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На основу члана 35. став 10. и члана 215. став 6. Закона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник Републике Србије’’, бр. 72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана
24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, број 43/2008),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 27. новембра 2009. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНИЦЕ
ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ УЗ ПУТ
БЕОЧИН – СРЕМСКА КАМЕНИЦА
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
1.0. УВОД
1.1. Правни основ за израду плана
План детаљне регулације станице за снабдевање
горивом уз пут Беочин – Сремска Каменица у Сремској
Каменици (у даљем тексту: план) израђен је на основу
Одлуке о изради плана детаљне регулације станице за
снабдевање горивом уз пут Беочин – Сремска Каменица у Сремској Каменици (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 4/2009) коју је донела Скупштина Града Новог Сада на X седници одржаној 4. фебруара 2009. године.
Генерални план града Новог Сада до 2021. године –
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 39/2006) (у даљем тексту: Генерални план), утврдио је за предметни простор намену “заштитно зеленило
и саобраћајне површине” - државни пут II реда (Р-107)
Беочин - Нови Сад.

1.2. Положај, место и улога грађевинског
рејона обухваћеног планом
Простор обухваћен овим планом налази се у КО
Сремска Каменица. Грађевински рејон се налази на
Боцкама, непосредно уз државни пут II реда (Р-107) Беочин – Нови Сад. Простор је оријентисан на овај улазно
- излазни правац града. У непосредном окружењу налази се железничка пруга Нови Сад – Беочин (планирани
комплекс је непосредно уз пругу), а у ширем окружењу
стамбено насеље Боцке. Простор намењен за комплекс
станице за снабдевање горивом је њива.
Планом је потребно искористити све предности
положаја овог простора.

1.3. Однос грађевинског рејона обухваћеног
планом према простору у окружењу
Предметни простор је део пољопривредног земљишта које се овим планом намењује за изградњу, односно
претвара у грађевинско земљиште. Околне пољопривредне површине остају у функцији пољопривреде, односно планирано заштитно зеленило и саобраћајне
површине.
Реализацијом планираних садржаја обезбедиће се
виши ниво снабдевања горивом како корисника из
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Сремске Каменице и околних насеља, тако и из шире
околине која користи државни пут II реда (Р-107) Беочин
- Нови Сад.

1.4. Ограничавајући фактори који утичу
на планско решење
На посматраном простору постоје одређени ограничавајући фактори који значајно утичу на организацију
простора. Значајно је постојање енергетског коридора,
(гасовода) са својим заштитним појасом, постојећег водовода и железничке пруге, односно њеног заштитног
коридора, који ограничавају реализацију планираних
намена.

1.5. Граница грађевинског рејона
Грађевински рејон који je обухваћен планом налази
се у КО Сремска Каменица, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског рејона
утврђена је најсевернија тачка простора а у пресеку
осовине државног пута II реда (Р-107) Беочин – Нови
Сад и продуженог правца источне границе парцеле број
153/3. Из ове тачке граница креће на југ до тромеђе
парцела бр. 153/3, 154 и 3972. Одавде се граница, у
правцу југа, поклапа са источном границом парцеле
број 153/3 и у том правцу долази до осовине пруге
Петроварадин – Беочин. Одавде граница скреће на
запад по осовини пруге до осовине планиране улице
дефинисане осовинским тачкама 166 и 541, где граница
скреће на север по осовини те улице до тачке пресека
са осовином државног пута II реда Беочин - Нови Сад, у
којој скреће на исток по тој осовини и долази до почетне
тачке описа границе.
Површина која је обухваћена планом је 0,94 ha.
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ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ

За подручје обухваћено планом не постоји урбанистичка документација на основу које би се реализовали
нови садржаји, па је неопходно донети план који ће
омогућити нове инвестиције на овом простору.
Програмски елементи дефинисани су: Генералним
планом, који дефинише могућност изградње станица за
снабдевање горивом, уз обавезу израде плана детаљне регулације, програмским елементима које је дефинисао инвеститор и просторним могућностима и ограничењима предметне локације.
У области заштите животне средине планом се
утврђују услови и мере заштите које треба задовољити
да би зона несметано функционисала.

