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Број сати за такмичарске
активности спортских
организација

1.

ВЕЛИКА ДВОРАНА

1800

2.

МАЛА ДВОРАНА

2400

3.

РВАЧКА ДВОРАНА

1200

4.

СТОНОТЕНИСКА ДВОРАНА

1800

5.

БОКС ДВОРАНА

2400

6.

ЏУДО ДВОРАНА

800

7
208

7.

КУГЛАНА

3200

8.

БАЗЕН ВЕЛИКИ

1400

9.

БАЗЕН МАЛИ

1400

10.

ЛЕДЕНА ДВОРАНА

750

11.

СТРЕЛИШТЕ

1200

140
23

14

ОБЈЕКАТ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „САЈМИШТЕ“
12.

ХАЛА 1

175

УКУПНО (1-12):
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-866/2010-I
26. новембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

783
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 43/2008),
Скупштина Града Новог Сада на XXXII седници 26. новембра 2010. године, доноси

ПЛАН
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА
ИЗМЕЂУ ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ
РЕЈОНА ОБУХВАЋЕНИХ УРБАНИСТИЧКИМ
ПЛАНОВИМА РАДНЕ ЗОНЕ”ИСТОК” И
ПРОСТОРА ‘’САДОВИ’’ У ПЕТРОВАРАДИНУ
1.0. УВОД
Планом детаљне регулације простора између границе грађевинских рејона обухваћених урбанистичким

18525

392

плановима радне зоне “Исток” и простора ‘’Садови’’ у
Петроварадину (у даљем тексту: план) разрађује се Генерални план града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број
39/06) (у даљем тексту: Генерални план) у делу намењеном зони мешовите намене и заштитном зеленилу.
Подручје за које се план доноси обухвата површину
од 8,84 ha бруто (6,52 ha нето) и налази се у североисточном делу Петроварадина, источно од железничке
пруге Београд – Суботица. Са севера и североистока
ограничен је границом грађевинског подручја обухваћеног Регулационим планом радне зоне “Исток” у Петроварадину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 22/98
и 12/03), а са југоистока и југа границом грађевинског
подручја обухваћеног Планом детаљне регулације простора “Садови” у Петроварадину (“Службени лист Града Новог Сада”, број 14/09).

2.0. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Основ за израду плана је Генерални план који је
утврдио смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона. План је израђен на основу Одлуке о
изради плана детаљне регулације простора између граница грађевинских рејона обухваћених урбанистичким
плановима радне зоне “Исток” и простора “Садови” у
Петроварадину (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 31/09).

2.1. Положај, карактеристике и улога подручја
		 обухваћеног планом у простору града
Подручје обухваћено планом карактерише неколико
ограничавајућих фактора који у одређеној мери утичу
на могућу организацију простора, могућност и начин коришћења расположивих површина, као и на статус постојећих објеката.
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Граница грађевинског подручја у западном делу се
поклапа са границом парцеле железничке пруге, која је
изван обухвата плана, али се унутар граница плана налази део заштитног појаса железничке пруге који је ширине 25 m, мерећи од осовине крајњег колосека. Паралелно се трасом железничке пруге пролази гасовод
високог притиска са припадајућим заштитним појасом.
Ови заштитни појасеви се делимично преклапају и
представљају простор у коме није дозвољена изградња
или је дозвољена уз посебне услове ЈП “Србијагас” Нови Сад.
Југоисточни део простора у правцу југозапад – североисток пресецају: Генералним планом планирана саобраћајница, Роков поток и примарни одбрамбени насип. Одбрамбени насип северно од Роковог потока и
хидротехнички објекат, такође одбрамбеног карактера,
уз југоисточну обалу Роковог потока имају заштитни
појас ширине 50 m са сваке стране насипа, односно 7 m
од хидротехничког објекта уз Роков поток на југоисточну страну и 7 m уз северозападну обалу потока. У наведеним подручјима није дозвољена изградња.
Простор је у већој мери нападнут бесправном изградњом. У северозападном делу бесправно су подигнути пословни објекти (радионице, магацини, канцеларије, надстрешнице и сл.) на комплексима формираним
интерном парцелацијом (четири комплекса). За објекте
су дата мишљења о условима за издавање накнадног
одобрења за изградњу, и у њима се третирају као привремени јер је основ за реализацију план детаљне регулације који још није донет. Јужно, између одбрамбеног насипа и саобраћајнице која повезује Садове са
Петроварадином и Новим Садом, налази се стовариште НИС – Нафтагас промета.
На простору између одбрамбеног насипа и југоисточне границе грађевинског рејона који је обухваћен планом, изграђено је 18 породичних стамбених објеката и
темељи једног објекта, а за потребе прилаза изграђеним објектима формиране су, обострано уз Роков поток,
саобраћајнице с коловозима ширине 3 – 3,5 m.
Власничка структура је различита. Већи део земљи
шта је у власништву државе, а корисници су Град Нови
Сад и други корисници. Приватно власништво је присутно у југоисточном делу обухваћеног простора намењеног заштитном зеленилу.

