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На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008) Скупштина Града Новог Са-
да на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
МАЛОГ БЕОГРАДА – ВЕЛИКОГ РИТА II 

У НОВОМ САДУ

1.0. УВОД

1.1. Основ за израду плана

План детаљне регулације Малог Београда – Великог 
рита II у Новом Саду (у даљем тексту: план) израђен је 
на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације 
Малог Београда – Великог рита II  у Новом Саду (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, број 14/2007). 

Плански основ за израду плана је Генерални план 
града новог Сада до 2021. године – пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006) (у 
даљем тексту: Генерални план) који је утврдио смерни-
це и критеријуме за уређење просторних целина и зона. 

1.2. Положај, место и карактеристике простора

Простор обухваћен планом, намењен је Генералним 
планом  породичном становању, мешовитој намени 
(становању у функцији обављања делатности) и комп-
лексу ванболничке заштите (здравствена установа).

Бруто површина грађевинског рејона обухваћеног 
планом износи 86,51 ha. 

Обухваћени грађевински рејон припада северном 
делу града, источно од Темеринске улице. Са северне 
стране границу плана чини продужетак Улице Отокара 
Кершованија, са јужне стране Канал Дунав – Тиса – Ду-
нав, са истока граница је одређена простором који је 

Генералним планом планиран за заштитно зеленило и 
Спортски центар “Стрелиште”, док је западна граница 
простора намењена општеградском центру и парковској 
површини, за који је донет Регулациони план простора 
улазног правца дуж Темеринског пута у Новом Саду 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 22/2002 и 
12/2003). 

За овај простор донети су Детаљни урбанистички 
план “Мали Београд – Велики рит” I (“Службени лист 
Града Новог Сада” бр. 13/95 и 17/2003), Регулациони 
план мешовите намене “Мали Београд - Велики рит” у 
Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
2/2003 и 12/2003) и План парцелације локалитета “Ми-
шин салаш” у Новом Саду (“Службени лист Града Новог 
Сада” бр. 19/98 и 17/2003). 

Објекти на овом простору грађени су претежно на 
основу плана, али често и нелегално, па се овим пла-
ном прихвата стање на терену, колико је то могуће. 

2.0. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА

Грађевински рејон који ће се обухватити планом на-
лази се у КО  Нови Сад III и КО  Нови I, унутар следеће 
границе:

 За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је тачка  на пресеку осовине улице Стефана 
Дечанског и Отокара Кершованија у КО Нови Сад III. 
Даље, граница скреће у правцу истока, прати осовину 
Улице Отокара Кершованија и продуженим правцем до-
лази до западне границе канала,  парцела број 3178/1. 
Од ове тачке граница скреће у правцу југа, прати запад-
ну границу парцеле број 3178/1 до тромеђе парцела бр. 
3178/1, 588/13 и 588/1, затим скреће у правцу истока, 
пресеца канал и наставља планираном северном регу-
лационом линијом Улице Никанора Грујића до пресека 
са источном регулационом линијом планиране улице. 
Даље,  граница скреће у правцу југа, прати источну ре-
гулациону линију планиране улице до пресека са про-
дуженим правцем јужне регулационе  линије  Улице Ни-
канора Грујића.  Од ове тачке граница скреће у правцу 
истока, претходно описаним продуженим правцем до-
лази до тачке на пресеку са источном границом парце-
ле број 772, скреће у правцу југоистока, прати источну 
границу парцела бр. 772, 773, 3224/1, затим западну 
границу насипа, парцела број 3218/3,  до пресека са 
планираном јужном регулационом линијом Улице Ђако-
на Авакуна. Даље, граница скреће у правцу запада, 
прати планирану јужну регулациону линију Улице Ђако-
на Авакуна до пресека са источном границом парцеле 
број 2699, затим скреће у правцу југа, прати источну 
границу парцела број 2699 и улази у парцелу број 2621 
до пресека са планираном јужном регулационом ли-
нијом Улице Димитрија Бугарског. Од ове тачке граница 
скреће у правцу запада, прати јужну регулациону ли-
нију Улице Димитрија Бугарског до пресека са источном 
границом парцеле број 2711, затим скреће у правцу југа, 
прати источну границу парцеле број 2711 и северну гра-
ницу парцеле број 3228/2 до пресека са продуженим 
правцем источне линије канала на парцели број 3301. 
Даље, граница скреће у правцу југа, прати источну, а 
затим западну линију канала на парцели број 3301 и до-
лази до границе катастарских општина Нови Сад III  и 
Нови Сад I, затим скреће у правцу северозапада, прати 
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границу КО Нови Сад III  и КО Нови Сад I до пресека са 
јужном регулационом линијом  планиране улице. Од 
ове тачке граница прелази у КО Нови Сад I, прати јужну 
регулациону линију  планиране улице до пресека са 
осовином Улице Емануила Јанковића, затим прати осо-
вину Улице Емануила Јанковића, прелази у КО Нови 
Сад III, наставља да прати осовину улице Емануила 
Јанковића, Живојина Ћулума и Стефана Дечанског и 
долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа 
границе грађевинског рејона.

Површина која ће се обухватити  планом је 86,52 ha.

3.0. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Просторна организација се заснива на елементима 
дефинисаним Генералним планом и затеченим стањем. 

Уважавајући постојеће уличне правце који су наста-
ли интерном парцелацијом, дефинисан је положај и ши-
рина регулација улица, али су задржане и улице или 
делови улица из Детаљног урбанистичког плана доне-
тог 1995. године уз које су изграђени објекти на основу 
тада важећег плана. На слободним теренима саоб-
раћајнице се планирају тако да се успостави међусобна 
повезаност, на што бољи начин. 

Од ванстамбених намена, планира се комплекс на-
мењен здравству, односно ванболничкој заштити, као и 
мањи општеградски центар уз Улицу Емануила Јанко-
вића. Издвојене су површине, дефинисане условима 
надлежних комуналних организација, где није могућа 
изградња било које врсте (заштитни појас уз мелиора-
ционе канале и уз насип). 

Становање
У граници плана, највећу површину обухвата про-

стор породичног становања. Постојећи породични 
стамбени објекти покривају равномерно цело подручје 
Малог Београда – Великог рита, а планира се даља ре-
ализација изградње објеката на основу правила 
уређења и правила грађења. 

Становање на овом простору планира се као поро-
дично на парцели. 

Саобраћајна мрежа планира се тако да се решење 
максимално прилагоди постојећем стању (правци и ши-
рине улица). 

Изграђени објекти на мањим парцелама, уске и дуге 
улице условљавају мале блокове, што је нерационалан 
облик блока са улицама ширине и око 3 m. Оваква не-
одговарајућа величина блокова и парцела се задржава, 
што свакако има утицаја и на формирање нових блоко-
ва где је тек започета изградња. 

Подручје породичног становања представља и зна-
тан потенцијал за развој различитих активности које се 
могу обављати у оквиру објеката или на парцели. 

Мешовито становање
Под мешовитом наменом подразумева се становање 

у функцији обављања делатности. Ова намена планира 
се у југоисточном делу Малог Београда – Великог рита, 
уз спортски центар "Стрелиште". 

