случајевима  
кадаје  на  суседној  парцели  постојећи  објекат  у  непрекинутом  низу . 

Осветњење  поткровне  ета)кеје  према  општим  правилима . 
У  случају  замене  (потпуне  реконструкције ) или  изградње  новог  уличног  објекта  и  

доградње  објекта , неопходна  је  примена  свих  мера  којима  се  квалитетно  унапређују  
усови  за  боравак  и  коришћење  који  укЈњучују : могућност  формирања  сутерена  или  
подрума, мере  енергетске  ефикасности , формирање  колског  ајнфорта  и  друго , уз  услове  
слу)кбе  заштите . 



3Ѕ  

Планира  се  могућност  уклањања  сВих  дограђених  делова  уличних  објеката  који  
нису  у  складу  са  оригиналним  изгледом  објекта , посебно  на  реконструисаним  објектима  
на  којима  су  вршене  делимичне  прелравке  и  надоградње  (уклањање  фасадних  елемевата  и  
поткровних  назидака , формирање  кровних  баџа, мансардних  кровова, дограђених  делова  
објеката  са  дворишне  стране  и  друго ), односно  планира  се  њихова  реконструкција  у  цињу  
враћања  изворног  изгледа  објекта, према  посебним  условима  и  мерама  заштите  простора . 

доградња  уличтх  објеката  са  дворшане  стране  се  реализује  у  виду  доградње  
уличног  објекта , у  форми  дворишног  крила. Задржавају  се  постојећи  објекти  са  дворишне  
стране , а  могућа  је  њихова  замена  (потпуна  реконструкција ), реконструкција , санација, 
адаптација , доградња  и  изградња  нових  до  плавираног  индекса  заузетости  парцеле , а  
лрема  Планом  утврђеним  општим  и  посебним  правилима . Слратност  објекатаје  до  П+Пк. 
Нове  доградње  се  по  правилу  формирају  уз  границу  парцеле , уз  објекте  на  суседној  
парцели . доградња  се  планира  максимално  до  25 м  од  регулационе  линије . Планирају  се  
коси  кровови  нагиба  до  35° са  падом  према  дворишту , кровови  малог  нагиба  до  1О°, 
односно  у  складу  са  начином  обликовања  крова  уличног  објекта  са  дворишне  стране, 
према  условима  службе  заштите . Од  начина  обликовања  кровне  равuи  уличног  објекта  са  
дворишне  стране , зависи  и  начин  формирања  назитка  дела  објекта  који  се  дограђује  који  
је  од  0,5 м  до  пуне  спратне  висине  у  складу  са  Скицом  број  1. Кота  слемена  не  може  бити  
виша  од  коте  слемена  уличног  дела  објекта . Осветњење  поткровња  је  полеглим  и/или  
вертикалним  кровним  прозорима  до  50 % површине  крова. Приликом  замене  уличног  
објекта , могуће  је  задржавање  постојећих  дворишних  доградњи  објеката, или  њихова  
замена  тако  да  се  просторно  и  функционално  уклопе  са  уличним  и/или  другим  суседним  
објектима  са  дворишне  стране  на  истој  парцели . 

дворишни  објекТіІ  

дворишни  објекти  на  парцелама  се  задржавају , а  могућа  је  замегга  (потпуна  
реконструкција ), реконструкција , санација , адаптација , доградња  и  изградња  нових  до  
планираног  индекса  заузетости  парцеле  и  према  Планом  утврђеним  општим  и  посебним  
правилима . Намена  дворишних  објеката  је  у  складу  са  наменом  уличног  објекта, у  складу  
са  Плавом . Спратност  нових  дворишних  објекатаје  до  П. Објекти  су  намењени  гаражама, 
оставама  и  техничким  просторијама , односно  у  функцији  намене  главвих  објеката  на  
парцсли . Нови  дворишни  објекти  се  по  nравилу  формирају  као  слободностојећи , уз  
границу  парцеле , и  у  форми  доградње  уличних  и/или  постојећих  дворишних  објеката, по  
правилу  уз  објекте  на  суседној  парцели . Нови  дворишни  објекти  су  максималне  висине  
слемена  3,5 м, односно  кота  слемена  дворишног  не  може  бити  виша  од  коте  слемена  
уличног  објекта . На  дворишним  објектима  nланирају  се  равни  или  кровови  малог  нагиба  
до  0°, према  условима  службе  зап iтите. Уколико  се  замењује  улични  објекат, у  целини  
или  делимично , постојећи  дворишни  објекти  се  задржавају , односно  дозвоњене  су  
интервенције  у  складу  са  Планом . 
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Остало  

Могућа  је  промена  намене  тавана  у  поткровле  код  свих  постојећих  уличних  и  
дворишних  објеката  без  промене  габарита  (облика  и  нагиба) крова, односно  у  складу  са  
општим  правилима , према  степену  вредновања  објекта . 

У  случају  замене  (потпуне  реконструкције ) или  изградјbе  новог  уличног  објекта  и  
доградње  објекта, неопходна  је  примена  свих  мера  којима  се  квалитетно  унапређују  
услови  за  боравак  и  коришћење  који  уклучују : обезбеђење  паркинг  и  гаражних  места  за  
све  кориснике  у  оквиру  парцеле , могућност  формирања  сутерена  или  подрума, мере  
енергетске  ефикасности , формирање  колског  ајнфорта  и  друго, примена  стандарда  
приступачности  и  друго, уз  услове  службе  заштите . 

Паріирање  и  гаражирање  возгіла  

Обавезно  је  решавање  паркирања  и/или  гаражирања  возила  на  парцели , у  делу  
приземне  етаже, у  једној  или  виuје  подрумских  етажа  објекта, делимично  или  потлуно  
испод  парцеле  без  угрожавања  стабилности  суседних  објеката . У  том  цијЂу, плавира  се  
формирање  колског  пасажа  - ајнфорта , висине  и  ширине  минимално  2,5 м. Капацитети  за  
гаражирање  возила  се  утврђују  према  нормативу  једно  паркинг  место  једна  стамбена  
јединица, одіiоснр  једно  паркинг  место  на  70 м2  пословног  простора . За  хотеле  и  хостеле  
број  паркинг  места  се  одређује  према  посебним  правилима  категоризације , односно  по  
једно  паркинг  место  за  минимум  20 % соба. За  угостителске  објекте  (ресторане  и  друго ) 
број  паркинг  места  се  одређује  према  категоризацији  објекта, или  једно  паркинг  место  на  
осам  столица . Поред  намене  паркирања , у  подрумск  и  сутеренској  етажи  је  могуће  
планирати  техничке  и  помоhне  просторије . Приликом  изградње  подземних  етажа  
обавезне  су  мере  којима  ће  се  обезбедити  стабилност  непосредно  суседних  објеката , 
утврђивања  нивоа  подземних  вода  и, по  потреби , израде  елабората  заштите  суседних  
објеката  уклучујући  и  решења  за  одвођење  атмосферске  воде  у  оквиру  парцеле. У  случају  
изградње  подземних  етажа, нивелете  у  односу  на  нивелете  непосредно  суседних  парцела  
не  могу  бити  више  од  1 м. 

Приликом  замене  (тоталне  реконструкције ) објеката  могуће  је  формирање  
ајнфорта  и  на  објектима  који  га  нису  имали , а  који  треба  да  се  обликовно , пропорцијски  и  
стилски  уклопи  у  изглед  објекта , према  условима  службе  заштите , 

Могућа  је  адаптација  и  санација  свих  постојећих  објеката  у  цилу  обезбеђивања  
већег  степена  енергетске  ефикасности , без  нарушавања  његових  оригиналних  вредности , 
према  посебним  условима  слу)кбе  заштите . 

Објекти  и  делови  објеката  који  су  прихваћени  у  процесу  легализације  и  озакоњења  
се  задр?кавају . Уколико  су  реализовани  супротно  правилима  уређења  и  грађења, могућаје  
само  њихова  реконструкција , а  замена  и  нова  изградња  су  могуће  само  према  правилима  
утврђеним  овим  планом . 

Планирају  се  радови  на  прилагођавање  стандардима  приступачности  свих  објеката  
на  површинама  јав flих  намена. Пристуnни  степеници  и  рампе  планирају  се  у  оквиру  
грађевинске  nарцеле  објекта . 

Парцеле  могу  бити  ограђене  транспарентном  или  комбинованом  оградом , према  
улици , укупне  висиве  ,Ѕ  гп, с  тим  да  је  зидај iи  део  ограде  максималне  висине  0,8 ш. 
Максимална  висина  ограде  према  суседима  је  висине  до  1,8 м, а  ограда  мо)ке  бити  
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транспарентпа , нетранспарентна  или  комбинована . Ограда  се  не  планира  око  парцеле  број  
9571 (Пааіићева  улица  број  16), како  би  се  могло  формирати  заједнички  колски  приступ  
граl)евинским  парцелама . 

Изузеци  од  општих  правила  и  деталнија  разрада  правила  дефинисани  су  у  
посебним  правилима  у  пододелцима  9.2. и  9.3. 

9.2. Посебна  правпла  за  уређењс  површина  јавнс  намене  (јавпе  службе) 

Предіііколске  установс  

За  ову  намену  планирају  се  две  локације : Алмашка  улица  број  24 (грађевинска  
парцела  се  формира  од  парцела  бр. 9192 и  9193) и  Улици  Златне  греде  број  б  (парцела  
број  9511). 

Улични  објекат  у  Алмашкој  улици  број  24 се  задржава  у  постојећем  
хоризонталном  и  вергикалном  габариту , уз  могућносг  реконструкције , адаптације  и  
санације . Објекат  је  вреднован  као  објекат  без  споменичке  вредности . Планира  се  
промена  намене  тавана  у  поткровзЕе , а  осветлење  је  полеглим  кровним  прозорима  према  
улици  и  полеглим  и  вертикалним  прозорима  на  дворишној  фасади , до  50 % површине  
крова. Могућаје  доградња  постојећег  уличног  тракта , у  форми  дворишног  крила  објекта  
уз  западну  међу  парцеле, спратности  до  П+Пк. Предуслов  за  реализацију  доградње  је  
уклањање  свих  дворишних  објеката  на  парцели . Максимални  индекс  заузетости  на  
парцели  је  до  40 %. На  неизграђеном  делу  парцеле  планира  се  партерно  и  хортикултурно  
уређење  дворишта, уз  задржавање  и  допуі•те  постојеће  квалитетне  високе  вегетације , 
могућност  поставњања  дечијих  игралишта , салетли , изградња  стаза  и  слично . деталнија  
правила  за  озелењавање  су  дефинисана  у  оделку  4 ,,ПЛАН  УРЕЋЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  И  
СЛОБОДНИХ  

Улични  објекат  у  Улици  Златне  греде  број  б  се  задржава  у  постојећим  
хоризонталним  и  вертикалним  габаритима , уз  могућност  реконструкције , адаптације  и  
санације . Објекат  је  вреднован  као  објекат  од  споменичке  вредности . Планирана  је  
промене  намене  тавана  у  поткровле . Могућа  је  доградња  постојећег  објекта, приземним  
анексима , у  зони  између  дворишних  крила, према  графичком  приказу  број  4 1План  
саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  елементима  парцелације . Могуће  је  уклањање  
и/или  замена  постојећих  приземних  дворишних  објеката  у  истим  или  приближвим  
хоризонталним  и  вертикалним  габаритима , nрема  условима  службе  заштите . Максимални  
индекс  изграђености  парцеле  је  до  50 %. Планира  се  очување  постојећих  зелених  
површина  и  могућност  њиховог  проширење  у  зонама  постоје hих  дворишних  објеката . 
Слободне  повріпине  су  nланиране  за  партерно  и  хортикултурно  уређење , а  детањнија  
правила  за  озелењавање  су  дефинисана  у  одењку  4 ,,ПЛАН  УРЕЋЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  И  
СЛОБОДНИХ  

Здравствена  установа  

3а  ову  намеву  планиран  је  постојећи  објекат  спратности  П+1+Пк  у  Алмајлкој  
улици  број  4, на  грађевинској  парцели  која  се  формира  од  целе  парцеле  број  9054 и  дела  
парцеле  број  9055, према  графичким  приказима  бр. 4 и  5. 