3.0. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ
		 ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Грађевинско подручје које је обухваћено планом налази се у Катастарској општини Петроварадин, унутар
описане границе:
За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је најзападнија тачка А, која је пресек
границе парцела бр. 2872 и 6660 и продуженог правца
северне линије снимљеног канала. Из ове тачке граница се у правцу североистока, па онда југоистока поклапа са северном линијом снимљеног канала и долази до
осовинске тачке број 1401, из које у правцу истока долази до тачке на граници парцела бр. 490/4 и 490/7, а на
удаљењу од 5 m од четворомеђе парцела бр. 490/4,
490/7, 1511/1 и 1511/6, у правцу североистока, по међи. У
овој тачки граница скреће на југоисток под правим углом, пресеца парцеле бр. 2946/1 (парцела насипа), 2863
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(Роков поток), 3033/1 и долази до северозападне регулације улице дефинисане осовинским тачкама бр. 929
и 951. У овој тачки граница скреће на југозапад по тој
регулацији све до границе парцела бр. 2874/1 (парцела
пруге) и 3052/2. Овде граница скреће на северозапад
по североисточној граници парцеле број 2874/1, пресеца парцелу број 2863 (Роков поток) и у истом правцу по
североисточној граници парцеле број 6660 (парцела
пруге) долази до тачке А, која је почетна тачка описа
границе грађевинског подручја.
Површина која је обухваћена планом је 8,84 ha.

4.0. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
4.1. Концепт уређења простора
Концепција уређења предметног простора проистекла је из услова и намене утврђених Генералним планом, а условљена је постојећом и планираном организацијом саобраћаја, локационим специфичностима и
ограничењима која су резултат прожимања овог простора с више инфраструктурних објеката и коридора.
Основу просторног концепта чини подела овог простора, у погледу намене, на две целине од којих се северозападна намењује мешовитој зони, са садржајима
пословања и могућом комбинацијом пословања и становања и југоисточна целина, која се намењује заштитном зеленилу.
Постојећа саобраћајница, која повезује Садове са центром Петроварадина, задржава се (одговарајућег профила и денивелисаног укрштања са планираном главном
градском саобраћајницом и железничком пругом) и представља, иако је секундарног ранга, окосницу саобраћајног
решења. Планирана главна градска саобраћајница, која
повезује простор Садова и радне зоне “Исток” са државним путем I реда M – 21, пресеца обухваћени простор у
правцу североисток - -југозапад и целом трасом се налази на објекту, премошћујући железничку пругу, одбрамбени насип и секундарну саобраћајницу.
Простор јужно и југоисточно од одбрамбеног насипа,
с обе стране Роковог потока, намењен је заштитном зеленилу. Постојеће стање овог простора карактерише
већи број изграђених породичних стамбених објеката,
без одобрења за грађење. Објекти су изграђени и на
делу простора између железничке пруге, насипа и Роковог потока који није брањен од високих вода Дунава.
4.2.

Подела простора на посебне целине и зоне

4.2.1. Пословање са становањем
Простор у северозападном делу грађевинског подручја, величине 4,1 ha намењен је пословању са могућом комбинацијом пословања и становања. Планирани пословни садржаји су из области производног и услужног занатства, трговине, угоститељства и сл., а
становање се планира као пратећи садржај и ограничава се на једну стамбену јединицу.
Због близине становања у непосредном окружењу,
планира се примена строгих мера заштите животне
средине, а због положаја у односу на железничку пругу
и планирану градску саобраћајницу потребно је испоштовати посебне услове обликовања.
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Половина расположивог простора налази се у зони
заштите коридора гасовода високог притиска, заштитној
зони железничке пруге и заштитном појасу одбрамбеног
насипа. На графичком приказу “План намене земљишта,
саобраћаја, нивелације и регулације” у Р 1:1000 дефинисане су зоне заштите у којима није дозвољена било каква изградња и део заштитног појаса уз гасовод високог
притиска у коме је могућа изградња уз посебне услове
ЈП “Србијагас” Нови Сад. Површине у зонама заштите
је могуће користити искључиво као саобраћајне, манипулативне или у функцији спољњег технолошког развода, отворених складишта, зеленила и слично.
Постојећи објекти у зонама заштите се не задржавају.

4.2.2. Заштитно зеленило
Заштитни зелени појас уз одбрамбени насип и Роков
поток, површине 2,42 ha дефинисан је Генералним планом. Површине опредељене за ову намену су својим
великим делом у режиму заштитних појасева – насипа,
потока, железничке пруге и гасовода�������������������
високог притиска,
тако да се планира њихово озелењавање у складу са
условима надлежних институција које газдују одговара
јућим инфраструктурним системима.
Бесправно изграђени породични стамбени објекти у
зони заштитног зеленила се не задржавају.

