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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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животну средину,  број V-35-808/08 од 14. 12. 2009. 
године.У Извештају о извршеној стручној контроли Кон-
цепта плана Комисија је дала позитивно мишљење и 
констатовала, између осталог,  следеће:

- да је неопходно у тексту за нацрт плана, при на-
брајању саобраћајница за које се издваја јавна 
површина, поред државног пута I реда Рума-Нови 
Сад (М-21), навести и саобраћајницу којом се ус-
поставља веза са Мишелучким булеваром,

- да се у графичком приказу намена површина не-
опходно у легенди исправити ознаку за «10 УСИ-
СИВАЧ»,

- у легенди графичког прикаказа дати ознаку за от-
ворени канал- ретензију,

- у графичком приказу, објекат под бројем 11 треба 
потпуно димензионо дефинисати,тј., поред шири-
не треба котирати и дужину објекта.

Посебне услове за израду плана су доставили: Јав-
но предузеће “Путеви Србије” Београд, Сектор за стра-
тегију, пројектовање и развој;  “Телеком Србија” Дирек-
ција за технику, Извршна јединица Нови Сад; 
Електровојводина, Електродистрибуција “Нови Сад”, 
Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” 
Нови Сад; Јавно комунално предузеће “Чистоћа” Нови 
Сад и Јавно водопривредно предузеће “Воде Војводи-
не” Нови Сад.

Затражени су, а нису добијени услови од: Завода за 
заштиту споменика културе Града Новог Сада; Друшт-
вено предузеће "Нови Сад – Гас" Нови Сад, Јавно пре-
дузеће ''Србија Гас'' Нови Сад; Завода за заштиту при-
роде Србије и Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије, Нови Сад.

4.  ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ КОНЦЕПТА ПЛАНА

 Графички део Концепта плана чине следећи графич-
ки прикази:

1.  Концепт просторног уређења ............................. A3
2.  Предлог одређивања и регулације површина 

  јавне намене са мрежом јавне комуналне 
  инфраструктуре ...................................................А3

II.   ПЛАНСКИ ДЕО

1.  ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ 
 ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

Грађевинско подручје обухваћено планом налази се 
у Катастарској општини Петроварадин, унутар описане 
границе. 

За почетну тачку описа границе грађевинског под-
ручја утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 4293/3, 
4294/3 и 6659/2 (државни пут I реда Рума – Нови Сад 
(М-21)). Од ове тачке у правцу северозапада граница 
пресеца парцелу број 6659/2 и долази до северне регу-
лационе линије поменутог пута, односно до тромеђе 
парцела бр. 6659/2, 4294/2 и 4293/2. Даље граница 
скреће ка југозападу, прати северну границу парцеле 
број 6659/2, затим скреће ка северозападу, прати ис-
точну планирану регулациону линију петље до пресека 
са границом парцела бр. 4329/1 и 4328/1, затим скреће 

ка југозападу до тромеђе парцела бр. 4330/1, 4330/2 и 
4331/2. Од ове тачке у правцу југоистока граница прати 
западну регулациону линију петље и јужну границу пар-
цела бр. 4309/1, 6659/2 и 4306/2 до тромеђе парцела бр. 
4306/1, 4306/2 и 4306/3. Од ове тачке граница скреће у 
правцу североистока,  прати источну границу парцела 
бр. 4306/2, 4307/2, 4308/2 и долази до тромеђе парцела 
бр. 4308/1, 4310/3 и 4310/1, затим обухвата парцеле бр. 
4310/1, 4311/1 и 4312/1 и долази до тромеђе парцела бр. 
4312/1, 4293/1 и 4293/3. Од ове тачке граница прати ис-
точну и северну границу парцеле број 4293/3 и долази 
до тачке која је утврђена за почетну тачку описа грани-
це грађевинског подручја. 

Површина која је обухваћена планом је 2,31 ha.

2.  ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

2.1.  Концепција просторног уређења 
  са поделом на просторне целине

Грађевинско подручје садржи две просторне целине 
које се разликују по намени, функцији и карактеру. Се-
верозападни део, односно простор државног пута  I ре-
да Рума - Нови Сад (M-21) ( у даљем тексту: државни 
пут) је део основне саобраћајне мреже Републике Ср-
бије и Града Новог Сада. Југоисточни део  простора, 
односно катастарске парцеле бр. 4310/1, 4311/1 и 4312/1,  
намењене су комплексу станице за  снабдевање гори-
вом .

На простору северозападно од станице за снаб-
девање горивом се у оквиру уличног профила формира 
режијска трака и преко ње се станица прикључује на 
државни пут.