У оквиру те намене, уз становање планирају се раз-
личите делатности из области услужног и производног 
занатства (изузев расутих, експлозивних и запаљивих 
материјала и секундарних сировина). На парцели је, по-
ред стамбеног објекта, могуће градити и пословни обје-
кат. 

Површина мешовите намене износи 7,60 ha. 

Простор за ванболничку заштиту
На површини уз Улицу Емануила Јанковића планира 

се простор за објекат ванболничке заштите, као што су: 
амбуланта, здравствена станица и сл. Укупна површина 
комплекса износи 1,62 ha. 

Општеградски центар
Општеградски центар планира се на углу улица Ема-

нуила Јанковића и Марије Кири, површине 0,34 ha и на-
мењен је садржајима свакодневног снабдевања. 

Површина намењена општеградском центру пред-
ставља две целине у оквиру којих се не планира парце-
лација. У оквиру наведеног центра не планира се ста-
новање. 

Зелена површина
На самом југу насеља, уз Канал Дунав – Тиса - Ду-

нав, планира се зелена површина за слободне рекреа-
тивне активности, површине 0,42 ha. 

3.1. Подела на просторне целине

Постојећа изграђеност и постојеће и планиране са-
обраћајнице, одредиле су да се цео простор у оквиру 
границе плана подели на три целине, унутар којих ће се 
формирати грађевински блокови. 

Специфичност целине 1 представља простор старог 
насеља Мали Београд, густо насељен, малих парцела 
и са неодговарајућим колским прилазима. 

Остале просторне целине представљају зоне у који-
ма је делимично реализована породична стамбена из-
градња. 

3.2. План поделе простора на јавно и 
  остало грађевинско земљиште

Планом je јавно грађевинско земљиште разграниче-
но од осталог грађевинског земљишта. Од целих и де-
лова постојећих парцела образоваће се парцеле јавног 
грађевинског земљишта, према графичком приказу. 

Јавно грађевинско земљиште:
- cаобраћајнице: целе парцеле у КО Нови Сад III: 

460/6, 461/3, 462/2, 462/5, 462/7, 581/2, 581/10, 582/4, 
583/6, 584/4, 584/8, 585/4, 586/11, 587/4, 588/12, 589/1, 
590/14, 590/15, 591/3, 591/4, 592/2, 593/2, 593/6, 594/2, 
594/5, 594/8, 595/2, 595/5, 595/8, 595/17, 595/18, 596/7, 
596/8, 596/9, 596/10, 596/11, 596/12, 596/13, 596/14, 
596/15, 596/16, 596/17, 597/1, 597/9, 597/14, 597/18, 598/3, 
598/4, 598/15, 599/2, 599/7, 599/10, 599/11, 600/2, 600/9, 
600/10, 601/2, 601/4, 601/12, 602/2, 602/4, 602/6, 603/4, 
603/9, 604/2, 604/6, 604/7, 604/8, 604/9, 604/10, 605/1, 
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605/17, 606/2, 609/4, 610/2, 611/2, 611/9, 612/8, 612/9, 
612/10, 612/11, 612/13, 613/1, 631, 637, 663, 664, 676/1, 
676/2, 676/3, 676/5, 676/6, 676/7, 680/4, 680/5, 682/4, 
682/16, 682/17, 682/18, 682/19, 682/20, 682/28, 683/1, 
683/2, 683/3, 683/4, 683/5, 683/6, 683/7, 684/7, 684/20, 
684/35, 684/39, 684/40, 684/55, 684/65, 684/66, 686/4, 
687/4, 687/7, 687/8, 687/13, 687/14, 687/16, 687/19, 687/20, 
689/4, 689/5, 689/6, 690/9, 691/9, 692/7, 693/1, 693/11, 
693/12, 695, 696/1, 696/10, 696/22, 696/23, 696/24, 699/10, 
702/3, 702/5, 704, 705/1, 705/6, 705/12, 705/18, 705/19, 
707/1, 707/3, 707/7, 715/5, 716/1, 717/5, 717/6, 718/1, 718/3, 
719/2, 724/4, 725/31, 725/44, 725/45, 725/48, 725/50, 
725/51, 727/18, 728/16, 728/17, 729/1, 730/4, 730/5, 731/3, 
731/6, 731/7, 737/3, 739/4, 740/4, 740/10, 744, 767/14, 770/3, 
770/5, 770/8, 770/12, 770/13, 771/4, 771/6, 771/8, 771/12, 
2638, 2649/13, 2650/13, 2651, 2652/2, 2659/4, 2660/6, 
2660/7, 2661/1, 2662/4, 2662/11, 2662/12, 2662/14, 
2662/15, 2668/33, 2668/34, 2668/35, 2668/36, 2670/2, 
2671/3, 2676/2, 2677/9, 2677/10, 2678/11, 2679/7, 2679/8, 
2680, 2681/3, 2681/4, 2682/3, 2682/4, 2682/5, 2683/2, 
2684/1, 2684/7, 2685/1, 2685/2, 2685/3, 2686/8, 2691, 2711, 
2713/1, 2718/3, 2718/5, 2718/8, 2724/4, 2724/7, 2725/4, 
2725/7, 2726/1, 2728/1, 2729/4, 3178/4, 3178/5, 3178/6, 
3178/20, 3224/1, 3224/2, 3224/3, 3224/4, 3224/5, 3224/7, 
3224/8, 3224/9, 3224/10, 3228/2, 3228/6, 3228/7 и делови 
парцела у КО Нови Сад III: 461/1, 462/4, 552, 553, 554, 
555, 556/3, 556/4, 557/3, 557/4, 558/18, 558/19, 559/18, 
559/19, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 581/11, 
582/5, 585/1, 585/7, 585/8, 585/9, 585/10, 585/11, 585/12, 
585/13, 586/10, 588/1, 588/11, 589/3, 591/7, 591/10, 595/3, 
595/4, 595/6, 595/9, 597/4, 597/5, 597/6, 597/8, 597/17, 
599/9, 600/3, 605/4, 605/18, 605/22, 605/23, 611/8, 612/7, 
612/16, 677/5, 678/2, 678/5, 680/1, 680/7, 682/2, 682/6, 
682/7, 682/8, 682/13, 682/14, 684/21, 684/24, 684/26, 
684/27, 684/28, 684/29, 684/30, 684/31, 684/43, 684/44, 
684/45, 684/46, 684/60, 684/62, 685/2, 685/3, 685/8, 685/9, 
687/2, 687/6, 687/11, 687/12, 687/15, 687/17, 687/18, 687/21, 
687/23, 689/1, 689/2, 691/3, 691/4, 691/5, 691/7, 691/8, 
691/11, 692/1, 692/3, 692/4, 692/5, 692/6, 693/4, 693/5, 
694/1, 694/7, 694/8, 694/9, 698/5, 698/6, 698/7, 699/1, 
700/1, 701/1, 701/3, 702/2, 702/4, 702/6, 703, 706, 707/5, 
708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 719/1, 725/2, 725/5, 
725/43, 725/47, 726/6, 726/18, 727/1, 727/16, 728/1, 728/2, 
728/3, 728/4, 728/5, 728/6, 728/7, 728/8, 728/9, 728/10, 
728/11, 728/12, 728/13, 728/14, 728/15, 729/5, 731/1, 732, 
733, 734, 735, 736, 737/6, 738, 739/9, 740/9, 741, 742/1, 
742/2, 743/4, 745, 746, 747, 748, 749/1, 749/4, 750, 751, 752, 
753/1, 753/2, 754, 755, 756, 757, 758, 759/1, 759/2, 759/3, 
759/4, 759/5, 759/6, 760, 761, 762, 764, 766/1, 766/2, 766/3, 
767/4, 767/5, 767/6, 767/7, 767/8, 767/9, 767/12, 767/15, 
767/16, 767/17, 768, 769, 771/13, 772, 773, 2621, 2622, 
2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 
2632, 2633, 2634, 2635/1, 2635/2, 2636, 2637, 2639, 2640, 
2641, 2642, 2643, 2644, 2645/1, 2645/2, 2646, 2647, 2648, 
2653, 2654, 2655, 2656, 2657/1, 2657/2, 2658, 2659/3, 
2661/2, 2662/5, 2662/6, 2663/1, 2663/2, 2663/3, 2663/5, 
2663/6, 2663/7, 2664/1, 2665, 2667/1, 2668/2, 2668/22, 
2668/23, 2668/24, 2668/25, 2668/26, 2670/1, 2672/1, 
2672/2, 2673/1, 2673/4, 2674/1, 2675, 2681/2, 2683/1, 
2683/3, 2684/2, 2684/3, 2684/6, 2684/8, 2684/9, 2687, 
2688, 2689, 2690, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 
2698, 2699, 2700/1, 2701/1, 2702/1, 2703/1, 2704/1, 2705/1, 
2706/1, 2707/1, 2708/1, 2709/1, 2710/1, 2712, 2713, 2714, 
2715, 2716, 2717, 2718/1, 2719, 2720, 2721, 2722/1, 2723/1, 