5.0. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ
		 НАМЕНЕ
Планом су одређене површине јавне намене, а намењене су за:
- саобраћајну и јавну комуналну инфраструктуру,
- Роков поток и
- одбрамбени насип.
Остале површине намењене су за:
- пословање и
- заштитно зеленило.
Од целих и делова постојећих парцела образоваће
се парцеле јавне намене према графичком приказу
‘’План регулације површина јавне намене’’ у размери 1:
1000
Површине јавне намене су:
- саобраћајнице, целе парцеле бр. 1512/1, 3033/8
иделови парцела бр. 490/7, 1511/1, 1511/2, 1511/6,
1512/2, 1515/1, 1516/1, 2872, 2946/1, 3046/2, 6629/5;
-

Роков поток, цела парцела број 2863 и део парцеле број 2946/1;

- насип, целе парцеле бр. 1515/2, 1516/3 и део парцеле број 2946/1.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу ''План
регулације површина јавне намене" у Р 1:1000, важи
графички приказ.
Планиране регулационе линије дате су у односу на
осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе парцела.
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Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака чији је списак дат на графичком
приказу. Координате осовинских тачака и остали елементи неопходни за дефинисање регулационих линија
и граница нових парцела дат је на графичком приказу
“План регулација површина јавне намене” у Р 1:1000.

6.0. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ
		 ИНФРАСТРУКТУРЕ
6.1. Саобраћајна инфраструктура
Подручје обухваћено планом повезује насеље Садови мостом преко Роковог потока са Петроварадином,
градском улицом која се укршта са магистралном железничком пругом (Суботица-Нови Сад-Београд) у истом нивоу. Ни мост ни пут који се укршта са железничком пругом својим техничким карактеристикама не
испуњавају услове за безбедно одвијање друмског саобраћаја. Такође су веома неповољни услови за одвијање пешачког и бициклистичког саобраћаја, односно
пешачке и бициклистичке везе између Садова и Петроварадина, јер не постоји ни један денивалисан пружни
прелаз.
Приликом израде плана, из постојеће планске документације преузети су планирани инфраструктурни коридори који пресецају грађевинско подручје предметног
простора, а тиме утичу на просторну организацију планираних улица.
Коридор планиране примарне саобраћајнице који је
преузет из Генералног плана денивелисано је повезан
са планираним коридором државног пута�������������
I реда М-21.
Изградњом планираних саобраћајница и денивела
цијом колских и пешачких прелаза преко пруге, ство
риће се далеко повољнија и безбеднија повезаност
Садова са градом.

6.2.

Водна инфраструктура

Снабдевање водом
Снабдевање водом биће решено преко постојеће и
планиране водоводне мреже у склопу водоводног
система Града Новог Сада.
Постојећи секундарни водовод профила Ø 80 ���
mm
снабдева водом део насеља Садови.
Планира се изградња водоводне мреже профила
Ø 100 mm и Ø 150 mm са повезивањем на постојећу
мрежу Петроварадина.
Планирану мрежу могуће је изградити у свим посто
јећим и новопланираним улицама. Својим капацитетом
планирана и постојећа мрежа задовољиће потребе за
водом будућих садржаја.
Положај постојеће и планиране водоводне мреже
дат је у графичком приказу "План водне инфрастру
ктуре" у Р 1:1000.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко планиране канализационе мреже у склопу
канализационог система Града Новог Сада.
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Планира се изградња сепаратне канализационе
мреже.
Канализациона мрежа отпадних вода, профила
Ø 250 mm, изградиће се у свим постојећим и новопланираним улицама са оријентацијом на постојећи канализациони систем Петроварадина.
Због савладавања нивелационих карактеристика терена, планира се изградња црпне станице отпадних вода која ће препумпавати отпадне воде дела радне зоне
исток у канализациони систем Петроварадина.
До изградње планиране канализационе мреже отпадних вода, исте ће се одводити у водонепропусне
септичке јаме на парцелама корисника.
Атмосферске воде ће се преко планиране канализационе мреже одвести у Роков поток. Атмосферска канализација биће реализована у виду отворених уличних
канала са могућношћу њиховог делимичног или потпуног зацевљења.
Атмосферске воде које се буду упуштале у Роков поток, по свом квалитету, морају задовољити другу класу
водотока.
Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је у графичком приказу "План водне инфраструктуре" у размери 1:1000.
Одбрана од поплава
Одбрана од поплава биће решена преко постојећег
насипа и одбрамбеног зида, односно преко планираних
надвишења.
Насип је изграђен западно у односу на Роков поток,
док је одбрамбени зид изграђен непосредно уз десну
обалу Роковог потока.
Насип и одбрамбени зид бране Петроварадин и Садове од великих вода Дунава вероватноће појаве једном у 100 година.
Дуж леве обале Роковог потока није реализован одбрамбени зид и из тог разлога простор између Роковог
потока и постојећег одбрамбеног насипа је угрожен високим водостајима Дунава.
Планирана одбрамбена линија реализоваће се по
траси постојеће одбрамбене линије до нивоа одбране
од високих вода Дунава вероватноће појаве једном у
1000 година, односно од 0,1% високих вода Дунава.
Заштитни појас уз насип биће ширине 50 m, а уз одбрамбени зид 7 m. У заштитном појасу забрањена је изградња објеката високоградње, садња дрвећа и сл. Уз
западну обалу Роковог потока предложен је заштитни
појас ширине 7 m, а у сврху одржавања корита потока.