3.0. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
3.1. Намена површина
Планом је обухваћена површина од 0,94 ha.
Грађевински рејон обухваћен планом може се поделити на три просторне целине које се разликују по намени, функцији и карактеру. Северни део, тј. простор

државног пута II реда (Р-107) Беочин - Нови Сад је део
основне саобраћајне мреже Републике Србије и Града
Новог Сада, средишњи део простора тј. парцеле бр.
152, 153/1, 153/2 и 153/3 намењене су комплексу станице за снабдевање горивом, и јужни део, тј. железничка
пруга.
Комплекс станице за снабдевање горивом реализоваће се као станица са ширим садржајима што, уз основне садржаје које садржи свака станица за снабдевање горивом, подразумева и допунске садржаје који
ће обогатити услугу на предметном комплексу.

3.1.1. Правила уређења јавних површина
Планом je јавно грађевинско земљиште разграничено од осталог грађевинског земљишта. Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле јавног
грађевинског земљишта, према графичком приказу.
Јавно грађевинско земљиште:
- саобраћајница: делови
153/1, 153/2 и 153/3;

парцела бр. 3972, 152,

- железничка пруга: део парцеле број 4006.

3.1.2. Правила уређења осталог простора
Остало грађевинско земљиште планира се на површини од 0,54 ha што представља 57 % од површине
грађевинског рејона обухваћеног планом. Планом су
дефинисани урбанистички параметри за реализацију
планираних садржаја.
Планирани садржаји станице за снабдевање горивом у оквиру граница постојећих парцела бр. 152, 153/1,
153/2 и 153/3 су:
- објекат бензинске пумпе - продавница са рестораном,
- тераса,
- надстрешница,
- подземне цистерне за гориво (3 х 100.000 l),
- подземна цистерна за течни нафтни гас
(1 х 30.000 l),
- острва са пумпним аутоматима,
- сепаратор,
- трафостаница,
- манипулативни простор (саобраћајнице),
- паркинг за путничке аутомобиле, аутобусе и
теретна возила.
Планирана спратност објекта је П.
Планирани надземни и подземни објекти лоцираће
се ван утврђених коридора (енергетски коридор и коридор уз железничку пругу).
За комплекс намењен станици за снабдевање горивом примениће се све мере заштите које таква врста
објеката треба да испуни.
У оквиру регулације државног пута II реда (Р-107)
Беочин - Нови Сад предлаже се изградња приступних
саобраћајница коловозу регионалног пута, изградња
пешачке и бициклистичке стазе и уређење зелених
површина.
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У зони енергетског коридора и у зони заштите уз железничку пругу је ограничена изградња на објекте нискоградње.

3.2. Мрежа саобраћајне инфраструктуре
са условима за њено уређење
Државни пут II реда (Р-107) Беочин - Нови Сад планом задржава своју функцију. Планирани саобраћај на
њему намеће потребу за изградњом комерцијалних
садржаја као што је станица за снабдевање горивом.
Саобраћајно решење прикључења станицe за снабдевање горивом подразумева дефинисање једносмерних прикључака којим ће се одвијати саобраћај возила
која улазе и излазе са станице. Дуж државног пута II реда (Р-107) Беочин - Нови Сад планирају се пешачка и
бициклистичка стаза.
На станици саобраћај је једносмеран. Станица за
снабдевање горивом опслужује саобраћај из смера Беочина ка Новом Саду, односно Сремској Каменици.
Унутар самог комплекса станице за снабдевање горивом, саобраћајно решење је прилагођено просторним
могућностима парцеле, дистрибуцији садржаја станице
и подразумева неопходне манипулативне и пешачке
површине као и паркинге за путничка и теретна возила.
Графички приказ “План саобраћаја, нивелације и регулације” дат је у Р 1:500.