2724/1, 2725/1, 2727/1, 2729/6, 3178/1, 3178/2, 3178/19, 
3225, 3228/1, 3228/5, 3228/8, 3301;

- Простор за ванболничку заштиту: целе парцеле 
у КО Нови Сад III: 717/1, 717/2, 717/3; 

- водене површине: целе парцеле у КО Нови Сад III: 
2667/17, 3178/5, 3178/6, 3178/7, 3178/8, 3178/9, 3178/10, 
3178/11, 3178/12, 3178/13, 3178/14, 3178/15, 3178/16, 
3178/17, 3178/18, 3178/20, 3178/21, 3178/22, 3178/26 и де-
лови парцела у КО Нови Сад III: 2667/5, 2667/6, 3178/1, 
3178/2, 3178/19; 

- зеленило: део парцеле у КО Нови Сад III: 3301;

- трансформаторске станице: целе парцеле у КО 
Нови Сад III: 597/25, 612/3, 743/5 и делови парцела у КО 
Нови Сад III: 597/17, 684/24, 707/2, 717/2, 768, 2627, 
2681/2, 2681/6, 2725/5.

У случају неусаглашености, важи графички приказ.

3.3. План мреже инфраструктурних система

3.3.1. Мрежа саобраћајне инфраструктуре

Подручје обухваћено планом има релативно добре 
саобраћајне услове. Налази се у непосредној близини 
Темеринског пута, преко кога је повезано са градским и 
ванградским подручјем.

Непланска изградња стамбених и других објеката, 
неповољно је утицала на могућности успостављања 
уличне мреже која треба да обезбеди оптималне усло-
ве за одвијање саобраћаја, комунално опремање за 
савремено насеље и рационално коришћење грађевин-
ског земљишта.

Мрежу примарних саобраћајница насеља, преко 
којих је успостављена веза са градским подручјем, 
представљају: са јужне стране продужетак Улице Ђако-
на Авакума, у центру насеља Улица Живојина Ћулума и 
са северне стране Улица Отокара Кершованија.

Унутарблоковске улице прилагођене су створеним 
условима на терену и могућностима рационалног ко-
ришћења земљишта за изградњу.

Оне су највећим делом у ортогоналном систему - 
међусобно повезане у мрежу која обезбеђује несметано 
одвијање саобраћаја и одговарајуће комунално опре-
мање.

Димензионисање попречних профила улица засно-
вано је на захтевима одвијања моторизованог и пешач-
ког саобраћаја, независним коридорима за објекте ко-
муналне инфраструктуре и могућностима евакуације 
атмосферских вода, као и просторним могућностима 
које диктирају нелегални објекти. Да би се сви наведе-
ни захтеви задовољили, утврђене су ширине улица од 
5 m (колско - пешачки  пролази) до 20 m.

У оквиру ових улица планира се изградња коловоза 
за двосмерни саобраћај, тротоара, отворених канала, 
комуналних водова (струја, гас, водовод, телефон, ка-
нализација, улична расвета), као и подизање дрвореда, 
с тим што ће се омогућити етапна реализација, пре све-
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га, саобраћајних површина (подразумева се мања ши-
рина коловоза и тротоара). У колско-пешачким прола-
зима планира се основна инфраструктура и коловоз 
ширине 3 m. Паркирање возила се планира у оквиру 
парцела породичног становања, док се у ванстамбеним 
садржајима планира у оквиру парцела и ободних улица, 
у складу са просторним могућностима. Јавни градски 
саобраћај се одвија дуж Темеринског пута. 

3.3.2. Водна инфраструктура

3.3.2.1. Снабдевање водом

 Преко постојећег водоводног система, који функци-
онише у оквиру водоводног система Града Новог Сада, 
снабдева се део простора Малог Београда. Постојећи 
водоводни систем не задовољава планске елементе по 
постојећим квалитативним и квантитативним каракте-
ристикама. Део постојеће водоводне мреже је грађен 
самоиницијативно и не постоје поуздани подаци о њој.

Део простора који није покривен водоводном мре-
жом, снабдева се водом преко чесми прикључених на 
водоводни систем, или преко бушених бунара на парце-
лама корисника. 

Снабдевање водом планира се преко будуће водо-
водне мреже, у оквиру водоводног система Града Новог 
Сада.

Планом се омогућава изградња примарне и секун-
дарне водоводне мреже. 

Примарна водоводна мрежа изградиће се трасом 
улице Живојина Ћулума (профил Ø 250 mm) и дуж Те-
меринске улице (профил Ø 300 mm).

Секундарна водоводна мрежа изградиће се у свим 
планираним и постојећим улицама, биће профила Ø 
100 mm и  Ø 150 mm и везаће се на планирану примар-
ну водоводну мрежу.

Планирана водоводна мрежа у потпуности ће задо-
вољити потребе за водом корисника и дата је на гра-
фичком приказу “План водне инфраструктуре” у Р 
1:1000.

3.3.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских 
    вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода није ре-
шено преко канализационог система Града Новог Сада.

Одвођење отпадних вода врши се локално, преко 
септичких јама на парцелама корисника. Одвођење от-
падних вода није задовољавајуће с обзиром да се от-
падне воде дренирају у подземље.

Атмосферске воде се одводе преко, потпуно неде-
финисане, уличне отворене каналске мреже са оријен-
тацијом воде према отвореним каналима у оквиру ме-
лиорационог слива “Врбак”. Одвођење атмосферских 
вода није задовољавајуће при појави падавина јачег 
интензитета и на нивелационо ниским просторима.

Одвођење отпадних и атмосферских вода решиће 
се сепаратно.