6.3. Енергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом овог подручја
биће из јединственог електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање биће трансформаторска
станица (ТС) 110/20 kV “Нови Сад 6-Мишелук”. Од ове
ТС полазиће 20 kV мрежа на коју ће повезати трансформаторске станице 20/0,4 kV, а ове ТС ће преко нисконапонске мреже 0,4 kV снабдевати електричном
енергијом потрошаче.
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Да би се ово подручје у наредном периоду квалитетно снабдевало електричном енергијом потребно је каблирати постојећу надземну електроенергетску мрежу и
изградити одговарајући број трансформаторских станица 20/0,4 kV у зони пословања, према потребама. Планирана 20 kV и 0,4 kV мрежа ће се градити каблирањем,
на местима у профилима улица како је графичким приказима дефинисано.
Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом
из гасификационог система, преко главне мерно-регулационе станице (ГМРС) “Победа-Петроварадин”. Ова
ГМРС ће преко мерно-регулационих станица и нископритисне мреже снабдевати све постојеће и планиране
потрошаче.
Да би се ово подручје комплетно снабдело топлотном енергијом потребно је у свим планираним улицама
изградити дистрибутивну гасоводну мрежу и прикључити је на постојећу. У случају већих потреба за топлотном енергијом могућа је изградња гасовода средњег
притиска и сопствених мерно-регулационих гасних станица на парцелама намењеним пословању.
Уз железничку пругу пролази и гасовод високог притиска који повезује ГМРС "Нови Сад 1" са сремском
страном града. У ужој зони заштитног коридора гасовода није дозвољена изградња објеката, док је у широј зони овог коридора могућа изградња уз посебне услове
ЈП "Србијагас" Нови Сад.
Планирана гасификациона и електроенергетска мрежа приказана је на графичком приказу "План енергетске
инфраструктуре" у Р 1 : 1000.

6.4. Телекомуникације
Ово подручје ће бити прикључено на телекомуникациону мрежу преко телефонске централе у Улици Божидара Аџије. Планира се изградња телефонске мреже
и повезивање свих објеката на постојећу и планирану
мрежу. Да би се то омогућило потребно је до нових
објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће
пролазити будућа телефонска инсталација, односно
инсталација кабловског дистрибутивног система.
У попречним профилима улица резервисани су независни коридори за инсталације телекомуникационог
система.
На подручју су изграђена два антенска стуба мобилне телефоније са базним станицама, која се задржавају. На овом подручју се могу постављати системи мобилне телефоније уз поштовање свих правилника,
техничких прописа и препорука који регулишу ову област. Посебно поштовати препоруку Светске здравствене организације да се антенски системи не поста
вљају на растојању мањем од 300 m од предшколских,
школских и здравствених установа.

7.0.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

7.1. Уређење зелених и слободних површина
Озелењавање простора намењеног пословању у
комбинацији са становањем треба да се заснива на
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биолошкој основи и могућностима даљег одржавања
зеленила. На основу показатеља са терена, као и на
основу намене простора, најзаступљеније треба да су
брзорастуће врсте дрвећа које се карактеришу високом
отпорношћу на негативне утицаје спољне средине.
Oбодом комплекса обавезна је поставка зеленог заштитног појаса, који ће се формирати од обликованих
форми стабала (пирамидалних, ваљкастих и сл.) високог листопадног и четинарског дрвећа. Раздвајање садржаја унутар комплекса постиже се нижом декоративном вегетацијом. При постављању високог растиња
треба водити рачуна о безбедности унутрашњег саобраћаја, раскрсницама, кривинама путева, манипулативним површинама и сл.
Паркинг просторе за путничке аутомобиле потребно
је покрити крошњама високог листопадног дрвећа, док
код оних за теретна возила треба водити рачуна о висини крошње због високе каросерије и маневрисања.
Простори везани за трговину, занатство и угоститељство садржаће углавном декоративну вегетацију са
потребним партерним уређењем. Истицање улаза и
прилаза објектима може се постићи озелењеним зидовима и декоративним жардинијерама.
Минимална површина под зеленилом у овим блоковима треба да буде 25% комплекса.
У југоисточном делу простора, Генералним планом
су планиране површине под заштитним зеленилом. Ове
површине се простиру унутар простора брањеног насипима уз Роков поток и припадајућим заштитним појасевима као и на делу заштитног појаса насипа у североисточном делу.
На поменутом простору узани средишњи и источни
део (ширине око 29 m), садржаће високу вегетацију,
распоређену или у више редова или пејзажно као мање
и веће групације дрвећа и шибља.
На већем делу ове површине ограничавајући су услови за садњу дрвећа. У зони енергетског коридора,
уређење зелених површина би требало да се заснива
више на партерном озелењавању, формирању уређених травнатих површина са разноликим шибљем. У зони насипа и Роковог потока, због посебних услова и захтева око технике одржавања, преовладаваће травнате
површине.
Зеленило треба да је испресецано поплочаним стазама у правцу пешачких комуникација, стазама за трчање, бициклистичким стазама, одмориштима, као и
неопходним елементима урбаног мобилијара (клупе,
канте за смеће и сл.).