Планом се омогућава изградња следећих садржаја 
станице за  снабдевање горивом :

- објекат бензинске станице - продавница са ресто-
раном,

-  тераса,
- надстрешница,
- подземне цистерне резервоара за гориво 

(5х 50.000 l),
- подземна цистерна резервоара за Т.Н.Г. (1 х 30.000 l),
- острва са пумпним аутоматима,
- објекат продавнице ауто делова,
-  објекат ауто сервиса,
-  аутоперионица,
-  сепаратор,
-  трансформаторска станица,
-  септичка јама,
-  отворени упијајући канал,
- манипулативни простор (саобраћајнице) и
- паркинг за путничке аутомобиле.
Планирани садржаји реализоваће се уз услове: доз-

вољени индекс заузетости 30%, индекс изграђености 
0,45,а спратност П (ВП) до П+1.

У оквиру регулације државног пута планира се из-
градња приступних саобраћајница коловозу државног 
пута, режијске саобраћајнице, на коју се прикључује 
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станица , изградња пешачке  стазе и уређење зелених 
површина. 

Комплекс намењен станици за снабдевање горивом 
ће испоштовати све мере заштите које таква врста обје-
ката треба да испуни.

2.2.  Нумерички показатељи

У наредној табели дати су нумерички показатељи 
планираних садржаја. Површине по појединим намена-
ма изражене су у хектарима, а исказано је и њихово 
учешће у односу на укупну бруто површину.

Табела 1. Намена површина

НАМЕНА ПОВРШИНА површина – ha Проценат %

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
-  саобраћајнице

1,57
1,57

68 
100

КОМПЛЕКС СТАНИЦЕ ЗА 
СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ
-  површина под објектима
-  манипулативне и површине 
   за паркирање
-  слободне и зелене површине

0,74

0,18
0,31
0,25

32 

 25 
 42
 33

УКУПНО 2,31 100%

Површине јавне намене заступљене су са 68%, а 
комплекс станице за снабдевање горивом се планира 
на 0,74 ha, односно 32 % укупне површине. Процентуал-
но учешће планираних површина унутар комплекса ста-
нице за снабдевање горивом изражено је у односу на 
површину комплекса (0,74 ha).

3.  ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
 НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ

Планом je утврђенa површинa јавне намене, односно 
саобраћајна површина.  Од целих и делова постојећих 
парцела образоваће се парцелa површина јавне 
намене, према графичком приказу "План регулације 
површина јавне намене"  у размери 1: 1000. 

 Нивелација

Грађевински рејон обухваћен планом је нагнут, тј. у 
паду је  од државног пута ка југоистоку.  Нивелета 
државног пута је на надморској висини од 127,22 до 
129,72 m, тако да нивелета пута пада од југозапада ка 
североистоку.

Због денивелације постојећег  терена и државног пу-
та, неопходно је нивелисање терена на простору пла-
ниране станице за снабдевање горивом, тако да се пла-
нирана нивелација комплекса прилагоди нивелети 
коловоза државног пута. На платоу станице, код продај-
них објеката, кота нивелете коловоза се планира на  
приближно 128 m н.в. Нивелете планираних објеката на 
комплексу прилагодити нивелети коловоза на комплек-
су. Денивелацију планираног комлекса и околног тере-

на решити у оквиру комплекса станице обликовањем 
шкарпе или изградњом подзида.

На графичком приказу "План регулације, нивелације 
и саобраћаја" у размери 1:1000 дате су коте прелома 
нивелете осовине саобраћајница, интерполо ване коте 
и нагиб нивелете.

4.  ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ 
 ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.1. Саобраћајна инфраструктура

Државни пут планом задржава своју функцију  увод-
но изводног правца Града. Планирани саобраћај  на ње-
му намеће потребу за изградњом комерцијалних сад-
ржаја као што је станица за снабдевање горивом. 
Локација станице за снабдевање горивом је непосред-
но уз раскрсницу државног и везе са Мишелучким буле-
варом. Ова раскрсница је у постојећем стању реализо-
вана као „Т“ раскрсница, а планира се њена 
реконструкција у кружну раскрсницу из које би се реа-
лизовао улазни прикључак станице. Саобраћајно ре-
шење  прикључења станице за снабдевање горивом 
подразумева дефинисање режијске саобраћајнице ( 
која је саставни део планираног попречног профила 
државног пута) којом ће се одвијати једносмеран саоб-
раћај возила која улазе и излазе са станице за снаб-
девање горивом и преко ње ће се станица прикључити 
на државни пут.

На самој станици саобраћај је једносмеран  (у смеру 
ка Новом Саду).У делу комплекса на коме се планирају 
продавница ауто делова и сервис планира се  прикљу-
чак на режијску саобраћајницу, и на тај начин омогућа-
ва независно прикључење овог дела комплекса. На ин-
терној саобраћајници и прикључку на режијску 
саобраћајницу овог дела комплекса саобраћај се одвија 
двосмерно. Унутар самог комплекса за снабдевање го-
ривом, саобраћајно решење је прилагођено дистрибу-
цији садржаја станице и  подразумева неопходне  ма-
нипулативне и пешачке површине као и паркинге.