Одвођење отпадних вода планира се преко затвореног 
канализационог система за одвођење отпадних вода.

Планирана секундарна канализација отпадних вода, 
профила Ø 250 mm изградиће се у свим улицама. 

 Планираном секундарном канализацијом, отпадне 
воде ће се оријентисати према примарној канализацији 
профила Ø 800 mm, чија се изградња планира дуж Ули-
це Паје Радосављевића.

Нивелациони услови захтевају изградњу планиране 
канализације по сливним подручјима и са црпним ста-
ницама. Црпне станице градиће се у оквиру планиране 
регулације улица и њихово место је дефинисано на гра-
фичком приказу. 

Примарна канализација одводиће отпадне воде на 
планирано, централно, постројење за пречишћавање 
отпадних вода у радној зони “Север IV”.

Привремено, до изградње планиране канализационе 
мреже, отпадне воде могу се решавати преко водонеп-
ропусних септичких јама, на парцелама корисника.

Септичке јаме треба лоцирати минимално 3 m од су-
седне парцеле.

Одвођење атмосферских вода са овог простора пла-
нира се преко отворене уличне каналске мреже са 
оријентацијом према отвореним каналима у оквиру ме-
лиорационог слива “Врбак”.

Отворени улични канали и канали у оквиру мелиора-
ционог слива “Врбак” могу се у потпуности или дели-
мично зацевити или изместити у регулацију планиране 
саобраћајнице уколико то просторни, хидраулички и по-
себни услови ЈВП “Воде Војводине” из Новог Сада омо-
гућавају.

Ради заштите и ревизије отворених канала у оквиру 
мелиорационог слива “Врбак”, дефинише се обострани 
заштитни појас уз канал, ширине 7 m, као што је дефи-
нисано на графичком приказу.

Ради заштите постојећег секундарног одбрамбеног 
насипа “Каћки”, за одбрану од високих вода Дунава из 
залеђине, дефинише се заштитни појас уз насип, мере-
но од постојеће ножице насипа, ширине 25 m, као што 
је дефинисано на графичком приказу.

Планирана канализациона мрежа дата је на графич-
ком приказу “План водне инфраструктуре” у Р 1:1000.

3.3.2.3. Подземне воде

Меродавни нивои подземних вода на простору обух-
ваћеном планом су :

-  максималан ниво подземних вода од 75,40 до 
76,30 m н.в.,

-  минималан ниво подземних вода од 73,00 до 
74,10 m н.в.

Правац водног огледала просечног нивоа подземних 
вода је северозапад-југоисток, са смером пада према 
југоистоку.

3.3.3. Енергетска инфраструктура

3.3.3.1. Снабдевање електричном енергијом

Снабдевање електричном енергијом овог подручја 
биће из јединственог електроенергетског система. Ос-
новни објекат за снабдевање је трансформаторска ста-
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ница (ТС) 110/20 kV “Нови Сад 9-Рафинерија”. Oва ТС 
напајаће постојеће и планиране дистрибутивне ТС 
20/0,4 kV од којих ће полазити дистрибутивна 0,4 kV 
мрежа до потрошача, чиме ће се омогућити квалитетно 
снабдевање електричном енергијом свих садржаја на 
овом подручју.

У односу на планирану изградњу, на овом подручју је 
потребно изградити две нове дистрибутивне ТС мон-
тажно-бетонског типа. Поред њих, планиране ТС могу 
се градити на простору секундарног центра, као и на 
простору мешовите намене, према потребама. Потреб-
но је изградити 20 kV мрежу до нових ТС, као и кабли-
рати нисконапонску мрежу, где је то могуће.

Планирана 20 kV мрежа градиће се каблирањем на 
местима у профилима улица као што је планом одређе-
но, а дистрибутивна 0,4 kV може се градити и кабли-
рањем и надземно. 

3.3.3.2. Снабдевање топлотном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом 
из градског гасификационог система. Цело подручје се-
верно од Канала Дунав – Тиса - Дунав снабдева се га-
сом са средњепритисног гасовода који допрема гас из 
магистралне гасоводне мреже, путем главне мерно-ре-
гулационе станице (ГМРС) “Нови Сад 1” која се налази 
у радној зони “Север IV”. 

Да би се ово подручје квалитетно снабдело топлот-
ном енергијом потребно је изградити дистрибутивну га-
соводну мрежу у свим постојећим и планираним улица-
ма. Ова дистрибутивна мрежа снабдеваће се гасом из 
планиране мерно-регулационе станице која ће се гра-
дити северно од подручја обухваћеног планом. Снаб-
девање планираних пословних садржаја могуће је из-
градњом сопствене мерно-регулационе станице или 
директним прикључењем на гасовод средњег притиска.

3.3.4.  Телекомуникације

Ово подручје биће комплетно прикључено на теле-
комуникациони систем града. Корисници са овог про-
стора биће повезани на телефонску централу “Клиса” 
преко подземне мреже телефонских каблова у околним 
улицама. 

Да би се омогућило прикључење планираних сад-
ржаја на телекомуникациони систем, потребно је до но-
вих објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које 
ће пролазити будућа телефонска инсталација, односно 
инсталација кабловског дистрибутивног система. 

У попречним профилима улица резервисани су неза-
висни коридори за инсталације телекомуникационог 
система.

3.4. Нивелација простора

Основни критеријуми који дефинишу нивелационо 
решење су: могућности одвођења атмосферских и фе-
калних вода, потребе насипања терена да би се 
умањио утицај подземних вода, улична мрежа која мо-
ра да задовољи елементе утврђене прописима о саоб-
раћајним елементима и комуналним инсталацијама и 

нивелете терена где се планира изградња стамбених и 
других објеката.

Подручје обухваћено планом налази се на терену 
чија се надморска висина креће од 75 до 76,5 m. Нижи 
терени су под утицајем подземних вода, што захтева 
одређена насипања на просечну коту 75,80 m.  Плани-
ране улице у којима су дефинисане нивелете осовина 
коловоза практично условљавају нивелацију у оквиру 
регулационих ширина и парцела планираних за из-
градњу објеката.

Планирано је да се коте нивелете крећу од 75,50 до 
76,80 m н.в. (изузетно и 75,20 m н.в., што су условиле 
потребе прописаних подужних нагиба коловоза и мо-
гућности гравитационог одвођења атмосферских вода 
отвореним каналским системом).

Попречни нагиб коловоза је једностран у правцу Ка-
нала Дунав – Тиса - Дунав и износи од 2 до 2,5%, а тро-
тоари и травнате површине у правцу коловоза су наги-
ба 2%. На овај начин дефинисане су и коте терена 
појединих парцела и објеката и оне ће се повећати у 
односу на коте тротоара од 10 до 20 cm, зависно од по-
ложаја објеката. Подови приземља треба да буду, по 
правилу, до 0,5 m изнад терена, што ће се прецизније 
одредити условима за изградњу објеката.

На графичким приказима бр. 4, 5, 6 је основно ниве-
лационо решење улица, а при издавању услова за из-
градњу објеката за сваки од њих одредиће се нивелете.

3.5. Парцелација

На простору обухваћеном планом дефинисане су 
јавне површине (јавно грађевинско земљиште) и остале 
површине, односно остало грађевинско земљиште. 

