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Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада, Улица школска број
3, на основу члана 53а. и члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи
(''Службенигласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19,37/19, 9/20 и 52/21) и члана 10. Одлуке о градским управама Града
Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/2013
и 70/16), решавајући по захтеву NAJEVROPLJANIN DOO ZA GRAĐEVINARSTVO,
TRGOVINU I USLUGE, NOVI SAD (МБ: 20735929, ПИБ: 107068489) са седиштем у Новом
Саду, Улица Исе Бајића број 4, које по пуномоћи заступа Митић Марија, за издавање
локацијских услова, издаје
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
I. За изградњу две стамбене зграде (тип објеката: у прекинутом низу), Ламела 1 - 
спратности: сутерен, приземље и три спрата (Су+П+3) са 15 (петнаест) стамбених јединица,
1 (једним) пословним простором и 16 (шеснаест) гаражних места, и Ламела 2 - спратности:
сутерен, приземље и два спрата (Су+П+2), са 14 (четрнаест) стамбених јединица и 14
(четрнаест) гаражних места, укупне бруто развијене грађевинске површине 2.039,20 m², на
катастарској парцели 7044 К.О. Нови Сад II, у Улици Јернеја Копитара број 12, у Новом
Саду.
 
II. Објекти су категорије В, претежне класификационе ознаке 11222.
 
III. Документација приложена уз захтев:

1. Идејно решење 0-Главна свеска број IDR 00-8/22 од августа 2022. године и 1-Пројекат
архитектуре број IDR 01-8/22 од августа 2022. године, израђени од ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО АРХИПЛАН-СРЕМ НОВИ САД, главни
пројектант Куриџа Ђорђе, дипл.инж.арх. број лиценце 300 I698 10;

2. Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 4.210,00 динара,
градске административне таксе у износу од 4.250,00 динара и накнаде за Централну
евиденцију обједињених процедура у износу од 2.000,00 динара.

 



IV. Документација прибављена од Републичког геодетског завода, Службе за катастар
непокретности Нови Сад:

1. Копија катастарског плана број 952-04-090-17793/2022 од 29.08.2022. године, издата од
Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Нови Сад 1;

2. Копија катастарског плана водова број 956-302-19611/2022 од 29.08.2022. године,
издата од Републичког геодетског завода, Сектора за катастар непокретности,
Одељења за катастар водова Нови Сад.

 
V. Подаци о постојећим објектима на парцели/парцелама:

број објекaта: 5;
постојећи објекти се уклањају.

 
VI. Плански основ: ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА У ЗАПАДНОМ ДЕЛУ
ГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ТЕЛЕПА У НОВОМ САДУ ("Службени лист Града Новог Сада",
број 27/22).
 
VII. Подаци о правилима уређења и грађења за зону или целину у којој се налази
предметна катастарска парцела, прибављени из планског документа:
 
1.ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ СА ПЛАНИРАНОМ НАМЕНОМ
ЗЕМЉИШТА
1.2.Подела простора на просторне целине
Планом генералне регулације утврђено је седам просторних целина на Телепу, које су
дефинисане на графичком приказу број 2 „План спровођења са поделом на просторне
целине” у размери 1:5000. На подручју обухваћеном Планом утврђују се намене земљишта у
складу са графичким приказом број 3.1 „План намене површина са режимима изградње” у
размери 1:2500.
1.2.1.Просторна целина 6
Просторна целина 6 обухвата простор између улица Ћирила и Методија, Ватрослава Јагића,
Хероја Пинкија, продужетка Улице Симе Матавуља и Булевара Европе и има површину око
56,35 ha. Намене које се планирају су: породично становање, вишепородично становање
средњих и високих густина, вишепородично становање средњих и високих густина са
елементима линијског центра, општестамбене зоне, разноврсне јавне службе, општеградски
и линијски центри, предшколска установа, основна школа, верски комплекс, парковска
површина, озелењени сквер, заједничка блоковска површина, трансформаторска станица,
спортско-рекреативни комплекс и саобраћајне површине.
9. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
На графичком приказу број 3.1 „План намене површина са режимима изградње” у размери
1:2500 дефинисане су намене површина за које се дају општа и специфична правила
грађења, као и регулације, спратност, режими изградње и заштита простора.
9.1.Општа правила
У оквиру сваке урбанистичке целине дефинисане су планиране намене на појединачним
парцелама и објектима. У оквиру површина осталих намена (вишепородично становање са
елементима линијског центра и општеградски и линијски центри) могу се планирати
пословни садржаји (из домена терцијарне и квартарне делатности) а које не угрожавају
становање (услуге најширег спектра делатности, канцеларијски простор, здравствена
заштита, култура и образовање у приватном власништву, трговина на мало, паковање робе,



