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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и из-

градњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 –УС и 24/11) 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 XLII седници 23. септембра 
2011. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
НОВЕ СТАМБЕНЕ ЗОНЕ “ШИРИНЕ I”  

У ПЕТРОВАРАДИНУ
1. УВОД

1.1.  Основ за израду плана детаљне  
  регулације  нове стамбене зоне  
  “Ширине I” у Петроварадину

План детаљне регулације нове стамбене зоне „Ши-
рине I“ у Петроварадину (у даљем тексту: план) израђен 
је на основу Одлуке о изради плана детаљне регула-
ције нове стамбене зоне “Ширине I” у Петроварадину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 11/10), коју је 
донела Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници 
26. марта 2010. године.

Плански основ је Генерални план града Новог Сада 
до 2021. године - пречишћен текст (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, број 39/06) (у даљем тексту: Генерални 
план), који је овај простор наменио мешовитој намени и 
породичном становању са пратећим садржајима.

Генералним планом је прописана обавеза разраде 
кроз план детаљне регулације за наведену намену.

Простор који је обухваћен планом није до сада де-
таљније урбанистички разрађиван, с обзиром да је до 
доношења Одлуке о изменама и допунама Генералног 
плана града Новог Сада до 2021. године (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 10/06) био намењен за ек-
сплоатационо подручје циглане и заштитно зеленило. 
Мањи део простора у северозападној зони, уз Буковач-
ки пут, обухваћен је Планом детаљне регулације поро-
дичног становања на Буковачком путу у Петроварадину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 20/03), којим је 
намењен за заштитно зеленило. 

Ови разлози су определили да се приступи изради 
плана за овај део града.

1.2. Циљ доноше�а плана Циљ доноше�а плана

Циљ доношења плана је да се на основу намене 
површина утврђене Генералним планом и утврђеног 
постојећег стања, постигне следеће:

-  утврди оптимално просторно решење уз уважа-
вање стања и промена у простору, као и потреба 
и могућности развоја подручја у складу са усло-
вима утврђеним Генералним планом;

-  усагласе решења у простору са правилима 
грађења и правилима уређења утврђеним Гене-
ралним планом;

- омогући уређење површина и изградња објеката 
јавне намене и других површина и објеката на нај-
рационалнији начин;

-  легализују бесправно изграђени објекти (сем обје-
ката у регулацијама саобраћајница и инфраструк-
турним коридорима).

2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ  
 ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Подручје које је обухваћено планом налази се у Ка-
тастарској општини Петроварадин, унутар описане гра-
нице.

За почетну тачку описа границе грађевинског под-
ручја утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 6633/5, 
3597/1 и 3596/2. Од ове тачке граница скреће у правцу 
југоистока, прати планирану и постојећу регулациону 
линију Улице Томе Маретића до тачке на тромеђи пар-
цела бр. 6632, 4890/1 и 4890/2, затим пресеца парцелу 
број 6632, и долази до тромеђе парцела бр. 4905, 4906 
и 6632. Даље, граница прати источну границу парцеле 
број 4906 до тромеђе парцела бр. 4906, 4907 и 6632, за-
тим пресеца парцелу број 6632, и долази до осовинске 
тачке број 1968. Од ове тачке граница прати осовину 
планиране саобраћајнице до пресека са северном регу-
лационом линијом планиране саобраћајнице која пове-
зује државни пут I реда М-21 на Мишелуку са државни 
путем I реда М-22/1. Даље, граница скреће у правцу за-
пада, прати северну регулациону линију планиране са-
обраћајнице и продуженим правцем долази до пресека 
са осовином Буковачког пута, затим граница скреће у 
правцу севера, прати осовину Буковачког пута до пре-
сека са продуженим правцем границе парцела бр. 4953/ 
2 и 4952. Од ове тачке граница скреће у правцу истока, 
прати претходно описани продужени правац и северну 
границу парцела бр. 4953/ 2 и 4954 до тромеђе парцела 
бр. 4953/1, 4949 и 4954. Даље, граница скреће у правцу 
севера, прати западну границу парцела бр. 4949, 4948, 
4944, 4942, 4936/3, 4936/2, 4936/1, 4934, 4930 и 4929, 
скреће у правцу истока пратећи северну границу парце-
ле број 4929, наставља у правцу севера, прати западну 
границу парцела бр. 4927/2, 4873, 4867, 4866 и 4864/2 и 
долази до тромеђе парцела бр. 4864/2, 4863 и 4861/2. 
Од ове тачке граница скреће у правцу запада, прати 
јужну границу парцеле број 4861/2, затим скреће у прав-
цу северозапада, прати западну границу парцела бр. 
4861/2, 4860/2, 4859/2 и 4855/12 и долази до тромеђе 
парцела бр. 4855/12, 4855/13 и 4855/11. Даље, граница 
скреће у правцу истока, прати границу парцела бр. 
4855/11 и 4855/12 до пресека са правцем који је парале-
лан осовини Буковачког пута на растојању од 65 m, за-
тим скреће у правцу севера, прати претходно описани 
правац до пресека са границом парцела бр. 4849/5 и 
4849/1. Од ове тачке граница скреће у правцу запада, 
прати јужну границу парцела бр. 4849/1, 4849/4 и 4849/9 
и продуженим правцем долази до осовине Буковачког 
пута, затим скреће у правцу севера, прати осовину Бу-
ковачког пута до пресека са управним правцем повуче-
ним из тачке на планираној источној регулационој ли-
нији Буковачког пута, на 165 m од почетка пута. Од ове 
тачке граница скреће у правцу истока, прати претходно 
описани управни правац, затим у правцу севера прати 
источну регулациону линију Буковачког пута до пресека 



762. strana – Broj 32 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 23. septembar 2011.

са правцем који је паралелан са западном границом 
парцеле број 3599/1 и повучен из северозападне пре-
ломне тачке објекта на парцели број 3618/1. Даље, гра-
ница скреће у правцу југоистока, прати претходно опи-
сани правац и северну линију поменутог објекта и 
њеним продуженим правцем долази до западне грани-
це парцеле број 3599/1, затим прати западну и јужну 
границу парцеле број 3599/1, јужну границу парцела бр. 
3598/1 и 3597/1 и долази до тачке која је утврђена за по-
четну тачку описа границе грађевинског подручја. 

Површина која је обухваћена планом је 50,25 ha. 

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊАПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

3.1.  КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Основна концепција просторног уређења проистекла 
је из намена површина и услова утврђених Генералним 
планом, а условљена је постојећим стањем и природ-
ним условима, као и садржајима у непосредном окру-
жењу.

Основни предуслов за максималну искоришћеност 
потенцијала простора, који су пре свега контакт са при-
родом, визуре ка Фрушкој гори и добра саобраћајна по-
везаност са значајним саобраћајним правцима, је ниве-
лационо уређење терена у зони некадашњег 
експлоатационог подручја циглане. Ископ настао екс-
плоатацијом минералних сировина треба санирати рав-
нањем терена и прерасподелом земљаних маса, чиме 
ће се формирати падина оријентисана ка западу са изу-
зетно благим падом.