7.2. Заштита градитељског наслеђа
Унутар граница обухваћених планом на списку
претходне заштите и у Регистру заштићених културних
добара, нема објеката. Исто тако, на овом простору није
утврђено постојање археолошких налазишта, нити има
индикација да их треба очекивати.
Оваква ситуација не искључује појаву остава и усамљених гробова, па се, према условима надлежне институције, а у складу са одредбом члана 109. став 1. Закона о културним добрима (“Службени гласник РС”, број
71/94), обавезује извођач да, уколико током грађевинских и других радова наиђе на археолошко налазиште

Broj 50 – Strana 1353.

или предмете, без одлагања радове прекине и о налазу
обавести Завод за заштиту споменика културе Града
Новог Сада, да предузме мере да се налаз не уништи и
не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме
је откривен.

7.3. Услови и мере заштите животне средине
У складу са планираном наменом простора у оквиру
граница плана (пословање са становањем, инфраструктурни коридор, заштитно зеленило,) обезбедиће се
спречавање свих облика загађивања и стварање квалитетних услова животне средине према прописаним
стандардима.
Делатности које се планирају, треба да задовоље
критеријуме који се односе на решавање отпадних вода, складиштење сировина у складу са санитарно-хигијенским захтевима. На просторима намењеним за
пословање потребно је да се код инвестиционих улагања и изградње нових објеката, сагледају утицаји на
квалитет животне средине и да се врши избор најпогоднијих техничко - технолошких решења и осигура спровођење предвиђених мера односно да се обезбеди
функционисање уређаја за заштиту средине.
За све пројекте који буду реализовани у границама
обухвата плана утврђује се обавеза предузимања мера
заштите животне средине, а за пројекте који могу имати
утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (‘’Службени гласник
РС’’, бр. 135/04 и 36/09), Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину (‘’Службени
гласник РС’’, број 69/05.) 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’’, број 114/08),
утврђује се обавеза покретања поступка процене утицаја на животну средину.
Заштиту од пожара треба обезбедити у складу са
Законом о заштити од пожара (“Службени гласник РС”,
број 111/09) и Правилником о техничким нормативима
за хидрантску мрежу за гашење пожара (“Службени
лист СФРЈ” бр. 30/91), што подразумева обезбеђење
ватропреградних површина, употребу незапаљивих материјала приликом градње објеката, остваривањем
противпожарне хидрантске мреже и могућност приступа свим објектима.
У складу са Законом о заштити од нејонизујућих
зрачења (“Службени гласник РС” број 36/09) и Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног
интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог
испитивања (‘’Службени гласник РС’’, број 104/09) потребно је извршити стручну оцену оптерећења животне
средине постојећим изворима нејонизујућих зрачења и
сагледати могућност постављања нових.
Ради заштите квалитета воде, ваздуха, земљишта
као и заштита од буке, решења планираних објеката и
пратеће инфраструктуре на простору плана усагласиће
се са свим актуелним техничким прописима а нарочито
са Законом о заштити животне средине (“Службени
гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 и 72/09).
Посебна пажња посветиће се одвођењу комуналних
отпадних вода које се упуштају у септичке јаме док се
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не изгради канализациони систем. У Роков поток не
смеју се упуштати отпадне воде.
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, у складу са Законом
о заштити природе ("Службени гласник РС", број 36/09).
У оквиру планираних намена обезбедиће се простори за контејнере за комунални чврст отпад или специфичне врсте отпадног материјала. Величина и положај
простора за смештај посуда за комунални отпад зависи
од броја корисника, саме намене и динамике одношења.
Прилазни путеви до места за држање посуда 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 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.
Између планираних комплекса, дуж саобраћајница и
паркинг простора потребно је да се обезбеде зелене
површине. Посебну пажњу треба посветити уређењу
зелених површина како са аспекта еколошких и других
особености, тако и у односу на обезбеђивање одређених потреба основне намене. Зелене површине треба
реализовати као зелени заштитни појас, дрвореде, декоративно-естетске зелене површине са визуелним
ефектом зеленила и одговарајућим својствима садног
материјала, а у зависности од доминантних циљева
који ће се поставити у сваком појединачном решењу.
Неопходно је формирање заштитног зеленила на
граници грађевинске зоне и еколошког коридора, нарочито на просторима са радном и мешовитом функцијом.
Забрањено је користити инвазивне врсте за подизање
зелених површина у близини еколошких коридора.
Минимална заступљеност озелењених површина
(без паркинга) на простору предвиђеном за развој пословних и производних делатности (локације величине
0,5 – 50 ha) где спадају мале и средње фирме, већа
складишта и сл. треба да буде: 20% на парцели до 1 ha,
25% на парцели 1-5 ha и 30 -50% на парцели већој од 5 ha.