Објекатје  вреднован  као  објекат  од  споменичке  вредности . 
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Задржава  се  постојећи  објекат  а  могућа  је  његова  адаптација  и  санација  према  
условима  службе  заштите . 

Планира  се  партерно  и  хортикултурно  уређење  дворишта . 

Култура  

Комплекс  Матице  српске  и  Библиотеке  Матице  српске  

Комплекс  је  намењен  специфичним  делатностима  у  домену  културе , односно  
Матици  српској  и  Библиотеци  Матице  сргіске . Пратећа  намена  комплекса  може  бити  
паркирање  и  гаражирања  возила  у  подрумским  и  сутеренским  етажама  планираг iих  
објеката . 

Комплекс  се  формира  од  постојећих  парцела  бр.  9656/1, 9655, 9657 и  9666, какоје  
дефинисано  у  пододејњку  2.1. ,,План  регулације  поврглина  јавне а  према  
графичким  приказима  бр.  4 и  5. Парцела  комплекса  може  се  формирати  фазно . 

Објекат  на  углу  Трга  Марије  Трандафил  и  Улице  Матице  српске  је  заштићен  као  
културно  добро . Објекат  Библиотеке  Матице  српске  и  дограђени  делови  објекта  са  
дворишне  стране  су  вредновани  као  објекти  савремене  архитектуре . 

Комплекс  чини  изворни  објекат  Матице  српске  на  углу  Улице  Матице  српске  и  
Трга  Марије  Трандафил  са  доградњама , спратности  од  По+П+1+Пк  до  П+3. 

3адржавају  се  сви  постојећи  објекти  уз  могућност  реконструкције , санације  и  
адаптације . Постојеће  доградње  се  могу  уклонити , односно  заменити . 

Гіланира  се  могућност  доградње  са  двориппіе  стране  планираног  комплекса , 
Максималног  индекса  изграђености  до  65 %. Изградња  може  бити  фазна. Северозападни  
део  комплекса , који  одговара  садашњој  катастарској  парцели  број  9666, планира  се  као  
слободна , неизграђена  површина . 

Планирана  доградња  са  дворипіне  стране, спратности  до  По+Су+ГI+З  а  
максимална  висина  објекта  је  до  коте  слемена  постојећег , заштићеног  објекта  Матице  
српске . Кров  мо?г(е  бити  раван, односно  са  малим  нагибом . Етаже  се  могу  планирати  као  
степенасто  повучене . Раван  кров  се  планира  као  проходан  или  ггепроходан , а  препоручује  
се  садр?кај  кровног  врта. Објекат  обавезно  има  сутеренску  и/или  подрумску  етажу  која  је  
намењена  гаражирању  возила  и  за  друге  техничке  и  пратеће  просторије . Паркирања  за  
потребе  корисника  на  парцели  комплекса  се  планира  по  нормативу , минимално  1 паркигіг  
место  на  70 м2  површине  објекта . Паркирање  је  могуће  у  једној  или  више  подрумских  
етажа  ван  зоне  зелене  површине . 

Неопходно  је  остваривање  топле , али  и  функционалне  везе  између  постојећих  и  
новог  дворишног  објекта , па  се  планира  реконструкција  постојећих  објеката  како  би  се  
прилагодили  новој  просторној  и  функционалној  организацији . Такође , уз  дворишне  
фасаде  постојећих  објеката, могућаје  доградња  вертикалних  комуникација  и  лифта. 

део  зоне  комnлекса  која  се  поклапа  са  катастарском  парцелом  број  9666, 
планирапаје  за  зелену  површину  у  функцији  комплекса  Матице  српске, према  графичким  
приказима  бр. 4 и  Ѕ . У  оквиру  зелене  површине  планира  се  хортикултурно  и  партерно  
уређење , са  свим  потребним  елементима  урбаног  мобилијара  и  друго. 

За  комплскс  се  планира  израда  урбанистичког  пројекта  архитектонске  разраде  
простора , како  би  се  утврдили  коначни  хоризонтални  и  вертикални  габарити  објеката, 
начин  обликовања  објеката, специфичности  функционалне  везе  старих  и  нових  објеката , 
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елементи  безбедносних  параметара  и  ризика  (противпожарни  услови ), предложило  
партерно  и  хортикултурно  урсђење  и  фазност  реализације . 

За  цео  Компјјекс , због  великих  капацитета  планиране  доградње , провере  начина  
повезивања  са  постојећим  објектима  и  због  националног  значаја  Матице  српске  као  
и fІституције , могућа  је  детањнија  разрада  конкурсом  доградње  комплекса  и  зелене  
површине . 

Високо  образовање  и  култура  

Стара  кожара  (Џентар  старих  заната  и  кујпурни  центар ) 

У  Улици  Саве  Вуковића  број  28 (парцела  број  9240) комплекс  објеката  некаданзње  
кожаре  планиран  је  за  намену  културе , образовања , старих  заната  (и  услуга  повезаних  с  
њима), пословања  у  домену  културе , грађанског  активизма  и  других  комплементарних  
делатности  (туризам  са  пратећим  делатностима  и  друго ). 

Парцела  комплекса  се  задржава  без  промене . 
Спратност  објеката  комплексаје  од  п+Т  до  П+1+Пк. 
Објекти  уз  Улицу  Ћорђа  Рајковића  су  вредновани  као  објекти  од  вредности , а  

објекти  уз  улице  Алмашку  и  Саве  Вуковића, као  објекти  од  просторно-архитектонске  
вредности . 

Задржавају  се  индустријски  објекат  на  углу  улица  Алмаглке  и  Ћорђа  Рајковића , 
спратности  п+1 (кров  малог  нагиба) и  објекат  у  Улици  Саве  Вуковића  број  28, спратности  
П+Пк, а  планира  се  њихова  санација  и  адаптација , односно  пренамена  тавана  у  поткровње  
објекта  у  Улици  Саве  Вуковића . 

Могућа  је  реконструкција  или  замена  послератног  објекта, спратности  п+1 (кров  
малог  нагиба), на  углу  улица  Ћорђа  Рајковића  и  Марка  Нешића . Нови  објекат  може  бити  
спратности  П+1+Пк, а  кота  венца  и  слеменаје  приближно  иста  као  непосредно  суседног  и  
реперног  објекта  на  углу  улица  Ћорђа  Рајковића  и  Алмашке . У  случају  замене, потребно  
је  усагласити  фасаде  оба  објекта  у  Улици  Ћорђа  Рајковића . 

Могућа  је  реконструкција  објеката, спратности  П+Т, уз  северну  међу  ларцеле , уз  
Алмашку  улицу . Планира  се  могућност  пренамене  тавана  у  поткровња  и  активирање , 
односно  обликовање  уличне  фасаде! 

Могућа  је  реконструкција . адаптација , санација , замена  или  уклањање  других  
постојећих  дворишних  и  помоћних  објеката  на  парцели  у  истим  или  мањим  габаритима . 

Максимални  индекс  изграђености  парцелеје  50 %. 
Планира  се  партерно  и  хортикултурно  уређење  дворишта . 
За  све  планиране  интервенције  неопходни  су  услови  службе  заштите . 

Стара  свилара  (Академија  уметности  и  културни  центар ) 

У  Косовској  улици  број  33 (парцела  број  9296) планиран  је  комплекс  објеката  
некадашње  свиларе  за  намену  високог  образовања  (Академија  уметности  у  Новом  Саду) и  
културе  (Културна  станица  .,Свилара ). 

Парцела  комплекса  се  задржава  без  промене . 
Спратност  објеката  је  П-ВП+Г+ (раван  кров), односно  до  П+3 (пов.4) у  зони  

према  Косовској  улици . Задржавају  се  објекти  некадашње  фабрике  уз  могућност  



адаптације , санације . реконструкције  и  доградње, али  и  замепе . У  окВиру  високог  
приземла  објеката  могућа  је  изградња  галерија  до  50 % површине  основе . Постојећи  
равни  кровови  Могу  бити  пепроходни  или  проходни , па  се  излаз  на  кров, у  виду  кровне  
кућице , планира  до  15 % површине  крова. Коте  венца, слемена  и  повученог  4. спрата  
планираног  уличног  објекта  у  зоии  према  Косовској  спратности  П+3+(поп.4) се  
усаглашавају  са  котама  непосредно  суседног  објекта  у  Косовској  улици  Л  (парцела  број  
9295). 

Планира  се  могућност  доградње  културне  станице , у  виду  приземног  анекса  у  
)унКцији  ветробрана . Планира  се  могућност  изградње  објекта  на  позицији  уличног  тракта  
у  зони  према  Косовској  улициј  спратности  од  ВП  (раван  кров ) до  П+2 (раван  кров), према  
графичком  приказу  број  4. Планирани  објекат  уз  Косовску  улицу  може  имати  сутеренску  
или  подрумску  етажу . Висина  етажа  може  бити  повећана, у  складу  са  потребама  
одржавања  наставе  Академије . 

Планира  се  могућност  додатног  уређења  платоа  у  северозападном  углу  парцеле , 
испред  улаза  у  културну  станицу , који  је  у  намени  отвореног  дела  културне  станице . 
Плато  је  у  претходном  периоду  уређен, а  могуће  нове  интервенције  подразумевају  
поставлање  скулптура , чесме  и  додатно  озелењавање . 

За  све  планиране  интервенције  неопходни  су  услови  службе  заштите . 

9.3. Посебна  правила  уређења  и  правила  грађења  за  површине  осталих  
наена  по  урбапнстичким  целинама  

Језгро  Алмашког  краја  (17,06 ћа) 

Урбанистичка  целина  Језгро  Алмашког  краја  је  планирана  за  општестамбену  зону , 
односно  породично  и  вишепородично  становање , и  општеградски  центар  (у  делу  према  
Темеринској  улици). Компатибилне  намене  су  делатности  пословања  у  домену  
терцијарних  и  квартарних  услуга  (ИТ  сектор , стари  занати , делатности  из  области  
културе , услуга  из  домена  образовања , збрињавања  деце  предшколског  узраста , 
здравства , хотелијерство , угостителство  у  мањем  обиму  и  друго) и  верски  објекат. Како  
се  Планом  задржава  постојећа  хоризонтална  и  вертикална  регулација  простора, не  
планирају  се  грађевинске  интервенције  великих  капацитета , па  се  разлика  намене  
породичног  и  вишепородичног  становаіБа  утврђује  исклучиво  бројем  стамбених  јединица  
- до  три  јединице  за  породично , а  четири  и  више  за  вишепородично  становање . За  намепу  
пословања  се  планира  канцеларијски  и  други  пословни  простори . У  домену  хотелијерства  
могући  су  хотели  или  хостели . Могућс  су  и  стамбено -пословне , пословно -стамбене  и  
чисто  пословне  намене . Минимална  просечна  стамбена  јединица  је  80 м2, а  пословна  60 
м2  нето  површине, осим  у  домену  хотелијерства  где  се  величина  дефинише  према  
категоризацији  објекта. 