Уличну мрежу чине постојеће и планиране саоб-
раћајнице које се пружају у правцу север - југ (Буковач-
ки пут, Улица Томе Маретића и планирана централна 
саобраћајница) и планиране саобраћајнице које се пру-
жају у правцу исток-запад. Оваквом уличном мрежом 
остварује се добра повезаност садржаја у простору 
обухваћеном планом, као и са непосредним окружењем.

Улична матрица дели простор на осам блокова раз-
личитих површина са планираним разноврсним наме-
нама, при чему је ипак породично становање претежна 
намена земљишта, која је заступљена на готово 2/3 
укупне површине обухваћене планом. Породично ста-
новање је заступљено у свим блоковима, у мањем или 
већем обиму. Планира се породично становање разних 
типологија (слободностојеће, двојне куће), као и стано-
вање у "стамбеним комплексима", где се такође плани-
рају различите типологије у оквиру самих комплекса. 
Осим породичног становања, планирају се још и општа 
стамбена зона, пословни садржаји, предшколска уста-
нова, спортски парк и парковска површина.

3.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ПЛАНИРАНИМ  
  НАМЕНАМА

3.2.1. Породи�но станова�е на парцели Породи�но станова�е на парцели

Породично становање на парцели се планира у де-
ловима блокова бр. 1, 2, 5, 6, 7, и целом блоку број 8, 
односно у зонама северно и јужно од некадашњег екс-
плоатационог подручја циглане. У делу блока број 1, у 
западној зони планираног породичног становања, де-

финисано је заштитно зеленило као режим коришћења 
простора у дубини парцела, ка пословним садржајима. 
Планира се да заштитно зеленило буде у функцији ста-
новања, тако што ће се користити као пољопривредно 
земљиште (воћњаци и виногради).

Планом се не ограничава максимална површина 
парцела, које ће у појединим зонама бити веће од мак-
сималних вредности дефинисаних Генералним планом, 
што је условљено саобраћајном мрежом, дубином пос-
тојећих катастарских парцела, али и тежњом да се очу-
ва контакт са природним окружењем и садашњи карак-
тер простора (воћарско-виноградарска зона).

Укупна површина планирана за ову намену износи 
13,17 ha, од чега је око 0,43 ha у режиму заштитног зе-
ленила.

3.2.2. Породи�но станова�е у �стамбеним Породи�но станова�е у �стамбеним  
   комплексима�

Овај вид породичног становања планира се у сле-
дећим блоковима: у јужном делу блока број 1, у блоко-
вима бр. 3 и 4 и делу блока број 6, који се налазе у зони 
некадашњег експлоатационог подручја циглане. Плани-
рају се четири комплекса са различитим типологијама 
стамбених објеката, тако да се планирају слобод-
ностојећи и двојни објекти, објекти у низу и мање урба-
не виле са највише четири стамбене јединице. У оквиру 
сваког комплекса дефинисаће се парцеле под објекти-
ма и заједничко коришћење слободних делова комплек-
са, са интерним, приступним саобраћајницама, и уређе-
ним озелењеним просторима.

Укупна површина намењена овом типу становања 
износи 19,53 ha.

3.2.3. Опште стамбене зоне Опште стамбене зоне

Општа стамбена зона се планира у делу блока број 
1, на парцелама бр. 3581, 3582 и 3583. Планира се из-
градња стамбеног комплекса са комбинацијом породич-
ног и вишепородичног становања ниже спратности. У 
оквиру комплекса ће се дефинисати парцеле под објек-
тима и заједничко коришћење слободних делова комп-
лекса, са интерним, приступним саобраћајницама, и 
уређеним озелењеним просторима. У западном делу 
комплекса је дефинисано заштитно зеленило као ре-
жим коришћења простора, али у функцији становања, 
тако да се може користити као врт.

Укупна површина намењена овом типу становања 
износи 0,92 ha, од чега је око 0,32 ha у режиму заштит-
ног зеленила.

3.2.4. Пословни садр�аји Пословни садр�аји

Планирају се два комплекса намењена пословању уз 
Буковачки пут, као доминантан саобраћајни правац, у 
блоковима бр. 1 и 7. Планирани садржаји у овим комп-
лексима треба да буду првенствено из домена тргови-
не, услуга, угоститељства, али се не искључују ни сад-
ржаји из области културе и спорта и рекреације.

Укупна површина планирана за ову намену износи 
4,80 ha.
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3.2.5. Предшколска установа Предшколска установа

Предшколска установа планира се у западном делу 
простора, односно у северном делу блока број 5, непос-
редно уз парковску површину.

Планирана површина комплекса износи 0,93 ha. Ком-
бинована предшколска установа, капацитета око 240 
деце, првенствено се планира за смештај деце са про-
стора плана, али и за децу из ближег окружења.

3.2.6. Спортски парк Спортски парк

Спортски парк намењен за рекреацију грађана пла-
нира се у блоку број 2. У склопу спортског парка плани-
рају се вишенаменска спортска хала за мале спортове 
(кошарка, одбојка, рукомет и слично) и спортски терени 
на отвореном, укомпоновани у парковски уређену зеле-
ну површину, у оквиру које је могуће лоцирање и угос-
титељских садржаја у близини терена.

Укупна површина планирана за ову намену износи 
1,83 ha.

3.2.7. Парковска површина Парковска површина

Парковска површина заузима највећи део површине 
блока број 5, између предшколске установе и зоне по-
родичног становања уз Буковачки пут. У оквиру парков-
ске површине планирају се спа-центар, као и мањи 
угоститељски објекат. Планира се и мања водена повр-
шина, уз објекте спа-центра, која треба да оплемени 
читав простор и допринесе богатијем и разноврснијем 
уређењу парка.

Парковској површини је намењено 2,37 ha.

3.2.8. Заштитно зеленило Заштитно зеленило

Заштитно зеленило се планира у делу блока број 1, 
изнад планираног тунела, који је део трасе државног 
пута I реда М-21. Заштитно зеленило је дефинисано ка-
ко би се заштитила тунелска цев.

Зона је дефинисана на 25 m обострано од осовине 
саобраћајнице. Ширина појаса заштите тунела дефини-
сана је у односу на правила конструисања широког 
земљаног ископа (под углом од 45° од потребне дубине 
ископа), уз претпоставку да ће земљани надслој бити 
око 3 m, и да ће планирани тунел целом трасом бити на 
приближно истој дубини. У наведеном појасу ширине 50 
m није могућа никаква изградња, како се тунелска конс-
трукција не би оштетила, а изнад самог тунела није мо-
гуће ни сађење високе вегетације.

Заштитно зеленило заузима укупно 0,45 ha.

3.2.9. Озеле�ени сквер Озеле�ени сквер

Озелењени сквер се планира у блоку број 4, између 
Улице Томе Маретића и планираног породичног становања 
у "стамбеним комплексима", на површини од  0,17 ha.

3.2.10. Саобраћајнице

Планирану саобраћајну мрежу чине сабирне и стам-
бене улице, које се пружају у правцу север-југ и исток-
запад, ширине од 12 до 20 m.

Саобраћајне површине заузимају укупно 6,05 ha.