7.4. Мере заштите од ратних дејстава
У оквиру система заштите од ратних дејстава за планиране објекте у грађевинском подручју планира се изградња склоништа.
У оквиру појединачних локалитета, односно, комплекса планирати објекте или делове објеката за
склањање људства и материјалних добара, капацитета
2/3 укупног броја радника у најбројнијој смени у ратним
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условима. Уколико се у склоништу штити до 50 лица,
планирају се двонаменска склоништа допунске заштите, отпорности 50 kPa. За веће комплексе, са већим
бројем радника који се штите, планирати двонаменска
склоништа основне заштите, отпорности 100 kPa. Како
се ради о делатностима из области трговине, угоститељства и занатства, код процене о броју радника који
се штите укључити и део купаца, односно, корисника
услуга према Техничким прописима за склоништа и друге заштитне објекте (“Службени војни лист”, број 13/98).
Другу намену прилагодити основној намени.

7.5. Услови и мере заштите од елементарних
		 непогода и других катастрофа
Према процени која је рађена за Генерални план,
град је угрожен од елементарних непогода, па се то односи и на простор обухваћен планом.
Високе воде Дунава проузрокују поплаве, као и подизање подземних и процедних вода, па је све техничке
уређаје потребно подићи на безбедну коту. Заштита од
поплава планирана је постојећим одбрамбеним насипом и одбрамбеним зидом који се пружају уз Роков поток. Део простора троугаоног облика између одбрамбеног насипа, одбрамбеног зида формираног дуж
југоисточне обале Роковог потока и насипа на коме се
пружа траса железничке пруге, представља од поплаве
небрањену површину и у околностима повећања водостаја Дунава је, практично, део реке. Тако су бесправно
подигнути породични стамбени објекти на овом потезу
незаштићени од поплава.
Нови Сад се налази у сеизмичком подручју 8º МСЅ.
Ради заштите од пожара, планом се утврђују мере
заштите. Мере се односе на удаљености између објеката, која треба да је око висине највишег објекта, ради
проходности саобраћајница после зарушавања објеката. Саобраћајнице имају потребну ширину како би представљале противпожарну препреку. Као урбанистичка
мера заштите примењена је оптимална изграђеност
парцеле, спратност објеката и обавеза изградње објеката од ватроотпорних материјала.
Сви планирани садржаји морају бити пројектовани и
реализовани у складу са Законом о заштити од пожара
и осталим важећим прописима.
У грађевинском рејону се морају поштовати сви прописани хигијенски и противпожарни услови изградње.

7.6. Услови за несметано кретање и приступ
		 особама са инвалидитетом, деци и старим
		 особама
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити Правилник 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 оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно
предвидети резервацију и обележавање паркинг места
за управно паркирање возила инвалида, у складу са
стандардом �����
SRPS U.A9.204.
����������
Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбе-
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ди несметано кретање хендикепираних и инвалидних
особа, у свему према наведеном правилнику.

8.0. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ
		 НАМЕНА
У табеларном приказу дати су нумерички показатељи за планиране садржаје. Површине по појединим
наменама изражене су у хектарима и учешћем у укупној
површини простора обухваћеног планом.
Намена

ha

%

- саобраћајнице

0,59

6,67

- одбрамбени насип

0,79

8,93

- Роков поток

0,94

10,63

2,32

26,24

- пословање са становањем

4,10

46,38

- површине за изградњу

2,02

- коридор и заштитни појас насипа

2,10

Површине јавне намене

Површине за остале намене

- заштитно зеленило

2,42

- зеленило

1,13

- коридор и заштитни појас насипа

1,29

Укупно:

27,37

6,52

73,75

8,84

100

9.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
9.1. Регулациона и грађевинска линија
Планом су утврђене регулационе линије свих саобраћајница, одбрамбеног насипа и Роковог потока. Регулационе линије саобраћајница су утврђене као планиране и регулационе линије по постојећој граници
парцеле. Ширине регулација саобраћајница су 9, 12 и
13 m, а планирана градска саобраћајница која пресеца
простор обухваћен планом и целом својом дужином се
налази на објекту, ширине је 18 m. Сви технички елементи дефинисани су на графичком приказу “План намене земљишта, саобраћаја, нивелације и регулације”
у Р 1:1000.
У односу на регулационе линије планиране су
грађевинске линије. За постојеће објекте који се задржавају, у случају реконструкције, задржавају се постојеће грађевинске линије. За планиране објекте
утврђена је грађевинска линија на удаљености минимално 5 m од регулационе линије.

9.2. Услови за образовање грађевинских парцела
Планом се дефинишу услови за парцелацију грађевинског земљишта обухваћеног планом.
Услови парцелације за површине јавне намене дати
су на графичком приказу ‘’План регулације површина
јавне намене” у Р 1:1000. Постојећа парцелација за од-
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брамбени насип и поток се задржава, а за планиране
саобраћајнице и део одбрамбеног насипа источно од
секундарне саобраћајнице извршиће се неопходна препарцелација.
За све планиране садржаје утврђују се правила парцелације: парцела мора имати излаз на јавну површину
и бити што правилнијег облика. Ширина уличног фронта
је минимум 25 m, а минимална површина парцеле је
2000 m2. Максимална величина парцеле се не ограничава. Дозвољено је одступање до 10% од претходно
наведених правила.

9.3. Правила грађења по планираним наменама
9.3.1. Пословање са становањем
Дозвољена спратност објеката је П, П+Пк до П+1,
максималан степен заузетости је 50%, а индекс изграђености треба да се креће у распону 0,5 – 1.
Објекти у приземном делу треба да буду на минималној удаљености 5 m од регулационе линије, или
дубље унутар комплекса. У спратним деловима могући
су конзолни испусти ван грађевинске линије.
У случају комбинованог пословања са становањем,
стамбени део се ограничава на једну стамбену јединицу.
С обзиром да се овај простор ослања на железничку
пругу Београд – Нови Сад – Суботица и значајну планирану градску саобраћајницу, посебну пажњу треба посветити обликовању објеката. Архитектура треба да је
атрактивна, да одговара функцији, да је обогаћена препознатљивим детаљима уређења простора и да у коначној реализацији овај простор, поред урбанистичке,
представља и значајну архитектонску целину.
Препоручује се примена савремених материјала.
Зависно од намене појединих делова објеката, урадити партерно уређење у комбинацији поплочаних и зелених површина. Минимални проценат заступљености
зелених површина је 25% величине парцеле.
Манипулативне и површине за паркирање потребно
је обезбедити унутар комплекса.
Ограђивање парцела се планира транспарентним
оградама, или у комбинацији транспарентних металних
ограда и зеленила (изузев ако конкретна намена не условљава посебне услове ограђивања). Постојеће комплексе је могуће задржати, а дозвољена је и промена
величине комплекса у складу са евентуалним потребама. У том смислу дозвољена је парцелација и препарцелација грађевинских парцела уз услов да се уклоне
постојећи објекти са делова парцела који се налазе у
заштитној зони железничке пруге, енергетског коридора
и одбрамбеног насипа.

9.3.2. Заштитно зеленило
На просторима планираног заштитног зеленила није
дозвољена било каква изградња.
Постојећи објекти се не задржавају, а услове и начин
њиховог коришћења ускладити са Одлуком о коришћењу простора до привођења планираној намени
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 11/10).
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9.4. План нивелације
Околности да се на веома малом простору налази
више инфраструктурних објеката: дуж југозападне границе простора обухваћеног планом, магистрална железничка пруга и гасовод високог притиска, канал регулисаног “Роковог потока”, тик уз њега, одбрамбени
насип, изнад свега тога објекат планиране саобраћајнице, западни прилаз локалитету, подвожњаком испод
магистралне пруге, као и заштитни коридори свих тих
објеката, не остављају много простора да се нивелација уради на детаљнијем нивоу.
План нивелације урађен је на основу катастарског
плана у Р 1:1000.
Након детаљнијих снимања терена у оквиру пројектовања саобраћајница и њихових објеката, могућа су
одређена одступања, тако да нивелациони план представља само основу за даљу разраду. Остало земљиште уредити након реализације саобраћајница.