Дуж државног пута планира се изградња  пешачке 
стазе.

Саобраћајне површине приказане су на графичком 
приказу "План регулације, нивелације и саобраћаја" у 
размери 1:1000.

4.2.  Водна инфраструктура

Снабдевање водом
Обухваћени простор снабдеваће се водом преко 

планиране уличне водоводне мреже и водоводне мре-
же у оквиру комплекса.

Планирана примарна улична водоводна мрежа биће 
профила Ø 300 mm и Ø 600 mm и реализоваће се дуж 
државног пута. 

Планирана улична водоводна мрежа повезаће се на 
постојећи примарни водоводни правац Ø 900 mm, који 
повезује прераду воде Штранд и резервоар Институт.

Планирана секундарна водоводна мрежа биће про-
фила Ø 200 mm и Ø 100 mm и реализоваће се дуж 
државног пута и у оквиру комплекса бензинске станице. 
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Планирана водоводна мрежа, у оквиру бензинске 
станице, биће профила Ø100 mm и прикључиће се на 
планирану секундарну уличну водоводну мрежу профи-
ла Ø 200 mm која ће се реализовати се дуж државног 
пута. 

Противпожарну заштиту могуће је решити преко по-
себне водоводне мреже, профила Ø100 mm у комплек-
су.

Потребе за водом које не захтевају санитарни ква-
литет воде, могу се задовољити преко бушеног бунара 
на парцели корисника и посебне мреже, ако за то пос-
тоји интерес. 

Планирана водоводна мрежа у потпуности ће задо-
вољити потребе снабдевања водом и дефинисана је на 
графичком приказу „План  водне инфраструктуре“ у 
размери 1:1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Планира се сепаратно одвођење отпадних и атмос-
ферских вода.

Планира се реализација канализационе мреже за 
одвођење отпадних вода, профила Ø 400 mm, дуж 
државног пута. 

Планирана канализациона мрежа у оквиру бензинс-
ке станице, профила Ø 200 mm, прикључиће се на пла-
нирану канализациону мрежу, која се планира дуж 
државног пута. 

До изградње планиране канализационе мреже дуж 
државног пута, могуће је отпадне воде решити у оквиру 
комплекса, преко планиране канализације отпадних во-
да и водонепропусне септичке јаме. 

Условљава се изградња водонепропусне септичке 
јаме у циљу заштите подземља од загађења.

Одвођење атмосферских вода у оквиру комплекса 
бензинске станице, решиће се преко планиране канали-
зације атмосферских вода. 

Канализација атмосферских вода биће профила 
∅250 mm. 

 Атмосферске воде са потенцијално зауљених повр-
шина, се оријентишу на планирани сепаратор уља и 
масти.

После сепарације и одмашћивања, атмосферска во-
да се упушта у планирани отворени канал-ретензију у 
оквиру комплекса.

Планирану ретензију треба извести са одгова-
рајућим филтарским испунама, које ће обезбедити ста-
тичку стабилност комплекса, односно, спречити изно-
шење материјала којим је насут комплекс. 

Планирана канализациона мрежа у потпуности ће 
задовољити потребе одвођења отпадних и атмосферс-
ких вода и дефинисана је на графичком приказу „План  
водне инфраструктуре“ у размери  1:1000.

4.3.  Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом

Снабдевање електричном енергијом овог подручја 
биће решено из јединственог електроенергетског сис-
тема. Основни објекат за снабдевање  електричном 

енергијом биће трансформаторска станица (ТС) 110/20 
kV "Нови Сад 6 - Мишелук" која се налази источно од 
овог подручја. Од ове ТС полазе кабловски 20 kV водо-
ви ка подручју Мишелука. Са једног од ових водова ће 
се снабдевати трансформаторска станица  20/0,4 kV 
која ће се изградити у средишњем делу подручја. Од 
ове ТС изградиће се нисконапонска мрежа до свих пла-
нираних објеката који захтевају снабдевање електрич-
ном енергијом. 

Целокупна електроенергетска мрежа градиће се под-
земно.

Снабдевање топлотном енергијом
Планирани садржаји ће се снабдевати топлотном 

енергијом из локалних топлотних извора, а у каснијој 
фази снабдевање ће бити могуће и из градског гасифи-
кационог система.

Простор на коме се планира изградња станице за 
снабдевање горивом нема решено снабдевање топлот-
ном енергијом. Стога ће се за снабдевање користити 
локални топлотни извори.