Услови за парцелацију јавних површина су дефини-
сани у пододељку “3.2.” 

У зависности од величине парцеле, облика и ширине 
уличног фронта постојећих катастарских парцела, 
грађевинске парцеле на осталом грађевинском 
земљишту се формирају на један од следећих начина: 

-  планирана парцелација (дефинисана аналитички),
-  обавезна парцелација (према условима за обра-

зовање грађевинских парцела),
-  могућа парцелација.

3.5.1. Услови за парцелацију 
   (дефинисана аналитички)

На графичким приказима плана бр. 7, 8 и 9 дата је 
парцелација где су границе парцеле у потпуности де-
финисане. 

3.5.2. Обавезна парцелација (дефинише 
   се према условима за образовање 
   грађевинске парцеле)

Овакав начин парцелације примењује се према 
утврђеним правилима.

Катастарске парцеле (наслеђене пољопривредне парце-
ле) на простору обухваћеном планом деле се на више 
грађевинских парцела. 
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Катастарске парцеле које немају довољну дубину за 
формирање нових грађевинских парцела спајају се са 
суседним катастарским парцелама, као што је назначе-
но на графичким приказима плана, бр. 4, 5 и 6, а након 
тога се планира парцелација на нове грађевинске пар-
целе, према утврђеним условима за образовање грађе-
винске парцеле. 

Породично становање
Парцелација и образовање парцела за изградњу 

слободностојећих објеката одређује се уз услов да је: 
-  величина парцеле минимум 300 m2, максимална 

се не условљава
-  минимална ширина уличног фронта је 12 m.
За двојне објекте минимални улични фронт парцеле 

износи 8 m, а минимална површина парцеле 200 m2. 

Мешовита намена
За овај простор утврђују су следећа правила: 
-  величина парцеле је минимално 500 m2, макси-

мална се не условљава,
-  минимална ширина уличног фронта је 12 m.
(Величина парцеле се прилагођава захтеву одређе-

не делатности).
У односу на утврђене елементе, дозвољено је одсту-

пање до 10%.

3.5.3. Могућа парцелација (није обавезна)

Постојеће изграђене парцеле, као и слободне неиз-
грађене парцеле могу се делити до минимума утврђе-
ног условима за парцелацију. 

Могућа је препарцелација постојећих грађевинских 
парцела припајањем дела суседне парцеле ради фор-
мирања одговарајуће, односно жељене грађевинске 
парцеле, у складу са правилима парцелације. Исто се 
односи и на парцеле у зони мешовите намене. 

У зони мешовите намене (где је преовлађујућа наме-
на пословање) могућа је парцелација као у зони поро-
дичног становања.

3.6.  План уређења зелених површина

На простору обухваћеном планом, углавном ће бити 
заступљено линијско зеленило – дрвореди. Формирање 
дрвореда у улицама биће спроведено према садржаји-
ма њихових попречних профила. Тако ће, у зависности 
од ширине саобраћајнице (15 и 20 m), дрвореди бити 
једнострани или двострани, док ће у сасвим узаним 
улицама (10 m и ужим) дрвореде заменити формиране 
саднице шибља или декоративна стабла дрвећа у пред-
баштама кућа породичног становања. Распоред стаба-
ла у дрвореду треба ускладити са колским прилазима 
објектима.

Заштитно зеленило уз Канал Дунав – Тиса - Дунав, 
према условима водопривреде, не може да садржи ви-
соку вегетацију, тако да ће ове површине бити само за-
трављене и проходне за даље одржавање Канала.

Слободне површине здравствене установе треба да 
садрже и високо и декоративно зеленило, о чему треба 
водити рачуна при изради урбанистичког пројекта. С 
обзиром да је изграђеност ове површине 30%, проце-
нат зелених површина треба да буде најмање 40%.

Централне функције такође треба да садрже декора-
тивну вегетацију постављену уз саме објекте у отвори-
ма у бетону или у партеру постављене озелењене  и 
цветне жардинијере.

Површина за рекреацију, иако је мала, садржаће 
осим високе и декоративне вегетације и слободне трав-
нате просторе за игру и трчање. У оквиру ове површине 
треба планирати поставку елемената за дечија игра-
лишта и урбани мобилијар.

3.7. Мере за заштиту од ратних дејстава

Склоништа за потребе заштите становништва гра-
диће се као мања кућна склоништа за потребе скла-
њања становника, према важећим критеријумима у пог-
леду капацитета и отпорности склоништа. 

Склоништа ће се градити у сутерену, подруму или при-
 земљу, а препоручује се да се граде као двонаменска. 

За објекте ванстамбене намене, зависно од броја за-
послених, капацитета и положаја, мирнодопска намена 
и остали просторни и технички елементи склоништа од-
редиће се према Техничким прописима за склоништа и 
друге заштитне објекте (“Службени војни лист”, број 
13/98). 

3.8. Заштита градитељског наслеђа

Према подацима о условима чувања, одржавања и 
коришћења културних добара, као и добара која ужи-
вају претходну заштиту и утврђеним мерама заштите, 
унутар границе плана нема регистрованих објеката. 

Ако извођач током грађевинских и других радова на-
иђе на археолошко налазиште или предмете, обавезан 
је да прекине радове и о налазу обавести Завод за за-
штиту споменика културе Града Новог Сада, те да пре-
дузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се 
сачува на месту и у положају у коме је откривен. 

3.9. Заштита од елементарних непогода

Да би се смањила опасност од пожара, у плану су 
примењена начела урбанистичке заштите обезбеђењем 
оптималног степена искоришћености, спратности и 
међусобне удаљености објеката. 

С обзиром да је  преовлађујућа изградња породич-
них стамбених објеката, што подразумева малу густину 
становања и ниску спратност, то су и последице од по-
жара и земљотреса смањене. Остале превентивне ме-
ре припадају домену грађевинске заштите. 

3.10. Заштита животне средине

На обухваћеном простору и на објектима у непос-
редном окружењу, оствариће се степен заштите живот-
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не средине према прописаним захтевима квалитета 
животне средине.

Постојећи проблеми решавања отпадних вода које 
се упуштају у подземље и отворене канале, решиће се 
изградњом канализације отпадних и атмосферских во-
да. Отпадне воде објеката који нису прикључени на за-
творену канализациону мрежу, а оптерећене су органс-
ким и неорганским материјама, морају се пречишћавати 
пре упуштања у канале или земљиште. Потребно је 
пратити квалитет вода и, у зависности од присуства 
дозвољених количина опасних и штетних материја, 
утврђивати услове испуштања, односно коришћења вода.

За све пословне објекте који су потенцијални загађи-
вачи морају се обезбедити потребне сагласности, про-
цена утицаја на животну средину, а техничко-технолош-
ка решења објеката морају обезбедити задовољавајући 
квалитет животне средине, у складу са законским оба-
везама.

На простору школских објеката треба обезбедити 
слободан простор, тј. школско двориште према норма-
тиву 20 m2 по ученику, ради формирања отворених те-
рена и подизања зеленила.

Простори за смештај контејнера за комунални чврст 
отпад треба да буду доступни возилима комуналног 
предузећа. Величина и положај ових простора зависи 
од броја корисника и саме намене. 

У оквиру планираних намена обезбедиће се зелене 
површине, у складу са основном наменом.