Задржавају  се  постојећи  улични  објекти  назначени  на  графичком  приказу  број  4 и  
сви  дворишни  објекти , а  све  грађевинске  интервенције , уклучујући  и  замену , су  могуће  
према  општим  и  посебним  правилима , према  степену  валоризације  појединачних  
објеката , уз  услове  слу)кбе  заштите . Планира  се  могућност  задржавања  постојећих  и  
изградња  нових  дворишних  објеката  према  општим  правилима . 
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За  сВе  врсте  интервснција  обавезно  је  исходовати  услове  Завода  за  заuiтиту  
споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

Алмајпка  црква, на  парцели  број  8721, је  у  намени  верског  објекта  - Храма  Света  
три  јерарха, Српске  православне  цркве. Парцела  се  планира  као  завршена  целина, односно  
планирају  се  интервенције  на  санацији , адаптацији  и  реконструкцији  објекта  и  његових  
делова, реконструкцији  дворишта  са  свим  припадајућим  елементима  (надгробни  
споменици  и  друго ), реконструкција  партера  и  уређење  зелених  површина , декоративна  
расвета  и  друго , према  условима  службе  заштите . 

Планира  се  замена  постојећег  приземног  уличног  објекта  на  углу  Алма Lпке  и  
Темериггске  улице  (Алмашка  улица  број  1, парцела  број  8752), којије  део  зоне  изградње  
уличне  зоне, у  форми  доградње . доградња  је  спратности  П+Пк, у  пословно -стамбеној , а  
препоручује  се  пословна  намена . доградња  се  планира  према  општим  правилима  и  
условима  службе  заштите! Кота  венца  новог  објекта  се  усклађује  са  котом  венца  реперног  
објекта  у  Алмашкој  улици  број  5 (број  парцеле  8746). Колски  приступ  парцели  је  обавезно  
из  Алмашке  улице. Задржава  се  постојећи  улични  део  објекат  спратности  П+1+Пк, на  
истој  парцели , у  Алмашкој  улици . Могућа  је  промена  намене  приземног  дела  у  
пословање , и  реконструкција  фасаде  отварањем  портала , јединственим  обликовањем  и  
истовременом  реализацијом . Могуће  је  уклањање  свих  дворишних  објеката  и  накнадних  
доградњи , односно  могуће  су  нове  доградње  према  општим  правилима . Обавезно  је  
решавање  паркирања  ва  парцели , према  општим  правилима . Како  је  ова  парцела  на  
вредном  просторном  потесу  уласка  у  Алмашку  улицу, за  све  просторне  интервенције  и  
реконструкцију  фасаде  објеката  потребни  су  додатни  и  прецизви  услови  службе  заштите. 

Планира  се  замена  објекта  у  Темеринској  улици  број  26 (део  парцеле  број  9055). 
део  парцсле  број  9055 се  одваја  за  потребе  здравствене  установе , према  графичком  
приказима  бр.  4 и  5. Објекат  спратности  П+2+Пк  може  бити  стамбене , стамбено-пословне  
или  пословне  намене . Зона  изградње  објекта  је  према  графичком  приказу  број  4. Кров  је  
обавезно  кос, а  висина  кровног  венца  објекта  са  уличне  стране  је  максимално  9 м. 
Поткровле  се  формира  са  назитком  којије  са  дворишне  стране  највише  0,5 м. Осветњење  
је  полеглим  кровним  прозорима  са  уличнс  фасаде  а  са  дворишве  мо?ке  бити  полеглим  и  
вертикалним  до  50% кровне  површине . Не  планирају  се  еркери  ни  терасе , а  лође  су  
могуће  на  дворишној  фасади . Планирају  се  препусти  на  уличној  фасади  до  0,3 м. 
Обавезноје  решавање  паркирања  на  парцели  по  нормативима  дефинисаним  у  одењку  9.1. 
Општа  ггравила . Подрумска  етажа  за  намену  гараже  се  може  планирати  испод  целе  
парцеле  у  цињу  задовоњавања  планског  норматива , уз  обавезно  нивелационо  
усклађивање  са  котом  непосредно  суседних  парцела . 

Планиранаје  могућност  замене  дела  уличног  тракта  објекта  у  Пећкој  улици  број  16 
(парцела  број  9176), према  графичком  приказу  број  4. Објекат  спратности  П+Пк  је  у  у  
стамбеној  вамени , а  могућа  је  и  стамбево-пословна  вамена . Коте  венца  уличне  фасаде  и  
слемена  су  идевтичне  као  код  непосредно  суседног  објекта  у  Пећкој  улици  број  14 
(парцела  број  9175). Формирање  назитка  дворишне  фасаде , крова, поткровња  и  
осветњење  поткровња  решава  се  према  оп iлтим  правилима . Објекат  може  имати  
белведере  у  поткровној  ета?ки, на  максимално  1/3 ширине  фасаде , обликован  као  на  
објектима  од  споменичке  вредвости  у  истом  низу  (Пећка  улица  бр. 10, 12 и  14). 
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На  парцели  број  9070 у  Улици  Милоња  Обилића  број  2/2а  постоје  два  објекта  
различитих  намена, који  су  потпуно  одвојене  функционалне . просторне  и  грађевинске  
целине  спратности  П+Пк  и  П+2+М+Пк5  па  је  планирана  могућност  парцелације  тако  да  
сваки  од  уличних  објеката  има  посебну  грађевинску  парцелу 5  према  графичком  приказу  
број  4. 

Планирана  је  замена  објекта  у  Улици  Милоша  Обилића  број  8 (парцела  број  9073). 
Планирани  објекат, спратности  П+Пк  је  у  намени  породичног  становања , а  могућа  је  и  
стамбено -пословна  намена. Коте  венца  и  слемена  су  иденгичне  као  код  реперног  објекта  у  
Пећкој  улици  број  12 (парцела  број  973). Објекат  има  кос  кров  са  падом  кровних  равни  
према  Пећкој  улици  и  Улици  Милоша  Обилића . Формирање  назитка, крова, поткровња  и  
освет.њење  поткровња  решава  се  према  општим  правилима . 

Планирана  је  замепа  објекта  у  Улици  Петра  Кочића  број  13 (парцела  број  9162). 
Објекат  спратности  П+Пк  је  намењен  породичном  становању , а  могућа  је  и  стамбено -
пословна  намена . Коте  венца  и  слемена  су  идентичне  као  код  непосредно  суседног  
објекта  у  Улици  Петра  Кочића  број  11 (парцела  број  9163). Формирање  крова, поткров.ња  
и  освет.њење  поткровња  решава  се  према  општим  правилима . 

Планира  се  доградња  објекта  у  Стеријиној  улици  број  7 (парцела  број  9646). 
Објекат  спратности  П+Пк  се  планира  у  намени  вишепородичног  становања , односно  
може  бити  у  стамбено -пословној  намени . доградња  објекта  са  дворишне  стране  се  
планира  према  општим  правилима . Формирање  назитка , препуста , крова, поткровња  и  
освет.њење  поткровња  решава  се  према  општим  правилима . Обавезно  је  решанање  
паркирања  и/или  гаражирања  возила  на  парцели , према  општим  правилима. 3а  овај  
објекат  је  већ  започета  процедура  издавања  локацијских  услова  по  претходном  планском  
решењу, у  складу  са  условима  Завода  за  заштиту . Уколико  се  ова  процедура  не  спроведе , 
важиће  услови  дефинисани  овим  планом . 

Планира  се  замена  објекта  у  Стериној  улици  број  9 (парцела  број  9645). Објекат  
спратности  П+Пк  планиран  је  у  намени  породичног  становања , а  могућа  је  и  стамбено -
пословна  намена. Коте  венца  и  слемена  су  идентичне  као  код  реперног  објекта  у  
Стеријиној  улици  број  7 (парцела  број  9646). Обликовање  објекта, формирање  назитка , 
крова, поткров.њ  и  освет.њење  поткровња  решава  се  према  општим  правилима . Потребно  
је  применити  елементе  постојећег  обликовања  фасаде, према  условима  Завод  аза  запјтиту  
споменика  културе . Објекат  обавезно  има  колски  нриступ  парцели  како  би  се  задовоњили  
услови  паркирања  на  парцели . 

Планирана  се  изградње  новог  или  реконструкције  постојећег  објекта  у  Стеријиној  
улици  број  18/I8а  (парцела  број  9109), Изградња  новог  објекта, спратности  П+1+Пк  се  
планира  за  намену  становања , стамбено -пословну  или  пословну  намену . Формирање  
назитка, препуста, крова, поткровња  и  осветњење  поткровња  репіава  се  према  општим  
правилима  и  према  Скици  број  1. Обликовање  фасаде  новог  објекта  је  према  општим  
правилима . Објекат  може  имати  колски  пасаж . Реконструкција  објекта  подразумева  пре  
свега  реконструкцију  фасаде  објекта  према  аутентичним  архитектонским  обрасцима , која  
подразумева  уклањање  мансардног  крова  на  првом  спрату , могућност  уклањања  кровне  
баце, формирање  јединствене  коте  венца, ново  јединствено  обликовање  фасаде  и  друге  
мере, према  условима  службе  заштите . 

Планира  се  доградња  уличног  тракта  објекта  у  Стеријиној  улици  23/25 (nарцела  
број  9104), према  графичком  приказу  број  4. дограђени  објекат, спратности  П+Пк, има  
кос  кров  са  обавезним  падом  према  Стеријиној  улици  и  Улици  Петра  Кочића, односно  
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дворишту , и  има  идентичну  коТу  венца  и  слемена  као  постојећи , реперни  улични  објекат  у  
Стеријиној  улици  број  21/21а  (парцела  број  9103). 

Планира  се  изградња  објекта  у  Улици  Xauuh Светића  број  3 (парцела  број  9093). 
Објекат  спратности  П+1+Пк  је  стамбене  или  стамбено -пословне  намене. Ширина  зоне  
изградње  уличног  тракта  се  формира  према  габаритима  непосредно  суседних  објеката , 
према  графичком  приказу  број  4. Формирање  назитка , крова  и  поткровња  се  планира  по  
принципу  дефинисаном  на  Скици  број  1. Формирање  препуста  и  осветњење  поткровња  
реіпава  се  према  општим  правилима . Обликовање  фасаде  је  према  општим  правилима . 
Обавезно  је  формирање  колског  приступа  и  колског  пасажа. 

Планира  се  изградња  објекта  у  Улици  Хаг,гић  Сізетића  број  16 (парцела  број  9665). 
Објекат  спратности  П+1+Пк  је  стамбене , стамбено -пословне  или  пословне  намене , Зона  
изградње  се  формира  прсма  графичком  приказу  број  4. Кота  венца  уличне  фасаде  објекта  
је  идентична  као  кота  венце  непосредно  суседног  објекта  у  Улици  Хаџић  Снетића  број  14 
(парцела  број  9677). Формирање  назитка, крова  и  поткровња  се  планира  по  принципу  
дефинисаном  на  Скици  број  1. Формирање  препуста  и  осветњење  поткровња  решава  се  
према  општим  правилима . Обликовање  фасаде  јс  према  општим  правилима . Обавезно  је  
формирање  колског  приступа  и  колског  пасажа. Обавезно  је  решавањс  паркирања  возила  
на  парцели , према  општим  правилима . 