Околно подручје Петроварадина и Сремске Камени-
це се снабдева из гасификационог система, док у не-
посредној близини нема изграђене гасне инфраструкту-
ре. Када се стекну услови за прикључење у 
гасификациони систем (изградњом гасовода средњег 
притиска и мерно-регулационе станице или дистрибу-
тивне мреже), биће могуће прикључити и планирану 
станицу за снабдевање горивом.

4.4.  Телекомуникације

Простор на ком се планира изградња станице за 
снабдевање горивом нема обезбеђен телекомуникаци-
они сигнал. У Сремској Каменици је изграђена аутомат-
ска телефонска централа са мрежом телефонских каб-
лова који обезбеђују прикључак за кориснике са тог 
подручја.  Из ове телефонске централе ће се обезбеди-
ти телефонски прикључак за будућу станицу за снаб-
девање горивом изградњом телекомуникационог при-
кључка од постојеће, односно планиране мреже до 
објеката на подручју. 

5.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

5.1.  Изградња и уређење саобраћајница

Станица за снабдевање горивом прикључује се на 
државни пут преко режијске саобраћајнице. Саобраћај-
но решење прикључења станице за снабдевање гори-
вом  подразумева дефинисање једносмерних прикљу-
чака на државни пут као и једносмерне  режијске 
саобраћајнице, којима ће се одвијати саобраћај возила 
која улазе и излазе са станице. Планирану реконструк-
цију раскрснице ради изградње кружне раскрснице и 
прикључење на коловоз државног пута извести према 
условима Јавног предузећа “Путеви Србије”. Поред јед-
носмерног улаза и излаза са станице, планиран је и 
двосмерни прикључак на режијску саобраћајницу дела 
комплекса на коме су продавница ауто делова и сер-
вис. Пешачка и бициклистичка стаза су ширине по 2 m.
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Висина слободног профила саобраћајнице је 4,5 m, 
што се пре свега односи на простор испод надстрешнице. 

Саобраћајнице унутар комплекса су минималне ши-
рине 5 m. Тротоари су минималне ширине 1,5 m.

Ширина паркинг простора за управно паркирање 
путничких возила износи од 2,30 до 2,50 m, а дужина од 
4,60 до 5 m. 

Паркинзи могу бити урађени и тзв. “перфорираним” 
плочама - префабрикованим танкостеним пластичним 
(или сл.) елементима који обезбеђују услове стабил-
ности подлоге, довољне за навожење возила и истов-
ремено омогућавају одржавање (узгајање) ниског рас-
тиња. 

Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.
S4.234 којим су дефинисане мере и начин обележа-
вања места за паркирање за различите врсте парки-
рања. У оквиру паркиралишта, где год за то има могућ-
ности,  резервисаће се простор за дрвореде по моделу 
да се на четири паркинг места планира по једно дрво.. 
Такође је потребно извршити резервацију паркинга у 
складу са SRPS U.А9.204 који се односи на просторне 
потребе инвалида.

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

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пе-
шачких површина применити Правилник о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са несмета-
ним кретањем деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица (“Службени гласник РС”, број 18/97). У ок-
виру сваког појединачног паркиралишта обавезно 
предвидети резервацију и обележавање паркинг места 
за управно паркирање возила инвалида, у складу са 
стандардом  SRPS U.А9.204.

Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне ко-
муникације у објектима пројектовати тако да се обезбе-
ди несметано кретање хендикепираних и инвалидних 
особа, у свему према Правилнику о условима за плани-
рање и пројектовање објеката у вези са несметаним 
кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица. 

5.3.  Уређење зелених површина

Око објеката су формиране пешачке површине ради 
лакше комуникације пешака, а оне ће се адекватно поп-
лочати. Уз објекат станице за снабдевање горивом пла-
нира се поплочана тераса на којој ће се организовати 
одмор корисника планираних садржаја на комплексу. 
Тераса се може наткрити лаком монтажном конструк-
цијом.

Ободом комплекса обавезна је поставка зеленог за-
штитног појаса. Треба га формирати од обликованих 
форми стабала (пирамидалних, ваљкастих и сл.) листо-
падног и четинарског дрвећа  и шибља различите виси-
не и колорита.

Комплекс треба да садржи минимум 25% зеленила. 

Паркинг просторе за путничке аутомобиле потребно 
је, где год је то могуће, покрити крошњама листопадног 
дрвећа. 

При садњи дрвећа у зони подземних резервоара 
водити рачуна да стабла буду удаљена од резервоара 
најмање 5 m, а преостали простор треба покрити 
травнатим покривачем. 

Простор око отвореног упијајућег канала треба да је 
покривен травом. Изоставља се садња високе веге-
тације.