3.3. Мрежа комуналне инфраструктуре
3.3.1. Водна инфраструктура
Снабдевање водом
Постојећа примарна водоводна мрежа изграђена је
дуж државног пута II реда (Р-107) Беочин - Нови Сад, и
профила је Ø 400 mm.
Снабдевање санитарном водом вршиће се преко
планиране секундарне водоводне мреже у комплексу, и
са њеним прикључењем на постојећу примарну профила Ø 400 mm.
У циљу заштите постојеће примарне водоводне мреже, дефинише се заштитни појас ширине 2 m, обострано и мерено од осовине цеви. У овом појасу није дозвољена садња дрвећа и градња објеката који могу
угрозити функцију водовода.
Планирана секундарна санитарна водоводна мрежа,
у оквиру комплекса, биће профила Ø100 mm и Ø50 mm.
Планирана водоводна мрежа за потребе противпожарне заштите биће профила Ø100 mm и реализоваће
се као посебна мрежа за ову намену.
Потребе за водом, а које не захтевају санитарни квалитет воде, могу се задовољити преко бушеног бунара,
на парцели корисника и посебне мреже, ако за то постоји интерес.
Планирана водоводна мрежа у потпуности ће задовољити потребе снабдевања водом и дефинисана је на
одговарајућем графичком приказу “План водне инфраструктуре” у Р 1:500.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода планира
се као сепаратно.
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Одвођење отпадних вода биће преко планиране канализационе мреже отпадних вода и водонепропусне
септичке јаме у оквиру комплекса.
Условљава се изградња водонепропусне септичке
јаме у циљу заштите подземља од загађења.
Водонепропусну септичку јаму треба поставити на
минималној удаљености од 3 m од суседне парцеле.
Канализација отпадних вода биће профила ∅ 200 mm.
Одвођење атмосфеских вода биће преко планиране
канализационе мреже атмосферских вода у оквиру комплекса.
Канализација атмосферских вода биће профила
∅250 mm.
Атмосферске воде се оријентишу на планирани сепаратор уља и масти.
После сепарације и одмашћивања, атмосферска вода ће се упустити у планирани отворени канал дуж
државног пута II реда (Р-107) Беочин – Нови Сад.
Планирани отворени канал дуж државног пута II реда (Р-107) Беочин – Нови Сад, могуће је у потпуности
или делимично зацевити.
Условљава се да квалитет атмосферске воде са
простора комплекса не угрози постојећи квалитет воде
у каналу, односно, да се третманом на сепаратору уља
и масти оствари минимално квалитет II класе водотока.
Планирана канализациона мрежа у потпуности ће
задовољити потребе одвођења отпадних и атмосферских вода и дефинисана је на одговарајућем графичком
приказу “План водне инфраструктуре” у Р 1:500.

3.3.2. Енергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом
Планирана станица за снабдевање горивом ће се
снабдевати електричном енергијом из јединственог
електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање биће трансформаторска станица (ТС)110/35(20) kV
“Нови Сад 1-Лединци”, која је 20 kV водом повезана са
дистрибутивном ТС 20/0.4 kV која се налази у близини
планиране станице. Од ове ТС потребно је изградити
кабловски 20 kV вод до планиране трансформаторске
станице која ће се изградити у југоисточном делу подручја станице. Од планиране ТС изградиће се кабловски вод до главног разводног ормара (ГРО) у објекту, а
од ГРО разводна нисконапонска мрежа.
Целокупна електроенергетска мрежа до ГРО градиће се каблирањем.
Снабдевање топлотном енергијом
Планирана станица за снабдевање горивом ће се
снабдевати топлотном енергијом из гасификационог
система. Од постојеће дистрибутивне мреже у Сремској Каменици потребно је изградити прикључак до станице за снабдевање горивом.
Од крупне инфраструктуре преко посматраног подручја пролази гасовод високог притиска који представља основни објекат за снабдевање сремске стране
Града гасом. Овај гасовод има заштитни коридор у ком
је забрањена изградња објеката.
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3.3.3. Телекомуникације
Планирана станица за снабдевање горивом ће се
прикључити у телекомуникациони систем Сремске Каменице преко постојеће аутоматске телефонске централе. Са постојеће мреже која се налази у близини планиране станице потребно је изградити прикључак до
главног објекта у станици.