Планира  се  изградња  објекта  у  Улици  Матице  српске  l0а  (парцела  број  9597). 
Објекат  спратности  П+1+Пк  је  стамбене, стамбено-пословне  или  пословне  намене . 
Формирање  назитка, крова  и  поткровња  се  планира  по  принципу  дефинисаном  на  Скици  
број  1. Формирање  препуста  и  осветњење  поткровња  решава  се  тірема  општим  правилима . 
Обликовање  фасаде  је  према  општим  правилима . Планира  се  колски  приступ  парцели  и  
колски  пасаж . Обавезно  је  репгавање  паркирања  и!или  гаражирања  возила  на  парцели , 
које  је  могуће  реализовати  испод  целе  парцеле , у  подрумској  етажи  или  дворишним  
крил  има. 

Планира  се  могућност  поделе  парцеле  број  9650 (Улица  Матице  српске  број  7а  и  
Стеријина  улица  број  lа) на  основу  елемената  дефинисаних  на  графичком  приказу  број  4. 
Планом  је  могуће  формирање  две  грађевинске  парцеnе  за  постојеће  објекте  који  су  две  
засебне  просторне , функционалне  и  грађевинске  целине . 

Планирана  је  изградња  објекта  у  Улици  Милана  Ракића  број  9 (парцела  број  
9196/3), према  графичком  приказу  број  4. Објекат  спратности  П+Пк, је  у  намени  
породичног  становања , а  могућа  је  и  стамбено -пословна, или  пословна  намена. Замена  
објекта  је  могућа  уклањањем  свих  постојећих  објеката  на  парцели , осим  дворишног  
објекта  уз  северну  међу  парцеле . Планирани  објекат  има  кос  кров  са  падом  кровних  равни  
према  улици  и  дворишту . Формираг bе  назитка, крова, поткровња  и  осветњење  поткровња  
репіава  се  према  општим  правилима , и  према  принципима  дефинисаним  на  Скици  број  1. 
Планира  се  колски  приступ  и  колски  пасаж . 

Планира  се  изградња  објекта  на  парцели  број  9622, на  углу  улица  Земњане  ћуприје  
и  Саве  Вуковиhа  (Улица  Земњане  ћуприје  број  6 и  Улица  Саве  Вуконића  број  7). Објекат  
је  намењен  вишепородичном  становању , а  може  бити  стамбено-пословни  или  пословни . 
Објекат  је  спратности  По+П+1+Пк, према  графичком  приказу  број  4. Због  пада  
нивелације  терена  у  Улици  земњане  ћуприје , уместо  подрума  објекат  у  тој  зони  може  
имати  сутеренску  етажу  уз  поштовање  максималних  кота  приземња  дефинисаних  у  
одењку  број  91. Формирање  назитка, крова  и  поткровња  се  планира  по  принципу  
дефиггисаном  на  Скици  број  1. Фасадни  препусги  на  уличној  фасади  су  до  0,3 м  а  на  
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дворишној  су  До  1,2 м  на  50% површине  фасаде , уз  обавезно  удањење  од  непосредно  
суседних  објеката  за  минимум  2,5 nі . Формирање  осветњење  поткровња  решава  се  према  
оііштим  правилима . Обликовање  фасаде  је  према  општим  правилима . Обавезно  је  
репіавање  паркирања  и/или  гаражирања  возила  на  парцели , а  могуће  је  испод  целе  
парцеле , у  подрумској / сутеренској  етажи. Могућа  је  и  додатна  подрумска  етажа, ако  није  
могуће  задовоњити  капацитете  паркирања . Планирају  се  колски  приступи  и  колски  
пасажи  из  Улице  Саве  Вуковића, и  додатни , алтернативно , из  Улице  Земњане  ћуприје . 

Планира  се  изградња  објекта  у  Улици  Саве  Вуковића  број  19 (парцела  број  9144), 
према  графичком  приказу  број  4. Објекат  спратности  П+Пк  је  у  стамбеној , стамбено -
пословној  или  пословној  намени . Формирање  назитка , крова  и  поткровња  се  планира  no 
принципу  дефинисаном  на  Скици  број  1. Формирање  назитка , крова  и  поткровња  се  
планира  по  принципу  дефинисаном  на  Скици  број  1. Осветњење  поткровња  решава  се  
према  опјптим  правилима . Обликован )е  фасаде  је  према  општим  правилима . Планира  се  
колски  приступ  и  колски  пасаж. Могућеје  задржати  постојећи  дворишни  објекат  П+1+Т. 

Планира  се  изградња  објекта  у  Улици  Саве  Вуковића  број  25 (парцела  број  9199), 
према  графичком  приказу  број  З . Објекат  спратности  П+1+Пк  је  у  стамбеној , стамбено -
пословној  или  пословној  намени . Формирање  назгпка , крова  и  поткровња  се  планира  по  
принципу  дефинисаном  на  Скици  број  1. Формирање  препуста  и  осветњење  поткровња  
решава  се  према  општим  правилима . Обликовање  фасаде  је  према  општим  правилима . 
Планира  се  колски  приступ  парцели  и  колски  пасаж. Обавезно  је  решавање  паркирања  
и/или  гаражирања  возила  на  парцели  према  нормативима  из  општих  правила . 

Планира  се  изградња, односно  обнова  објекта  у  Улици  Саве  Вуковића  број  29, на  
углу  улица  Алмашке  и  Саве  Вуковића  (парцела  број  9204), према  графичком  приказу  број  
4. Објекат  спратности  П+Пк  је  у  стамбеној , стамбено -пословној  или  пословној  иамени . 
Могућс  је  обновити  некадашњи  објекат  типа  панонске  куће, са  уличним  забатом  према  
Алмашкој  улици, и  двоводним  тршчаним  кровом , или  кровом  покривеним  црепом . 
Формирање  назитка, крова  и  поткровња  се  планира  по  принципу  дефинисаном  на  Скици  
број  1. Осветњење  поткровња  решава  се  према  општим  правилима . Обликовање  фасаде  је  
према  општим  правилима . Обавезно  је  решавање  паркирања  према  нормативима  из  
опнітих  правила . Колски  приступ  се  планира  из  Улице  Саве  Вуковића . 

Планира  се  изградња  објекта  у  Улици  Земњане  ћуприје  број  5 (грађевинска  
парцела  се  планира  од  парцела  бр. 9137/2 и  9136/2). Објекат  спратности  По+П+1+Пк  је  
стамбене , стамбено-пословне  или  пословне  намене . Формирање  крова  и  гіоткровња  се  
планира  по  принципу  дефинисаном  на  Скици  број  1. Формирање  препуста  и  осветњење  
поткровња  решава  се  према  општим  правилима . Обликовање  фасаде  је  према  општим  
правилима . Планира  се  колски  приступ  парцели  и  колски  паса?к. Коначне  димензије  
колског  паса?ке  ће  дефинисати  надле)кна  слу)кба  електордистрибуције  како  би  се  
обезбедио  приступ  планираној  ТС. Обавезно  је  решавање  паркирања  и/или  гаражирања  
возила  на  парцели , а  могуће  је  испод  целе  парцсле , у  подрумској  етажи. 

Планира  се  замена  постојећег  објекта  новим  у  Скерлићевој  улици  број  37 (парцела  
број  9616). Објекат  спратности  П+Пк  је  у  намени  породичног  становања, односно  
стамбено -пословној  или  пословној  намени . Грађевинска  линија  је  повучена  од  
регулационе  у  складу  са  положајем  непосредно  суседног  објекта  од  вредности  у  
Скерлићевој  улици  број  35 (парцела  број  9615), према  графичком  приказу  број  4. 
Формирање  назитка , крова  и  поткровња  се  плаггира  по  принципу  дефинисаном  на  Скици  
број  ј . Осветњење  поткровња  решава  се  према  општим  правилима . Обликовање  фасадеје  
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према  опілтим  правилима . Могуће  је  формирање  колског  приступа  и  колског  пасажа  за  
потребе  паркирања  возила  корисника  парцеле . 

Планира  се  изградња  објекта  у  Скерлићевој  улици  број  39 (парцела  број  9617). 

Објекат  спратности  П+Пк, је  у  намени  породичаог  становања , стамбено -пословној  или  
пословној  намени . Грађевинска  ливијаје  повучена  од  регулационе  у  складу  са  положајем  
објекта  од  вредности  у  Скерлићевој  улици  број  35 (парцела  број  9615), према  графичком  
приказу  број  4. Формирање  назитка , крова  и  поткровња  се  планира  према  принципима  
дефинисаним  на  Скици  број  1. Осветњење  поткровња  решава  се  према  општим  
правилима . Обликовање  фасаде  је  према  опілтим  правилима . Обавезно  је  формирање  
колског  лриступа  и  пасажа  за  пстребе  паркирања  возила  корисника  парцеле . 

Планирају  се  мање  доградња  уличних  објеката  у: Улици  Саве  Вуковића  број  21 
(парцела  број  9197), Светосавској  улици  број  15 (парцела  број  9170), Улици  Милана  
Ракића  број  5 (парцела  број  9191), Алмаілкој  улици  број  3Оа  (парцела  број  9203) и  
Скерлићевој  улици  број  17 (парцела  број  9599), према  графичком  приказу  број  4. 
доградње  су  могуће  и  у  другим  случајевима , по  истом  принципу  ивичне  изградње  
објеката  у  непрекинутом  низу. дограђени  део  објекта  се  усклађују  са  котом  слемена  и  
венца  основног  објекта, а  обликовање  може  бити  на  савремени  и  традиционални  начин , 
према  општим  правилима , уз  прибавњање  услова  службе  заштите . Како  су  надоградње  
најчешће  над  пешачким  или  колским  пролазима , препоручује  се  задржавање  пешачких , а  
обавезноје  задржавање  колских  пролаза . 

На  локалитетима  Темеринска  улица  бр. 24 и  24а  (парцеле  бр. 9604 и  9605), Улица  
Пстра  Кочића  бр.  26 и  2ц  (парцеле  бр. 9084 и  9085), Улица  Петра  Кочића  бр. 3 и  5 
(парцеле  бр. 9078 и  9079), Стерији iіој  улици  бр.  16 и  lба  (парцелама  бр. 9110 и  9111), на  
углу  улица  Матице  српске  и  Барањске  (парцеле  бр. 9631 и  9632), Улица  земњане  ћуприје  
број  2 (парцеле  бр. 9625/1, 9625/2 и  9625/3, и  друге), постојећи  улични  објекти  се  налазе  
на  две  или  више  парцела  па  се  планира  могућност  припајања  у  једну  грађевинску  
парцелу . На  овим  парцелама  обавезнаје  истовремена  реконструкција  објеката . 