Слободне травнате површине треба допунити са де-
коративном партерном вегетацијом  листопадних и че-
тинарских врста, цвећа и перена.

5.4.  Заштита од елементарних непогода, 
  пожара и ратних дејстава

Услови заштите од елементарних непогода 

Предметни простор је угрожен од елементарних не-
погода.

У циљу заштите, планира се озелењавање слобод-
них површина, регулација атмосферских вода и из-
градња водоводне и канализационе мреже. Обавеза 
инвеститора је да гради објекте од ватроотпорних ма-
теријала.

Петроварадин се налази у сеизмичком подручју 7о 

МСЅ скале. 
Ради заштите од пожара, планом су утврђене адек-

ватне мере. Мере се односе на планирану удаљеност 
између објеката и садржаја станица, ради проходности 
саобраћајница после рушења објеката, а уједно и да 
саобраћајнице имају довољну ширину да би пред-
стављале противпожарну преграду. Према класифика-
цији угрожености од пожара, овај простор је у првој зо-
ни. Угроженост од пожара зависи и од изграђености 
парцеле, материјала од кога је објекат изграђен, начина 
складиштења и од присуства запаљивих и експлозив-
них материјала. Ради заштите од пожара, планира се 
таква саобраћајна мрежа која ће омогућити приступ 
ватрогасним возилима до сваког објекта, у складу са 
Правилником о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна во-
зила у  близини објекта повећаног ризика од пожара 
(“Службени лист СРЈ”, број 8/95).

Сви планирани садржаји морају бити пројектовани и 
реализовани у складу са Законом о заштити од пожара 
(“Службени гласник РС”, број 111/09) и осталим важећим 
прописима и релевантним стандардима.

У грађевинском подручју се морају поштовати сви 
прописани хигијенски и противпожарни услови из-
градње.

Услови заштите у случају ратне опасности 

Према процени угрожености од ратних разарања, 
простори намењени пословању могу бити и главни 
циљеви напада. 

У повредиве тачке, у оквиру овог простора, улази сва 
саобраћајна и остала инфраструктурна мрежа, а посеб-
но резервоари за гориво.
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То указује да је потребно предузети све техничко-
технолошке и урбанистичке мере заштите да би се 
смањио обим повредивости околног простора.

5.5.  Мере и услови заштите и унапређења 
  животне средине

На локацији станице за снабдевање возила горивом 
могућа су загађења као последица редовне експлоата-
ције, и као последица акцидентних ситуација које могу 
бити изазване хаваријом на резервоарима или хава-
ријом возила са нафтним дериватима (најчешће код ис-
такања).

Последица одвијања саобраћаја на манипулативним 
површинама је перманентно таложење штетних мате-
рија на коловозној површини и пратећим елементима, 
који се код појаве падавина или прања спирају. 

Случајна (акцидентна) загађења, која настају као 
последица деструкција резервоара, представљају по-
тенцијалну опасност за загађење површинских и под-
земних вода као и за загађење тла. Вероватноћа овог 
акцидента зависи од више фактора од којих су најзна-
чајнији: квалитет материјала, конструкције и израде, вр-
ста и начин хидроизолације, хемијске карактеристике 
тла и др. Обим последица у оваквим случајевима битно 
зависи од конкретних локацијских карактеристика тла, 
коефицијента филтрације, итд. 

Хаваријска загађења, настала на локацији станице 
за снабдевање возила горивом као последица удеса 
возила која транспортују нафтне деривате, или као пос-
ледица акцидента код претакања, представљају до-
гађаје са малим вероватноћама и тешко се могу са од-
ређеном поузданошћу квантификовати. У водама, које 
се сливају са коловозних површина, присутан је низ 
штетних материја у концентрацијама које су често из-
над максимално дозвољених за испуштање у водотоке. 
Посебну групу штетних елемената представљају тзв. 
тешки метали као што су: олово (додатак гориву), кад-
мијум, бакар, цинк, гвожђе и никл. Значајан део пред-
стављају и чврсте материје различите структуре и ка-
рактеристика које се јављају у облику таложивих, 
суспендованих или растворених материја. Наведене 
емисије утичу на повећање имисионих вредности изнад 
дозвољених вредности на посматраном подручју због 
чега се морају применити одговарајуће техничке мере 
заштите. 

Ради заштите од негативних утицаја, мере заштите 
обухватају мере којима ће се смањити аерозагађење, 
бука и спречити акцидентне ситуације. 