3.3.  НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Површина простора обухваћеног планом  
(бруто, ha) ................................................................50,25

Површина простора обухваћеног планом  
(нето, ha)  .................................................................44,20

Породично становање на парцелама  
(нето, ha)  ..................................................................13,17

Породично становање у  
„стамбеним комплексима“ (нето, ha)  ...................19,53

Опште стамбене зоне ..............................................0,92

Пословање (нето, ha)  ..............................................4,80

Спортски парк (нето, ha)  .........................................1,83

Парковска површина (нето, ha)  .............................2,37

Предшколска установа (нето, ha)  ..........................0,93

Саобраћајнице (нето, ha)  .......................................6,05

Заштитно зеленило (нето, ha)  ...............................0,45

Озелењени сквер (нето, ha)  ................................... 0,17

Трансформаторске станице (нето, ha)  .................. 0,01

Мерно-регулациона станица (нето, ha)  ................0,02

3.4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ  
  НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ

3.4.1. План регулације површина јавне намене  План регулације површина јавне намене

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 размери 
1:2500.

Пoвршине јавне намене су:
 -  саобраћајне површине: целе парцеле бр. 4961, 

5227, 5231/1 и делови парцела бр. 3575, 3576, 
3618/1, 3618/2, 3620, 4829, 4830, 4848/1, 4848/2, 
4849/9, 4850/1, 4850/2, 4850/3, 4855/11, 4855/12, 
4856/2, 4857, 4858, 4859/2, 4864/1, 4864/2, 4865, 
4866, 4867, 4873, 4874, 4905, 4906, 4907, 4908, 
4909/1, 4909/2, 4910, 4911, 4913, 4915, 4916/1, 
4916/3, 4919, 4920, 4921, 4927/2, 4934, 4935/1, 
4935/2, 4936/1, 4936/2, 4936/3, 4942, 4944, 4948, 
4949, 4953/2, 4954, 4958, 4959/1, 4959/2, 4960, 
4964/1, 4964/2, 4964/3, 4965/1, 4965/2, 4966, 4967, 
4968/1, 4970, 4971/5, 4971/6, 5219/1, 5219/2, 5219/3, 
5219/4, 5220/1, 5220/2, 5221/1, 5221/3, 5222/1, 
5222/2, 5222/3, 5225/1, 5228, 5229/1, 5229/2, 
5229/3, 5229/4, 5229/5, 5229/6, 5229/7, 5229/8, 
5229/9, 5229/10, 5230/1, 5230/2, 5230/3, 5230/4, 
5230/5, 5230/6, 5230/7, 5230/8, 5230/9, 5230/10, 
5231/11, 5232/1, 5232/2, 5233/1, 5233/2, 5234/1, 
5234/2, 5235/1, 5235/2, 5235/3, 5235/7, 5276/1, 
5277/1, 5289, 6632, 6633/6; 
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−	 заштитно зеленило: делови парцела бр. 3575, 
3576, 3577, 3594, 3618/1;

-   озелењени сквер: целе парцеле бр. 4887/3, 4888/4, 
4890/1 и делови парцела бр. 6632, 6633/6; 

−	 мерно-регулациона гасна станица: део парцеле 
број 4864/2;

−	 трансформаторске станице: делови парцела бр. 
3575, 3576, 3577, 3594, 3618/1.

У случају неусаглашености наведених бројева пар-
цела и бројева парцела на графичком приказу “План 
регулације површина јавне намене”, у размери 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 дефинишу се ко-
ординатама осовинских тачака које су дате на графич-
ком приказу.

За део саобраћајнице који је на објекту (надвожњак) 
потребно је формирати парцеле у габариту стубова. Та-
чан број и положај стубова ће се одредити у каснијој 
фази реализације, а пре израде пројекта парцелације.

На јужном делу подручја обухваћеног планом, где се 
планира породично становања, дата је граница парце-
ле која је обавезујућа, а која ће се тачно дефинисати у 
пројекту парцелације и препарцелације и могућа грани-
це парцела која није обавезујућа. Између површина 
различитих намена земљишта даје се планирана грани-
ца парцеле која је обавезујућа и тачно дефинисана. У 
породичном становању у комплексима планира се гра-
ница парцеле у габариту објекта, а остатак парцеле ће 
чинити заједничку површину.

3.4.2. План нивелације  План нивелације

Грађевинско подручје обухваћено планом се налази 
на надморској висини од 95,50 m н.в. до 142,50 m н.в. 
Генерално терен пада од истока (Улица Томе Маретића) 
према западу (Буковачки пут). Уздужни падови околних 
саобраћајница су до 6 %, а најчешће испод 2 %. Најви-
ши терен је у јужном делу где се планира породично 
становање и где саобраћајнице прате постојећи терен.

Планирана саобраћајница која се пружа од севера 
према југу прати постојећи терен. Западно од ње терен 
се у висинском погледу задржава уз неопходна рав-
нања. Простор између поменуте саобраћајнице и Улице 
Томе Маретића (експлоатационо подручје циглане), где 
се планира породично становање у комплексима, изис-
кује најобимније земљане радове у смислу равнања те-
рена и прерасподеле земљаних маса. Профили су де-
финисани у односу на нивелацију терена која датира из 
2007. године тако да у потпуности не осликава тренутну 
ситуацију на терену. У оквиру датог нивелационог ре-
шења дозвољена су и извесна одступања, која не нару-
шавају основну концепцију плана.

Нивелете заштитних тротоара планираних објеката 
ускладити са нивелетом саобраћајнице.

Планом нивелације дати су следећи елементи:
−	 кота прелома нивелете осовине саобраћајница,
−	 нагиб нивелете.

3.5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ  
  ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.5.1. Саобраћајна ин�раструктура. Саобраћајна ин�раструктура

Обухваћени простор окружен је: 
Улицом Томе Маретића са источне стране,
Улицом Буковачки пут са западне стране, и
планираном главном саобраћајницом преко Алибе-

говца са јужне стране.
Овај простор повезан је са основном саобраћајном 

мрежом града преко прикључака на државни пут I реда 
М 22/1 Суботица-Нови Сад-Београд (ка истоку) и Ули-
цом Буковачки пут (ка западу).

У складу са планираном обилазницом око Петрова-
радина, планира се нова траса државног пута првог ре-
да М-21. Део ове трасе пресеца северни део обухваће-
ног простора. Гледајући из правца истока ка западу ова 
траса налази се у тунелу, након чега прелази на над-
вожњак.

Планирана секундарна улична мрежа на овом под-
ручју у највећој могућој мери користи трасе постојећих 
улица и пољских путева, уз дефинисање одговарајућих 
саобраћајно-техничких карактеристика. Планирају се и 
нове стамбене улице које омогућавају формирање 
грађевинских парцела.

Профили сабирних и стамбених улица ширине су од 
12 до 20 m, а у оквиру регулација улица планирају се 
обострани тротоари (што је приказано у попречним про-
филима улица). Сабирне улице служе за повезивање 
градских саобраћајница и градских магистрала, а ка-
рактерише их минимална рачунска брзина од 40 km/h и 
минимална ширина регулације 12 m. Стамбене улице 
опслужују урбанистичке садржаје и намењене су ис-
кључиво индивидуалном саобраћају, а карактерише их 
минимална рачунска брзина од 30 km/h и минимална 
ширина регулације 10 m.

Дуж државног пута I реда М-22/1 Суботица-Нови 
Сад–Београд, и Буковачког пута, одвија се јавни градс-
ки и приградски превоз путника.