део  старе  илдустријске  зоне  (0,88 ћа) 

Урбанистичка  целина  је  намењена  високом  образовању  и  култури , породичном  
становању  и  пословању . Комплекс  старе  свиларе  и  кожаре  су  планиране  као  површине  
јавних  намејја , а  низ  објеката  у  Улици  Марка  Нешића  се  планира  за  намене  породичног  
становање  и  пословања , односно  објекти  могу  бити  намењени  стамбеним , стамбено -
пословним , пословно -стамбеним  и  пословним  наменама . Намена  пословања  је  из  домена  
услужних  делатности  које  не  генеришу  промет  возила . 

Минимална  nовршина  просечне  стамбена  јединице  је  50 ш2  нето . Постојећи  
објекти  се  могу  реконструисати  или  заменити  вовим  спратности  до  П+Пк. Формирање  
назитка, крова, поткровња  и  осветњење  поткровња  је  полеглим  кровним  прозорима . 
Замена  и  изградња  доградњи  и  дворишних  објекатаје  дефинисана  општим  правилима . За  
све  интервенције  неопходни  су  услови  слу?кбе  загнтите . 

Старіі  градски  цеіітар  (2,65 ћа) 

Ова  урбанистичка  целина  је  намењена  општеградском  центру  и  култури . У  намени  
општеградског  центра  планирају  се  вишепородично  и  породично  становање , пословање  у  
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домену  услуга  и  друго . Објекти  могу  бити  стамбено -пословној  и  пословној  намени . 
Површина  минималне  просечне  стамбена  јединице  је  65 іп2  нето. Обавезно  је  формирање  
пословних  локала  у  делу  nриземне  етаже  нових  објеката  оријентисаних  према  улици. 

Задржавају  се  сви  постојећи  објекти  назначени  на  графичком  приказу  број  4. Све  
грађевинске  интервенције  су  могуће  према  општим  и  посебним  правилима , уз  услове  
службе  заштите . 

Поред  општих  правила, дефинишу  се  посебна  правила  за  изградњу  нових  објеката  
на  појединачним  парцелама . 

Планира  се  могућност  заене  објеката  на  углу  Пашићеве  улице  и  Улице  златне  
греде  (Пашићева  улица  број  8 и  Улице  златне  греде  бр.  1, 3 и  5) према  графичком  приказу  
број  4. Објекти  су  намењени  пословно -стамбеним  наменама 5  а  препоручују  се  искњучиво  
пословање . Спратност  објекатаје  до  По+П+1+Пк  у  Пашићевој  улици, односно  По+П+Пк  
у  Улици  златне  греде. Кота  венца  и  слемена  објекта  у  Пашићевој  улици  број  8, планиране  
спратности  По+П+1+Пк, је  идентична  реперном  објекту  од  посебне  споменичке  
вредности  у  Пашићевој  улици  број  12 (парцела  број  9564). Кота  венца  објеката  у  Улици  
златне  греде  бр.  1, 3 и  5, планиране  спратности  По+П+Пк  је  идентична  коти  венца  и  
слемена  непосредно  суседног  објекта  од  споменичке  вредности , у  Улици  златнс  греде  
број  7 (парцела  број  9568). Објекти  обавезно  имају  кос  кров  са  падом  прсма  Улици  зпатне  
греде! Кров  објеката  према  Улици  златне  греде  може  бити  једноводан , са  обавезним  
падом  према  улици . Не  планирају  се  препусти . Формирање , назитка, поткровња  и  
осветњење  поткровња  решава  се  према  општим  правилима . 

Планира  се  изградња  објекта  на  Тргу  Марије  Трандафил  број  4 (парцела  број  
9658). Објекат  спратности  По+П+2+Пк  је  намењен  пословању . Кота  венца  је  дефинисана  
на  графичком  приказу  број  4. Формирање  назитка , крова  и  поткровња  се  планира  по  
принципима  дефинисапом  на  Скици  број  1. Формирање  препуста  и  осветњење  поткровња  
решава  се  према  општим  правилима . Обликовање  фасаде  је  према  општим  правилима . 
Планира  се  колски  приступ  парцели  и  колски  пасаж, према  графичком  приказу  број  4. 
Обавезно  је  реціавање  паркирања  и /или  гаражирања  возила  на  парцели  према  
нормативима  из  општих  правила . Планира  се  утврђивања  права  службености  пролаза  кроз  
колски  пасаж  и  парцелу, до  парцеле  комплекса  Матице  српске . 

Изградгbом  нових  објеката  треба  да  се  обезбеде  услови  за  паркирање  возвла  на  
парцели , а  могуће  је  у  подрумској  етажи  испод  целе  парцеле , уз  израду  елабората  о  
статичкој  стабилности  непосредно  суседних  објеката . Паркирање  се  планира  према  
параметруједан  стан  —једно  паркинг  место  или  70 м2  пословног  простора  —једно  паркинг  
место . Све  додатне  услови  дефинисаће  служба  заштите . 

Општеградски  центар  у3 Темеринску  улицу  (1,97 ћа) 

Ова  урбанистичка  целина  је  претежно  намењена  општеградском  центру , односно  
пословању  у  домену  услуга, вишепородичном  становању , породичном  ставовању  и  
другим . Објекти  могу  бити  и  у  пословно-стамбеној  или  стамбено -пословној  намени . 

Задржавају  се  сви  постојећи  објекти , односно  планира  се  њихова  савација, 
адаптација  и  реконструкција , и  могућност  изградње  нових  објеката , према  графичком  
приказу  број  4. 

Површина  минималне  просечне  стамбеііа  јединице  је  60 м2  бруто . Приликом  
изградње  нових  објеката , обавезноје  формирање  пословних  локала  у  делу  приземне  етаже  
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оријентисаних  према  Темеринској  улици . С  обзиром  на  ранг  Темеринске  улице  као  
примарне  градске  саобраћајнице  не  препоручују  се  нови  колски  приступи  парцелама . 

Све  грађевинске  интервенције  су  могуће  према  општим  и  посебним  правилима , уз  
услове  службе  заІнтите . 

Поред  оііштих  ііравила, дефинишу  се  посебна  правила  за  изградг-ћу  нових  објеката  
иа  појединачним  парцелама . 

Планиран  је  низ  нових  вишеспратних  објеката  на  Тргу  Марије  Трандафил  бр. 16, 
18 и  22 (парцеле  бр. 9680/1, 9679 и  9677) за  намену  вишепородичног  становања , 
пословања , односно  за  стамбено-пословне  намене. На  планираном  објекту  на  Тргу  Марије  
трагІдафил  број  22 (парцела  број  9677) обавезан  је  положај  пасажа  у3 источни  обод  
парцеле , према  графичком  приказу  број  4. Објекти  имају  раван, односно  кров  малог  
ггагиба , а  највиша  кота  објекта  (кота  слемена, атика  и  друго ) не  сме  бити  виша  од  коте  
венца  уличног  тракта  реперног  објекта  од  споменичке  вредности  - Занатског  дома  на  
Тргу  Марије  Трандафил  број  14 (парцела  број  9663). Формирање  препуста, назитка, 
поткровња  и  освет.њење  поткровња  на  дворишној  фасади  решава  се  према  општим  
правилима . Обавезно  је  решавање  паркирања  и  гаражирања  возила  на  парцели , а  могуће  
је  у  једној  или  више  подрумских  етажа, односно  у  дворишним  крилима , према  параметру  
јсдан  стан  —једно  паркинг  место  или  70 ш2  пословног  простора  —једно  паркинг  место . Не  
планира  се  изградња  дворишних  и  помоћних  објеката . Слободни , неизграђени  делови  
парцеле  се  планирају  за  партерно  уређење  и  озелењавање . 

У  оквиру  парцеле  број  9089 (Темеринска  улица  12) моrућа  је  и  намена  услужног  
паркирања . Задржава  се  постојећи  колски  приступ  из  Улице  Петра  Кочића . 

Планира  се  изградња  новог  објекта  спратности  до  П+1+Пк  (грађевинска  парцела  се  
формира  од  парцела  бр. 9082/1, 9082/2 и  9082/3) на  углу  Темеринске  и  Улице  Петра  
Кочића, према  графичком  приказу  број  4. Обје kат  је  намењен  пословању  или  стамбено -
пословним  намснама . Кота  венца  је  идентична  као  на  непосредно  суседном  објекту  у  
Темеринској  улици  број  12 (парцела  број  9089). Формирање  препуста , назитка, поткровња  
и  освет.њење  nоткровња  решава  се  према  општим  правилима . Колски  приступ  парцели  је  
обавезно  из  Улице  Петра  Кочића, а  паркирање  је  потребно  решити  у  оквиру  парцеле  
према  параметру  један  стан  - једно  паркинг  место  или  70 м2  пословног  простора  - једно  
паркинг  место. 

Могућа  је  потпуна  реконструкција  (замена) објеката  у  Темеринској  улици  број  18 
(парцела  бр. 9069/1, 9069/2 и  9069/3) и  Темерииској  улици  број  8а  (парцеле  бр!  9068/1 и  
9068/2) за  намене  пословања, угостите.њства  и  друго, односно  не  препоручују  се  стамбене  
намене . Објскти  су  сnратности  П+1+Пк. Формирање  препуста , назитка, крова  и  
осветњење  поткров.ња  реіiiава  се  према  општим  правилима . 

Планира  се  изградн)а  новог  објекта  у  Темеринској  улици  број  20 (парцела  број  
906) тако  да  се  уз  Темеринску  улицу  формира  улични  тракт  спратности  до  По+П+2+Пк  
са  дворишним  крилом  спратности  По+1+Пк, и  улични  тракт  са  дворишним  крилом  у  
Улици  Милоша  Обилића  спратности  до  По+П+1+Пк, према  графичком  приказу  број  4. 
Планирана  кота  слемена  дворипіног  крила  се  поклапа  са  котом  слемена  дворишног  крила  
непосредно  суседног  објекта , у  Темеринској  улици  број  22 (парцела  број  9066). 
Формираі -ће  назитка. препуста , поткровња  и  осветњење  поткровња  реџјава  се  nрема  
општим  правилима . Нагиб  кровова  је  према  општим  правилима , а  на  уличном  тракту  у  
Улици  Милоша  Обилића  може  бити  једноводан  са  падом  према  улици . Обавезно  је  
решавање  паркирања  и!или  гаражирања  возила  према  параметру  један  стан  - једно  
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паркинг  место  или  70 м2  послоВНог  простора  - једно  паркинг  место . Колски  приступ  је  из  
Улице  Милоша  Обилића . Предуслов  за  изградњује  рушсње  свих  објеката  на  парцели! 

9.4. СЛОбОДІІе  ПОВШИНС  

Планира  се  партерно  и  хортикултурно  уређење  свих  слободних  површина  и  
скверова  у  оквиру  регулације  улица, односно , на  површинамајавне  намене  саобраћајница , 
као  посебних  урбаних  микроамбијената . 36ог  тога, основни  модел  за  уређење  ових  
слободних  површина  је  интегрисана  улица улица  са  домина iiтним  пешачким  
карактером , са  колским  површинама  у  режиму  успореног  нелинеарног  кретања  које  
усмеравају  мали  зелени  и  пешачки  платои , мањи  број  паркинг  места  и  примена  урбаног  
мобилијара  у  функцији  усмеравања  кретања . 

