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1.1.3. Пројекат „Оптичка комуникациона 
инфраструктура - деоница Под-
бара“ (радови, материјал, опрема,
документација)  10.000.000,00

1.1.4. Пројекат „Оптичка комуникациона 
инфраструктура - деоница Субо-
тички булевар наставак“ (радови, 
материјал, опрема, документација) 4.500.000,00

1.1.5. Пројекат „Оптичка комуникациона 
инфраструктура - деоница Сомбор-
ски булевар наставак“ (радови,ма-
теријла, опрема, документација) 9.500.000,00

 1.2. Приводи  29.000.000,00
 
1.2.1.  Приводи до јавних комуналних и 

других јавних предузећа, непокри-
вени део објеката Предшколских 
установа и школа, раскрсница, 
стадион и слично 29.000.000,00

2.  СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА  ГРАД НОВИ САД 14.500.000,00

2.1.  Систем видео надзора дворишта 
објеката основних и средњих 
школа, предшколске установе 
и дечјих игралишта  6.500.000,00

 
2.1.1.  Изградња система (радови, 

материјал, опрема,документација) 6.500.000,00  

2.2. Систем видео надзора раскрсница 
и тргова 8.000.000,00

2.2.1. Изградња система (радови, 
материјал, опрема, документација) 8.000.000,00

3.  КОНСОЛИДАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНО-
КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ОРГАНА 
ГРАДА НОВОГ САДА И СЛУЖБИ ЧИЈИ 
ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД  28.565.107,00

3.1. Софтвер  14.265.107,00

3.1.1.  Софтвер 5.000.000,00

3.1.2. Лиценце 9.265.107,00

3.2. IT систем Града 14.300.000,00

3.2.1. Рачунарска опрема 10.500.000,00

3.2.2. Рачунарска опрема - матичне књиге 3.800.000,00

УКУПНО (1+2+3)  134.065.107.00“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1601/2011-I
27. мај 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

221
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/09, 81/09 – исправка и 64/10 – одлука УС) и члана 24. 
тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст  
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), Скупш-
тина Града Новог Сада на XL  седници 27. маjа 2011. го-
дине, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
“ШИРИНЕ II” У ПЕТРОВАРАДИНУ

1.0. УВОД

Подручје које је обухваћено планом детаљне регу-
лације "Ширине II" у Петроварадину (у даљем тексту: 
план) налази се у југоисточном делу грађевинског под-
ручја Новог Сада уз државни пут I реда (M-22/1) Субо-
тица – Нови Сад – Београд (у даљем тексту: државни 
пут) и део је ширег подручја Петроварадина (просторни 
потез Алибеговац).

Локалитет који je обухваћен границом плана до сада 
није био предмет преиспитивања у планској документа-
цији и за њега се први пут доноси урбанистички план. 
Ради се о изузетно атрактивном подручју са изванред-
ним положајем и природним вредностима које је 
претходним генералним плановима имало намену за-
штитног зеленила и специјалне намене.

Статус специјалне намене није спречио појаву бес-
правне изградње на овом локалитету. Атрактивност 
подручја и непосредна близина града, допринели су да 
се, поред виноградарских и викенд кућа, интензивно 
граде и објекти породичног становања и објекти посло-
вања (на основу аерофото снимака из 2004. године, ре-
гистровано је близу три стотине објеката).

Све је то допринело да се ово подручје у Генерал-
ном плану града Новог Сада до 2021. године – пре-
чишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 
39/06) (у даљем тексту: Генерални план), намени за зо-
ну санације и реконструкције затеченог стања (локали-
тети бесправне изградње и викенд зоне) и да промени 
намену у породично становање.

Поред великог броја бесправно изграђених објеката, 
други разлог за промену намене у породично стано-
вање су и измењени услови Војске Србије за овај лока-
литет.
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2.0. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

2.1. Урбанистичка документација 
  од утицаја на подручје плана

Генералним планом, просторна целина која је обух-
ваћена планом намењена је за породично становање. 
Простор се са јужне стране граничи са планираном тра-
сом главне саобраћајнице преко Алибеговца која пове-
зује државни пут и државни пут I реда (M-21) Нови Сад 
– Рума – Шабац.

За простор у непосредном окружењу донети су 
следећи плански документи:

-  План детаљне регулације породичног становања 
на Буковачком путу у Петроварадину ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 20/03);

- План детаљне регулације "Буковачки плато" у 
Петроварадину ("Службени лист Града Новог Са-
да", број 3/07).

2.2. Основни циљеви уређења и грађења овог 
  дела града и програмски елементи плана

Циљ израде плана је да се за део локалитета Шири-
не утврди просторна организација и дефинишу правила 
уређења и правила грађења планираних садржаја.

Урбанистичким решењем дефинисана су правила 
уређења и изградње површина и објеката пре свега по-
родичног становања, али и осталих комплементарних 
садржаја као што су: општеградски центри, јавне служ-
бе, пословање и слично, односно садржаји који недо-
стају овом делу града.

Доношењем плана први пут ће се стећи услови да се 
у оквиру подручја које до сада није било предмет раз-
раде урбанистичким плановима, а последњих година је 
интензивно нападнуто бесправном изградњом, омогући 
даље планско регулисање простора и успостављање 
урбаног реда, спречи деградација и нарушавање при-
родних и створених амбијенталних вредности.

Програмски елементи плана утврђени су на основу: 
циљева и основних процеса просторног развоја града 
утврђених Генералним планом, демографских пројек-
ција о броју и старосној структури становништва, потен-
цијала простора, анализа постојећег стања природних и 
створених градитељских вредности, анализа планске до-
кументације, услова и програма одговарајућих корисника 
простора као и јавних и комуналних предузећа итд.

3.0. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ 
  ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

Грађевинско подручје које је обухваћено планом на-
лази се у Катастарској општини Петроварадин, унутар 
описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског под-
ручја утврђена је преломна тачка на граници парцела 
бр. 5037 и 6625 (државни пут).  Од ове тачке граница 
скреће у правцу југоистока, прати западну регулациону 
линију државног пута до преломне тачке на граници 

парцела бр. 6625 и 6614 (железничка пруга), затим пре-
сеца парцелу број 6625 до тромеђе парцела бр. 6625, 
6656 и 5555/1. Даље граница скреће у правцу југозапа-
да, прати западну границу парцеле број 6656 (пут) до 
пресека са северном регулационом линијом планиране 
саобраћајнице која повезује државни пут I реда М-21 на 
Мишелуку са државни путем. Од ове тачке граница 
скреће у правцу југозапада, прати северну регулациону 
линију планиране саобраћајнице до пресека са осови-
ном планиране саобраћајнице, затим скреће у правцу 
севера, прати осовину планиране саобраћајнице до 
осовинске тачке број 1968. Даље граница долази до 
тромеђе парцела бр. 4906, 4907 и 6632 (пут), затим  
прати источну границу парцеле број 4906 до тромеђе 
парцела бр. 4906, 4905 и 6632. Од ове тачке граница 
пресеца парцелу број 6632 и долази до тромеђе парце-
ла бр. 4890/1, 4890/2 и 6632, затим скреће у правцу се-
вероистока, прати западну границу парцеле број 6632 
до пресека са планираном западном регулационом ли-
нијом државног пута. Даље граница скреће у правцу се-
верозапада, прати планирану источну регулациону ли-
нију државног пута до пресека са управним правцем 
повученим из преломне тачке на граници парцела бр. 
6625 и 5037. Од ове тачке граница скреће у правцу ис-
тока, прати претходно описани управни правац, пресе-
ца парцелу број 6625 и долази до тачке која је утврђена 
за почетну тачку описа границе грађевинског подручја. 

Површина обухваћена планом је  89,35 ha. 