3.4. План озелењавања
Ободом комплекса обавезна је поставка зеленог заштитног појаса. Треба га формирати од обликованих
форми стабала (пирамидалних, ваљкастих и сл.) високог листопадног и четинарског дрвећа.
Комплекс треба да садржи минимум 25% зеленила.
Раздвајање садржаја унутар комплекса постиже се
нижом декоративном вегетацијом и травнатим површинама.
Паркинг просторе за путничке аутомобиле потребно
је, где год је то могуће, покрити крошњама високог листопадног дрвећа.
Унутар регулације државног пута планирати
адекватно озелењавање и то где је могуће високом
вегетацијом, а зону мелиоративних канала затравити.
У зони подземних резервоара треба изоставити
садњу високог дрвећа.

3.5. Општи и посебни услови и мере за
заштиту животне средине
Ради обезбеђивања квалитетне животне средине на
постојећим и планираним просторима потребно је да се
оствари степен заштите средине према прописаним
стандардима квалитета средине.
На локацији станице за снабдевање возила горивом
могућа су загађења као последица редовне експлоатације и као последица акцидентних ситуација, које могу
бити изазване хаваријом на резервоарима или хаваријом возила са нафтним дериватима (најчешће код истакања).
Последица одвијања саобраћаја на манипулативним
површинама је перманентно таложење штетних материја на коловозној површини и пратећим елементима,
који се код појаве падавина или прања спирају.
Случајна (акцидентна) загађења, која настају као
последица деструкција резервоара, представљају потенцијалну опасност за загађење површинских и подземних вода као и за загађење тла. Вероватноћа овог
акцидента зависи од више фактора од којих су најзначајнији: квалитет материјала, конструкције и израде, врста хидроизолације, хемијске карактеристике тла и др.
Обим последица у оваквим случајевима битно зависи
од конкретних локацијских карактеристика тла, коефицијента филтрације, итд.
Хаваријска загађења, настала на локацији станице
за снабдевање возила горивом као последица удеса
возила која транспортују нафтне деривате, или као последица акцидента код претакања, представљају догађаје са малим вероватноћама и тешко се могу са одређеном поузданошћу квантификовати. У водама, које
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се сливају са коловозних површина, присутан је низ
штетних материја у концентрацијама које су често изнад максимално дозвољених за испуштање у водотоке.
Посебну групу штетних елемената представљају тзв.
тешки метали као што су: олово (додатак гориву), кадмијум, бакар, цинк, гвожђе и никл. Значајан део представљају и чврсте материје различите структуре и карактеристика које се јављају у облику таложивих,
суспендованих или растворених материја. Наведене
емисије утичу на повећање имисионих вредности изнад
ГВИ (Граничне вредности имисије) на посматраном подручју због чега се морају применити одговарајуће техничке мере заштите.
С обзиром да наведени објекат може имати негативне последице на животну средину, инвеститор (носилац
пројекта) је у обавези да, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”,
бр. 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 114/2008),
покрене поступак процене утицаја на животну средину
пред надлежним органом.
Овим планом, ради заштите од негативних утицаја
утврђене су мере заштите од аерозагађења, буке, мере
у случају акцидентних ситуација, кроз дефинисање заштитних одстојања и обавезе подизања зелених површина.

3.6. Заштита градитељског наслеђа
Обавеза је инвеститора да, у складу са Законом о
културним добрима (“Службени гласник Републике Србије”, број 71/94) и Законом о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС”, бр. 47/2003 и 34/2006), пре почетка радова обавести надлежни завод за заштиту
споменика културе, ради благовременог упућивања
стручних сарадника за вршење стручног конзерваторскоархеолошког надзора при извођењу земљаних радова.