без расутих сировина, без складишта; угоститељски, туристички, смештајни објекат и сл.).
Не могу се градити пословне просторије за оне занатске делатности које производе гасове,
отпадне воде, буку, вибрације или било која друга могућа штетна дејства на становање.
Висина нових објеката дефинисaна је бројем надземних етажа.
Висина пода приземља нестамбених садржаја који се налазе у непосредном контакту са
јавном површином је максимално 20 cm изнад коте терена. Кота пода приземља стамбене
намене може бити максимално за 1,2 m виша у односу на коту терена јавне површине.
Савладавање висинске разлике се решава искључиво денивелацијом унутар објекта. Сви
садржаји у објекту морају бити доступни, без препрека, деци, старима, хендикепираним и
инвалидним лицима.
На графичком приказу број 3.1 „План намене површина са режимима изградње” дефинисано
је на којим парцелама се обавезно планира подрумска или сутеренска етажа код нових
објеката. Приликом изградње подземних етажа обавезне су примене техничких мера
заштите од влаге и подземних вода. Подземне етаже се намењују за садржаје као што су
гаражирање возила, помоћне и техничке просторије и не могу се наменити за становање.
Приликом изградње подземних етажа чија се грађевинска линија налази на граници са
суседном парцелом, посебно водити рачуна о конструктивној стабилности и безбедности
суседних објеката.
Приступ гаражи могуће је обезбедити преко пасажа и приступне рампе или уградњом ауто-
лифта. Приступна рампа за улазак у подрумски или сутеренски гаражни простор може
почети од грађевинске линије на парцели или иза ње.
Број планираних паркинг-места и планирани број станова и/или пословних простора на
парцели односно у оквиру комплекса морају бити усаглашени. Планирање подземне етаже
као и број етажа подземне гараже зависиће од потребе да се у оквиру парцеле задовољи
услов да за сваки стан и 70 m2 корисне (нето) површине пословног простора буде
обезбеђено најмање једно паркинг-место. На парцелама је могуће планирати и две подземне
етаже.
9.2.Услови за архитектонско и естетско обликовање
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким
контекстом у ком настају (грађеном и природном средином), као и временским контекстом,
што подразумева могућност савремене интерпретације уз коришћење трајних материјала.
Објекти треба да обликовањем интегришу следеће квалитете: синтеза са функционалним
процесима, идентитет, јединственост форме, складност, континуитет, квалитет детаља.
Грађевински елементи објекта планирају се у складу са правилником којим се дефинишу
општа правила за парцелацију, регулацију и изградњу, уколико није другачије дефинисано
општим и специфичним правилима уређења и грађења.
9.3.Услови за формирање грађевинске парцеле
Грађевинска парцела на којој се планира изградња објекта мора да има излаз на јавну
саобраћајну површину која је или комунално опремљена, или се Планом планира комунално
опремање. Задржавају се постојеће катастарске парцеле које својим обликом, површином и
ширином уличног фронта задовољавају критеријуме за формирање грађевинских парцела за
реализацију планиране намене на начин дефинисан овим правилима.
9.4.Правила уређења и грађења за површине осталих намена
9.4.2.Општестамбене зоне
У општим стамбеним зонама планирају се површине у којима се врши постепена промена
намене из породичног у вишепородично становање. У намени која је дефинисана као
општестамбена зона могуће реализовати намену породично становање на парцели или
вишепородично становање средњих густина.
Услови за породично становање у општим стамбеним зонама једнаки су условима за зоне
породичног становања.