4.0. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

4.1. Просторна организација 
  са наменом земљишта

Генерално посматрајући, простор који је обухваћен 
планом, омеђен је државним путем, планираном глав-
ном саобраћајницом преко Алибеговца и саобраћајни-
цом која раздваја простор Буковачког платоа и Ширина. 

У складу са условима на терену (нагиби, конфигура-
ција), сагледавају се две просторне целине – потес који 
представља део заравњеног платоа и просторни потес 
уз државни пут, који је у већем нагибу и непогодан за 
изградњу. 

Урбанистичко решење се заснива на дефинисању 
просторних целина – зона које се разликују по својој на-
мени, положају у простору, начину уређења и ко-
ришћењу простора. 

Поред специфичне конфигурације терена, просторна 
концепција је условљена и постојећом парцелацијом, 
значајним бројем већ изграђених објеката, постојећом 
организацијом саобраћаја (постојеће саобраћајнице и 
пољски путеви), физичким препрекама (долине и усеци у 
терену према Заношком потоку) итд. 

Основна намена земљишта је породично становање, 
уз које се планирају и остали комплементарни садржаји 
као што су садржаји општеградског центра (угости-
тељство, трговина, занатство…), пословање, туризам, 
спорт, рекреација и јавне службе (основна школа, пред-
школска установа) утврђени у складу са основним про-
грамским елементима плана, потребама житеља овог 
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дела града и просторним потенцијалом за oко 4500 ста-
новника. 

С обзиром на изузетне природне вредности овог ло-
калитета, циљ је да се условима уређења и изградње 
омогући унапређење карактеристичних целина, однос-
но утврде пожељни правци трансформације постојећих 
просторних структура. 

Тако, поред услова и смерница утврђених на основу 
Генералног плана, планом се утврђују и могућа одсту-
пања од појединих урбанистичких критеријума (веће 
површине парцела, становање у оквиру затворених 
стамбених комплекса итд.). Тиме се омогућава развој 
породичног становања вишег стандарда и другачији об-
лици становања. 

За поједине просторне потцелине или блокове, у 
складу са посебним захтевима инвеститора, планирају 
се и специфични комплекси из области туризма и угос-
титељства (мотели, пансиони за издавање), здравства 
(приватне клинике), социјалне заштите (домови за старе), 
спорта и рекреације (спортски терени – тенис…)  и сл. 

Главне улице, државни пут и планирану главну саоб-
раћајницу преко Алибеговца повезује секундарна улич-
на мрежа. Овако утврђеном саобраћајном мрежом, де-
финише се основна структура блокова релативно 
правилних форми.  

Све просторне целине су углавном организоване око 
две главне саобраћајнице које представљају основу ур-
банистичког решења (улице Павла Ристића и Бреза). 
Ова два саобраћајна правца пружају се дуж читавог 
подручја које је обухваћено планом и то паралелно 
државном путу. 

У структури саобраћајне мреже, значајна је и улога 
државног пута, на који су оријентисане просторне цели-
не које се спуштају према Дунаву као и саобраћајница 
која раздваја простор Буковачког платоа и Ширина и 
представља главну везу подручја са Петроварадином и 
Новим Садом. 

На заравњеном делу платоа, уз главне улице, плани-
рају се комплекси јавних служби из области образо-
вања (основна школа и предшколска установа). 

Уз ове комплексе, који се утврђују за површине јавне 
намене, планира се комплекс или парцеле намењене 
садржајима општеградског центра које укључује и ста-
новање. 

Уз државни пут, у зависности од положаја у простору 
и могућности приступа са пута, издвајају се комплекс 
мешовите намене и комплекс туризма, спорта и рекреа-
ције. 

На крајњем југоистоку подручја, уз регулацију Зано-
шког потока и уз државни пут, планирају се зелене пов-
ршине које ће се и даље користити као воћњаци и баш-
те. Уз зону потока утврђује се појас забране изградње 
200 m од регулације потока (специјална намена). 

Све остале просторне целине се намењују породич-
ном становању у оквиру којих је дозвољена изградња 
стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката. 

За све парцеле које се налазе у зонама мешовите 
намене, туризма, спорта и рекреације као и становања, 
а које су делимично у појасу терена непогодног за из-
градњу, планом се условљава обавеза инжењерско-
геолошких истраживања. 

4.2. Подела простора на посебне целине и зоне

Обухваћено подручје подељено је на следеће зоне и 
комплексе:
- комплекс намењен основној школи            (П ≈ 0,72 ha),
- комплекс намењен предшколској установи  (П ≈ 0,37 ha),
- зона мешовите намене             (П ≈ 1,02 ha),
- зона намењена садржајима опште-
  градског центра              (П ≈ 1,05 ha),
- зона породичног становања          (П ≈ 58,01 ha),
- зона туризма, спорта и рекреације            (П ≈ 5,07 ha),
- зелене површине             (П ≈ 5,18 ha).

Остали простори представљају површине у оквиру 
регулација саобраћајница.

5.0. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 
  ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

5.1. План регулације

Планом су утврђене површине јавне намене. Од це-
лих и делова постојећих парцела образоваће се парце-
ле површина јавне намене, према графичком приказу 
"План регулације површина јавне намене" у Р 1:2500.

Површине јавне намене су:
- саобраћајнице;
- основна школа;
- предшколска установа;
- мерно-регулациона станица;
- трансформаторске станице.

5.2. План нивелације

Грађевинско подручје обухваћено планом налази се 
на надморској висини од 81,50 до 148 m, са генералним 
падом од запада према истоку.

Планиране саобраћајнице су прилагођене терену са 
падовима испод 10%, изузев на краћим деоницама где 
су, због конфигурације терена, највећи уздужни нагиби 
12%. 

Планом нивелације задржава се постојећи терен. 
Пре реализације плана терен је  потребно снимити и 
нивелете прилагодити постојећем стању, што подразу-
мева да су  могућа одступања од датих нивелета. 

У графичком приказу “План регулације површина 
јавне намене” у Р 1:2500 дате су:

- коте прелома нивелета осовине саобраћајница
- интерполоване коте
- нагиб нивелете. 
У случају неусаглашености бројева наведених пар-

цела и бројева парцела на графичком приказу “План 
регулације површина јавне намене” у Р 1:2500, важи  
графички приказ.

Планиране регулационе линије дате су у односу на 
осовине саобраћајница или у односу на постојеће гра-
нице парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су 
координатама осовинских тачака које су дате на гра-
фичком приказу. 
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На површинама остале намене, постојећа парцела-
ција се у највећем обиму задржава. Настале промене 
су углавном услед промене регулација улица. Од дате 
парцелације може се одступити приликом реализације 
плана, али под условима датим у овом плану.

6.0. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ 
  ИНФРАСТРУКТУРЕ

6.1. Саобраћајна инфраструктура

Простор који је обухваћен планом, ослања се на пос-
тојећу основну уличну мрежу града и мрежу атарских 
путева. Основу саобраћајне мреже чине постојећи 
државни пут и планирана саобраћајница која повезује 
булевар кроз Мишелук са државним путем који се нала-
зе на ободу планираног простора, док су унутар просто-
ра стамбене и сабирне улице. План подразумева укла-
пање планиране уличне мреже у постојеће улице и 
атарске путеве и прилагођавање планираним намена-
ма земљишта, као и конфигурацији терена. Обезбеђује 
се колски приступ свим  планираним садржајима. 

Секундарна улична мрежа на овом простору плани-
ра се тако, да се у мери у којој је то могуће користе тра-
се постојећих улица, атарских путева и интерних колс-
ко-пешачких прилаза, уз дефинисање одговарајућих 
саобраћајно-техничких карактери стика. Такође се де-
финишу и нове стамбене улице које омогућавају фор-
мирање нових грађевинских парцела, у складу са пра-
вилима парцелације. Изузетно могућа је изградња 
колско-пешачких пролаза у блоковима означеним на 
графичким приказима мимо планиране уличне мреже, а 
у циљу обезбеђења приступа постојећим објектима, 
или парцелама које немају контакт са планираном улич-
ном мрежом. Минимална ширина ових пролаза је 5 m.

