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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник Републике Србије“, 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 и 9/20) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скуп-
штина Града Новог Сада на LXI седници од 28. фебруара 
2020. године, доноси 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 

ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НОВОМ САДУ
Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и 
допуна Плана детаљне регулације блока правосудних 
органа у Новом Саду (''Службени лист Града Новог Сада“, 
брoj 8/19) мења се и допуњује ПЛАН ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НОВОМ 
САДУ (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 31/10, 9/17 
и 12/17 - исправка) (у даљем тексту: План) у делу 
грађевинског подручја Плана у Kатастарскoj општини Нови 
Сад II, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе дела грађевинског 
подручја Плана утврђена je тачка на тромеђи парцела бр. 
847, 854/1 и 7756 (Улица Максима Горког). Од ове тачке  у 
правцу севера продуженим правцем источне границе пар-
целе  број 847, граница долази до  осовине  Улице Мак-
сима Горког, затим скреће ка истоку, прати осовину Улице 
Максима Горког до пресека са осовином Стражиловске 
улице, односно до осовинске тачке број 4104. Даље, гра-
ница скреће ка југу, прати осовину Стражиловске улице до 
пресека са осовином Радничке улице, до осовинске тачке 
број 1174, затим скреће ка западу, прати осовину Радничке 
улице до пресека са управним правцем повученим из 
тромеђе парцела бр. 845, 855 и 7758/1(Радничка улица). 
Од ове тачке граница скреће ка северу, прати источну гра-
ницу парцеле број 855, пресеца парцелу број 854/1 до 
југоисточне преломне тачке парцеле број 847, затим прати 
источну границу парцеле број 847, и долази до тачке која 
је утврђена за почетну тачку описа границе.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је 
1,28 ha.  

Члан 2.

У Плану одељак ''5. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ'' став 2. у петој 
алинеји, после броја: ''841/1'' додају се речи: '' и део пар-
целе број 854/1'', а после шесте алинеје додаје се нова 
алинеја која гласи:

'' црпна станица: део парцеле број 854/1.''
У одељку ''6. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ''  пододељак ''6.1.  Саобраћајна 
инфраструктура'' став 3. после речи: '' Бициклистичка 
стаза'' текст у загради брише се.

Став 6. мења се и гласи:
'' Паркирање возила за запослене и посетиоце плани-

раног објекта Апелационог суда, Апелационог јавног тужи-
лаштва и осталих судских органа, планира се на грађевинској 

парцели изван јавних саобраћајних површина, у складу са 
потребама и просторним могућностима. Планира се под-
земна гаража, при чему се број подземних етажа не огра-
ничава.''

Пододељак ''6.2. Водна инфраструктура'' у делу 
''Одвођење отпадних и атмосферских вода'' после става 
5. додаје се нови став који гласи:

''Планом се омогућава реализација мањих црпних ста-
ница за потребе решавања атмосферских вода, са про-
стора који су нивелационо нижи од околине. Црпне ста-
нице се предвиђају као шахтни објекти који су обликовно 
прилагођени околном уређењу.''

Досадашњи ст. 6, 7. и 8. постају ст. 7, 8. и 9.
У одељку ''7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА'' пододељак ''7.1. 

Уређење површина и објеката јавне намене'' део 
''Заједничка блоковска површина'' у ставу 4. у другој 
реченици, речи: '', у складу са нормативом'' бришу се. 

У трећој реченици речи: '', у простору испод заједничке 
блоковске површине'' бришу се. 

Пета реченица брише се.
Став 5. брише се.
У одељку ''7.2. План зеленила'' у ставу 3. у првој рече-

ници, после речи: ''просторе'' додаје се реч: ''постојеће''.
После става 5. додају се нови ставови који гласе:
''Уређење слободног простора новог објекта Апелаци-

оног суда, Апелационог јавног тужилаштва и осталих суд-
ских органа, који се граничи са стамбеним блоком, треба 
да се базира на очувању постојеће квалитетне високе 
вегетације у што је могуће већој мери.  