9.5. Услови за опремање саобраћајних површина
Подужни нагиби планираних путних објеката могу
бити максимално 8,0%, а висина слободног профила
саобраћајнице је 4,5 m.
Коловоз и бициклистичке стазе завршно обрађивати
асфалтним застором.
Ивичњаци дуж свих саобраћајница (осим Радничке
улице) у оквирима овог плана морају бити беле боје.
Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бетонских 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 (инсталација).
На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара
извршити типско партерно уређење тротоара у складу
са графичким приказом који је саставни део овог плана,
а све у складу са �����
SRPS U.А9.202
���������������������������
који се односи на
просторне потребе инвалида у зградама и околини.
Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.
С4.234 којим су дефинисане мере и начин обележавања
места за паркирање за различите врсте паркирања. 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 пар
кинга обезбедити одговарајућу засену садњом високог
зеленила. Такође је потребно извршити резервацију
паркинга у складу са SRPS U.А9.204 који се односи на
просторне потребе инвалида у зградама и околини.
Паркинзи могу бити уређени 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.
Положај и димензије саобраћајних површина у простору (улице, колско - пешачки пролази, бициклистичке
стазе, паркинг-простори) дефинисан је у односу на осовинску мрежу и постојеће границе парцела.
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9.6. Услови за прикључење на комуналну
		 инфраструктуру
9.6.1. Услови за прикључење на водну
			 инфраструктуру
Услови за прикључење на водоводну мрежу су:
- прикључење објеката на уличну водоводну мрежу
планира се једним прикључком;
- уколико је објекат са више заједничких улаза, односно 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 највише 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 су:
- 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 гравитационим прикључењем;
- водонепропусну септичку јаму поставити минимум 3 m
�����������������������������
од границе суседне парцеле.
Одређена одступања од наведених услова могућа су
уз сагласност ЈКП ''Водовод и канализација'' Нови Сад.

9.6.2. Услови за прикључење на
			 електроенергетску мрежу
Прикључење пословних објеката или комплекса извести на постојећу или планирану електроенергетску
мрежу сопственом трансформаторском станицом или
директно на дистрибутивну електроенергетску мрежу, у
зависности од потреба. Прикључак извести кабловским
нисконапонским водом преко кабловске прикључне кутије, у складу са електроенергетским условима Електродистрибуције “Нови Сад”.

9.6.3. Услови за прикључење на гасоводну
			 мрежу
Снабдевање објеката топлотном енергијом решити
прикључењем на постојећу, односно планирану дистрибутивну гасоводну мрежу или изградњом сопствене
мерно-регулационе гасне станице, у зависности од потреба. Прикључак и положај прикључка (мерно-регулационог сета-станице) испројектовати и изградити према
условима ДП “Нови Сад-Гас”.

9.6.4. Услови за прикључење на
			 телекомуникациону мрежу
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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10.0. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
Табела: Процена улагања из јавног сектора
Редни
брoj
1.

Oпис радова

Јед.
мере

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
9.960.000

1.1.

Коловоз 2-СТВ

m

2

1.2.

Реконструкција коловоза

m

2

2.

Количина

1.025

4.800

4.920.000

2.100

2.400

5.040.000

5.600.000

5.600.000

ХИДРОТЕХНИКА

9.500.000

2.1.

Црпна станица канализације

kom.

1

2.2.

Канализациони вод Ø 250 mm

m

300

8.800

2.640.000

2.3.

Водоводна мрежа Ø 150 mm

m

350

3.600

1.260.000

3.

ЕНЕРГЕТИКА

5.200.000

3.1.

Електроенергeтска мрежа 20 кV

m

500

8.000

4.000.000

3.2.

Гасоводна мрежа

m

300

4.000

1.200.000

4.
4.1.
5.

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА
Трошкови прибављања земљишта

2.135.000
m

УКУПНО

Процена средстава урађена по ценама за јул 2008.
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 закупа у складу са Законом,
- других извора у складу са законом.

11.0. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији и локацијске дозволе која садржи
правила уређења и правила грађења.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
1.
		
		
2.
		
3.
		
4.
5.
6.

1.400

2

Извод из Генералног плана града Новог
Сада до 2021. године са означеним подручјем обухваћеним планом .............................А-4
Катастарска подлога са границом грађевинског подручја обухваћеног планом...... 1 : 1000
План намене земљишта, саобраћаја,
нивелације и регулације............................. 1 : 1000
План регулације површина јавне намене 1 : 1000
План водне инфраструктуре...................... 1 : 1000
План енергетске инфраструктуре............. 1 : 1000

Остали прилози:
- Карактеристични профили
саобраћајница...................................... 1 : 200 и 1 : 300

1.525

2.135.000
26.795.000

- Типско решење партерног уређења тротоара на
прилазу пешачком прелазу, у вези са несметаним кретањем лица са посебним потребама.
План детаљне регулације простора између границе
грађевинских рејона обухваћених урбанистичким плановима радне зоне “Исток” и простора ‘’Садови’’ у Петроварадину 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 Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-486/2009-I
26. новембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

784
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) Скупштина Града Новог Сада на XXXII седници
26. новембра 2010. године, доноси
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