Профили сабирних и стамбених улица су ширине од 
8 до 15 m. 

У оквиру попречних профила улица планирају се 
тротоари обострано или једнострано, у зависности од 
ширине улице.

Паркирање возила се планира у оквиру уличног про-
фила (где ширина профила и садржаји  улице то доз-
вољавају) и у оквиру парцела планираних садржаја.

Дуж поменутих саобраћајница, делова основне градс-
ке саобраћајне мреже, планирају се бициклистичке стазе.

На простору плана могућа је изградња станица за 
снабдевање горивом уз саобраћајнице које су делови 
основне саобраћајне мреже. Услов за реализа цију је 
израда урбанистичког пројекта.

Јавни градски путнички превоз се одвија дуж држав-
ног пута. Могуће је дефинисање трасе линије јавног 
градског превоза и унутар овог простора у складу са 
плановима развоја Јавног градског саобраћајног преду-
зећа и потребама простора.

6.2. Водна инфраструктура

Снабдевање водом 

Снабдевање водом вршиће се преко планиране во-
доводне мреже у оквиру водоводног система Града Но-
вог Сада. 

Унутар овог простора постоји доводник воде за 
Сремске Карловце, профила Ø 250 mm.

Планира се изградња примарног водовода профила 
Ø 300 mm који ће повезати резервоар за воду "Институт" 
и доводник воде за Сремске Карловце.

Изградња секундарне водоводне мреже профила 
Ø 100 mm планира се у свим постојећим и планираним 
улицама. 

Део трасе постојећег доводника воде профила Ø 250 mm 
налази се у осталом грађевинском земљишту, па се у 
циљу његовог несметаног функционисања планира 
заштитни појас ширине 4 m. У заштитном појасу водовода 
забрањена је изградња објеката високоградње као и 
садња дрвећа.

При реализацији планиране водоводне мреже, пот-
ребно је посебну пажњу посветити превенцији и елими-
нацији евентуалних хаварија на будућој мрежи, а у 
циљу спречавања погоршања карактеристика стабил-
ности терена.

Својим капацитетом планирана водоводна мрежа 
задовољиће потребе за водом будућих садржаја.

Положај постојеће и планиране мреже дат је у графич-
ком приказу "План водне инфраструктуре" у Р 1:2500.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће 

се преко планиране канализационе мреже сепаратног 
типа.

Планирана канализациона мрежа отпадних вода 
биће оријентисана према канализационом систему Пет-
роварадина. 

Канализациона мрежа отпадних вода биће профила 
Ø 250 mm, и изградиће се у свим улицама где то плани-
рани нивелациони услови омогућавају. 

Својим капацитетом, планирана мрежа, омогућиће 
несметано одвођење отпадних вода. 

У улицама где нема техничке могућности за из-
градњу гравитационе канализационе мреже, отпадне 
воде ће се одводити у водонепропусне септичке јаме 
на парцелама корисника.

Септичку јаму поставити минимум 3,0 m од границе 
суседне парцеле.

Због савладавања нивелационих карактеристика те-
рена планира се изградња две црпне станице отпадних 
вода.

До изградње планиране канализационе мреже од-
вођење отпадних вода решити преко водонепропусних 
септичких јама на парцелама корисника.

Атмосферске воде ће се преко отворене уличне ка-
налске мреже одвести према крајњем реципијенту Ду-
наву. 

Део атмосферских вода биће оријентисан према по-
току Занош, а део према постојећем каналу уз државни 
пут.

Планом се оставља могућност делимичног или пот-
пуног зацевљења отворене уличне каналске мреже, а 
све у зависности од просторних и хидрауличких услова.

При реализацији планиране канализационе и канал-
ске мреже, потребно је посебну пажњу посветити пре-
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венцији и елиминацији евентуалних хаварија на будућој 
мрежи, а у циљу спречавања погоршања карактеристи-
ка стабилности терена.

Положај планиране канализационе мреже дат је у 
графичком приказу "План водне инфраструктуре" у Р 
1:2500.

6.3. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом

Снабдевање електричном енергијом биће из јединс-
твеног електроенергетског система. Основни објекат за 
снабдевање биће трансформаторска станица (ТС) 
110/20 kV “Нови Сад 6-Мишелук” која се налази северно 
од овог подручја. Од ове ТС ће полазити 20 kV мрежа 
до трансформаторских станица 20/0,4 kV. Ове транс-
форматорске станице ће преко дистрибутивне нискона-
понске мреже снабдевати потрошаче, чиме ће бити 
омогућено квалитетно снабдевање електричном енер-
гијом свих садржаја на подручју. 

У односу на планирану изградњу, на овом подручју је 
потребно изградити пет нових дистрибутивних ТС 
20/0,4 kV. Поред њих, планиране ТС градиће се према 
потребама на простору општеградског центра (услов за 
изградњу објеката на овом простору је изградња ТС), 
као и у мешовитим зонама и зонама намењеним туриз-
му, спорту и рекреацији. У случају потребе за додатним 
капацитетима, нове трансформаторске станице могу се 
градити и на парцелама намењеним породичном стано-
вању уз сагласност власника парцеле. 

 Далековод 20 kV који се пружа преко зоне породич-
ног становања потребно је изградити каблирањем, у 
планираним попречним профилима саобраћајница. 

Све планиране трансформаторске станице повезаће 
се на нову 20 kV мрежу, која ће се градити у профилима 
улица како је планом дефинисано. Планирана 20 kV 
мрежа ће се градити каблирањем, а планирана 
дистрибутивна мрежа може се градити и каблирањем и 
надземно.

Снабдевање топлотном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом 
из гасификационог система и коришћењем локалних 
топлотних извора. Снабдевање ће се одвијати са пос-
тојеће гасоводне мреже Петроварадина, док се не из-
гради планирана гасоводна мрежа средњег притиска и 
мерно-регулациона гасна станица (МРС). Од планиране 
МРС је потребно изградити дистрибутивну мрежу до 
свих објеката на овом подручју.

У случају потреба за већим количинама топлотне 
енергије (нпр. у зони спорта, туризма и рекреације) при-
кључење објеката је могуће и директним  прикључењем 
на гасовод средњег притиска или изградњом сопствене 
мерно-регулационе гасне станице, у зависности од пот-
реба.

Оставља се могућност будућим потрошачима да се 
снабдевају топлотном енергијом из локалних топлотних 
и алтернативних извора енергије (дрво, угаљ, сунчева 
енергија, енергија био-масе, енергија ветра итд.). 

Планирана термоенергетска и електроенергетска 
мрежа приказана је на графичком приказу "План енер-
гетске инфраструктуре" у Р 1 : 2500.

6.4. Телекомуникације

Ово подручје ће бити прикључено у телекомуникаци-
они систем града. Корисници са овог простора биће по-
везани на телефонску централу Мајур у Петроварадину 
док се не изгради нова телефонска централа или 
удаљени претплатнички степен за ово подручје. Да би 
се сви објекти прикључили у телекомуникациони сис-
тем потребно је до њих изградити подземну мрежу цеви 
кроз које ће пролазити будућа телефонска инсталација, 
односно инсталација кабловског дистрибутивног систе-
ма. У попречним профилима улица резервисани су не-
зависни коридори за инсталације телекомуникационог 
система.

7.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

7.1. Услови за заштиту непокретних 
  културних добара

У оквиру границе обухвата плана, не налазе се про-
глашена непокретна културна добра, као ни изграђени 
објекти под претходном заштитом, односно евиденти-
рани објекти.

Поред података прикупљених површинским претра-
гама терена, према историјским документима, на делу 
овог простора (југоисток), на простору Заноша, про-
нађени су остаци старијих материјалних култура, а би-
ло је и пријава случајних археолошких налаза који се 
данас чувају у Музеју Града Новог Сада. Поред праис-
торијских налаза из времена неолита, пронађени су и 
налази из средњовековног и позносредњовековног пе-
риода. Могућа је траса римског пута, а у непосредној 
близини су остаци римске виле рустике.