3.7. Заштита од ратних дејстава
Према процени угрожености од ратних разарања,
простори намењени пословању могу бити и главни
циљеви напада.
У повредиве тачке, у оквиру овог простора, улази сва
саобраћајна и остала инфраструктурна мрежа, а посебно резервоари за гориво.
То указује да је потребно предузети све техничкотехнолошке и урбанистичке мере заштите да би се
смањио обим повредивости околног простора.

3.8. Заштита од елементарних непогода
и других катастрофа
Предметни простор је угрожен од елементарних непогода.
Високе воде Дунава проузрокују поплаве, као и подизање подземних и процедних вода. У циљу заштите,
планира се озелењавање слободних површина, регулација атмосферских вода и изградња водоводне и кана-
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лизационе мреже. Обавеза инвеститора је да гради
објекте од ватроотпорних материјала.
Сремска Каменица се налази у сеизмичком подручју
7о МСЅ скале.
Ради заштите од пожара, планом су утврђене адекватне мере. Мере се односе на планирану удаљеност
између објеката и садржаја станица, ради проходности
саобраћајница после рушења објеката, а уједно и да
саобраћајнице имају довољну ширину да би представљале противпожарну преграду. Према класификацији угрожености од пожара, овај простор је у првој зони. Угроженост од пожара зависи и од изграђености
парцеле, материјала од кога је објекат изграђен, начина
складиштења и од присуства запаљивих и експлозивних материјала. Ради заштите од пожара, планира се
таква саобраћајна мрежа која ће омогућити приступ
ватрогасним возилима до сваког објекта у складу са
Правилником о техничким нормативима за приступне
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара
(“Службени лист СРЈ”, број 8/95).
Сви планирани садржаји морају бити пројектовани и
реализовани у складу са Законом о заштити од пожара
(“Службени гласник СРС”, број 37/88 и “Службени гласник РС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) и осталим
важећим прописима и релевантним стандардима.
У грађевинском рејону се морају поштовати сви прописани хигијенски и противпожарни услови изградње.

4.0. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ
САДРЖАЈА
У наредној табели дати су нумерички показатељи
планираних садржаја. Површине по појединим наменама изражене су у хектарима, а исказано је и њихово
учешће у односу на укупну бруто површину.
ТАБЕЛА: НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
НАМЕНА ПОВРШИНА

површина – ha проценат

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
- саобраћајнице
- железничка пруга

0,40
0,28
0,12

43 %
30 %
13 %

ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ
- комплекс станице за
снабдевање горивом

0,54
0,54

57 %
57 %

УКУПНО

0,94

100%

Јавне површине заступљене су са 43%, а остало
грађевинско земљиште планирано је на 0,54 ha,
односно 57 % укупне површине.

5.0. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
5.1. Утврђивање регулационе и грађевинске
линије
Планом се утврђују регулационе линије. Регулациона линија државног пута II реда (Р-107) Беочин - Нови
Сад дефинисана је на 13,5 m од утврђене осовине пута.
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Регулациона линија према железничкој прузи је дуж
постојеће границе између пружног појаса и парцеле
комплекса станице за снабдевање горивом. Сви технички елементи дефинисани су на графичком приказу
“План саобраћаја, нивелације и регулације” у Р 1:500.
Диспозиција планираних објеката и садржаја, дата у
графичком приказу “План саобраћаја, нивелације и регулације” у Р 1:500, као и њихови капацитети су оквирни
и њихово позиционирање и димензионисање је условљено функционалним решењем и условима надлежних установа и јавних и јавних комуналних предузећа.