На комплексу станице за снабдевање горивом:
-  воду за пиће, санитарне потребе и против-пожар-

ну заштиту треба обезбедити из насељског водо-
вода или властитог бунара;

-  одвођење фекалних и отпадних вода треба спро-
вести пластичним цевима до водонепропусне 
септичке јаме;

-  одвођење воде са платоа пумпе, као и свих за-
уљених вода треба предвидети преко колског 
сливника и флотатора – сепаратора;

-  потенцијално зауљене атмосферске воде са ма-
нипулативних површина и воде од прања тих пов-
ршина морају се усмеравати ка сливничким ре-

шеткама и преко флотатора – сепаратора пре 
упуштања у реципијент;

-  пројектом саобраћајнице бензинске пумпе, носи-
вост коловозне конструкције треба усагласити са 
саобраћајним оптерећењем и носивошћу цистер-
ни, а коловозни застор планирати тако да буде от-
поран на утицај нафтних деривата;

-  инсталисати сву прописну опрему за заштиту од 
пожара, те исте контролисати и правилно корис-
тити;

-  за време истакања горива онемогућити приступ 
другим возилима рампом или саобраћајним зна-
цима, који се постављају на удаљености 10 m од 
места истакања на прилазном путу;

 -  предузети све превентивне мере које спречавају 
и елиминишу могуће акциденте;

-  предвидети бетонске подлоге за постављање 
контејнера за чврсти отпад, који ће се организо-
вано празнити, а садржај односити на депонију;

-  правилним избором биљних врста (које су отпор-
не на гасове настале радом мотора са унутра-
шњим сагоревањем), формирати зелене површи-
не комплекса станице за снабдевање горивом 
који ће бити у функцији заштите животне средине 
(таложења честица прашине, филтрације и асор-
пције гасова, заштите од инсолације, ветра). 
Ободни део комплекса треба да садржи углавном 
заштитне, док средишњи део подразумева деко-
ративне парковске врсте зеленила;

-  на разделној траси, која одваја комплекс од ма-
гистралног пута, треба формирати групу лишћа-
ра, четинара и шибља, водећи рачуна о преглед-
ности саобраћаја;

Дозвољени ниво буке износи дању и ноћу (напољу) 
55 dB(А), дању и ноћу (унутра) 30 dB(А). Макс. вреднос-
ти (напољу) 70 dB(А).

Бука пореклом од саобраћаја у природи и рекреатив-
ним подручјима не сме да прелази ниво од 40 dB(А). 
Грађевинско – техничким мерама треба обезбедити 
смањење утицаја буке и за 15 dB(А)

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа 
(фосили, минерали, кристали и др.) која би могла пред-
стављати заштићену природну вредност налазач је ду-
жан да пријави надлежном министарству у року од осам 
дана од дана проналаска, и предузме мере  заштите од 
уништења, оштећивања или крађе, у складу сачланом 
99. Закона о заштити природе (“Службени гласник РС”, 
број 36/09).

На простору станице за снабдевање горивом, у скла-
ду са Техничким прописима о изградњи станица за 
снабдевање горивом моторних возила и о ускладишта-
вању и претакању горива (‘’Службени лист СФРЈ’’, бр. 
27/71 и 29/71) утврђене су зоне опасности (I, II, III). За-
премина подземних резервоара не сме износити више 
од 300 m3, с тим да се у њима запаљиве течности групе 
I могу ускладиштавати до 150 m3. За комплекс станице 
за снабдевање горивом обавезна је израда процене 
утицаја у складу са Законом о процени утицаја на жи-
вотну средину (‘’Службени гласник РС’’, бр. 135/04 и 
36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које 
је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које 
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се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(“Службени гласник РС”, број 114/08).

Заштиту од пожара треба обезбедити у складу са 
Законом о заштити од пожара (“Службени гласник СРС”, 
број 111/09) и Правилником о техничким нормативима 
за хидрантску мрежу за гашење пожара (“Службени 
лист СФРЈ”, број 30/91), што подразумева обезбеђење 
ватро-преградних површина, употребу незапаљивих 
материјала приликом градње објеката, реализацију 
противпожарне хидрантске мреже и могућност присту-
па свим објектима.

Потребно је обезбедити просторе за смештај контеј-
нера за одлагање отпадака. Прилазни путеви до места 
за држање посуда за чување и сакупљање отпада тре-
ба да буду двосмерни за саобраћај специјалних возила 
за одвоз отпада, максималног оптерећења до 10 t, ши-
рине до 2,5 m и дужине до 12 m. За сваки контејнер пот-
ребно 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 
за специјална возила за одвоз смећа. Ови простори мо-
рају испуњавати све хигијенске услове у погледу редов-
ног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног 
приступа возилима и радницима комуналног предузећа 
задуженом за одношење смећа.