На основу евиденције археолошких налазишта и ре-
зултата ранијих заштитних истраживања, Завод за за-
штиту споменика културе Града Новог Сада са над-
лежним институцијама, на основу чл. 7, 27, 109. и 110. 
Закона о културним добрима (“Службени гласник Ре-
публике Србије”, број 71/94), врши заштитна археолош-
ка истраживања и контролу земљаних радова на угро-
женим локацијама.

Инвеститори и извођачи радова се обавезују да се 
пре почетка радова на изградњи објеката и инфра-
структуре јаве надлежној служби заштите, како би се 
обезбедио конзерваторски археолошки надзор над из-
вођењем свих земљаних радова, односно изврше 
претходна пробно-сондажна археолошко ископавање 
терена због постојања познатих и могућности пос-
тојања потенцијалних археолошких налазишта.

7.2. Услови за уређење зелених површина

Уређење парцела породичног становања треба да 
се заснива на пејзажном принципу, комбиновањем де-
коративне вегетације и вегетације са кореновим систе-
мом који добро веже земљу и спречава њен одрон и 
спирање (липа, граб, брест, храст, јавор, багрем, бор, 
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јела, јуниперус, дафина, руј, тамарикс, дрен, глог и сл.). 
Да би пејзаж кућног врта био што живописнији треба уз 
саму ограду и терасу садити цветајуће декоративне пу-
завице.

Зелене површине у оквиру школе и дечије установе, 
планирају се према нормативима и специфичним усло-
вима простора. Од укупне површине ових комплекса 
50% треба да припада зеленим површинама. Oсновни 
концепт озелењавања наведених простора чини зелени 
заштитни ободни појас, састављен од високе и ниске 
отпорне вегетације. Улазни делови се уређују декора-
тивном вегетацијом, а остали делови у зависности од 
функције и коришћења простора. При озелењавању 
потребно је водити рачуна да се у комплексе унесе што 
више разнолике вегетације, али да то не буду асмогене, 
алергогене и врсте са бодљама и отровним бобицама.

Уз објекте у зони општеградског центра биће за-
ступљена најдекоративнија вегетација са одгова-
рајућим партерним уређењем и урбаним мобилијаром. 
Озелењавање овде има своју специфичност у односу 
на намену партера, одмор, задржавање, прилаз, кому-
никације и саму конфигурацију терена. На површинама 
где није могућа садња дрвећа планира се поставка озе-
лењених и цветних жардинијера. Елементи уређења сад-
ржани су у обликовању партера, подзидима, степеницама, 
фонтанама, перголама, елементима за седење и сл.

Поставка новопланираног линеарног зеленила - др-
вореда треба да се заснива на садржају попречних про-
фила улица. За улице ужег профила, које не могу да 
садрже са обе стране високо зеленило, користити ниже 
дрвеће мањих округластих крошњи, или пак формирати 
једнострани дрворед. Важно је ускладити поставку др-
вореда са колским прилазима објектима. Уређење 
уличног простора оплемењује се поставком жардиније-
ра, озелењавањем подзида, мањих скверова - тргова и 
вертикалним озелењавањем фасада.

Заштитно зеленило на косинама осим високе вегета-
ције, треба да садржи и шибље јаког кореновог система 
које на стрмим деловима штити од спирања земљишта.

У југоисточном делу зелене површине (заштитно зе-
ленило) проценат заступљености високе вегетације из-
носи 60-70% од укупне озелењене површине, шибље је 
планирано на ивичним и стрмим деловима простора.

Североисточни део планира се за организовање 
разних рекреативних и спортских садржаја (дечија иг-
ралишта, трим стаза, отворени спортски терени за иг-
рање лоптом и сл.). У делу под зеленилом треба да бу-
де око 50% површине, које прожима читав овај простор, 
одваја игралишта и формира издвојене целине, на који-
ма се одвијају поједине рекреативне активности.

Основне спортске површине и објекте треба лоцира-
ти компактно, а озелењавање спровести у циљу међу-
собног раздвајања поменутих површина. Обавезно је 
формирање заштитног појаса ободом целог простора, 
ради стварања бољих услова за одвијање спортских 
активности, као и за изолацију игралишта од извора 
прашине, гасова, буке и заштите од ветра.

7.3. Услови и мере заштите животне средине

Ради смањења утицаја аерозагађења и побољшања 
екоклиме, зелене површине треба подизати као заштит-

не појасеве од више редова дрвенастих и жбунастих 
врста.

У складу са оптималним природним условима мо-
гућа је примена неконвенционалних извора енергије у 
интегрисаном систему топлотних извора и мреже. 

Према инжењерско-геолошкој карти, простор обух-
ваћен планом налази се на непромењеном лесу, на те-
рену погодном за градњу, носивости од 2,5 до 2 kg/cm2 
(могућа градња свих врста објеката, изузев посебно 
осетљивих конструкција). Мали део простора припада 
непогодном терену чија је носивост од 1,5 до 0,5 kg/cm2. 

Фундирање објеката на тракастим темељима при 
природној садржини воде могу се сматрати задовоља-
вајућим по конструкције. Међутим, накнадно локално 
повећање влажности односно засићење тла водом мо-
же изазвати накнадно слегање које могу проузроковати 
оштећења објеката.

Фундирањем објеката на армирано-бетонској плочи, 
у условима природне влажности слегање је равномер-
но, под условом да се лесно тло обезбеди од накнадног 
засићења што се постиже израдом заштитних простора 
око објеката, ископом темељне јаме непосредно пре 
бетонирања и одговарајућем пројектовању и изградњи 
водоводне и канализационе мреже. 

Начин извођења радова и предузимање мера обез-
беђења од продора воде од пресудног су утицаја на 
стабилност објеката.

У случају фундирања на шиповима могуће је гради-
ти објекте свих спратности без опасности од појаве ди-
ференцијалних слегања која би могла изазвати ош-
тећења објеката. Величине граничног и дозвољеног 
оптерећења шипова као и њихове дужине, треба да бу-
ду утврђене истражним радовима.

Све носеће елементе треба конструисати према Пра-
вилнику о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима (“Службени лист 
СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

При изградњи објеката и планиране инфраструктуре 
посебну пажњу треба посветити заштити простора око 
објеката, ископом темељне јаме при бетонирању и од-
говарајућем пројектовању и изградњи водоводне и ка-
нализационе мреже.

Због утврђеног степена сеизмичности не препору-
чује се фундирање објеката у више нивоа, а повољно је 
градити објекте мале спратности и са еластичним конс-
труктивним системима. Препоручују се зграде скелет-
ног, крупнопанелног и монтажног типа и објекти симет-
рични у односу на њихове осовине. Дубина укопавања 
комуналне подземне мреже треба да буде већа од 
уобичајене, а саме цеви треба да буду еластичне.

Изградњом затвореног система за одвођење отпад-
них вода спречаваће се загађивање земљишта и под-
земних вода.

У складу са планираном наменом, земљишта, пот-
ребно је обезбедити просторе за контејнере за кому-
нални отпад. Прилазни путеви до места за држање по-
суда за чување и сакупљање отпада треба да буду 
двосмерни за саобраћај специјалних возила за одвоз 
отпада, максималног оптерећења до 10 t, ширине до  
2,5 m и дужине до 12 m. За сваки контејнер потребно је 
обезбедити 3 m2 глатке носиве подлоге у нивоу 
прилазног пута, са одвођењем атмосферских и оцедних 
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вода, на растојању не већем од 2 m од прилазног пута 
специјалног возила за одвоз смећа. За типску канту, 
зависно од величине, потребно је обезбедити до 0,5 m2 
једнако опремљене површине. Ови простори морају 
испуњавати све хигијенске услове у погледу редовног 
чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног 
приступа возилима и радницима комуналног предузећа 
задуженом за одношење смећа.