У складу са планираним наменама, обезбедиће се 
уређење и одржавање простора на начин који неће иза-
зивати повећани садржај аерозагађења и буке. Основ-
ни услови за изградњу објеката, односно лоцирање де-
латности из терцијарног сектора зависе од специ фи чности 
делатности, величине простора за обављање делат-
ности, техничке опремљености и режима рада. Суз-
бијање загађивања на простору обухваћеном планом 
односи се на правилно руковање сировинама, енергет-
ским материјалом, готовим производима и отпадним 
материјалом.

Ради сагледавања утицаја и промена које ће се ис-
пољити као последица разних активности на услове 
живота, потребно је да се прате квантитативни и квали-
тативни показатељи стања средине и да се обезбеди 
контрола свих захвата и активности.

4.0. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ 
  НАМЕНА

Нумерички показатељи планираних намена су:

-  површина у оквиру границе плана – бруто 
86,51 ha, 

-  планирани општеградски центар – нето 0,34 ha, 
-  простор планиран за ванболничку заштиту – нето 

1,63 ha, 
-  планирана зелена површина – нето 0,50 ha, 
-  планирани број становника око 5000,
-  планирана густина становања – бруто 60 ст/ha.

5.0. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

5.1. Правила за уређење и грађење објеката

5.1.1. Грађевинска линија, положај објекта 
   у односу на регулацију

Породично становање
За парцеле чија је дубина већа од 30 m, грађевинска 

линија се утврђује на 5 m од регулационе линије. 
За парцеле дубине до 30 m, грађевинска линија од 

регулационе линије може да буде на растојању од 0 до 
3 m, уз услове који су дати подтачки “5.1.2.”.

У зони постојећег породичног становања, на слобод-
ним неизграђеним парцелама, грађевинска линија ће се 
утврдити у сваком конкретном случају, у зависности од 
положаја суседних објеката и дубине парцеле према 
наведеним правилима. 

Ванстамбене намене
За објекат ванболничке заштите и објекат опш-

теградског центра који је лоциран на углу улица Еману-
ила Јанковића и Марије Кири, положај објеката у односу 
на регулациону линију  и грађевинска линија утврдиће 
се урбанистичким пројектима. 

5.1.2. Услови за изградњу стамбених и других 
   објеката на парцели, и положај у односу 
   на границе грађевинске парцеле

С обзиром да су постојеће парцеле различитих пов-
ршина и димензија, са већим ширинама уличног фронта 
и малим дубинама, парцелација се усклађује са пос-
тојећим стањем на терену, где је то оправдано. 

Због тога је неопходно водити рачуна о лоцирању 
објекта на парцели. Битно је да се оствари одгова-
рајућа удаљеност пословног објекта (објеката – у слу-
чају да на парцели постоји и пословни објекат) од стам-
беног објекта на суседној парцели (бочно или у дну 
парцеле). 

Минимална удаљеност стамбеног објекта од бочних 
граница парцеле износи 1,5 и 2,5 m, односно 4 m од су-
седног стамбеног објекта. 

Пословни објекат (ако се планира као посебан обје-
кат) налази се обично у дубини парцеле или са бочне 
стране, са минималном удаљеношћу 4 m од суседног 
стамбеног објекта.

На парцелама већих дубина (изнад 25 m) које се су-
чељавају са парцелама мањих дубина (испод 25 m) 
међусобна удаљеност објеката (било стамбеног или 
пословног) од суседног објекта износи минимално 4 m. 

5.1.3. Спратност објекта, намена, висина 
   и остали услови

Постојећи породични стамбени објекти на парцела-
ма, као и други објекти на парцелама се у свом хори-
зонталном и вертикалном габариту задржавају. 

Породично становање
На парцели се планира изградња једног породичног 

стамбеног објекта. Планирана спратност породичног 
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стамбеног објекта је П до П+1+Пк. Објекат може да има 
подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје 
сметње геотехничке или хидротехничке природе. 

Максимална развијена корисна површина објекта из-
носи 480 m2 нето.

У зависности од површине парцеле, на парцели се 
могу градити гараже, оставе и радни простор, не прела-
зећи притом дозвољени:

- степен заузетости до 40%,
- индекс изграђености до 1,2. 
По положају, наведени објекти могу бити у саставу 

стамбеног објекта, анекса или слободностојећи објекат. 
Планирана спратност ових објеката на парцели је 

приземље. 
Објекат за обављање делатности планира се као 

приземни са плитким косим кровом. 
Паркирање или гаражирање возила обавезно је у ок-

виру сопствене парцеле. 
У зонама породичног становања могу се обављати 

делатности које еколошки и функционално не угрожа-
вају становање. 

У оквиру породичног стамбеног објекта (без обзира 
на величину парцеле) могу се обављати различите де-
латности (трговина, угоститељство, услужне делатнос-
ти и сл.). На парцели је могуће градити чисто пословни 
објекат (важе услови за стамбени објекат). 

Мешовита намена

- Величина парцеле је минимум 500 m2, максимална 
се не условљава. 

На планираним парцелама намењеним пословању 
са становањем, слободностојећи стамбени објекат је 
максимално 480 m2 нето корисне површине.

Спратност стамбеног објекта је П-П+1+Пк, а послов-
ног П-П+1+Пк (П+2 са равним кровом).

Степен заузетости до 40% (у односу на целу парцелу).

Индекс изграђености до 1,0.

Становање је могуће у саставу пословног објекта.

Општеградски центар
У оквиру центра неопходно је обезбедити простор за 

потребе свакодневног снабдевања, услуга, сервиса и 
других садржаја центра. 

Планирана спратност објекта је од П до П+1+Пк (или 
П+2). 

У зони центра не планира се становање. 

Зелене површине 
На простору намењеном за зелене површине плани-

ра се уређење терена за рекреацију. Изградња објеката 
се не планира. 

Ванболничка заштита
Планира се изградња објекта спратности до П+2.

5.1.4. Урбанистички показатељи
Табела: Највећи дозвољени степен заузетости и индекс 
          изграђености парцеле

Намена простора Степен 
заузетости %

Индекс 
изграђености

Породично становање до 40 до 1,2

Мешовита намена до 40 до 1,0

Ванболничка заштита до 30 до 0,9

Општеградски центар до 30 до 0,9

5.2. Посебни услови

  Постојећи објекти који својим габаритом улазе у ре-
гулацију планиране улице до 1 m (а изван су коловоза) 
задржавају се. 

У зонама постојеће породичне стамбене изградње, 
где парцеле немају директан излаз на улицу, а постоји 
изграђен породични стамбени објекат, могуће је оства-
рити приватан пролаз, односно приступ јавном путу 
пролазом чија ширина не може бити мања од 2,5 m (са-
мо у поступку легализације). 

Оваква решења се не планирају у зонама новопла-
ниране породичне стамбене изградње, односно до сло-
бодних неизграђених парцела. 

У блоку 80 је могуће формирати пешачки прилаз на 
осталом грађевинском земљишту.

Преглед локација на којима је могућа легализација:

Блок 8 и 51
На парцели број 588/8 задржавају се два објекта са 

14 + 1 = 15 станова, као и на парцели број 749/1 где је 
изграђен објекат са укупно 11 стамбених јединица, за 
које је урађена Стручна анализа. 