5.2. Правила грађења објеката
Планом се утврђују услови грађења за планиране
објекте. Дозвољени степен заузетости је максимално
30%.
Дозвољена спратност објеката је П. Подрумска или
сутеренска етажа се не препоручује.
Објекте извести од чврстих материјала, обликовно
их прилагодити функцији и конкретном локалитету. Кровови треба да су равни или благог нагиба.
Манипулативне и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса.
Заступљеност зелених површина на комплексу је 25%.
Кота пода приземља пословног објекта мора бити 20
cm виша у односу на планирану нивелету заштитног
тротоара.
Прилазе објекту, хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбеди
несметано кретање хендикепираних и инвалидних особа, у свему према важећем Правилнику о условима за
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник РС", број 18/97).
У зони енергетског коридора и зони заштите железничке пруге није дозвољена изградња објеката високоградње. Могућа је реализација манипулативних или паркинг-површина. У зони магистралног гасовода у коридору
15 m лево и десно од трасе гасоводе није дозвољена
никаква градња, као ни садња зеленила са дубоким кореновим системом.

5.3. Услови за образовање грађевинске парцеле
Планом се дефинишу елементи парцелације јавног и
осталог грађевинског земљишта.
На графичком приказу “План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за формирање
грађевинских парцела” у Р 1:500, дати су елементи парцелације, односно препарцелације за јавно грађевинско
земљиште.
За остало грађевинско земљиште обавезно је
спајање парцела бр. 152, 153/1, 153/2 и 153/3 уз претходно њихово цепање, ради одвајања њихових делова за
јавну површину, тј. пут.

5.4. Правила грађења саобраћајних површина
Станица за снабдевање горивом је прикључена на
државни пут II реда (Р-107) Беочин – Нови Сад. Саоб-
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раћајно решење прикључења станице за снабдевање
горивом подразумева дефинисање једносмерних прикључака којим ће се одвијати саобраћај возила која
улазе и излазе са станице. Планирано прикључење на
коловоз државног пута II реда (Р-107) Беочин - Нови
Сад извести према условима ЈП “Путеви Србије”. Пешачка и бициклистичка стаза су ширине по 2 m.
Висина слободног профила саобраћајнице је 4,5 m,
што се пре свега односи на простор испод надстрешнице.
Саобраћајнице унутар комплекса су минималне ширине 5 m. Тротоари су минималне ширине 1,5 m.
Ширина паркинг простора за управно паркирање
путничких возила износи од 2,30 m, а дужина од 4,60 до
5 m, а за теретна возила је ширина 4 m а дужина 16 m.
Паркинзи могу бити урађени и тзв. “перфорираним”
плочама - префабрикованим танкостеним пластичним
(или сл.) елементима који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање (узгајање) ниског растиња.
Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.
S4.234 којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања. У оквиру паркиралишта, где год за то има могућности, резервисаће се простор за дрвореде по моделу
да се на четири паркинг места планира по једно дрво..
Такође је потребно извршити резервацију паркинга у
складу са SRPS U.А9.204 који се односи на просторне
потребе инвалида.
Постојећа железничка пруга Нови Сад – Беочин задржава постојећу трасу. Приликом реализације садржаја станице за снабдевање горивом неопходно је
поштовање заштитног пружног појаса, који је приказан
у графичким приказима.

5.5. План нивелације
Грађевински рејон обухваћен планом је благо нагнут
ка државном путу на надморској висини од 80,00 до
82,30 m. Нивелета државног пута II реда (Р-107) Беочин
- Нови Сад је на надморској висини од 80,78 до 81,50 m,
тако да нивелета пута пада од запада ка истоку.
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5.6. Услови за прикључење на комуналну
инфраструктуру
5.6.1. Услови за прикључење на водну
инфраструктуру
Услови за прикључење на водоводну мрежу
Услови за прикључење на водоводну мрежу су:
- прикључење објеката на постојећу примарну водоводну мрежу планира се једним прикључком;
- водомерни шахт сместити на парцели корисника
и према условима ЈКП ‘’Водовод и канализација’’
Нови Сад.
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови
Сад.
Услови за прикључење на канализациону мрежу
Услови за прикључење на канализациону мрежу су:
- прикључење објеката на уличну канализацију не
планира се;
- отпадне воде решити преко водонепропусне септичке јаме, на парцели корисника.
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација”.