Планом се предвиђа уклањање четири стабла која се 
налазе над планираном подземном гаражом (три липе и 
бреза). Остатак високе вегетације се задржава. Два стабла 
(липа и платан) чији су коренови системи у зони ископа 
подземне гараже, потребно је адекватно статички обезбе-
дити од пада, пре почетка извођења грађевинских радова. 
Посебно је угрожено стабло платана јер је уочено обољење 
на деблу, те би оштећење кореновог система додатно нару-
шило стабилност и могло да изазове пад стабла. С тим у 
вези, неопходна је провера здравственог стања наведеног 
стабла платана, као и да се предвиде мере заштите коре-
новог система оба стабла. Применом мера дендрохирургије 
потребно је обезбедити стабилно здравствено стање стабла 
платана. Уколико је због адекватне примене мера дендрохи-
рургије неопходно да предметно стабло уђе у обухват 
ограђеног простора на коме се врше грађевински радови, 
морају бити исходовани посебни услови Покрајинског завода 
за заштиту природе, у фази пројектовања.  

У оквиру овог простора планира се садња нове високе 
лишћарске вегетације (школоване саднице старости мини-
мум 15 година) које ће надоместити уклоњена стабла. 
Садњу новопланираних садница високих лишћара било би 
пожељно извршити пре почетка градње објекта суда. Избор 
врста за потребе садње заменских стабала и осталог зеле-
нила, чија је улога побољшање еколошких услова на пред-
метном простору, треба да буде одређен у складу са педо-
лошким, хидролошким и микроклиматским условима лока-
литета и уз претпостављен минимум неге. Eфективно 
одржавање зеленила треба да укључи и одговарајуће 
заливање.

Простор изнад укопане гараже планира се као партерно 
уређен интензивни зелени кров. Планира се формирање 
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травњака у комбинацији са декоративним ниским и средње 
високим жбуњем. Могућа је поставка елемената дечијег 
игралишта. Простор треба опремити стазама и урбаним 
мобилијаром. 

На делу изнад рампе гараже планирана је поставка 
бетонске касете димензија 3x7x1,5 m, са перфорираним 
страницама (отвори пречника 150 mm). У касети се пла-
нира садња ниског декоративног дрвећа неинвазивног коре-
новог система. 

Предлаже се поставка вертикалног зеленила (зелених 
зидова) на јужној страни постојеће сутеренске гараже тј. 
по рубу објекта. Уз планирани објекат правосудних органа, 
планираће се зелени зид минималне висине 3 метра. 
Озелењени зидови формираће се од пузајућих врста 

биљака које ће се пружати по поцинкованој челичној 
конструкцији. Предлаже се употреба врста са различитом 
бојом листа (Partenocissus tricuspidata – Партеноцисус и 
различите сорте Hedera helix – Бршљан). Предност дати 
комбинацији врста чији опстанак не зависи од интензивне 
неге и које не захтевају пуно влаге. 

Након санације крова постојеће сутеренске гараже, про-
стор је могуће опремити садржајима за спорт и рекреацију 
на отвореном, елементима урбаног мобилијара и слично. 

На графичком приказу "План зеленила" дате су оквирне 
позиције и врсте постојеће и планиране вегетације као и 
предлог просторне организације који није обавезујући.''

У пододељку ''7.3. Нумерички показатељи'' Табела: 
„Површине јавне намене“ мења се и гласи:

''Табела: Површине јавне намене

Намена Површина (ha) % у односу на површину грађ.подручја-бруто

Саобраћајне површине 0,77 28,6 %

Комплекс правосудних органа 0,90 33,5%

Музичка школа 0,09 3,4 %

Заједничка блоковска површина 0,54 20%

Укупно: 2,30 85,5 %

Табела: „Планирани урбанистички показатељи и капацитети нових објеката“ мења се и гласи:
''Планирани урбанистички показатељи и капацитети нових објеката