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа 
(фосили, минерали, кристали и др.) која би могла 
представљати заштићену природну вредност, налазач 
је дужан да пријави надлежном министарству у року од 
осам дана од дана проналаска, и предузме мере 
заштите од уништења, оштећивања или крађе.

7.4. Услови заштите од елементарних 
  и других непогода

Део грађевинског подручја Новог Сада који је обух-
ваћен границом плана (потес Ширине II), угрожен је сле-
дећим елементарним непогодама:

- земљотресима од  8º MCS скале,
- олујним ветровима до 100 km/h,
- ерозијом на стрмим деловима и уз поточне долине,
- пожарима,
- клизиштима и нестабилним теренима која се могу 

покренути у случају земљотреса, због атмосфер-
ских вода или због неконтролисане (непрописне) 
изградње.

Планиране мере заштите су:
- планира се изградња објеката ниже спратности 

(до П+1+Пк),
- планирани индекс заузетости не може бити већи 

од 50% ;
- приликом изградње објеката обавезна је примена 

прописа о градњи на сеизмичком подручју који 
садрже грађевинске норме за изградњу зграда ка-
ко би поднеле слабе и умерене, мање земљотре-
се у границама еластичности својих конструкција, 
а јаке земљотресе, који се ретко јављају, да могу 
поднети без рушења, уз евентуално, већа ош-
тећења;

- објекти се морају градити од ватроотпорних мате-
ријала;

- улични профили дозвољавају подизање дрворе-
да и зеленог појаса који представљају противпо-
жарне преграде које успоравају ширење пожара;

- планира се озелењавање слободних површина и 
терена непогодних за изградњу, регулација ат-
мосферских вода, као и опремање терена водо-
водом и канализацијом;

- у зимским месецима због снега и леда може да 
дође до прекида саобраћаја, што се решава бла-
говременим чишћењем путева и снега.

7.5.  Услови заштите од ратних дејстава

За потребе одбране и склањања становништва и ма-
теријалних добара планира се изградња, у зависности 

од намене простора, одређене врсте заштитних објека-
та (за објекте породичног становања, пословне објекте 
и сл.).

Услови за изградњу склонишних јединица су сле-
дећи:

-  сва склоништа су двонаменска; мирнодопска на-
мена се планом не утврђује, али може и треба да 
буде у функцији основне намене објекта;

- капацитет се утврђује на основу броја корисника, 
тако да се заштитом обухвати 2/3 запослених у 
највећој смени у објектима пословања, јавних 
служби, туризма и угоститељства, односно, броја 
чланова домаћинства; најмање три склонишна 
места се мора обезбедити  у оквиру породичних 
стамбених објеката;

- кота пода склонишне јединице мора бити мини-
мум 30 cm изнад максималног нивоа подземних 
вода, уколико се простор намењен склоништу на-
лази у сутеренским или подрумским просторија-
ма;

- димензионисање и садржај склоништа, величине 
појединих просторија, као и остале просторне и 
техничке елементе утврдити у складу са капаци-
тетом, а према Техничким прописима за склониш-
та и друге заштитне објекте (“Службени војни 
лист”, број 13/98).

Приликом изградње породичних стамбених објеката 
обавезује се инвеститор да изгради кућно склониште 
допунске заштите, отпорности 30 kPa.

У складу са условима и захтевима Министарства од-
бране Републике Србије за прилагођавање планске до-
кументације потребама одбране земље, око границе 
комплекса специјалне намене (катастарске парцеле бр. 
2174, 2173, 2175 и 2458 у Катастарској општини Сремски 
Карловци), утврђује се зона просторне заштите величи-
не 200 m.

Зона заштите се третира као простор од посебног 
значаја за одбрану, са посебним режимом коришћења, 
уређења и изградње. Дефинисан је као зона забране 
изградње која подразумева потпуну забрану било какве 
градње.

7.6. Услови за несметано кретање и приступ 
  особама са инвалидитетом, деци и старим 
  особама

У складу са важећим прописима из ове области 
обезбедити услове за несметано кретање и приступ  
особама са инвалидитетом, деци и старим особама та-
ко што ће се:   

-  на свим пешачким прелазима висинска разлика 
између тротоара и коловоза неутралисати оба-
рањем ивичњака;

-  на свим пословним, туристичко-угоститељским 
објектима, објектима јавних служби обезбедити 
приступ хендикепираним особама на коту при-
земља спољним или унутрашњим рампама мини-
малне ширине 90 cm и нагиба од 1:20 до 1:10, од-
носно 8-10%.
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8.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

8.1. Услови за уређење, грађење и парцелацију 
  у оквиру посебних целина и зона

Комплекс намењен основној школи
Уз једну од главних улица, утврђује се комплекс пов-

ршине 0,72 ha намењен изградњи основне школе.
Комплекс је димензионисан за 300 до 400 ученика у 

једној смени.
Максимална заузетост комплекса је 30%, а макси-

мално дозвољена спратност објеката је П+1+Пк.
У оквиру комплекса је обавезна изградња фискул-

турне сале, а у школском дворишту се планира из-
градња спортских терена – вежбалишта.

Слободне површине морају бити адекватно уређене 
и озелењене.

Комплекс намењен предшколској установи
Поред комплекса који се намењује основној школи, 

планира се и комплекс за предшколску установу. Вели-
чина комплекса од 0,37 ha је довољна за око 130 деце.

Максимална заузетост комплекса је 30%, а спрат-
ност објеката до П+1+Пк.

Зона мешовите намене
Уз државни пут планира се зона мешовите намене 

површине око 1,02 ha.
У оквиру зоне планира се изградња стамбених, стам-

бено-пословних или пословних објеката.
Уз становање се дозвољавају садржаји који нису у 

супротности са наменом становања и који га не угрожа-
вају, али који су примерени значајном положају у про-
стору. Акценат треба да је на садржајима пословно-тр-
говачког и угоститељског карактера. Дозвољавају се и 
остали садржаји, у зависности од будућих потреба ста-
новника или конкретних инвеститора и њихових захте-
ва, као на пример из области туризма (пансиони за из-
давање, ресторани и мотели) спорта и рекреације итд.

Не дозвољавају се садржаји као што су грађаре, 
складишта, веће радионице које производе буку, аутоо-
тпади итд. Учешће нестамбеног у укупно изграђеном 
простору на парцели може се кретати и до 100%.

Услови за парцелацију, уређење и изградњу земљишта:
- минимална површина грађевинске парцеле се 

утврђује на 500 m2; препоручује се да парцеле 
имају фронт према јавној површини (државни 
пут), међутим, због специфичне конфигурације 
терена, непосредне близине терена који је непо-
годан за изградњу и у зависности од могућности 
прикључења колског прилаза на државни пут, 
дозвољена је парцелација земљишта тако да но-
воформиране парцеле имају приступ са колско-
пешачких пролаза; препоручује се да се користе 
постојећи колски пролази;

- максимална заузетост парцеле је 30%, а спрат-
ност П+Пк;

- грађевинска линија објекта се утврђује на мини-
мално 10 m од регулације државног пута;

- за парцеле које се делом налазе у појасу непогод-
ном за изградњу, планом се условљава обавеза 
инжењерско-геолошких истраживања.

Зона намењена садржајима општеградског центра
Између две главне саобраћајнице, дефинисана је зо-

на која се намењује за садржаје општеградског центра.
Укупна површина зоне износи 1,05 ha.
Зона се намењује првенствено за садржаје комле-

ментарне становању, али и који су примерени значај-
ном положају у простору као што су садржаји пословно-
трговачког и угоститељског карактера (област трговине, 
занатских услуга, угоститељство). Дозвољавају се и 
садржаји из области здравства, културе, социјалне за-
штите итд. У оквиру зоне дозвољава се становање. 
Учешће стамбеног у укупно изграђеном простору може 
да се креће и до 100% на парцели, међутим у односу на 
укупну површину зоне не може прећи 50%.