Слободне  површине , које  се  планирају  за  уређење  су: плато  испред  порте  Алмашке  
цркве, плато  на  углу  улица  Петра  Кочића  и  Стеријине ,јужни  део  Улице  земњане  ћуприје , 
проширење  у  Улици  Матице  српске  и  део  Улице  Ђорђа  Рајковића , према  графичким  
приказима  бр. 4 и  8. Ове  површине  се  намењују  за  доминантно  пешачка  кретања  и  одмор, 
а  неопходне  колске  комуникације  се  планирају  у  истом  нивоу  улице, и  применом  модела  
интегрисаних  улица. У  оквиру  ових  целина  је  обавезно  партерно  и  хортикултурно  
уређење , могуће  присуство  воде  (фонтане , чесме  и  друго ), уметничке  и  споменичке  
скулптуре  и  друго, без  формирања  паркинг  простора . Осим  наведених  локација , могућеје  
формирање  уређених  платоа  и  другим  деловима  Алмашког  краја. Под  одређеним  
условима , ове  површине  се  могу  планирати  као  пешачке  зоне . 

део  Улице  Ђорђа  Рајковића  се  планира  у  режиму  пешачке  зоне. Задржава  се  
постојеће  партерно  уређење  платоа  дворишта  Културне  станице  ,,Свилара  а  планира  се  
дале  уређење  простора  у  делу  Улице  Ђорђа  Рајковића , од  Улице  Марка  Нешића  до  Улице  
Павла  Стаматовића . С  обзиром  на  то  да  плато  и  овај  део  Улице  Ђорђа  Рајковића  чине  
исту  просторну  и  функционалну  и  обликовну  целину , дање  уређење  треба  да  буде  
усаглашено  са  постојећим  начином  обликовања . Задр?кава  се  постојећи  дрворед , а  дале  
уређење  подразумева  допуну  дрвореда  и  линијског  зеленила  уз  улицама  Ђорђа  Рајковића  
u Павла  Стаматовића . Начин  уређења  простора  треба  да  узме  у  обзир  колски  приступ  
објекту  Академије  уметности  и  комплексу  Старе  кожаре, који  се  повремено  користи . 

Све  остале  слободг iе  површиие , пешачки  тротоари , мале  зелене  оазе  и  друге, 
уредиће  се  на  начин  који  обезбеђује  безбедно , приступачно  u непрекинуто  кретање  
пешака . 

Препоручује  се  да  се  у  улицама, посебног  уског  профила  за  кретање  возила  и  
безбедно  кретања  пешака  (Барањска, Скерлићева , Милоша  Обилића , Хаци  Светића  и  
друге ) буду  у  пешачком  режиму  са  могућношћу  приступа  возила  са  свим  елементима  за  
успоравање  кретања  возила . 

Колски  застор  се  планира  у  складу  са  општим  уређењем  партера  заштићене  
културно -историјске  целине, задржавање  постојеће  старе  калдрме  као  застора  свих  
пешачк uх  и  колских  површина, према  посебним  условима  и  мерама  Завода  за  заштиту  
споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

На  графичким  приказима  бр.  4 и  8 су  приказане  локације  за  поставлање  
уметничких  и  споменичких  скулптура . Осим  планираних  локација , уметничке  и  
споменичке  скулптуре  се  могу  поставњати  и  на  другим  слободним  површинама , фасадама  
и  гга  друге  начине, према  посебнuм  правилима  или  прописима . 
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10. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЂУЈЕ  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  
ПРОЈЕКТА  

Обавезва  је  израда  урбанистичког  пројекта  за  Комплекс  Матице  српскс  и  
Библиотеке  Матице  српске . 

11. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

доношење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији , локацијских  
услова  и  решења  о  одобрењу  за  извођење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола  
осим  за  простор  за  који  је  утврђена  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта . 

За  изградњу  инфраструктуре , у  поступку  обједињене  процедуре , неопходно  је  
исходовање  услова  Завода  за  заілтиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада . 

Закони  и  подзаконски  акти  наведени  у  Плану  су  важећи  прописи , а  у  случају  
њихових  измена  или  доношења  нових, примениће  се  ва?кећи  пропис  за  одређену  област. 

Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази : 
Размера  

1. Извод  из  Плана  генералне  регулације АЗ  
2. План  намене  повргпина  1:2500 
3. План  заштите  културних  добара  са  валоризацијом  објеката 1:2500 
4. План  саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  

елементима  парцелације  1:1000 
5. План  регулације  површина  јавне  намене  1: 1000 
б . План  водне  инфраструктуре  1:1000 
7. План •енергетске  инфраструктуре  и  

електронских  комуникација  1:1000 
8. Синхрон  план  инфраструктуре  са  планом  озелењавања  1:1000 
9. Валоризација  објеката  1:2500 
10. Попречни  профилиулица  1:100. 

План  генералне  регулације  Алмашког  краја  у  Новом  Саду, садржи  текстуални  део  
који  се  објавњује  у  ,,Службеном  листу  Града  І-Іовог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  
три  примерка , које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 
По  један  примерак  потписаног  оригинала  Плана  чува  се  у  Скупштини  Града  Новог  Сада, 
Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове , и  у  Јавном  предузећу  ,,Урбанизам  
Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

документациона  основа  овог  плана  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

План  генералне  регулације  Алмашког  краја  у  Новом  Саду  доступан  је  на  увид  
јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, и  путем  
интернет  страна  www.ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ. 



53 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  прсстају  да  важе  у  целости  План  детањне  
регулације  блока  библиотеке  ,,Матице  српске  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр. 14!ОО, 12/03 и  25/06), Урбанистички  пројекат  блока  између  улица  
Скерлићеве , Папгићеве , Матице  српске , Косте  Хаџи  мл. и  Савс  Вуковића  у  Новом  Саду  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  15/00 и  12/03) План  детањне  регулације  дела  
старог  градског  центра  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  42(06). 
гЈлан  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  
І-јовом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  52/1 1, 17/17, 9/18, 22/19 и  50/19), 
План  генералне  регулације  старог  градског  центра  и  Малог  Лимана  у  Новом  Саду  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  45/1 1), План  детањне  регулације  дела  
Алмашког  краја  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  58/10) и  План  
детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића , Београдског  кеја, Марка  
Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  (,,Слу?кбени  лист  Града  
Новог  Сада , бр!  18/10, 32/1 ј  и  14/14) и  План  детањне  регулације  Подбаре  у  Новом  Саду  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 12/11 и  17!1), престају  да  важе  у  делу  за  који  се  
доноси  овај  план . 

План  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Слу)кбеном  листу  Града  
I-Іовог  Сада . 

РБПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-889/2020-1 
29. новембар  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

МЅс.іЈлен  Маринковић  Радомировић  



ШГ(НЕРлн  РН IUДд 1 

, 



На  осјгову  члана  27. став  2. тачка  4. Нравилника  о  садржини  начиіху  и  поступісу  
израдс  докумсната  просторног  и  урбанистичког  планирања  ( Службни  гласх-шк  РС , 
број  З2І 9), 

ИЗЈАВЈЂУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  HЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  АЛМАШКОГ  
КРАЈА  У  НОВОМ  САдУ  

ГІРИПРЕМЛ)ЕН  У  СКЛЛДУ  СА  ЗЛј(ОНОМ  О  ПЛАНИРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  И  ПРОПИСиМА  дОіЗТИМ  НА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, І(АО  
ИДАЈЕ  

- ГјРИпРЕМЈЂЕН  И  УСКЛЛЂЕН  СА  ИЗВЕLиТАЈЕМ  О  ОБАВЛЕј-јОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ  

ОДГОВ  ОРНИ  УРБАНИСТА  

У  Новом  Саду, 02. 11.202 1. годинс  



ПУЕлиуј. СРЕИЈА  
А  ТоНОМНА  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОДннА  
tРАД  НОви  САД  
СКУпмти  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМіјСиЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-889/20 
дала: 21.01.2021. године  
НоВи  САД  

ИЗВЕ HIТАЈ  
О  ИЗВРНЈЕНОЈ  СТРУЧЈјОЈ  КОНТРоЈлј  НАЦРТА  ГТЛАНА  ГЕВІрАЈНГЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  АЛМАјлКОГ  КРАЈА  у  новом  САДУ  ГLРЕ  И3ЛАГАвА  НА  ЈАВВ  УВИД  

Стручиа  контрола  Нацрта  nnana генералне  регуладнје  становања  Алмаіnког  краја  у  Новом  Саду  лре  излагања  најавни  увнд, обавњенаје  на  110. седници  одржалој  10.12.2020. годиие  у  зГради  ЛЈ  ,,Спортски  и  ПОСЛОВНИ  центар Нови  Сад, Улица  Сујеска  број  2, у  амфитеатру  на  Ј  спрату, са  Почетком  у  9,00 часова  и  на  1 14. седв-ици  одржалој  2 1 .0 1 .202 1. тодкне  са  гіочетком  у  09,00 часова  у  згради  Лј  ,,Урбанизам  Завод  за  урбакизам  Новн  Сад, Буд. цара  Лазара  број  З , у  великој  сали  на  ећем  спрату. 

110. седниди  присуствовајш  су: Радоња  дабстијі, председннк  Комисије , Зоран  Вукадіјковић , заменнк  председиuка  Комисије, Васо  Кресовкћ, члан  Комuсије  за  плалове  и  Нада  Munulі, секретар  и  чдаи  Комисије  за  плалове . 
1 14. седкици  присуствовајіи  су: Радоња  дабеткћ, прсдседпик  Комисије , Зораn Вукадиновић . замевик  председпика  Комисије, Радосав  HЈllепаловић  и  Васо  Кресовић , члалови  Комисије  за  плалове  и  Нада  Munuh, сетсретар  Комнсије  за  плаnове. 

Седници  су  Присуствовајги  и  представници  ЈП  Урбакизам  Завод  за  урбаunз  Нови  Сад, Градске  уnраве  з  урбанизам  и  грађевиіјске  послове  н  Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  ннвестиције  

Нахон  уводног  образложења  одговорног  урбалисте  из  ЈГј  Урбанизам  Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад, као  обрађивача  пдана, Комисијаје  копстатовала  следеће: 

Да  је  Одлука  о  изра,гги  плаиа  генераЈпте  регулације  стаnовања  Алмаілког  краја  у  Новом  Саду, усвојена  na LIX седШти  Скупіптине  Града  Новот  Сада  одржаној  28. фебруара  2012. године  ( Службени  лист  Града  Новог  СадаІ  број  9/20) са  Решењем  о  неприступању  изр&дн  стратешке  Процене  утицаја  ллана  тенералне  регуладије  стаповања  Алмагпког  краја  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  плада  генералие  ретулације  сталовања  Алмаілког  краја  у  Новом  Саду  бно  је  на  рапомјавпом  увиду  у  перuоду  од  27.05.2020. тодкпе  до  10.06.2020. тодине  

Надрт  плана  генераште  регулације  стаиовања  Алмавцсог  краја  у  Новом  Саду, израдило  је  Јавио  предузеће  ІІурбавизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  110. седници, одржаnој  10. децембра  2020. године  Комисија  за  планове  залочелаје  стручву  ковтролу  Нацрта  Плаnа  генерадне  регулацнје  стаnовања  Аглашког  іcpaja y Новом  Саду, и  том  



сгУШІсм  донела  посебан  заклучах  који  оллаже  доГ-Јошсње  конаног  става  док  се  Ее  НзВрпЈе  к  ;рекције. 