Вишепородично становање може бити заступљено у слободностојећим објектима или
прекинутим и непрекинутим низовима. Вишепородично становање у оквиру опште
стамбених зона подразумева луксузније становање (нижи и међусобно удаљенији објекти са
мањим бројем станова и гаража на парцели, којој припада више зеленила са простором за
игру деце). Објекти према врсти и намени могу бити стамбени, стамбено-пословни,
пословно-стамбени или пословни.
Планирана спратност објекта је до П+3, изузетно П+3+Пс у складу са графичким приказом
број 3.1. „План намене површина са режимима изградње” у размери 1:2500.
Ради нове изградње вишепородичних објеката, минимална површина грађевинске парцеле
износи 600 m2, а минимална ширина парцеле 15 m. Изузетно, због реализованих суседних
парцела, парцеле могу бити мање површине (до 450 m2) уз задржавање постојеће ширине
уличног фронта парцеле.
Паркирање возила се планира искључиво на парцели, у партеру или у подземној или
сутеренској гаражи и то према нормативу једно паркинг/гаражно место на један стан,
односно по нормативу за врсте делатности у пословном простору (најчешће 70 m2 корисне
(нето) површине пословног простора).
Положај објеката на парцели
Објекти се постављају предњом фасадом на грађевинске линије које се поклапају са
регулационим линијама или се од њих повлаче у складу са графичким приказом број 3.1
„План намене површина са режимима изградње”. Објекти могу бити слободностојећи, у
прекинутом или непрекинутом низу.
Слободностојећи тип објекта и објекат у прекинутом низу може се градити са минималном
удаљеношћу од границе суседне парцеле 2,5 m, односно 3,5 уколико се у том делу планира
колски прилаз парцели ван габарита објекта.
Тип објекта у непрекинутом низу, као и део двојног објекта, може се градити са обавезним
колским пролазом ширине 3,5 m.
Специфични услови за реализацију – блокови бр. 391, 399, 415, 427, 428, 443, 492, 493,
496, 497, 498, 501, 502 и урбанистичкој целини 7
У блоку број 502, између улица Морнарске и Јернеја Копитара, максимална површина
новоформиране грађевинске парцеле условљена је дубином од 18, 35 или 88–90 m, како је
утврђено на графичком приказу број 3.1 „План намене површина са режимима изградње” у
Р 1:2500.
За парцеле које остварују прилаз из Улице Јернеја Копитара се, с обзиром на већу дубину
планираних парцела, омогућава изградња два стамбена објекта на парцели, при чему улични
објекат може имати спратност П+3, а дворишни спратност П+2. На дворишном делу парцеле
је обавезан појас високог зеленила ширине 10 m који треба да одвоји становање од
планиране зелене површине у унутрашњости блока.
Грађевинска линија приказана на графичком приказу представља максималну зону
изградње.
9.6.Правила за опремање простора инфраструктуром
Посебна правила за опремање простора инфраструктуром
Приликом израде техничке документације за линијске инфраструктурне објекте (саобраћајне
површине) и комуналну инфраструктуру могућа су мања одступања од планираног решења
приказаног на графичким приказима и карактеристичним попречним профилима улица,
уколико орган надлежан за управљање јавним површинама или ималац јавног овлашћења то
захтева, а за то постоје оправдани разлози (очување постојећег квалитетног растиња,
подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираној траси већ постоје изграђене
инсталације или објекат који се Планом не задржава и сл.).
Наведене интервенције могуће су искључиво у оквиру постојећих и планираних јавних
површина.



Сва одступања од планског решења морају бити у складу са законима и правилницима који
регулишу ову област.
9.6.1.Услови за грађење саобраћајних површина
Услови за паркирање и гаражирање возила
За паркирање возила, власници осталих објеката обезбеђују простор на сопственој
грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине.
 
VIII. Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за паркирање возила:

пешачки приступ: из Улице Јернеја Копитара
колски приступ: из Улице Јернеја Копитара
паркирање: Паркирање возила се планира искључиво на парцели, у партеру или у
подземној или сутеренској гаражи и то према нормативу једно паркинг/гаражно место
на један стан, односно по нормативу за врсте делатности у пословном простору
(најчешће 70 m2 корисне (нето) површине пословног простора).