Услови за парцелацију, уређење и изградњу земљишта:
- у случају парцелисања земљишта, минимална 

површина парцеле се утврђује на 500 m2; све пар-
целе морају бити оријентисане на јавну површину 
(саобраћајнице по ободу блока); могуће је реали-
зовати цео комплекс у целости, али је у том слу-
чају обавезна разрада урбанистичким пројектом;

- максимална спратност објеката је П+1+Пк (три 
етаже);

- за парцеле од 500 до 1000 m2 индекс заузетости 
је 40%, а преко 1000 m2 је 30% уз поштовање ус-
лова да корисна површина објекта на парцели не 
сме бити већа од 480 m2;

- објекти се постављају на грађевинску линију, 
удаљену минимално 5 m од регулационе линије;

 - гаражирање и паркирање је искључиво у оквиру 
парцеле;

- препоручује се да сви помоћни простори и гараже 
буду решени у склопу објекта или евентуално 
анекса према улици (гаража), међутим дозвољава 
се изградња другог објекта на парцели до одгова-
рајућег степена заузетости;

- дворишни објекти се могу градити искључиво као 
приземни;

- на парцели је могућа изградња само једног стам-
беног објекта;

- реализација објеката општеградског центра је ус-
ловљена изградњом трансформаторске станице.

Уколико се простор приводи намени у целости оба-
везна је разрада урбанистичким пројектом.

Услови за израду урбанистичког пројекта:
- максимална заузетост комплекса је 30%;
- максимална дозвољена спратност објеката је П+1+Пк.

Зона породичног становања
Највећи део подручја обухваћеног планом (58,01 ha) 

намењен је породичном становању и то пре свега раз-
личитим савременим облицима породичног становања 
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(слободностојеће и двојне куће). У оквиру становања 
дозвољава се отварање пословног простора. Пословна 
делатност не сме да угрози становање.

Учешће пословног у укупном изграђеном простору 
на парцели је и до 100%, односно у оквиру зоне је мо-
гућа изградња поред стамбених и стамбено-пословних 
и пословних објеката.

Услови за  уређење и изградњу земљишта:
- грађевинска линија се утврђује на минимално 5 m 

од регулационе линије; у складу са условима на 
терену, односно конфигурацијом земљишта, по-
ложај објекта може да одступи од правила;

- на грађевинској парцели је дозвољена изградња 
само једног стамбеног објекта;

- препоручује се да пословне или помоћне просто-
рије буду смештене у склопу главног објекта на 
парцели или евентуално анекса према улици, 
међутим, дозвољава се изградња и другог објекта 
(гараже, пословни објекат) на парцели до одгова-
рајућег индекса заузетости; дворишни објекат се 
може градити искључиво као приземни;

- паркирање и гаражирање возила је у оквиру пар-
целе;

- максимално дозвољена спратност објеката је 
П+1+Пк (три корисне етаже); где услови терена 
дозвољавају, могућа је изградња подрума или су-
терена; у случају изградње сутерена, максимална 
спратност објекта је П+Пк;

- максимално дозвољени индекс заузетости је 30 – 
40%, у зависности од величине парцеле и уз пош-
товање ограничења да развијена корисна повр-
шина на парцели не сме бити већа од 480 m2.

За парцеле површине до 600 m2, максимално доз-
вољени индекс заузетости је 40%, а ако је површина 
парцеле већа од 600 m2, пропорционално се смањује са 
порастом површине. За парцеле од 600 до 1000 m2, доз-
вољава се индекс заузетости до 35%, а за парцеле пре-
ко 1000 m2 максимални индекс заузетости је до 30%.

Услови за формирање грађевинских парцела  
За слободностојеће објекте:
-  величина парцеле је минимално 300 m2 и макси-

мално 600 m2,
-  ширина уличног фронта је минимално 12 m.

За двојне објекте:
-  величина парцеле је минимално 200 m2 и макси-

мално 400 m2,
-  ширина уличног фронта је минимално 8 m.

Уколико се приликом парцелације појаве парцеле 
већих површина (специфична конфигурација терена, 
блокови већих дубина итд.) могуће је одступање од пра-
вила.

Посебни услови за формирање затворених 
 стамбених комплекса породичног становања:

- минимум четири објекта формира комплекс;
-  минимална површина комплекса је 1200 m2;

-  минимални фронт је 30 m;
-  максимална заузетост комплекса је 30%;
-  спратност објекта је до Су+П+Пк или П+1+Пк (мак-

симум две етаже за становање);
-  у оквиру објекта је могућа реализовати максимум 

четири стана.
За ове комплексе је обавезна разрада урбанистич-

ким пројектом. Урбанистичким пројектом дефинисаће 
се, у оквиру осталог грађевинског земљишта, парцеле 
под објектима и заједничко коришћење слободних де-
лова комплекса. Неопходно је посебну пажњу посвети-
ти уређењу слободних површина и њиховом озелења-
вању. Препоручује се да половина простора буде 
озелењена.

У оквиру зоне породичног становања, могуће је поје-
дине просторне потцелине, блокове или делове блоко-
ва, уколико постоји интерес, разрадити урбанистичким 
пројектима и за садржаје комплементарне становању: 
из области здравства (приватне клинике), социјалне за-
штите (домови за старе), спорта и рекреације (спортски 
центри), туризма (пансиони за издавање, мотели и рес-
торани…) итд.

Услови за израду урбанистичког пројекта:
-  минимална површина парцеле износи 1200 m2;
-  минимални улични фронт парцеле је 20 m;
-  максимално дозвољени индекс заузетости је 

30%;
-  максимално дозвољена спратност објеката је 

Су+П+Пк или П+1+Пк.

Остали услови ће се дефинисати урбанистичким 
пројектом.

Зона туризма, спорта и рекреације
Уз државни пут планира се зона туризма, спорта и 

рекреације. Зона представља у просторном смислу це-
лину, која се од горњег платоа издваја у висинском 
смислу и са приступом углавном са државног пута. Део 
целине представља терен непогодан за изградњу.

С обзиром на карактеристике (положај у простору, 
приступачност итд.), ова зона намењује се садржајима 
туризма, спорта и рекреације, односно првенствено за 
спортске центре (спортски терени и пратећи садржаји), 
угоститељске објекте, али и друге садржаје комплемен-
тарне основној намени. Дозвољава се учешће стано-
вања до 50% у укупно изграђеном простору на парцели.

Не дозвољавају се садржаји непримерени карактеру 
и положају простора (грађаре, складишта, веће радио-
нице које производе буку и сл.).

Услови за парцелацију, уређење и изградњу земљи-
шта:

- у поступку парцелисања земљишта, минимална 
површина грађевинске парцеле се утврђује на 
1000 m2; међутим, могуће је задржавање постојећих 
парцела мање површине (минимално 500 m2);

- максимална заузетост парцеле је 30%, а спрат-
ност П+Пк;
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- грађевинска линија објеката се утврђује на мини-
мално 10 m од регулације државног пута;

- за парцеле које се делом налазе у појасу непогод-
ном за изградњу, планом се условљава обавеза 
инжењерско-геолошких истраживања.

У случају посебних програма и захтева инвеститора, 
могуће је да се за поједине комплексе ради разрада 
простора урбанистичким пројектом.

Услови за израду урбанистичког пројекта:
- минимална површина комплекса износи 1200 m2,
- максимална заузетост комплекса је 30%,
- максимална дозвољена спратност је П+Пк.

Препорука је да се у случају сложенијих програма и 
веће изграђености на парцели изврше инжењерско-гео-
лошка истраживања. 