Површина 
парцеле (m2)

Површина
објекта у основи

-бруто (m2)

Површина
Развијена-бруто (m2)

Индекс 
изграђености 
парцеле (ИИ)

Индекс 
заузетости 
парцеле (ИЗ)

Комплекс 
правосудних 

органа
7.520

3.008 
(постојеће)

1.849
(ново)

16.980
(постојеће)

13.076
(ново) 2,26 65 %

Σ = 4.857 Σ = 16.994

Апелациони суд и 
апелационо јавно 

тужилаштво
1.723 1.020 7.140 4,1 57%

“

У делу ''Планирани број паркинг места'' став 2. мења се 
и гласи:

„Објекат Апелационог суда, Апелационог јавног тужи-
лаштва и осталих судских   органа   ~ 60“

У ставу 3. број: „380“ замењује се бројем: „~300“.

 У пододељку ''7.4. Очување културних и природних 
добара'' после става 6. додаје се део који гласи:

''Дворишни простор омеђен улицама Максима Гор-
ког, Стражиловском и Радничком улицом

Ради заштите биодиверзитета урбаних површина и 
очувања квалитета ваздуха, од значаја је очување постојећег 
зеленила у максимално могућем обиму, као и подизање 
новог заштитног зеленила. За потребе подизања заштит-
ног зеленила, неопходно је испоштовати следеће опште 
мере заштите:

а.  зелене површине повезати у целовит систем зеле-
нила, уз обезбеђење разноврсности врста и 
физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације; 
пројектовати што већу могућу заузетост слободних 
површина зеленилом, превасходно дрвећем, жбуњем, 
а потом и травњацима;

б.  смањити негативне утицаје вештачких површина на 
еко-климу локалитета озелењавањем простора око 
објеката и засенчењем што већег дела паркинг про-
стора; 

в.  у саставу сађеног зеленила дати предност аутохто-
ним врстама, које су највише прилагођене локалним 
педолошким и климатским условима; 

г.   избегавати коришћење инвазивних (агресивних алох-
тоних) врстa;
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д.  уређење, односно обнављање зеленила треба да 
буде саставни део пројектно-техничке документације 
за изградњу и уређење простора; пожељно је дати 
смернице за унапређење стања хортикултурних вред-
ности простора које треба развити кроз пројектну 
документацију до коначног решења.

У поступку формирања градилишта водити рачуна да 
се у оквиру обухвата простора на коме се планира изградња 
нађу само четири стабла (три липе и бреза) за које је 
пројектом планирано уклањање, односно сва остала стабла 
која се не уклањају морају остати изван ограђеног про-
стора. 

У случају оштећеног стабла платана, предност дати 
очувању (лечењу) у односу на уклањање, а применом мера 
дендрохирургије обезбедити његово стабилно здравствено 
стање. Уколико је због адекватне примене мера 
дендрохирургије неопходно да стабло платана уђе у обу-
хват простора на коме се врше радови, морају бити исхо-
довани посебни услови Покрајинског завода за заштиту 
природе.

Избор врста за потребе садње заменских стабала и 
осталог зеленила, чија је улога побољшање еколошких 
услова на предметном простору, треба да буде одређен у 
складу са педолошким, хидролошким и микроклиматским 
условима локалитета и уз претпостављен минимум неге. 
Eфективно одржавање зеленила треба да укључи и 
одговарајуће заливање. Избегавати садњу врста које 
захтевају пуно воде и врста које су осетљивије на темпе-
ратурне промене.

При избору биљних врста у жардињерама и у оквиру 
зелених зидова/ограда, узети у обзир отпорност на животне 
услове који су екстремнији на површинама са вештачком 
подлогом. Предност дати комбинацији врста чији опстанак 
не зависи од интензивне неге и не захтевају пуно влаге, а 
којима је, уз побољшање еколошких вредности, олакшано 
одржавање површине зеленог зида/ограде. Висина зеле-
ног зида/ограде између дечјег игралишта и суда треба да 
износи најмање 3,0 m.