3.5.2. Водна ин�раструктура  Водна ин�раструктура

3.5.2.1. Снабдева�е водом

Снабдевање водом вршиће се преко постојеће и 
планиране водоводне мреже у оквиру водоводног сис-
тема Града Новог Сада. 

Примарна водоводна мрежа профила Ø 250 mm реа-
лизована је источном границом простора, делом Улице 
Томе Маретића, и представља доводник воде за Срем-
ске Карловце.

Изградња секундарне водоводне мреже, профила  
Ø 100 mm, планира се дуж свих будућих улица.

Секундарна водоводна мрежа повезаће се на пос-
тојећу примарну, и функционисаће као једна целина у 
оквиру друге висинске зоне водоводног система Града 
Новог Сада.

Планира се изградња примарне водоводне мреже 
профила Ø 300 mm, непосредно дуж јужне границе овог 
простора.



23. septembar  2011. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 32 – Strana 765.    

Омогућава се изградња хидрантске мреже унутар 
тунела, због гашења евентуалних пожара. Хидрантска 
мрежа ће се прикључити на планирану водоводну мре-
жу која ће се реализовати на овом простору.

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

Положај постојеће и планиране водоводне мреже 
дат је у графичком приказу "План водне инфраструкту-
ре", у размери 1:2500.

3.5.2.2. Одвође�е отпадних и атмос�ерских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће 
се преко сепаратне канализационе мреже.

Примарна канализациона мрежа отпадних вода, 
профила Ø 400 mm, реализована је дуж источне стране 
Буковачког пута.

Изградња секундарне канализационе мреже, профи-
ла Ø 250 mm, планира се у свим будућим улицама.

Планирана секундарна канализациона мрежа отпад-
них вода прикључиће се на постојећу примарну, и функ-
ционисаће као једна целина у оквиру канализационог 
система Петроварадина. Оријентација укупно при-
хваћених отпадних вода биће према црпној станици 
"Роков поток" у Петроварадину.

До изградње планиране секундарне канализационе 
мреже, омогућава се решавање отпадних вода преко 
водонепропусних септичких јама на парцелама корис-
ника.

Обавезна је изградња водонепропусних септичких 
јама у циљу спречавања загађења подземља и евенту-
алне дестабилизације терена. 

Атмосферске воде ће се преко планираних отворе-
них уличних канала оријентисати према Буковачком по-
току. Омогућава се делимично или потпуно зацевљење, 
планираних отворених уличних канала, а све у завис-
ности од просторних и хидрауличких услова.

Изградња отворене уличне каналске мреже, за од-
вођење атмосферских вода, планира се дуж свих бу-
дућих улица.

При реализацији планиране канализационе и уличне 
каналске мреже, потребно је посебну пажњу посветити 
превенцији и елиминацији могућих хаварија на будућој 
мрежи канализације и отворених канала, а у циљу спре-
чавања погоршања карактеристика стабилности терена.

Атмосферске воде са новопланиране трасе држав-
ног пута I реда М-21 и тунела биће оријентисане према 
Буковачком, односно према Роков потоку, а све у завис-
ности од нивелационих услова.

Пре упуштања условно чистих атмосферских вода 
са саобраћајница у поток, планира се изградња уређаја 
за предтретман ових вода (сепаратор уља, таложник), у 
циљу обезбеђења одговарајућег квалитета излазног 
ефлуента који мора задовољити IIb класу водотока.

Планирано језеро снабдеваће се технолошком во-
дом која ће се захватати из подземља. Због рационал-
не потрошње воде планира се изградња уређаја за ре-

циркулацију воде у језеру. Овај уређај уједно ће 
одржавати потребан квалитет воде у језеру.

Планирана затворена канализациона мрежа и отво-
рена каналска мрежа, задовољиће потребе за од-
вођењем отпадних и атмосферских вода будућих сад-
ржаја.

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

3.5.3. Енергетска ин�раструктура Енергетска ин�раструктура

3.5.3.1. Снабдева�е електри�ном енергијом

Ово подручје снабдеваће се електричном енергијом 
из јединственог електроенергетског система. Основни 
објекат за снабдевање биће трансформаторска стани-
ца (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 
трансформаторске станице ће преко нисконапонске 
мреже снабдевати потрошаче, чиме ће бити омогућено 
квалитетно снабдевање електричном енергијом свих 
садржаја на подручју. 

За снабдевање електричном енергијом планираних 
објеката изградиће се потребан број нових ТС, у завис-
ности од захтеване максималне једновремене снаге. 
Осим планираних ТС које су приказане на графичком 
приказу "План енергетске инфраструктуре", у размери 
1:2500, нове ТС се могу градити према потребама у зо-
нама породичног становања "у стамбеним комплекси-
ма" и у зонама намењеним спортском парку, парковским 
површинама и пословним садржајима. У пословним 
објектима и спортској хали нове ТС се могу градити и у 
оквиру објекта, у приземљу. До свих ТС је потребно 
обезбедити колски прилаз ширине мин. 3 m за брзе ин-
тервенције у случају хаварије. Уз објекат трансформа-
торске станице могуће је постављање слободностојећег 
ормана мерног места за мерење утрошка електричне 
енергије јавног осветљења. Надземни 20 kV вод који 
пролази у североисточном делу подручја може се по 
потреби демонтирати и изградити каблирањем у регу-
лацији постојећих и планираних саобраћајница. Услов 
за изградњу планиране саобраћајнице I реда је 
претходно измештање овог далековода.

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

3.5.3.2. Снабдева�е 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 планирани гасовод средњег притиска и мерно-
регулациона гасна станица (МРС). Од планиране МРС 
је потребно изградити дистрибутивну мрежу до свих 
објеката на подручју.
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У случају потреба за већом потрошњом топлотне 
енергије, прикључење пословних објеката и објеката у 
зони парковских површина и спортског парка је могуће 
директним прикључењем на гасовод средњег притиска 
и изградњом сопствене мерно-регулационе гасне ста-
нице, у зависности од потреба.

Оставља се могућност будућим потрошачима да се 
снабдевају топлотном енергијом из локалних топлотних 
и алтернативних извора енергије 

Планирана термоенергетска и електроенергетска 
мрежа дата је на графичком приказу "План енергетске 
инфраструктуре", у размери 1:2500.

3.5.4. Обновљиви извори енергије  Обновљиви извори енергије

На овом подручју постоји могућност примене и упот-
ребе обновљивих извора енергије. 

За искоришћење соларне енергије приликом изградње 
објеката препоручује се употреба фотонапонских модула 
и посебно топлотних колектора као фасадних и кровних 
елемената. Применом топлотних колектора ће се постићи 
значајна уштеда у загревању унутрашњих просторија у 
објектима. 

За искоришћење геотермалне енергије препоручује 
се да сваки нови објекат има топлотну пумпу за пренос 
геотермалне енергије од извора до циљног простора. 

Сем побројаних, постоји и могућност примене енер-
гије биомасе за загревање објеката коришћењем бри-
кета и пелета као пoгонског горива за пећи. Препоручује 
се и примена савремених изолационих елемената при-
ликом изградње објеката ради смањења укупне енер-
гетске потрошње у објекту.