У оквиру зоне туризма, спорта и рекреације утврђе-
на је линија забране изградње (200 m од регулације по-
тока) због непосредне близине комплекса специјалне 
намене.

Овај простор је од посебног значаја за одбрану, са 
посебним режимом коришћења, уређења и изградње. 
Дефинисан је као зона забране изградње која подразу-
мева забрану било какве изградње. 

Зелене површине
Уз регулацију Заношког потока, на крајњем југоисто-

ку подручја и уз зону мешовите намене, планирају се на 
површини од 5,18 ha зелене површине. Зона зелених 
површина, које се користе као воћњаци, баште и виног-
ради, утврђена је због непосредне близине комплекса 
специјалне намене.

На катастарским парцелама бр. 5026, 5027 и 5028 КО 
Петроварадин (парцеле Ловачког друштва “Зец 1873” из 
Петроварадина) дозвољена је реконструкција пос-
тојећих легалних објеката. 
 

8.2. Урбанистички показатељи, биланс 
  планираних намена и капацитети изградње

Укупна површина обухваћена планом ......... 89,35 ha .
Комплекс намењен основној школи ...........П ≈ 0,72 ha. 
Комплекс намењен дечијој установи .........П ≈ 0,37 ha. 
Зона мешовите намене ..............................  П ≈ 1,02 ha. 
Зона намењена садржајима општеградског 

 центра...................................................................1,05 ha.
Зона породичног становања   ........................ 58,01 ha.
Зона туризма, спорта и рекреације  .................5,07 ha.

Урбанистички показатељи за подручје обухваћено 
границом плана:

- подручје се планира за око  4500 становника,
- нето густина становања  69,07 ст/ha,
- бруто густина становања  50,36 ст/ha.

8.3. Услови за изградњу саобраћајне 
  инфраструктуре

На попречним профилима улица дефинисани су гео-
метријски елементи саобраћајних површина.  

 Прикључење објеката на уличну саобраћајну мрежу, 
планира се једним колским прилазом по грађевинској 
парцели. Колски прилази морају бити минималне шири-
не 3 m.

Ширина коловоза у уличној мрежи насеља износи од 
5 до 6 m, а у једносмерним улицама 3,5 m. Радиjусе 
кривина на раскрсницама путева преко којих се одвија 
саобраћај не пројектовати испод 6 m, а на местима где 
то услови дозвољавају, препоручује се 8 m. На раскрс-
ницама преко којих саобраћају аутобуси, препоручују се 
радиjуси од 12 m, а минимално 8 m. Тротоари су мини-
малне ширине 1,6 m, док бициклистичке стазе морају 
бити минималне ширине 1,5 m.

Највећи уздужни нагиб износи 12%. Ширина паркинг 
простора за управно паркирање износи од 2,30 m, а ду-
жина од 4,60 до 5 m. У оквиру паркиралишта потребно 
је резервисати 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.

Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бе-
тонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а 
све у функцији вођења, раздвајања и обележавања 
различитих намена саобраћајних површина. Ово поред 
обликовног и визуелног ефекта има практичну сврху 
код изградње и реконструкције комуналних водова (ин-
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 нивелације, регулације и 
саобраћаја” у Р 1:2500, а све у складу са SPRS U.А9.202 
који се односи на просторне потребе инвалида у згра-
дама и околини. 

Изградњу паркинга извршити у складу са SPRS U.
Ѕ4.234 којим су дефинисане мере и начин обележа-
вања места за паркирање за различите врсте парки-
рања. У оквиру паркиралишта, где год за тим има пот-
ребе, резервисаће се простор за дрвореде тако да се 
на четири паркинг места планира по једно дрво. Такође 
је потребно извршити резервацију паркинга у складу са 
SPRS U.А9.204 који се односи на просторне потребе ин-
валида у зградама и околини.

У зони ванстамбених садржаја паркирање путничких 
аутомобила решава се уличним паркинзима и у оквиру 
појединачних комплекса. Дуж основне саобраћајне мре-
же (као и на секундарној уличној мрежи), приликом реа-
лизације појединачних пословних објеката, неопходно 
је обезбедити одговарајући паркинг-простор у складу 
са нормативима паркирања за поједину врсту делат-
ности и просторним могућностима.

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

Изградња гаража могућа је у сутерену или приземљу 
стамбених и пословних објеката, чији капацитет је у 
складу са потребама и просторним могућностима.
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Дуж саобраћајница којима ће се одвијати јавни град-
ски превоз планира се изградња аутобуских стајалишта 
у складу са просторним могућностима микролокације.

8.4. Услови за прикључење на водну 
  инфраструктуру          

Услови за прикључење на водоводну мрежу

Услови су следећи:

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

-  уколико је објекат са више заједничких улаза, од-
носно засебних технолошких целина, може имати 
независне прикључке водовода; 

- за мање објекте, у којима није могуће обезбедити 
адекватну просторију, планира се постављање 
водомера у одговарајући шахт;

- водомерни шахт планирати на удаљености најви-
ше 0,5 m од регулационе линије.

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

Услови за прикључење на канализациону мрежу

Услови су следећи: 
-  прикључење објеката на уличну канализацију 

планира се једним прикључком;
- прикључни канализациони шахт планирати на 

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

- канализациони прикључак планирати са гравита-
ционим прикључењем;

-  прикључење сутеренских и подрумских просто-
рија није могуће, осим ако се обезбеди аутономни 
систем за препумпавање;

-  водонепропусну септичку јаму поставити мини-
мум 3 m од границе суседне парцеле.

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

8.5. Услови за прикључење на енергетску 
  инфраструктуру

 Услови за прикључење на електроенергетску 
 мрежу

Прикључење објеката извести на постојећу или пла-
нирану електроенергетску мрежу. Прикључак извести 
преко кабловске прикључне кутије. Положај прикључног 
ормара прилагодити условима Електродистрибуције 
“Нови Сад” тако да буде на фасади објекта или у спе-
цијалним случајевима на другим местима.

Услови за  прикључење на гасоводну мрежу

Снабдевање објеката топлотном енергијом решити 
прикључењем на постојећу или планирану дистрибу-
тивну гасоводну мрежу. Прикључак и положај мерно-
регулационог сета испројектовати и изградити према 
условима ДП “Нови Сад-Гас”.

8.6. 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.

На подручју је могуће постављати антенске системе 
мобилне телефоније.

Приликом постављања антенских система и базних 
станица потребно је поштовати све правилнике, технич-
ке прописе и препоруке које регулишу ову област. Не-
опходно је придржавати се препоруке Светске здравс-
твене организације да се антенски системи не 
постављају на удаљености мањој од 300 m од школа, 
предшколских установа и здравствених установа. 

8.7.  Посебна правила грађења која се примењују 
  у поступку прибављања накнадног одобрења 
  за бесправно изграђене објекте или изведене 
  друге грађевинске радове унутар грађевин- 
  ског подручја

Посебна правила грађена 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 у складу са Законом о планирању и изградњи 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09 и 81/09 
– исправка) и подзаконским актима која уређују легали-
зацију објеката. 

У поступку легализације објеката који подлежу про-
цени утицаја на животну средину, обавезна је израда 
процене утицаја затеченог стања на животну средину, а 
у складу са Законом о процени утицаја на животну сре-
дину (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 135/04 
и 36/09). 

9.0. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА 
  УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и 
инфраструктурних услова за функционисање садржаја 
на простору који је обухваћен планом потребно је извр-
шити  радове на уређивању грађевинског земљишта. У 
табели која следи дат је оквирни приказ планираних ра-
дова и потребних количина, као и појединачних и укуп-
них трошкова планираних радова на уређивању грађе-
винског земљишта.
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Тaбела: Процена улагања из јавног сектора

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин. 