На  114. седници  Комисије  за  плаиове  којаје  одржана  21. јануара  2021. године. Ko?іucuja за  планове  наставилаје  разматрање  Надрта  плаиа  гснералне  регулације  стаііовања  Агліашког  храја  у  Новом  Саду  и  том  прилиКом  је  захњучено  да  је  Нацрт  плана  припремњч  у  еклзду  са  Захопо  о  плаиирању  и  изградњи  ( Службени  гласпик  Реnублике  Србије , бр. 72/09, 81/09 исправтса, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/1З-УС, 98!13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон  л  09/20) као  и  да  је  коригован  у  складу  са  3акњтпсом  Комисије  за  планове  -са  110. седнице  оД  10.12.2020. године. 
Комисија  за  плаHове  сматра  даје  потребно  ісориговати  Нацрт  плаuа  на  следећи  наІшн: 
-у  Текстуалиом  делу  додати  реченицу  да  се  габарити  планираних  објеката  усклађују  са  габаритима  постојећ -х  суседних  објеката; 
-мнннмајпіе  просечие  поврпіине  стамбенихјединица  исказати  као  нето  површине, 
-кориговати  спраптост  нових  дворишuих  објекгата  тахо  да  уместо  п+Т, спратксст  буде  П, 
-котирати  габарите  плаuuрањ  објеката  иа  местима  где  Недостају  основни  елементи  којима  се  дефинитnе  габарит  ових  објеката . 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  стаповима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  генералне  регуладије  стаиовања  Алw пгког  краја  у  Новом  Саду  може  се  упутити  у  даЈЂи  поступајс  донопіења  плапа, у  складу  са  чјпшом  50. Закона  о  плаnирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС. 24/11, 121/12, 42/ІЗ-УС, 50/13-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Закон  и  09/20). 

Извештај  доставити: 

1. JTІ  Урбаuизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  зем.уњиште  и  инвестицнје  
З. Градској  управи  за  урбаітизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  улраву, прописе  и  урбанизам  
5.Архиви  

Секрітар  І(омијје  

Нада  Милић, дилл.И-Нж.арх . 

Предссдник  Комисије  
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В.д. Начелника  
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

\  
Радоња  дабетић, Дипл.инисарх. дејан  Михајловић  



РЕЈТУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНоМк  ПоКРАл  војводинл  
гРАд  нови  слд  
СКУпШТИнА  РЛдА  ноВог  САДА  
КОМ}јСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V-35-889/20 
Дана: 19.08.202!. године  
НоВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  IUL4НА. ГЕПЕРАЈПІЕ  РЕГУЛАі]ИЈЕ  

АЛМАШКОГ  КРАЈА  У  НОВОМ  САДУ  

Комисија  за  планове  Скулјцтинс  Града  Новог  Сада, на  142. (јавној) ссдцици  која  је  одржана  дана  
19.08.2021. године  у  згради  ЈП  ,,Спортски  и  пословцн  цснтар  Војводина  Нови  Сад, Сугјеска  број  2, 
у  амфитеатру  на  I слра-гу, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извсштај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  генералне  ретулацијс  Аімаіпког  краја  у  Новом  Саду. 

142. (јавној ) ссдници  присуствовазтј  су: Радоња  Дабстић, председник  Комисије, Зоран  
Вукадиновић , замсних  председника  Комисије, Васо  Кресовић , Милан  Ковачевић  и  Иван  
Бракочевић , чланови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  и  члан  Комисије  за  плановс. 

Одлука  о  израда  плана  генералне  рсгулације  Азгмашког  краја  у  Новом  Саду, усвојена  јс  на  LIX 
ссдници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  28. фебруара  2020. године  ( Службсни  лист  Града  
Новот  Сада  број  9/20) са  Решењем  о  неприступању  израдн  стратешке  продене  утицаја  плана  
генерајгне  регулације  становања  Алмаптког  краја  у  Новом  Саду  на  животну  срсдину. 

Кондегп-уанни  оквир  плана  генералне  регулације  Алмапког  краја  у  Новом  Саду  био  је  на  раном  
јавном  увиду  у  периоду  од  27.05.2020. године  до  10.06.2020. годипе. 

Нацрт  плана  генералнс  рсгулације  стаиовања  Алмапіхог  краја  у  Новом  Саду, нзрадило  јс  Јавно  
предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  110. седници, одржадој  10. дсцембра  2020. годинс  Комисија  за  планове  запоіела  јс  стручну  
контролу  Нацрта  плана  генералнс  регулације  Алмашког  краја  у  Новом  Саду, и  том  приликом  
донела  посебан  3аклучак  којим  одлаже  доношењс  коначног  става  док  се  не  изврше  корекције. 

На  114. седвици  Комисијс  за  плаиовс  којаје  одржана  21. јануара  2021. године, Комисија  за  планове  
наставила  је  разматрање  Нацрта  плана  генсралне  регулације  Алмашког  краја  у  Новом  Саду  и  том  
приликом  је  закњу-чено  да  је  Нацрт  плана  нрипрсмњен  у  складу  са  Законом  о  плаunрању  и  изградњи  
( 1Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС, 50/13-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, З  1(19, 7/19-др.закон  и  09/20) као  и  даје  коригован  у  
складу  са  Закњучком  Комисије  за  лланове  са  1 10. седницс  од  ј  0. 12.2020. годинс. Том  приликом  јс  
Комисија  такође  констатовала  да  су  потребне  корекције  нацрта  плана  које  су  наведене  у  Извештају  
о  извршеној  стручној  ковтроли. 

Нацрт  плана  генералне  регулацијс  Алмашког  краја  у  Новом  Саду  је  изложен  на  јавни  увид  у  
периоду  од  0&07.202 1. до  04.08.202 1. године  (чије  је  оглаціавање  објавлено  у  листу  дневник  од  
06. јула  202 1. године). У  току  јавног  увида  доставњсно  је  13 (тринаест) nримедби  на  Нацрт  нлана, 
пітоје  обрађивач  nлана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеномјавном  увиду. 
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јlјиімелба  број  2  

(поднссилац: Милан  Ботић, Улица  Петра  Кочића  2, Нови  Сад) 

Примедбом  се  предлаже  да  се  спратност  псстојећег  објекга  ynunіe са  подрумом  (По+П+Пк), јер  објекат  
има  подрум. 

Компсија  за  планове  лрлхвата  прпмедбу. 

Примсдба  бро  3  

(гходвосилац: Зоран  Марјановић , Скерлићева  5, Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  постојећи  објекат  број  4 иа  дворнідној  гхарцели  број  9586/1, која  је  

функдионално  повезава  са  постојећі  уличним  објеісгом  који  се  налази  на  парцели  број  95Ѕ6/2. Парцела  

број  9586(1 јесте  површина  осталих  намена  припада  Граду  Новом  Саду, а  уличнхх  објекат, у  целини  на  

парцели  број  95%/2, је  у  приватном  власниілтву . Примедбом  се  предлаже  да  се  за  дворшлни  објскат  (са  

ознаком  број  4) формира  посебна  парцела  која  би  се  на  тај  начин  могла  отуђити  од  Града  Новот  Сада. У  

прилог  овом  прсдлогу  је  доставлено  мишјење  Градске  управе  за  имовинуи  имовипско-правне  кослове  

о  процедури  прибавњања  землиuјта  за  редвону  улотребу  објеІста. 

Комисија  за  плапове  део  примедбе  прихвата, а  део  примсдбе  пе  прпхвата, уз  образложеае  
обрађнвача  дато  у  извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  4  

(подносилац : DOO GREEN CONЅTRUCІON, Пролетсрска  улица  49, Каћ) 

Примедба  се  односи  на  парцелу  број  9622 на  углу  улица  Саве  Вуковнћа  и  Земњане  Ђуприје. 

Примедбом  се  указује  да  је  на  овој  парцели  важећим  планом  била  планирана  могућност  градње  

објекта  спратности  По+П+2+Пк. Такође  се  се  истиче  да  је  гіредуслов  за  изградњу  била  обавеза  

припајања  мање  суседне  карцеле, тада  у  власнинітву  Града  Новог  Сада. Планом  који  је  био  на  јавном  

унџју  планираиа  је  нижа  сnратност  По+П+Пк  до  По+П+I+Пк, а  предлог  је  да  се  за  целу  парцелу  

плапира  иста  сnратност  По+П+ ј  +Пк. Примедбом  се  такође  указује  да  је  ілирина  плапираног  

трахсга  од  13 гп  неповолна  због  манеарисања  и  смештања  возила  у  подрумску  етажу  намењене  

гаражирању  возила  паје  предлог  да  ширина  тракга  буде  15 м. Примедбом  се  указује  да  је  ллаиирана  

мила  висина  назитка  0,5 гн  и  предлаже  већа  како  би  се  организоваЈіа  квалитетнија  организација  у  

поткровњу. У  примедби  се  предлаже  и  да  сс  планнрају  препусти  на  дворипЈним  фасадама  у  ширини  1,2 м. 

Испуњавањем  свих  предлога  не  би  сс  одступило  од  основног  концепта  плана, а  подносилац  

примедбе  не  би  био  ускраћен  у  односу  ва  обuм  nрава  којије  имао  у  трснутку  стицања  (власниілтва) 

над  катастарском  парцелом  9622 КО  Нови  Сад  1. 

Комиеија  за  планове  део  примедбе  крпхвата, а  део  іхримедбе  нс  прнхвата , уз  образложеІ Lе  

обрађпвача  дато  у  Извеппају  о  спроведеном  јаввом  увиду. 
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Еомнспја  за  пл2нове  део  прпідб  прхввта, дсо  дісд6с  де  прлхвата , а  за  део  прнгјдбе  сматра  да  анје  ссновапа, уз  образложење  обрађдвача  Дато  у  Извеиітају  о  спроведсном  јавио  Увиду, осnм  за  четврти  део  примедбе  који  ее  одпоси  да  пЈланпрНгу  дограцњу  коNтплекса  Матице  српске. 
Комисија  сматра  да  планом  треба  предвндети  мог)ћност  конкурсн  разраде  доград: е  комплекса  Матuце  српске  н  зелене  површине  у  оквиру  парцеле. 

Примедба  број  7 

(подносилац: Atn markom - сом  Марко  Марковић, Улица  3еМЈЂане  Ћуприје  15, Нови  СаД) 

Примедбом  се  скреће  пажња  даје  блоковски  низ  спратности  Су+П+4+Пк  односно  П+6 према  Марка  
МнјЂанова. 

Комиснја  за  планове  сматра  да  примедба  није  ос!јоваИа , уз  образложење  обрађ!!вача  дато  у  
Hзвештају  о  спроведевом  јавпом  уви . 

Примедба  број  8 

(подносилац: Горан  Еожић  за  Србислава  Рашховића, Улица  1. октобра  1, &ла  Uјжва) 

Примедбом  се  констатује  да  rІo важећем  плану  основа  планиранот  објепа  и  зноси  335 м2, а  на  
суседној  парцели  број  9646 (Стеријина  уллца  7) је  490 м2  . На  основу  предлота  плана  површинс  парцеле  
у  Стеријиној  улици  9 је  109 м2  (задржава  се  постојећи  објскат) а  у  Стеријиној  7је  522 м2. Предлогје  да  
се  формнра  нови  улични  трап  тако  што  ће  се  формирати  у  одвосу  па  положај  дворигпних  фасада  
непосредно  суседних  уличннх  објеката  у  Стеријиној  бр. 7 и  11, и  формирање  дворшјіног  објсктау  дну  
парцеле  у  складу  са  планиравим, непосредно  суседним  дворигпним  крилом  на  парцсли  9646 
(Стсријина  улида  7). 