Блок 66
На парцели број 2643, 2644 се задржавају изграђени 

објекти као што је у издатом Мишљењу о условима за 
издавање накнадног одобрења за изградњу (у даљем 
тексту: Мишљење) број 49957/2004.

На парцели број 2642 и 2643 се задржавају два из-
грађена приземна објекта према издатом Мишљењу 
број 71740/2007. 

Блок 71
На парцели број 2656/3 и 2657/2 издати су урбанис-

тички услови (број 71409/2006) за изградњу стамбено-
пословног објекта. Стамбени објекат је спратности П+1 
и пословни објекат је спратности П+1. 

Наведени услови се уграђују у план детаљне регула-
ције.

Блок 72. 
На парцели број 2660/5 и 2660/4 се задржавају три 

изграђена приземна пословна објекта према издатом 
Мишљењу број 49043.
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Блок 57
На парцели број 748/3 се задржава изграђен стамбе-

но-пословни објекат спратности П+Пк према издатим 
УТУ број 43101/2003 за изграђени објекат, за парцела-
цију парцеле 748/3, за изградњу стамбено-пословног 
објекта, спратности П+Пк. 

Блок 44
На парцели број 728/6, 727/5 и 3170/10 се задржава 

изграђен породични стамбени објекат спратности П+1, 
према издатом Мишљењу број 59527/2004.

Блок 85
На парцели број 2724/3 издати су урбанистички ус-

лови број 74361/2007, за изградњу пословног објекта 
складиште (магацинске просторије) спратности ВП и из-
градња породичног стамбеног објекта спратности 
П+1+Т. Наведени услови се уграђују у план детаљне ре-
гулације. 

Блок 55
На парцели број 767/11 се задржава изграђен стам-

бени објекат према издатом Мишљењу бр. 50667/2004. 
На парцели број 767/10 се задржава изграђен објекат 

према издатом Мишљењу број 75805/2007. 

Блок 75
На парцели број 2672/1 и 2672/2 се задржава из-

грађен објекат за пословни простор – столарска радио-
ница и магацинске просторије према издатом Мишљењу 
број 67364/2006 и стамбени објекат на парцели број 
2672/1 према издатом Мишљењу број 67365/2006. 

На парцели број 2672/3 и 2672/2 се задржава објекат 
спратности ВП, према издатом Мишљењу број 6654/2006. 

Комисија је заузела став да је неопходно у овом пла-
ну извршити померање Улице Коче Васиљевића на тра-
су која је била утврђена важећим планом – Детаљни 
урбанистички план “Мали Београд – Велики рит” I фаза 
у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
134/95 и 17/2003), како новопланирана улица не би иш-
ла преко легално изграђеног објекта.

5.3. Посебна правила грађења која се примењују 
  у поступку прибављања накнадног одобрења 
  за бесправно изграђене објекте или изведене 
  друге грађевинске радове унутар грађевинског 
  рејона 

Посебна правила грађења утврђена овим планом 
примењују се за легализацију бесправно изграђених 
стамбених, помоћних и других објеката, односно изве-
дених других грађевинских радова на постојећим објек-
тима, без грађевинске дозволе, у подручју обухвата 
плана, а који су: 

-  пријављени градској управи Града Новог Сада 
надлежној за издавање одобрења за изградњу 
објеката,

-  пописани до 13. маја 2003. године по службеној 
дужности од стране Комисије за утврђивање обје-

ката изграђених без грађевинске, односно упот-
ребне дозволе, 

-  пописани до 13. маја 2003. године по појединачној 
пријави власника објекта изграђеног без грађе-
винске дозволе, поднетој Комисији за утврђивање 
објеката изграђених без грађевинске, односно 
употребне дозволе. 

Овим посебним правилима утврђују се могућа одсту-
пања од правила грађења утврђених овим планом за 
нову изградњу или извођење других радова на пос-
тојећим објектима (реконструкција, доградња, надзиђи-
вање, промена намене, затварање тераса, лођа и сл.), 
која се односе на: 

-  план парцелације,
-  проценат изграђености парцеле,
-  планирану спратност објекта и
-  друге мање радове на постојећим објектима (про-

мена намене, затварање тераса, лођа и сл.).
Када је објекат изграђен на парцели која, по свом об-

лику и површини, одступа од планиране, прихватиће се 
постојећа парцелација, тј. фактичко стање на терену, 
осим ако би се тиме угрозиле јавне градске функције 
(изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 
објеката јавне намене и сл.). 

Када изграђеност парцеле прелази планом доз-
вољени проценат, прихватиће се одступање до 50%, у 
односу на планирани проценат изграђености парцеле, 
под условом да није угрожено функционисање плани-
раног капацитета инфраструктуре и других јавних град-
ских функција. 

Одступање од спратности објекта прихватиће се за 
једну етажу у односу на планирану спратност. 

Други мањи радови на постојећим објектима омо-
гућиће се у свим случајевима када се по намени и архи-
тектури могу уклопити у околни простор. 

Посебна правила се не могу применити на објекте 
изграђене у коридорима постојеће или планиране саоб-
раћајне и друге комуналне инфраструктуре, изузев за 
објекте из пододељка “5.2.” као и на површине планом 
намењене за друго јавно грађевинско земљиште.

5.4.  Услови за опремање простора 
  инфраструктуром

5.4.1. Услови за изградњу саобраћајних 
   површина

Подужни нагиби планираних путних објеката могу 
бити максимално 4,5%, а висина слободног профила 
саобраћајнице је 4,5 m. Најмања планирана ширина ко-
ловоза је 5 m. Уже су само понеке саобраћајнице уну-
тар комплекса, које су минималне ширине 3 m. Трото-
ари су минималне ширине 1,6 m, док бициклистичке 
стазе морају бити минималне ширине 1,5 m.

Тротоаре и паркинге изграђивати од монтажних бе-
тонских елемената или плоча који могу бити и у боји, 
све у функцији вођења, раздвајања и обележавања 
различитих намена саобраћајних површина. Ово, поред 
обликовног и визуелног ефекта, има и практичну сврху 
при изградњи и реконструкцији комуналних водова (ин-
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сталација). Паркинзи могу бити уређени и тзв. перфо-
рираним плочама - префабрикованим танкостеним 
пластичним (или сл.) елементима који обезбеђују усло-
ве стабилности подлоге, довољне за навожење возила, 
и истовремено омогућавају одржавање (узгајање) нис-
ког растиња. 

На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара 
извршити типско партерно уређење тротоара у складу 
са графичким приказом “План намене површина, саоб-
раћајница, регулације и нивелације са правилима 
уређења и грађења” у Р 1:1000, а све у складу са SRPS-
ом  У.А9.202 који се односи на просторне потребе инва-
лида у зградама и околини. 

Паркинге градити у складу са SRPS-ом У.С4.234 
којим су дефинисане мере и начин обележавања места 
за паркирање за различите врсте паркирања. У оквиру 
паркиралишта, где год за тим има потребе,  резерви-
саће се простор за дрвореде по моделу да се на четири 
паркинг - места планира по једно дрво. Око и унутар 
планираних паркинга обезбедити одговарајућу засену 
садњом високог зеленила. Такође је потребно изврши-
ти резервацију паркинга у складу са SRPS-ом У.А9.204 
који се односи на просторне потребе инвалида у згра-
дама и околини.