5.6.2. Услови за прикључење на енергетску
мрежу
Услови за прикључење на електроенергетску
мрежу
Прикључење извести на планирану електроенергетску мрежу сопственом трансформаторском станицом.
Положај прикључног ормара прилагодити условима
Електродистрибуције “Нови Сад” тако да буде на фасади објекта или у специјалним случајевима на другим
местима. Прикључак извести у складу са електроенергетским условима Електродистрибуције “Нови Сад”.
Услови за прикључење на гасоводну мрежу
Снабдевање објеката топлотном енергијом решити
прикључењем на постојећу дистрибутивну гасоводну
мрежу. Прикључак и положај мерно-регулационог сета
испројектовати и изградити према условима ДП “Нови
Сад-Гас”.

Због денивелације постојећег терена и државног пута, неопходно је нивелисање терена на простору планиране станице за снабдевање горивом, тако да се планирана нивелација комплекса прилагоди нивелети
коловоза државног пута II реда Р-107. На платоу станице, испред продајних објеката, кота нивелете коловоза
се планира на приближно 81,30 m н.в. Нивелете планираних објеката прилагодити нивелети коловоза.

5. 6. 3. Услови прикључења на
телекомуникациону мрежу

На графичком приказу “План саобраћаја, нивелације
и регулације “ у Р 1:500 дате су коте прелома нивелете
осовине саобраћајница, интерполоване коте и нагиб
нивелете.

Прикључак на телекомуникациону мрежу извести
преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на
фасади објекта. Прикључак на кабловски дистрибутивни
систем извести према условима локалног дистрибутера.
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6.0. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА
ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Табела: Потребна средстава за приоритетне радове на уређивању саобраћајница и изградњи јавне комуналне
инфраструктуре
Редни
брoj
1.

Oпис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
2.249.100

1.1.

Тротоари са ивичњацима

m2

380

2.940

1.117.200

1.2.

Бициклистичке стазе

m2

385

2.940

1.131.900

2.

УКУПНО

Процена средстава дата је по ценама за март 2009.
године.
Финансирање планираних радова на уређивању јавног 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.

2.249.100

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу Града Новог Сада”.

7.0. ПРИМЕНА ПЛАНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-216/2009-I
27. новембар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Доношењем овог плана омогућено је издавање извода из плана, који садржи правила уређења и правила
грађења.

Градско веће

Саставни део плана су следећи графички прикази:
1.

Извод из Генералног плана Новог
Сада до 2021. ...................................................... А4

2.

Катастарска подлога са границом грађевинског рејона обухваћеног планом...... Р 1:500

3.1. План намене површина .............................. Р 1:500
3.2. План саобраћаја, нивелације и регулације ............................................................ Р 1:500

1193
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008)и члана 34. Одлуке о буџету Града
Новог Сада за 2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 51/2008 и 28/2009) на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада
на 79. седници, од 8. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2009. ГОДИНУ

4.

План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за
формирање грађевинских парцела........... Р 1:500

5.

План водне инфраструктуре ...................... Р 1:500

6.

План енергетске инфраструктуре ............. Р 1:500

I

7.

План озелењавања ..................................... Р 1:500

У Решењу о Програму инвестиционих активности за
основне школе за 2009. годину (“Службени лист Града
Новог Сада” бр. 22/2009, 23/2009 и 45/2009), у Програму
инвестиционих активности за основне школе који је
саставни део овог решења, у тачки: “1. ИЗГРАДЊА
ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА” у подтачки 1.3. речи: “за прву фазу доградње школе” замењују се речима: “за доградњу
школе”.
Тачка: “3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ” мења се и гласи:

План детаљне регулације станица за снабдевање
горивом уз пут Беочин - Сремска Каменица 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 послове урбанизма, и у ЈП “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.
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