3.5.5. Телекомуникације

3.5.5.1. Систем �иксне теле�оније и кабловски  
    дистрибутивни систем

Ово подручје ће бити прикључено у телекомуникаци-
они систем града. Корисници са овог простора биће по-
везани на телефонску централу у Прерадовићевој улици 
у Петроварадину док се не изгради нова телефонаска 
централа или удаљени претплатнички степен за ово 
подручје. Да би се сви објекти прикључили у телекому-
никациони систем потребно је до њих изградити под-
земну мрежу цеви кроз које ће пролазити планирана те-
лефонска инсталација, односно инсталација кабловског 
дистрибутивног система. У регулацијама улица резер-
висани су независни коридори за инсталације телеко-
муникационог система, што је приказано у попречним 
профилима.

Преко подручја, дуж Буковачког пута, пролази и 
међумесни телекомуникациони кабел за потребе на-
сеља Буковац.

3.5.5.2. Системи мобилне теле�оније

Ово подручје је у потпуности покривено сигналом 
мобилне телефоније сва три постојећа оператера. На 
подручју тренутно постоји постављен један антенски 

систем мобилне телефоније који се налази у северном 
делу подручја.

На подручју је могуће постављати антенске системе 
мобилне телефоније уз поштовање свих правилника и 
техничких препорука из ове области, као и уз саглас-
ност надлежног органа управе. Посебно поштовати 
препоруке Светске здравствене организације које се 
односе на ову област. За постављање антенских систе-
ма могу се дефинисати и посебне парцеле на којима ће 
се постављати антенски стубови, кабинети и пратећа 
телекомуникациона опрема. 

3.6. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Уређење парцела породичног становања треба да 
се заснива на пејзажном принципу, уз коришћење деко-
ративне вегетације, претежно оне са кореновим систе-
мом који добро веже земљу и спречава њен одрон и 
спирање (липа, граб, брест, храст, јавор, багрем, бор, 
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.

У делу становања где је планирано и пословање по-
себно треба појачати зелени заштитни појас у циљу 
раздвајања намене.

Хортикултурно уређење слободних површина на за-
твореном комплексу породичног становања треба да се 
заснива на поставци декоративне листопадне и чети-
нарске вегетације, у смислу заједнички уређене зелене 
површине. Партерним уређењем, стазама и пролазима 
ове површине треба да су повезане са оближњим 
уређеним зеленим површинама (парк, спортски парк, 
сквер, и сл).

Зелене површине у оквиру дечије установе, плани-
рају се према нормативима и специфичним условима 
простора. Од укупне површине ових комплекса 50% 
треба да припада зеленим површинама. Oсновни кон-
цепт 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.

Поставка новопланираног линеарног зеленила - др-
вореда треба да се заснива на садржају попречних про-
фила улица. За улице профила ужег од 20 m, које не 
могу да садрже са обе стране високо зеленило, корис-
тити ниже дрвеће мањих округластих крошњи, или пак 
формирати једнострани дрворед. Важно је ускладити 
поставку дрвореда са колским прилазима објектима.
Уређење уличног простора оплемењује се поставком 
жардинијера, озелењавањем подзида, мањих скверова 
- тргова и вертикалним озелењавањем фасада.

Заштитно зеленило на косинама (теренима непогод-
ним за изградњу) осим високе вегетације, треба да сад-
ржи и шибље јаког кореновог система које на стрмим 
деловима штити терен од спирања земљишта. Проце-
нат заступљености високе вегетације износи 60-70 % 
од укупне озелењене површине, шибље је планирано 
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на ивичним и стрмим деловима простора. На овим по-
тезима могуће је формирање воћњака, винограда и 
сличних култура везаних за пољопривреду.

Спортски парк се планира у западном делу, где се 
планирају разнолики рекреативни и спортски садржаји 
(парковска површина, дечија игралишта, трим стаза, 
спортска хала, отворени спортски терени и сл.). У делу 
под зеленилом треба да буде око 50% површине, које 
прожима читав овај простор, одваја игралишта и фор-
мира издвојене целине, на којима се одвијају поједине 
рекреативне активности. Основне спортске површине и 
објекте треба лоцирати компактно. Обавезно је форми-
рање заштитног појаса ободом целог простора, ради 
стварања бољих услова за одвијање спортских актив-
ности, као и за изолацију игралишта од извора праши-
не, гасова, буке и заштите од ветра.

Парковска површина са елементима пејзажног парка 
планира се у близини дечије установе. Проценат за-
ступљености високе вегетације треба да износи 60-70% 
од укупне парковске површине. Вегетација треба да бу-
де претежно аутохтона, док се алохтона вегетација 
планира само у атрактивним деловима парка. Такође је 
потребно отварање цветних површина на којима треба 
да доминирају перенски засади, луковичасто и го-
мољасто цвеће и ружичњаци. Стазе треба да су кружно 
провучене и да прате изохипсе терена, такође треба 
формирати одморишта и видиковце на истакнутим мес-
тима. Парковски мобилијар треба да је одговарајућег 
дизајна и да је од природног материјала. Такође је пот-
ребно унети елементе партерне архитектуре (подзиде, 
степенице, фонтане и сл.). Да би се овако атрактивна 
површина употпунила неопходна је вода као елемент 
парковског ансамбла, стога се планира формирање 
мање језерске површине. Вегетација уз саму водену 
површину треба да је прилагођена амбијенту и типу 
земљишта (барска вегетација). На појединим деловима 
парковске површине планирају се дечија игралишта са 
потребним реквизитима.

У зони заштитног зеленила, изнад самог тунела, није 
могуће сађење високе вегетације да се не би оштетила 
конструкција тунела, већ се предлаже партерна вегета-
ција са плитким кореновим системом и травњаци.

3.7. ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА

На списку претходне заштите и у Регистру заштиће-
них културних добара у обухваћеном простору нема 
објеката.

Поред података прикупљених површинским претра-
гама терена, према историјским документима, у југоис-
точном делу простора, на простору Заноша, пронађени 
су остаци старијих материјалних култура, а било је и 
пријава случајних археолошких налаза који се данас 
чувају у Музеју Града Новог Сада. Поред праисторијс-
ких налаза из времена неолита, пронађени су и налази 
из средњовековног и позносредњовековног периода. 
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, у складу са 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.

Обавеза је инвеститора и извођача радова да се пре 
почетка радова на изградњи објеката и инфраструктуре 
јаве надлежном заводу за заштиту споменика културе, 
како би се обезбедио конзерваторски археолошки над-
зор над извођењем свих земљаних радова, односно из-
вршила претходна пробно-сондажна археолошка иско-
павања терена због постојања познатих и могућности 
потенцијалних археолошких налазишта.

Као мера заштите утврђује се обавеза инвеститора, 
односно извођача радова да, у складу са чланом 109. 
Закона о културним добрима пре било каквих земља-
них радова, изврше сондажно заштитно археолошко 
истраживање. У случају да се археолошко налазиште 
потврди, инвеститор мора да обезбеди средства за ње-
гову пуну заштиту, у складу са чланом 110. Закона о 
културним добрима, којим је прописано да инвеститор 
треба да обезбеди средства за истраживање, заштиту, 
чување, публиковање и излагање добра које се открије 
приликом изградње инвестиционог објекта, до предаје 
добра на чување овлашћеној установи заштите.

3.8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ  
  СРЕДИНЕ

У складу са постојећом и планираном наменом 
земљишта у оквиру граница плана обезбедиће се спре-
чавање свих облика загађења као и услови и мере за 
остваривање квалитених услова животне средине у 
складу са Законом о заштити животне средине ("Служ-
бени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон и 
72/09).