5.6.  Мере енергетске ефикасности изградње

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом 
пројектовања, изградње и касније експлоатације обје-
ката, као и приликом опремања енергетском инфра-
структуром, потребно је применити следеће мере:

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, 
положају и повољној оријентацији објеката;

- користити класичне и савремене термоизолацио-
не материјале приликом изградње објеката (поли-
стирени, минералне вуне, полиуретани, комбино-
вани материјали, дрво, трска и др.) ;

- у инсталацијама осветљења у објектима и у инс-
талацијама јавне и декоративне расвете упот-
ребљавати енергетски ефикасна расветна тела;

- постављати соларне панеле (фотонапонске моду-
ле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне 
или самостојеће елементе где техничке могућнос-
ти то дозвољавају ;

- размотрити могућност уградње аутоматског сис-
тема за регулисање потрошње свих енергетских 
уређаја у објекту;

- размотрити могућност искоришћења геотермалне 
енергије бушењем бунара и постављањем топ-
лотних пумпи за пренос енергента од извора до 
циљног простора. 

Објекти високоградње морају бити пројектовани, из-
грађени, коришћени и одржавани на начин којим се 
обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својс-
тва се утврђују издавањем сертификата о енергетским 
својствима који чини саставни део техничке документа-
ције која се прилаже уз захтев за издавање употребне 
дозволе.

6.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

6.1.  Услови за формирање грађевинске парцеле

Комплекс станице за снабдевање горивом је повр-
шина остале намене  за коју се планира обједињавање 
целих парцела бр. 4312/1, 4311/1 и 4310/1. Приликом из-
раде пројекта парцелације и препарцерлације могуће је 
комплекс поделити на две грађевинске парцеле, при-
државајући се услова датих у плану, у циљу форми-
рања засебне парцеле за пратеће садржаје станице 
(продавница ауто делова и сервис). 

6.2.Услови за изградњу објеката

Дозвољени степен заузетости  је максимално 30% 
комплекса, односно парцеле. 

Дозвољена спратност објеката је П до П+1. Подрумс-
ка или сутеренска етажа се  не препоручује.

Објекте извести од чврстих материјала, обликовно 
их прилагодити функцији и конкретном локалитету. Кро-
вови треба да су равни или благог нагиба.

Манипулативне и паркинг-површине обезбедити уну-
тар комплекса. 

Заступљеност зелених површина на комплексу је 
минимално 25%. 

Диспозиција планираних објеката и садржаја, дата у 
графичком приказу “План регулације, нивелације и 
саобраћаја” у Р 1:1000, као и њихови капацитети су 
оквирни и њихово позиционирање и димензионисање је 
условљено функционалним решењем и условима 
надлежних установа и јавних и јавних комуналних 
предузећа.

Кота пода приземља пословног објекта може бити до 
20 cm виша у односу на планирану нивелету заштитног 
тротоара. 

Прилазе објекту, хоризонталне и вертикалне комуни-
кације у објектима пројектовати тако да се обезбеди 
несметано кретање хендикепираних и инвалидних осо-
ба, у свему према Правилнику о условима за плани-
рање и пројектовање објеката у вези са несметаним 
кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица. Станица за снабдевање горивом је прикључена 
на државни пут I реда Рума – Нови Сад (М-21). Саоб-
раћајно решење прикључења станице за снабдевање 
горивом  подразумева дефинисање једносмерних при-
кључака на државни пут као и једносмерне  режијске 
саобраћајнице, којим ће се одвијати саобраћај возила 
која улазе и излазе са станице. Планирано прикључење 
на коловоз државног пута извести према условима Јав-
ног предузећа "Путеви Србије". Пешачка и бициклис-
тичка стаза су ширине по 2 m.

Висина слободног профила саобраћајнице је 4,5 m, 
што се пре свега односи на простор испод надстрешнице. 

Саобраћајнице унутар комплекса су минималне ши-
рине 5 m. Тротоари су минималне ширине 1,5 m.

Ширина паркинг простора за управно паркирање 
путничких возила износи од 2,30 до 2,50 m, а дужина од 
4,60 до 5 m. 

Паркинзи могу бити урађени и тзв. "перфорираним" 
плочама - префабрикованим танкостеним пластичним 
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(или сл.) елементима који обезбеђују услове стабил-
ности подлоге, довољне за навожење возила и истов-
ремено омогућавају одржавање (узгајање) ниског рас-
тиња. 

Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.
S4.234 којим су дефинисане мере и начин обележа-
вања места за паркирање за различите врсте парки-
рања. У оквиру паркиралишта, где год за то има могућ-
ности,  резервисаће се простор за дрвореде по моделу 
да се на четири паркинг места планира по једно дрво.. 
Такође је потребно извршити резервацију паркинга у 
складу са SRPS U.А9.204 који се односи на просторне 
потребе инвалида.

6.3. Услови за прикључење на водну 
  инфраструктуру

Склониште за водомер (водомерни шахт) и прикључ-
ни канализациони шахт (ревизиони шахт) сместити ван 
регулације улице и на парцели корисника, а на удаље-
ности највише 0,5m од регулационе линије.