У циљу очувања зеленила, за формирање/обнову при-
ступних стаза и других вештачких површина препоручује 
се коришћење врсте подлоге која омогућава упијање пада-
вина и у најмањој могућој мери утиче негативно на микро-
климатске карактеристике простора (нпр. примена 
поплочавања на локацијама са којих се сливају условно 
чисте атмосферске воде). Решавање проблема атмосфер-
ских вода треба да обухвати простор парцеле (дела јавне 
површине) за коју се ради измена и допуна (нивелисање 
терена, планирање одвода/сливника на адекватним 
локацијама, редовно одржавање црпне станице за еваку-
ацију вишка атмосферских вода).''                                                                  

У одељаку ''8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА'' пододељак ''8.1. 
Услови за грађење објеката и уређење простора'' део 
''Постојећи вишепородични објекти'' после става 2. додаје 
се нови став који гласи:

''Вишепородичне стамбене објекте у Радничкој улици 
(број 17 и 19), спратности Су+П+13, могуће је додатно про-
тивпожарно обезбедити монтажом спољашњег противпо-
жарног степеништа, димензионисаног и постављеног према 
правилнику.''

У делу ''Објекат Апелационог суда, Апелационог 
јавног тужилаштва и осталих судских органа'' став 5. 
мења се и гласи:

''Број подземних етажа у које је смештен простор гараже 
се не ограничава. Подземне етаже гараже потребно је адек-
ватно изоловати како би се спречила негативна дејства 
подземних вода. Део подземне гараже је планиран и изван 
основног габарита објекта.''

Став 6. мења се и гласи:
''Кров подземне гараже обавезно се уређује као прохо-

дан озелењени парковски уређен простор, намењен ста-
нарима околних стамбених зграда и осталим корисницима 
слободног простора блока.'' 

После става 8. додаје се нови став 9. који гласи:
'' Парцела се не сме ограђивати.''
Досадашњи став 9. постаје став 10.

У делу ''Постојеће приземне гараже'' став 1. мења се 
и гласи:

'' Планира се реконструкција крова полуукопане гараже 
у источном делу блока, где је уз делимично озелењавање 
могуће реализовати дечје игралиште и терене за спорт и 
рекреацију, опремљене адекватним мобилијаром.''

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
1. Извод из Плана генералне регулације простора 

  за мешовиту намену између Булевара Европе, 
  Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и 
  Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, 
  улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду

 –  План претежне намене земљишта са поделом 
   на целине и зоне .................................................А3

2. Извод из Плана детаљне регулације блока 
  правосудних органа у Новом Саду

 - План намене земљишта ......................................  А3
3. План намене земљишта ................................ 1 : 1000
4. План регулације, нивелације и саобраћаја .. 1 : 1000
5. План регулације површина јавне намене......1 : 1000
6. План водне инфраструктуре ...........................1: 1000
7. План енергетске инфраструктуре и 

  електронских комуникација .............................1: 1000
8. План зеленила ....................................................1: 500
9. Синхрон план ...................................................1 : 1000

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне 
регулације блока правосудних органа у Новом Саду, сад-
ржи текстуални део који се објављује у "Службеном листу 
Града Новог Сада", и графичке приказе израђене у три 
примерка, које својим потписом оверава председник Скуп-
штине Града Новог Сада.  

По један примерак потписаног оригинала чува се у Скуп-
штини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и 
грађевинске послове и Јавном предузећу "Урбанизам" 
Завод за урбанизам Нови Сад. 

Документациона основа ове одлуке чува се у Градској 
управи за урбанизам и грађевинске послове.  

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне 
регулације блока правосудних органа у Новом Саду, 
доступна је на увид јавности у згради Скупштине Града 
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Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет стране 
www.skupstina.novisad.rs.  

 Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-113/2019-I
28. фебруар 2020. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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