Према инжењерско-геолошкој карти, простор обух-
ваћен планом налази се на непромењеном лесу, носи-
вости од 2,5 до 2 kg/cm2 (могућа градња свих врста 
објеката, изузев посебно осетљивих конструкција). Ма-
ли део простора припада непогодном терену чија је но-
сивост 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 армира-
но-бетонској плочи, у условима природне влажности 
слегање је равномерно, под условом да се лесно тло 
обезбеди од накнадног засићења што се постиже изра-
дом заштитних простора око објеката, ископом темељ-
не 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 шипови-
ма могуће је градити објекте већих спратности без 
опасности од појаве диференцијалних слегања која би 
могла изазвати оштећења објеката. Све носеће еле-
менте треба конструисати према Правилнику о технич-
ким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 
31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
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Због утврђеног степена сеизмичности не препору-
чује се фундирање објеката у више нивоа, и стога се 
планира изградња објеката ниже спратности и са елас-
тичним конструктивним системима. 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. Сви корисници простора који имају отпад-
не воде оптерећене органским и неорганским 
материјама морају вршити претходно пречишћавање. У 
периоду до изградње система за одвођење отпадних 
вода, треба обезбедити правилан поступак сакупљања 
комуналних отпадних вода помоћу непропустних сеп-
тичких јама и њихово биолошко пречишћавање.

Делатности које се могу одвијати на парцелама по-
родичног становања треба да задовоље еколошке и 
функционалне критеријуме, односно да обезбеде задо-
вољавајућу удаљеност од суседне парцеле или наме-
не, пречишћавање отпадних вода, безбедно одлагање 
отпадака као и спречавање свих видова загађивања 
тла, подземних вода и ваздуха.

На овом простору обезбедиће се уређење и одржа-
вање површина на начин који неће изазивати повећани 
садржај аерозагађења и буке. 

Праћење и контрола ваздуха на предметном под-
ручју вршиће се у складу са Законом о заштити ваздуха 
("Службени гласник РС", број 36/09), Уредби о условима 
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Служ-
бени гласник РС", бр. 11/10 и 75/10) и Правилником о 
граничним вредностима емисије, начину и роковима 
мерења и евидентирању података ("Службени гласник 
РС", бр. 30/97 и 35/97-исправка).

Ради заштите од прекомерне буке потребно је успос-
тавити мониторинг, који ће пратити имисију буке, а уко-
лико ниво буке буде прелазио дозвољене вредности у 
околној животној средини у складу са Законом о зашти-
ти од буке у животној средини ("Службени гласник РС" 
бр. 36/09 и 88/10) предузимаће се техничке мере за от-
клањање негативног утицаја буке на животну средину.

Пре упуштања у јавни канализациони систем, отпад-
на употребљена вода ће бити контролисана и спрово-
диће се редовна испитивања у складу са Законом о во-
дама ("Службени гласник РС", број 30/10), Правилником 
о опасним материјама у водама (''Службени гласник 
СРС'', број 31/82) и Одлуком о санитарно-техничким ус-
ловима за испуштање отпадних вода у јавну канализа-
цију („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 17/93, 3/94, 
10/01 и 47/06 - др. закон ).

У циљу правилног управљања отпадом неопходно је 
поступање са отпадним материјама у складу са Зако-
ном о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 
36/09 и 88/10), Правилником о начину складиштења, па-
ковања и обележавања опасних материја ("Службени 
гласник РС", број 92/10) и Правилником о условима и 
начину сакупљања, транспорта, складиштења и трет-
мана отпада који се користи као секундарна сировина 
или за добијање енергије ("Службени гласник РС", број 
98/10).

Потребно је обезбедити заштиту земљишта из-
градњом затворене каналске мреже. Праћење параме-
тара квалитета земљишта је неопходно како би се 
спречила његова деградација услед продирања штет-

них материја. Земљиште треба контролисати сходно 
Правилнику о дозвољеним количинама опасних и штет-
них материја у земљишту и води за наводњавање и ме-
тодама њиховог испитивања ("Службени гласник РС", 
број 23/94). У току извођења радова, изградње нових 
објеката, инвеститор је дужан да заједно са извођачима 
радова предузме све мере да не дође до нарушавања 
слојевите структуре земљишта.

Неопходно је планирати изворе нејонизујућих зра-
чења од посебног интереса у складу саодредбама За-
кона о заштити од нејонизујућих зрачења ("Служвени 
гласник РС", број 36/09).

На подручју плана нису регистрована заштићена 
природна добра, као ни природне вредности које су у 
поступку разматрања за стављање под заштиту. 

У складу са Законом о заштити природе ("Службени 
гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), пронађе-
на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, ми-
нерали, кристали и др.) која би могла представљати за-
штићену природну вредност налазач је дужан да 
пријави надлежном министарству у року од осам дана 
од дана проналаска, и предузме мере заштите од уни-
штења, оштећивања или крађе.

Заштитно зеленило треба да се формира на просто-
рима падина са нагибом терена на којем се не може ре-
ализовати основна намена земљишта.

У складу са планираном наменом потребно је обез-
бедити просторе за контејнере за комунални отпад а 
према Одлуци o одржавању чистоће ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-исправка и 3/11-ис-
правка). Прилазни путеви до места за држање посуда 
за чување и сакупљање отпада треба да буду двосмер-
ни за саобраћај специјалних возила за одвоз отпада, 
максималног оптерећења до 10 t, ширине до 2,6 m, ду-
жине до 10 m и висине око 3,9 m. Саобраћајне површи-
не морају да буду прилагођене габаритима и масама 
камиона за пражњење контејнера. 

За сваки контејнер потребно је обезбедити 3 m² глат-
ке носиве подлоге у нивоу прилазног пута, на растојању 
не већем од 2 m од прилазног пута за специјална вози-
ла за одвоз смећа. На контејнерском месту треба обез-
бедити одлив оцедних и атмосферских вода у сливник. 
За типску канту, зависно од величине, потребно је обез-
бедити 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 комунал-
ног предузећа задуженом за одношење отпада. 

За све пројекте који треба да буду реализовани у 
границама обухвата плана обавезно је предузимање 
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 глас-
ник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена ути-
цаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 
114/08) потребно је утврдити обавезу покретања пос-
тупка 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 
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лист СФРЈ", број 30/91), што подразумева обезбеђење 
ватропреградних површина, употребу незапаљивих ма-
теријала приликом градње објеката, реализацију про-
тивпожарне хидрантске мреже и могућност приступа 
свим објектима.

Ради сагледавања утицаја и промена које ће се ис-
пољити на простору плана потребно је обезбедити 
праћење показатеља од утицаја на стање средине и 
контролу свих активности.

Мониторинг подземних вода треба вршити у циљу 
праћења стања нивоа и квалитета подземних вода.

У оквиру садржаја станица за снабдевање горивом, 
у складу са Правилником о изградњи станица за снаб-
девање горивом моторних возила и о ускладиштавању 
и претакању горива (''Службени лист СФРЈ'', бр. 27/71 и 
29/71), формираће се зоне опасности (I, II, III ). 