 
IX. Посебни услови:

Предметнa парцелa 7044 КО Нови Сад II не испуњава услове за грађевинску
парцелу. У складу са важећим планским решењем потребно је формирати
грађевинску парцелу и одвојити део за јавну површину – парк, до подношења
захтева за издавање грађевинске дозволе.

 
X. Услови за прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру:

1. Услови у погледу пројектовања и прикључења на дистрибутивни систем
електричне енергије: број 2460800-Д-07.02.-460669-22 од 07.11.2022. године са
Уговором број 2460800-Д-07.02.-460669-22-УГП од 07.11.2022. године, издати од
''Електродистрибуција Србије'' д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови
Сад;

Ови услови се издају уз констстацију да изградња објекта није могућа без испуњења
следећих додатних услова:
У моменту издавања услова не постоји изграђена електроенергетска инфраструктура
потребног капацитета (подземни 0,4 kV водови) на предметном локалитету. Да би се
омогућило прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енргије
потребно је:

Закључивање уговора о опремању земљишта између имаоца јавног овлашћења
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови
Сад и инвеститора или јединице локалне самоуправе, или
Потврда да је изградња недостајуће електроенергетске инфраструктуре у плану
имаоца јавног овлашћења „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд,
Огранак Електродистрибуција Нови Сад.

2. Услови у погледу пројектовања и прикључења на системе водоснабдевања и
одвођења отпадних вода: број 3.4.20-17281 од 13.10.2022. године издати од ЈКП
Водовод и канализација Нови Сад;

3. Услови за прикључење на систем даљинског грејања, односно на дистрибутивни
систем природног гаса: број 1390/468-2 од 04.10.2022. године, издати од „НОВИ САД



– ГАС“ д.о.о. Нови Сад;
4. Услови прикључења на јавни пут:  број 2031-6708/969 од 22.09.2022. године, издати

од ЈКП ПУТ Нови Сад;
5. Услови у погледу мера заштите од пожара: под 09.21.1.1 број 217-15582/22 од

26.09.2022. године, издати од Министарства унутрашњих послова, Сектора за
ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Новом Саду.

 
XI. Саставни део ових локацијских услова чини Идејно решење број 0-Главна свеска број
IDR 00-8/22 од августа 2022. године и 1-Пројекат архитектуре број IDR 01-8/22 од августа
2022. године, израђени од ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
АРХИПЛАН-СРЕМ НОВИ САД, главни пројектант Куриџа Ђорђе, дипл.инж.арх. (број
лиценце: 300 I698 10).
 
XII. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ВАЖЕ ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА ИЛИ ДО
ИСТЕКА ВАЖЕЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ИЗДАТЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ
ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА.
 
У СЛУЧАЈУ ФАЗНЕ ИЗГРАДЊЕ, ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ВАЖЕ ДО ИСТЕКА
ВАЖЕЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ПОСЛЕДЊЕ ФАЗЕ, ИЗДАТЕ У СКЛАДУ СА
ТИМ УСЛОВИМА.
 
XIII. На основу важећих локацијских услова, независно од тога по чијем захтеву су
локацијски услови издати, издаће се грађевинска дозвола и решење о одобрењу за извођење
радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи.
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На ове локацијске услове може се поднети
приговор Градском већу Града Новог Сада, у року од 3 (три) дана од дана достављања
локацијских услова, кроз Централни информациони систем за електронско поступање у
оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање акта о остваривању права на
изградњу и употребу објекта, преко првостепеног органа. На приговор се плаћа републичка
административна такса у износу од 480,00 динара уплатом на жиро-рачун број 840-
742221843-57 сa пoзивoм нa брoj: 97 11-223 и градска административна такса у износу од
440,00 уплатом на жиро-рачун број 840-742241843-03 сa пoзивoм нa брoj: 97 11-223.
 

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић  

ДОСТАВИТИ:

1. Подносиоцу захтева,
2. ''Електродистрибуција Србије'' д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови

Сад,
3. ЈКП Водовод и канализација Нови Сад,
4. „НОВИ САД – ГАС“ д.о.о. Нови Сад,
5. ЈКП ПУТ Нови Сад,
6. Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације, Управи за

ванредне ситуације у Новом Саду.