Комисuја  за  плапове  део  примедбе  прнхвата, а  део  примедбе  не  прихвата, уз  образложење  
обрађнвача  дато  у  извештају  о  спроведсном  јавном  увиду. 

Примедба  бро  9 

(подносиоци: Удружење  трађана  Подбаре  Лпмапіави , Улица  Саве  Вуковића  21, Нови  Сад) 

Примедба  се  састоји  од  3 дела. 

1. Пршедбом  се  скрсће  пажња  да  је  у  тскстуалиом  делу  плана, у  поглавњу  9.3. на  страни  47, 
потребнојасније  дефинисати  који  сс  објекти  задржавају, јср  суна  графици  приказали  само  уличнu 
објекти. 

2. У  последњем  пасусу  овот  поглавња  јс  потрсбно  прецизније  дефинисаги  статус  објекта  у  
Стсријипој  узгици  7. У  складу  са  Одлуком  о  заштити  и  стилом  писања  плана  предлажсмо  да  се  
планира  задрисавањс  објекта  у  Стеријииој  7. У  том  смислу, у  примедби  се  предпаже  да  сс  и  ова  
парцела  третнра  као  и  све  другс  nарцеле  у  Плану, односно  да  се  планира  задржавање  постојећег  
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(подносвоци : Еошко  Ћирак  и  далибср  драгол.есић, Косовска  улица  34)  Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  парцелу  број  9257/2 (Улица  Земжане  Ћуприје  1 5). 

Примедбом  се  предлаже  да  се  предметна  парцела  изузме  из  плана  и  да  се  примони  стари  
урбанистички  план  који  предвиђа  П+З+Пк  из  разлога  што  угао  улица  Земл.ане  Ћуприје  и  Милана  
Ракића  сам  пе  себи  припада  новоформираном  тргу  где  све  остале  зграде  (..) имају  П+3+Пк1 . 

Комисија  за  планове  нс  прихвата  примедбу, уз  образложене  обрађивача  дато  у  Извеuітају  о  
снроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  12  

(подносиоци : Завод  за  заштиіу  споменика  културе  Града  Новог  Сада, Булевар  Михајла  Пупина  
20/1, Нови  Сад) 

Примедба  се  састоји  од  15 делова. 

1. У  оделкуброј  3.1. Сао5раhајна  инфраструктура  се  натгошње  да  се  лланира  
ронструкіхија  ракрсиице  лиЦ&ЗмЈБЦс  Ћувріје, Милана  Ракића  и  Ђора  
Рајрићау  КЛ  ичкчтвороЈраку  раскрснииу, што  сматрао  неоправдадо  
јср  Њ  Узјица  орРајkовића  .дсламлио  затворена  (у  делу  од  Улице  Пав.ла  
Стаматовића  дб  Улице  Марка  Henіuha), да  Улица  Милана  Ракића  иіје  
фреквснтиа  и  користи  е  саокао  паркинг. На  овај  начил  би  једна  од  рсткнх  
золених  поврдЈина  уАлмашком .крају  бнла  уништена. 

2. У  одењку  3.3. Енергетска  тдіфраструктура , соларна  енертЈја  и  Активнн  
соЈхарви  системи  је  нав. дсіго  да  се  код  паснвних  соларник  систсма  
Дозвол.ава  се  доградња  ста*леника, чија  се  ловрптина  не  рачука  код  ивдекса  
изграђености  и  икдекса  заузетости  парцеле  уколихо  е  поболпіава  енерге.тска  
ефикасност  објекта. Код  објеката  свик  намепа  на  фасадама  одговарајуће  
оријентације  поредстаклеиипадозвоњава  се  при . ена  остаздіх  пасивник  система  
ізгтих  колскіраТромб-Мипзсловох  звда .и  сл. Иакојс  ова  примсдбавсћ  

била  прднета  од  ове  службе  на  ралот  јавном  увиду  оі  нвсу  траЂенс  па  кх  
понаіл.амо: посгвјваис  срларних  колскторапа  уличдим  фасадмпЈ  површинам  
(као  и  крововима  као  пета  фасада) није  моуh, какона  објскгима :који  с  wвају, 
тако  и  на  објсісгима  који  ћс  бити  замеwепи. Примедба  се  одтіоси  и  на  садржај  
оде. ка  број  35. Едектронске  комујпікациј& тде  стоји  да  се  Плакирасе  и  
дазве  поставзвање  ултисdрвиспих  платформи  н  другс  опреме  у  уличпим  
кабинетцма  у  склопу  децентрализације  мреже . И  ову  ііримсдбу  понавјвамо: 
елсменти  већих  дімензпја  као  ткто  су  гiрикњучии  електорормари  улкчки  
кабин.dти  са  тслекомвикацноном  опремом  и  сл. антенски  системи  са  базним  
станхцама  мобилнс  телсфрiгијс,  се  не  могу  поставл.ати  на  уличкам  фасадама  
пqстојећих, објеката.којк  се  реконсТруИНіу , нити  објскатакоји  ссградс  нз  истог  
разлQга. Свс  ове  примеде  се  одtјосс  на  сушпшу  заідтнте  Алмалхког  іфаја  за  
просторну  културно  историјску  целииу  је  чуван.е  наслсђсног  а [б gеЈта  те  
урбалог  и  архктектнког  наслеђа  ііrі o би  овu елсмекте  на  фасадвма  и  
кровоима  објскатwсвакако  ітруіпили, те  захтевамо  да  сс  ове  одрсдкнце  укину . 

Њихово  евентуално  тјоСТаЛање  могуће  је  у  пасаж , на  дізоришвим  фасадм  



деградирати  Гјбменик  kулзре  и  заштићену. ОКОЛHН  истог. Пuірбно  јс  
тахође  појасвитн  даје  гаража  у  оквиру  Коіпглекса  Матнце  српске  плаиирана  
за  потребејаансг  лркинта  нли  само  за  потребе  комплекса  Матиц&? Уколіке  
иије  пзтанирано  да  гаража  будсјавна. где  је  планирао  пркирање  посетиоца?1  

б. У  одсњку  9.3. Посебна  правнла  уређења  и  лрапила  грађења  за  повріливе  
осталкх  намена  по. урб.анис-пІчким  целинама , а  всзаио  за  изграді .у  новог  
објеісга  у  Стеријиној  7, рсченицу  у  оквиру  псткров.ња  могућа  су  два  нивоа, 
потребноје  изаЦии  ббиром  даје  у  сулротности ;са  већ  и-затим  Іbловима  и  
мерама  техничке  заіптите;издатс  од  Завода  за  заіптиту  споменика .културс. 

7. Бициклистичс  сгазе, у  поглавњу  број  3.1. се  спомиње  изградва  
бицнкЈмСТичје  стазе  јфк  Темсринске  улицс. У  графици  је  п$іказана  
бHДИКЛИ.сгичка  сгаза  само  на  севсрној  граиици  у  делу  изНад  Алмашке  улицс, 
а  у  делу  где  ј  уtг,ртака  бициклистічка  .стаза  дуж  Темеринске  улиде, јер  са  
стран.с  ксја - ниј,с  у  обухвату  Плана. Да  ли  је  бициклистичка  стаза  планкрааа  
старне  изи  непарне . страке  Темеринске  улице? 

8. Иако  је  у  Текст)  наведсно  да .паркинзи  ниоу  уцртани. у  неким  деловима, дуж  
улица, на  .графич-ком  .прикау  они  .су  -уцртаии  ла  .је  овај  сегмент  потребно  
усагласнти. 

9. У  одсњку  Носебна  nравwа  за  онремање  простора  ннфраструктуроз , ір. 1 1 
наводи  се  даје  Најмања  ширина  коловоза  јс  3 м, бициклистичких  стаза  2 ni, 
Тротоара. 1 гп. С  обзиромиа  веома  ускс  попречие  профиле :улица  дефинисати  
дд.је  могу1 а  ужа  пцгрина  бициклиоти .чк  uгазс  0,8 - 1 тп  и  да  ли  јс  могућа  
првмена  једномсрдих  бициклистичких  стаз.а  1 пі? Двосмерни  
бициктшс-гички  аобрађај  2 м: а  већем  дслу  проuгора ,због  ширине  уличішх  
профила, нсће -би-іи  -мQrућс- остарти . 

10. У  одевку  Паркирање  и  гаражирање  возала  u бициказіа, .стр. 12 није  наведен  
потреба)т  број  паркuнг  -мсста  за  .на? сну  кузпуре, док  је  за  дуге  дслатности  
навсдена. Размотрити  опцију  вавођења  потребног  бр.оја  паркинга  за  потребе  
кузпује, с  обзиром  напостојањс  институцна  кузлурс.на  овом  П )друЧЈу . 

і l.Прсдвиђа  се  уређењс  паркинга  перфорираним  ппочама  са  травом  стр. 12. 
1 Овај  вид  завршне  о&хоге  нијс  оправдан  у  овом  дслу  града  те  г:а  трсба  
избацнтu, с  обзфом:.да  се  на  страни  56. Наводи  Кблски  засіпор. ce nnaііupa y 

скла )у  са  опііuм  уређењем  партер -і  зпатићне  културно  . стојжјске  
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В.д. Начелаика  

Градске  управе  за  урбаиизам  и  грађевиаске  послове  

( 

( , _ 

/ -у/ј-- L- 

Јј V) 

. 

З. Кула  на  углу  објекта, 

4. Раванкров  
5. Изједначавање  са  суседним  угаопим  објектuма  који  својим  позицијама  депарујдавају  

остатку  блока  и  окренути  су  према  објектима  исте  спратности . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  
спроведедом  јавногі  уви . 

*** 

Комисија  сматра  да  је  у  Нацјлу  потребно  дефинисата  услов  да  је  за  све  врсте  интервепција  у  
урбанистичкој  целипн  језгро  Алмашког  краја  обавсзно  исходовати  условс  3авода  за  
заштиту  спомеіткка  културе  Града  Новог  Сада. 
Комисија  сматра  да  је  у  Нацрту  у  опјптим  правилима  грађења  потребnо  дефпкпсата  да  јс  у  
волумену  поткровња  могуће  дефинисати  једпу  корнсну  етажу. 

Сходно  члану  50. Закона  о  лланирању  и  изградњи , извсштај  се  доетавња  обрађивачу  плапа  
на  надлежно  поступање. 
Накоіі  поступања  по  овом  Њвештају, обрађивач  плапа  ће  плаиски  докумспт  доставити  
надлежном  opraіІy градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  дојІошев)а. 

Овај  Извештај  је  саставни  део  Записника  са  142. седнице  Компеије  за  планове  од  19.08.2021. 
годипе. 

/ 
пгд  , к  комисиј-в  

јРадоња  Дабетић, дипл.кнж.арх. 

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. Зоран  Вукадиновuћ. дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовиh, дипл.инж.арх. 

З. Радосав  Шћепановнћ, дипл.unж.арх.  

4. Милан  Ковачевић, дипл.икжарх. 

5. Иван  Бракочевић , дипл.ииж.арх. 

б. Јасмина  Лазић, маот.инж.арх. 

711  
ј/ ( Ј  
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