Цевоводи на станици морају, у погледу пројекто-
вања, конструкције, опреме, испитивања и означавања, 
испуњавати услове прописане Техничким прописима о 
изградњи постројења за запаљиве течности и о ускла-
диштавању и претакању запаљивих течности ("Службе-
ни лист СФРЈ"; бр.20/71 и 23/71). 

Посебну пажњу посветити уређењу зелених површи-
на како са аспекта еколошких и других особености, тако 
и у односу на обезбеђивање одређених потреба основ-
не намене (центар за снабдевање возила горивом, пра-
тећи асортиман услуга за сервисирање возила, прање 
и слично). Зелене површине треба реализовати као зе-
лени заштитни појас, дрвореде и декоративно-естетске 
зелене површине са визуелним ефектом зеленила и 
одговарајућим својствима садног материјала у завис-
ности од доминантних циљева који ће се поставити у 
сваком појединачном решењу.

3.9. 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, кровне 
или самостојеће елементе где техничке могућнос-
ти то дозвољавају;

- код постојећих и нових објеката размотрити могућ-
ност уградње аутоматског система за регулисање 
потрошње свих енергетских уређаја у објекту.

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.

3.10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА

За потребе одбране и склањања становништва и ма-
теријалних добара планира се изградња заштитних 
објеката, у зависности од намене простора (породично 
становање, пословање и сл.).

Степен заштите од механичког удара утврђује се на 
основу степена угрожености, у складу са условима Ми-
нистарства одбране.

Планирају се двонаменска склоништа. Мирнодопска 
намена се планом не утврђује, али треба да буде у фун-
кцији основне намене.

Капацитет склоништа се одређује према броју корис-
ника.

За породичне стамбене објекта одређује се у односу 
на предвиђени број чланова домаћинства, а најмање за 
три члана.

За склониште предузећа, односно установе – за 2/3 
укупног броја радника, а при раду у више смена за 2/3 
радника у највећој смени у време рата.

За склониште предузећа, односно установе које се, 
поред производње, баве услужном и другом делатно-
шћу, не може бити мањи од:

-  1/5 броја запослених и 1/5 броја деце која се пре-
ма капацитету предшколске установе могу у њу 
сместити;

-  1/5 броја запослених и 1/3 броја столица у ресто-
ранима;

-  1/5 броја запослених и 1/2 броја столица у био-
скопским, позоришним, концертним и другим дво-
ранама;

-  1/5 броја запослених у највећој смени, и за купце 
двоструко од броја радника који их непосредно 
услужују у продавницама и трговинским центрима.

За породичне стамбене објекте планира се изградња 
склоништа допунске заштите од механичког удара 30 kPa.

Димензионисање и садржај склоништа, величине 
појединих просторија, као и остале просторне и технич-
ке елементе утврдити у складу са капацитетом, а према 
Техничким прописима за склоништа и друге заштитне 
објекте ("Службени војни лист", број 13/98).

Кота пода склоништа мора бити минимално 30 cm 
виша од максималног нивоа подземних вода.

Пројектно-техничку документацију за склоништа пот-
ребно је израдити у складу са Техничким прописима за 
склоништа и друге заштитне објекте, чију примену конт-
ролише Министарство одбране које издаје и одобрење 
за његову употребу.

3.11. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ  
   НЕПОГОДА И ДРУГИХ КАТАСТРОФА

Према процени која је рађена за Генерални план, 
постоји могућност да град угрозе елементарне непого-
де, које настају деловањем природних сила: поплаве од 
спољних и унутрашњих вода, нагомилавање леда на 
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водотоцима, земљотреси, олујни ветрови, снежни нано-
си, одроњавање и клизање земљишта и сличне појаве. 
Са елементарним непогодама се изједначују и следеће 
катастрофе, уколико су већих размера: експлозије, по-
жари, епидемије, хемијска и радиоактивна загађења 
ваздуха, воде и намирница.

Мере заштите од земљотреса

Највећи део територије града Новог Сада, као и цео 
Срем, спада у зону угрожену земљотресима јачине 8° 
МСЅ, док један део бачке стране града спада у зону од 
7° МСЅ, иако не постоји карта сеизмичке микрорејони-
зације.

Ради заштите од потреса максимално очекиваног 
удара од 8° МCS, објекти морају бити пројектовани и 
реализовани у складу са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у се-
измичким подручјима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 
49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Мере заштите од по�ара

Најчешћа техничка катастрофа је пожар, а настаје из 
више разлога, као што су: ратна разарања, неисправне 
инсталације, у технолошком процесу, рушење објеката 
од ветра и земљотреса и др., па се планира низ мера за 
заштиту од пожара.

Урбанистичка мера заштите односи се на удаљеност 
између објеката. Та удаљеност је толика да су, после 
зарушавања, саобраћајнице довољне ширине да пред-
стављају противпожарну преграду.

У циљу заштите, планира се озелењавање слобод-
них површина, регулација атмосферских вода и опре-
мање терена водом и канализацијом. Обавеза инвести-
тора је да гради објекте од ватроотпорних материјала.

Ради заштите од пожара, урбанистичко-архитектон-
ским решењем омогућава се приступ ватрогасним во-
зилима око свих објеката, у складу са Правилником о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретни-
це и уређене платое за ватрогасна возила у близини 
објекта повећаног ризика од пожара (“Службени лист 
СРЈ”, број 8/95).

Гараже за путничке аутомобиле морају у свему бити 
пројектоване у складу са Правилником о техничким за-

хтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од 
пожара и експлозија (“Службени лист СЦГ”, број 31/05).

Омогућава се коришћење постојећих и планира из-
градња нових ватрогасних хидраната у складу са Пра-
вилником о техничким нормативима за хидрантску мре-
жу за гашење пожара (“Службени лист СФРЈ”, број 
30/91).

У складу са чл. 33, 34. и 35. Закона о заштити од по-
жара, инвеститор мора прибавити сагласност на тех-
ничку документацију од Министарства унутрашњих пос-
лова Републике Србије, Одељење за заштиту и 
спасавање у Новом Саду.

3.12.  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 оквиру сваког појединачног паркиралишта обавез-
но предвидети резервацију и обележавање паркинг 
места за управно паркирање возила инвалида, у скла-
ду 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. 

3.13. 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: Процена улагања из јавног сектора

Редни 
брoj Oпис радова Јед. 

мере Коли�ина Цена по јед. 
мере у дин. 

Укупна 
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    175.797.000

1.1. Коловоз 1-СТВ m2 19.000 7.140 135.660.000

1.2. Тротоари са ивичњацима m2 10.100 3.570 36.057.000

1.3. Паркинзи m2 1.000 4.080 4.080.000

2. ХИДРОТЕХНИКА    26.560.800

2.1. Канализациони вод Ø 250 mm m 2.500 6.732 16.830.000
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2.2. Водоводна мрежа Ø 100 mm m 2.650 3.672 9.730.800

3. ЕНЕРГЕТИКА    37.800.000

3.1. Трафостаница 20/0,4 kV / kV kom. 3 4.000.000 12.000.000

3.2. Електроенергeтска мрежа 20 кV m 2.500 8.000 20.000.000

3.3. Гасоводна мрежа m 450 4.000 1.800.000

3.4. Meрно-регулациона станица kom. 1 4.000.000 4.000.000

4. ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА    68.673.000

4.1. Трошкови прибављања земљишта m2 45.782 1.500 68.673.000

5. УКУПНО    308.830.800

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.