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    331.087.190

1.1. Коловоз 2-СТВ m2 45.070 5.820 262.307.400

1.2. Тротоари m2 21.000 2.910 61.110.000

1.3. Бициклистичке стазе m2 242 3.395 821.590

1.4. Паркинзи m2 1.765 3.880 6.848.200

2. ХИДРОТЕХНИКА    151.999.000

2.1. Црпна станица канализације m 2 6.790.000 13.580.000

2.2. Канализациони вод Ø 250 mm m 9.700 10.670 103.499.000

2.3. Водоводна мрежа Ø 100 mm m 10.000 3.492 34.920.000

3. ЕНЕРГЕТИКА    43.400.000

3.1. Трафостаница 20/0,4 kV / kV kom. 5 5.000.000 25.000.000

3.2. Електроенергeтска мрежа 20 кV m 2.300 8.000 18.400.000

4. ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА    197.315.000

4.1. Трошкови прибављања земљишта m2 127.300 1.550 197.315.000

5. УКУПНО    723.801.190

Процена средстава дата је по ценама за јануар 2010. године.

Финансирање уређивања грађевинског земљишта 
обезбедиће се из средстава остварених од:

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнинe за грађевинско земљиште,
- отуђења грађевинског земљишта,
- конверзије права коришћења, односно права за-

купа у складу са Законом,
- других извора у складу са законом.

 10.0. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА 
   ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

У оквиру зоне намењене садржајима општеградског 
центра (ако се зона реализује у целости); делова зоне 
породичног становања (уколико се формирају затворе-
ни стамбени комплекси породичног становања или пос-
тоји интерес за изградњу садржаја комплементарних 
становању); зоне туризма, спорта и рекреације (ако пос-
тоје посебни интереси и захтеви инвеститора) и просто-
ра на којима би се градиле станице за снабдевање го-
ривом, прописана је обавеза израде урбанистичких 
пројеката.

За парцеле које се налазе у зонама мешовите наме-
не, туризма, спорта и рекреације, као и становања, а 
које су на простору непогодном за изградњу, пре при-
ступања изградњи објеката и уређењу простора, оба-
везно је спровођење инжењерско-геолошких истражи-
вања тла ради утврђивања услова за изградњу.

11.0. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање инфор-
мације о локацији и локацијске дозволе, осим за про-
сторе за које је утврђена обавеза израде урбанистичког 
пројекта. 

Саставни део плана су следећи графички прикази: 

1. Генерални план града Новог Сада до 2021. године

 - намена површина  ............................................А-4

2. План намене земљишта  ........................Р 1 : 2500

3. План регулације, нивелације и 
  саобраћаја  ...............................................Р 1 : 2500

4. План регулације површина јавне 
  намене  .....................................................Р 1 : 2500

5. План водне инфраструктуре  .................Р 1 : 2500

6. План енергетске инфраструктуре  ........Р 1 : 2500

7. Попречни профили улица ..........Р 1:100 и Р 1:200.

План детаљне регулације “Ширине II” у Петровара-
дину израђен је у четири примерка у аналогном и у пет 
примерака у дигиталном облику, који ће се, после пот-
писивања и овере, чувати у Скупштини Града Новог Са-
да, Градској управи за урбанизам и стамбене послове, 
министарству надлежном за послове урбанизма, и у 
Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Но-
ви Сад.



490. strana – Broj 21 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 30. maj 2011.

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: 35-471/2009-I
27. маj 2011. године 
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

222
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
72/09, 81/09 – исправка и 64/10 –УС) и члана 24. тачка 6. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службе-
ни лист Града Новог Сада”, број 43/08), Скупштина Гра-
да Новог Сада на XL  седници 27. маjа 2011. године, 
доноси, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ НА 
ДРЖАВНОМ ПУТУ  I  РЕДА РУМА – НОВИ 

САД (М – 21) У ПЕТРОВАРАДИНУ

I .   ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

1.  ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
 РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ 
 ГОРИВОМ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I РЕДА 
 РУМА-НОВИ САД (M-21) У ПЕТРОВАРАДИНУ 

План детаљне регулације станице за снабдевање 
горивом на државном путу I реда Рума-Нови Сад (M-21) 
у Петроварадину (у даљем тексту: план) израђен је на 
основу Одлуке о изради плана детаљне регулације ста-
нице за снабдевање горивом на државном путу I реда 
Рума-Нови Сад (M-21) у Петроварадину ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 11/10) коју је донела Скуп-
штина Града Новог Сада на XXIV седници 26. марта 
2010. године. 

Плански основ за израду плана је Генерални план 
града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 39/06) (у 
даљем тексту: Генерални план) који је утврдио смерни-
це и критеријуме за уређење просторних целина и зона.   

2.  ЦИЉ ДОНОШЕЊА ПЛАНА

План   обухвата простор који је Генералним планом  
намењен туристичко - спортско - рекреативним површи-
нама, саобраћајним и инфраструктурним коридорима.

Обухваћено подручје је неизграђено.
Циљ доношења плана је стварање услова за из-

градњу станице за снабдевање горивом моторних вози-
ла, која ће омогућити подизање нивоа услуга на  држав-

ном путу I реда Рума-Нови Сад (М-21). У просторном 
смислу, нова организација унапредиће функцију про-
стора и обликовање улазног правца у град.

Планом се утврђују правила уређења и правила 
грађења у складу са наменом земљишта, мрежа саоб-
раћајне и друге инфраструктуре, нивелациона решења, 
регулационе линије улица и јавних површина и грађе-
винске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози и даје се економска анализа и про-
цена улагања из јавног сектора.    

3.  ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  
 РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ 
 ГОРИВОМ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I РЕДА 
 РУМА- НОВИ САД (M-21) У ПЕТРОВАРАДИНУ

Концепт плана детаљне  регулације станице за снаб-
девање горивом на државном путу I реда Рума-Нови 
Сад (M-21) у Петроварадину ( у даљем тексту: Концепт 
плана) разматрала је Комисија за планове Скупштине 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија) на седни-
ци одржаној 12. маја 2010. године. О извршеној стручној 
контроли Концепта плана сачињен је  Извештај број V-
35-209/10 од 12. маја 2010. године. 

Простор у граници плана није изграђен и обухвата 
зону  раскрснице државног пута I реда Рума-Нови Сад 
(M-21) са Мишелучким булеваром, и парцеле на којима 
се планира станица за снабдевањем горивом. Обухват 
плана је 2,31 ha.

Грађевинско подручје је делом државни пут I реда 
Рума-Нови Сад (М-21), а делом пољопривредно земљи-
ште (парцеле бр. 4310/1, 4311/1 и 4312/1). На предмет-
ном простору нема изграђених објеката. Северно од 
овог комплекса постоји изграђен прикључак на државни 
пут I реда Рума-Нови Сад (М-21), којим се Град Нови 
Сад повезује са државним путем преко Мишелучког бу-
левара.

Генералним планом грађевинско подручје које је 
обухваћено планом намењено је туристичко-спортско-
рекреативним површинама, саобраћајним и инфра-
структурним коридорима. Такође, Генерални план де-
финише могућност изградње станица за снабдевање 
горивом уз улазне правце у град.  

Грађевинско подручје може се поделити на две про-
сторне целине које се разликују по намени, функцији и 
карактеру. Северозападни део, односно простор држав-
ног пута I реда Рума-Нови Сад (М-21) је део основне 
саобраћајне мреже Републике Србије и Града Новог 
Сада, југоисточни део  простора, односно парцеле бр. 
4310/1, 4311/1 и 4312/1,  намењене су комплексу станице 
за  снабдевање горивом .

У складу са планираном наменом простора у оквиру 
границe плана обезбедиће се спречавање свих облика 
загађивања као и услови и мере за остваривање 
квалитетних услова животне средине.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове 
донела је по прибављеном Мишљењу Градске управе 
за заштиту животне средине, број VI-501-1/2009-347 од 
9. децембра 2009. године, Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја Плана детаљне ре-
гулације станице за снабдевање горивом на државном 
путу I реда Рума-Нови Сад (M-21) у Петроварадину на 
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