6.4. Услови за прикључење на електроенергетску 
  инфраструктуру

   Прикључење објеката на електроенергетску мрежу 
решити изградњом прикључка који се састоји од при-
кључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ор-
мана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити 
подземно, од постојећег или планираног вода у улици, 
или директно из планиране трансформаторске станице. 
Детаљније услове за прикључење и изградњу прикључ-
ног вода и положај КПК и  ОММ-а прибавити од Елект-
родистрибуције "Нови Сад".

6.5. Услови за прикључење на гасоводну 
  инфраструктуру

Прикључење објеката у гасификациони систем ре-
шити изградњом гасног прикључка од планиране гасо-
водне мреже до мерно-регулационог сета. У случају 
потреба за већим количинама топлотне енергије снаб-
девање решити прикључењем директно на гасовод 
средњег притиска и изградњом сопствене мерно-регу-
лационе гасне станице. Детаљније услове за прикљу-
чење прибавити од надлежног дистрибутера.

6.6. Услови за прикључење на 
  телекомуникациону мрежу

Прикључење објеката у телекомуникациони систем 
решити изградњом прикључка (подземне мреже оптич-
ких или бакарних проводника) од постојеће или плани-
ране уличне мреже до приступачног места на фасади 
објекта у коме ће бити смештен типски телекомуника-
циони орман. Детаљније услове за прикључење приба-
вити од надлежног оператера.

Прикључак на кабловски дистрибутивни систем из-
вести према тим условима.

7.  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.

Тaбела 2. Процена улагања из јавног сектора

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин. 

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    11.200.000

1.1. Коловоз 2-TТВ m2 1.600 7.000 11.200.000

2. ХИДРОТЕХНИКА    2.791.100

2.1. Канализациони вод Ø 200 mm m 105 6.080 638.400

2.2. Канализациони вод Ø 250 mm m 190 8.360 1.588.400

2.3. Водоводна мрежа Ø 100 mm m 135 4.180 564.300

3. ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА    5.538.000

3.1. Трошкови прибављања земљишта m2 4.260 1.300 5.538.000

4. УКУПНО    19.529.100

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

8.  ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање инфор-
мације о локацији и локацијске дозволе која садржи 
правила уређења и правила грађења. 

Саставни део плана су следећи графички прикази: 

1. Извод из Генералног плана града Новог 
  Сада до 2021. године .......................................... A4

2. План намене земљишта .........................Р 1 : 1000
3. План регулације, нивелације и 

  саобраћаја ................................................Р 1 : 1000
4.    План регулације површина јавне 

  намене ......................................................Р 1 : 1000
5.    План  водне инфраструктуре .................Р 1 : 1000
6. План енергетске инфраструктуре ........Р  1 : 1000
7. Композициони (обликовни) план/план 

  партерног уређења/ план озелењавања 
  (у зависности од простора који план 
  обрађује) ...................................................Р 1 : 1000

8. Попречни профили улица .........................Р 1 : 200
9 . Типско решење партерног уређења 

  тротоара на прилазу пешачком пре
  лазу преко коловоза, у вези са не-
  сметаним кретањем лицаса посеб-
  ним потребама  ...................................................А-4

План детаљне регулације станице за снабдевање 
горивом на државном путу I реда Рума – Нови Сад – (M-
21) 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 и у Јавном предузећу “Урбанизам” 
Завод за урбанизам Нови Сад. 

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: 35-209/2010-I
27. маj 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

223
На основу члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о органи-

зовању Радне организације “Новосадска топлана” у Но-
вом Саду, као јавног предузећа (“Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 29/05 - пречишћен текст и 53/08) и чла-
на 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен 
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада, на XL седници 27. маја 
2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“НОВОСАДСКА ТОПЛАНА” НОВИ САД 
ЗА 2011. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програ-
ма пословања Јавног комуналног предузећа “Новосад-
ска топлана” Нови Сад за 2011. годину, коју је Управни 
одбор Јавног комуналног предузећа “Новосадска топ-
лана” Нови Сад донео на 249/52 седници одржаној 16. 
маја 2011. године.

2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1555/2011-I
27. мај 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

224
На основу члана 15. став 1. тачка 6. Одлуке о органи-

зовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 29/05 – пре-
чишћен текст, 40/08, 53/08, 55/09, 4/10 и 50/10) и члана 
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада на XL седници 27. маја 
2011. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“ 

НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Информати-
ка“ Нови Сад за 2011. годину, коју је Управни одбор Јав-
ног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад до-
нео на 12. ванредној седници одржаној 19. маја 2011. 
године.
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Rectangle
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