У зони ванстамбених садржаја, паркирање путнич-
ких аутомобила решава се уличним паркинзима и у ок-
виру појединачних комплекса, у складу са нормативима 
за поједине врсте делатности. Дуж основне саобраћај-
не мреже, као и на секундарној уличној мрежи, прили-
ком реализације појединачних пословних објеката, не-
опходно је обезбедити одговарајући паркинг-простор, у 
складу са нормативима паркирања за поједину врсту 
делатности и просторним могућностима.

Ако у оквиру регулације улице постоји простор за ор-
ганизовање паркинга, а паркинг није уцртан на графич-
ком приказу, могуће га је дефинисати у складу са већ 
наведеним техничким нормативима.

Изградња гаража могућа је у сутерену или приземљу 
стамбених и пословних објеката или у блоку као посеб-
них објеката, чији капацитет је у складу са потребама и 
просторним могућностима.

Дуж саобраћајница, којима ће се одвијати јавни град-
ски превоз, планира се изградња аутобуских стајалиш-
та, у складу са просторним могућностима микролока-
ције.

5.4.2. Услови за прикључење на водоводну 
   мрежу

Услови за прикључење на водоводну мрежу су:

-  прикључење објеката на уличну водоводну мрежу 
планира се једним прикључком;

-  објекат са више заједничких улаза, односно за-
себних технолошких целина, може имати неза-
висне прикључке водовода; 

- водомерни шахт планира се на удаљености нај-
више 0,5 m од регулационе линије.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови 
Сад.

5.4.3. Услови за прикључење на канализациону 
   мрежу 

Услови за прикључење на канализациону мрежу су:
-  прикључење објеката на уличну канализацију 

планира се једним прикључком;
- прикључни канализациони шахт планира се на 

парцели корисника, на удаљености највише 0,5 m 
од регулационе линије.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови 
Сад.

5.4.4. Услови за прикључење на 
   електроенергетску мрежу 

Oбјекти породичнoг становања
Снабдевање електричном енергијом објеката поро-

дичнoг становања решити прикључењем на постојећу 
или планирану електроенергетску мрежу. Прикључак 
извести преко кабловске прикључне кутије. Положај 
прикључног ормара прилагодити условима ЈП Електро-
дистрибуција “Нови Сад”, тако да буде на фасади објек-
та или у специјалним случајевима на другом месту.

Пословни и стамбено-пословни објекти
Прикључење пословних и стамбено-пословних обје-

ката или комплекса извести на постојећу или планирану 
електроенергетску мрежу сопственом трансформатор-
ском станицом или директно на дистрибутивну елект-
роенергетску мрежу, у зависности од потреба. Прикљу-
чак извести у складу са електроенергетским условима 
ЈП Електродистрибуција “Нови Сад”.

5.4.5. Услови за прикључење на гасоводну 
   мрежу 

Снабдевање објеката топлотном енергијом решити 
прикључењем на постојећу дистрибутивну гасоводну 
мрежу. Прикључак и положај мерно-регулационог сета 
пројектовати и градити према условима ДП "Нови Сад-
Гас".

5.4.6. Услови за прикључење на 
   телекомуникациону мрежу 

Прикључак на телекомуникациону мрежу извести 
преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на 
фасади објекта. Прикључак на кабловски дистрибутив-
ни систем извести према условима локалног дистрибу-
тера.
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6.0. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Табела:  Потребна средства за приоритетне радове на уређивању саобраћајница и изградњи комуналне 
  инфраструктуре

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин. 

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    7.980.000

1.1. Тротоари са ивичњацима m2 2.850 2.800 7.980.000

2. ХИДРОТЕХНИКА    29.120.000

2.1. Канализациони вод Ø 500 mm m 300 16.000 4.800.000

2.2. Канализациони вод Ø 250 mm m 2.000 8.800 17.600.000

2.3. Водоводна мрежа Ø 200 mm m 500 4.800 2.400.000

2.4. Водоводна мрежа Ø 100 mm m 1.500 2.880 4.320.000

3. ЕНЕРГЕТИКА    7.500.000

3.1. Трафостаница 20/0,4 kV / kV kom. 1 3.500.000 3.500.000

3.2. Електроенергeтска мрежа 20 кV m 500 8.000 4.000.000

4. УКУПНО    44.600.000

           Процена средстава урађена је по ценама на дан 18. 12. 2006. године.

Финансирање планираних радова на уређивању јав-
ног грађевинског земљишта обезбедиће се из следећих 
извора:

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнине за грађевинско земљиште,
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
- других извора у складу са Законом.

7.0. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање извода 
из плана, који садржи правила уређења и правила 
грађења, осим за просторе за које је предвиђена изра-
да урбанистичког пројекта.

Саставни део плана су следећи графички прикази:

1. Извод из Генералног плана града Новог 
  Сада до 2021. године са означеним пре-
  дметним простором ..................................................

2.  Катастарска подлога са границом грађе-
  винског рејона обухваћеног планом ......... 1 : 2500

3. План намене површина ............................. 1 : 2500
4. План намене површина, саобраћајница, 

  регулације и нивелације са правилима 
  уређења и грађења – целина 1 ................. 1 : 1000

5. План намене површина, саобраћајница, 
  регулације и нивелације са правилима 
  уређења и грађења – целина 2 ................. 1 : 1000

6. План намене површина, саобраћајница, 
  регулације и нивелације са правилима 
  уређења и грађења – целина 3 ................. 1 : 1000

 7. План поделе на јавно и остало грађе-
  винско земљиште – целина 1 .................... 1 : 1000

 8. План поделе на јавно и остало грађе-
  винско земљиште – целина 2 .................... 1 : 1000

 9. План поделе на јавно и остало грађе-
  винско земљиште – целина 3 .................... 1 : 1000

10. План водне инфраструктуре – целина 1 .... 1 : 1000
11.  План водне инфраструктуре – целина 2 .... 1 : 1000
12. План водне инфраструктуре – целина 3 .... 1 : 1000
13. План енергетске инфраструктуре – 

   – целина 1 ................................................... 1 : 1000
14. План енергетске инфраструктуре – 

   – целина 2 ................................................... 1 : 1000
15. План енергетске инфраструктуре – 

   – целина 3 ................................................... 1 : 1000
16. Попречни профили улица ............................1 : 100.

План детаљне регулације Малог Београда – Великог 
рита II у Новом Саду израђен је у четири примерка у 
аналогном и у пет примерака у дигиталном облику, који 
ће се, после потписивања и овере, чувати у Скупштини 
Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и 
стамбене послове, министарству надлежном за посло-
ве урбанизма и у Јавном предузећу “Урбанизам” Завод 
за урбанизам Нови Сад. 

Ступањем на снагу овог плана престају да важе Де-
таљни урбанистички план “Мали Београд – Велики рит – I” 
(“Службени лист Града Новог Сада” бр. 13/95 и 17/2003), 
План парцелације локалитета “Мишин салаш” у Новом 
Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 19/98 и 
17/2003) и Регулациони план мешовите намене “Мали 
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Београд – Велики рит” у Новом Саду (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 2/2003 и 17/2003). 

План ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-329/2007-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.