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ  
  ПАРЦЕЛЕ

Породи�но станова�е на парцели

Новом парцелацијом максимално се уважава пос-
тојеће стање катастарских парцела.

Обавезно се припајају две или више катастарских 
парцела у случајевима када катастарске парцеле које 
формирају нову грађевинску парцелу, својим обликом, 
површином или ширином уличног фронта не задовоља-
вају критеријуме за уређење или изградњу планираних 
садржаја, или немају излаз на планирану саобраћајницу.

Обавезно се врши препарцелација постојећих ка-
тастарских парцела, када су неопходне интервенције 
ради усаглашавања нових регулационих ширина улица, 
када постојеће катастарске парцеле имају велику дуби-
ну, ширину или површину и када се нове грађевинске 
парцеле формирају на основу правила грађења.

Парцеле или делове парцела које не задовољавају 
критеријуме за формирање грађевинске парцеле треба 
припојити суседној парцели која је мање површине или 
фронта.

Парцеле или делове парцела бивших пољских путе-
ва, канала или мањих преосталих делова парцела на-
кон спроведене препарцелације, које се налазе унутар 
планираних блокова, треба припојити суседним парце-
лама, при чему се препоручује припајање парцелама 
мање површине. Уколико се једна од суседних парцела 
формира без обједињавања са наведеним парцелама 
или њиховим деловима, обједињавање истих и друге 
суседне парцеле је обавезујуће. 

Свака грађевинска парцела мора имати обезбеђен 
приступ до јавне површине (саобраћајнице).

Парцеле у средишту блока без излаза на јавну повр-
шину припојити суседној парцели која има излаз на јав-
ну површину.

Критеријуми за формирање грађевинских парцела су:
- за слободностојеће објекте - минимална површи-

на парцеле је 500 m2, максимална површина се 
не ограничава; минимална ширина уличног фрон-
та је 12 m (препоручује се 15 m); дозвољена толе-
ранција је до 10%;

- за двојне објекте - минимална површина парцеле 
је 300 m2 по објекту, а максимална се не ограни-
чава.

Породи�но станова�е у �стамбеним комплексима�

У оквиру површина осталих намена ће се дефиниса-
ти парцеле под објектима и заједничко коришћење сло-
бодних делова комплекса, у складу са правилима 
грађења дефинисаним у подтачки “3.2.2. Породично 
становање у “стамбеним комплексима”.

Обавезна је разрада урбанистичким пројектом.

Опште стамбене зоне

У оквиру површина осталих намена ће се дефиниса-
ти парцеле под објектима и заједничко коришћење сло-
бодних делова комплекса, у складу са правилима 
грађења дефинисаним у подтачки “3.2.3. Опште стам-
бене зоне“.

Обавезна је разрада урбанистичким пројектом.

Пословни комплекси

Планира се формирање по једног комплекса на обе 
локације намењене пословању, у блоковима бр. 1 и 7, 
према графичком приказу „План регулације површина 
јавне намене“, у размери 1:2500.

За део саобраћајнице који је на објекту (надвожњак) 
потребно је формирати парцеле у габариту стубова 
(комплекс у блоку број 1). Тачан број и положај стубова 
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ће се одредити у каснијој фази реализације, а пре изра-
де пројекта парцелације.

Предшколска установа

Формира се јединствена парцела комплекса према 
графичком приказу “План регулације површина јавне 
намене”, у размери 1:2500.

Спортски парк

Формира се јединствена парцела комплекса према 
графичком приказу “План регулације површина јавне 
намене”, у размери 1:2500.

Парковска површина

Формира се јединствена парцела комплекса према 
графичком приказу “План регулације површина јавне 
намене”, у размери 1:2500.

4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Пре реализације планираних садржаја на простору 
некадашњег експлоатационог подручја циглане (блоко-
ви бр. 1, 3, 4 и 6) планира се нивелационо уређење те-
рена, које подразумева равнање терена и прерасподе-
лу земљаних маса. На графичком приказу „Приказ 
нивелационог уређења простора са попречним профи-
лима терена“ , у размери 1:100 означена је зона у којој 
се врши прерасподела земљаних маса.

Пре изградње објеката на насутом терену, као и у зо-
нама где је терен изузетно неповољан за изградњу пот-
ребно је урадити геомеханичка испитивања.

На траси постојећег надземног 20 kV вода, који про-
лази у североисточном делу подручја, није дозвољена 
изградња објеката. Изградња објеката је могућа тек 
уколико дође до измештања поменутог вода.

Грађевинска линија је повучена у односу на регула-
циону линију у свим блоковима.

Паркирање и гаражирање на свакој парцели се ре-
шава за кориснике те парцеле применом одговарајућег 
норматива за поједине врсте делатности. У зонама по-
родичног становања на парцели треба задовољити ус-
лов да се за један стан обезбеди једно паркинг место, а 
уколико се у објекту реализују пословни садржаји, пот-
ребно је обезбедити једно паркинг место на 70 m2 пос-
ловног простора. Код породичног становања у „стамбе-
ним комплексима“ и опште стамбене зоне за један стан 
треба обезбедити једно паркинг место. У оквиру пос-
ловних комплекса је потребно обезбедити једно пар-
кинг место на 70 m2 пословног простора. Осим наведе-
них општих услова о потребном броју паркинг места, за 
сваку намену је дефинисан начин на који треба решити 
стационарни саобраћај, у одговарајућој подтачки (од 
3.2.1.  до 8.2.6.).

Архитектонски и обликовно фасаде објеката ускла-
дити са основном наменом. Препоручују се чисте, рит-
мичне фасаде и непретенциозна архитектура јасног и 
смиреног израза са применом једноставних геометријс-
ких форми, без сувишних, еклектичких, анахроних и 
других елемената који нису у функцији, нису примерени 

и не одражавају карактер и намену објеката. Све фаса-
де треба да имају једнак третман како се не би појавили 
монотони, необрађени забатни зидови. Такође је по-
жељно разиграти фасаде наглашавањем вертикалних 
архитектонских елемената (вертикалних платна), а ар-
хитектонском обрадом фасаде и детаља објекти се мо-
гу одвојити на више целина.

Код изградње објеката користити трајне и квалитет-
не материјале. Избор материјала мора одговарати ос-
новном карактеру и намени објекта.

Пословни простори из области угоститељства мо-
рају имати решену вентилацију у оквиру сопственог га-
барита и у складу са санитарно-хигијенским условима. 
Изградња вентилационих канала на фасадама објеката 
се не дозвољава.

4.2.1. Породи�но станова�е на парцели

Планирани објекти

На свакој парцели планира се један стамбени обје-
кат, а у складу са Генералним планом, могућа је из-
градња највише четири стана у објекту.

Објекти се могу градити као слободостојећи или 
двојни, на међусобној удаљености према одредбама 
Правилника о општим условима о парцелацији и из-
градњи и садржини, условима и поступку издавања ак-
та о урбанистичким условима за објекте за које одоб-
рење за изградњу издаје општинска, односно градска 
управа (“Службени гласник РС”, број 75/03).

У зависности од површине парцеле могу се градити 
гараже, помоћни или пословни објекти, и то као слобод-
ностојећи објекти или као анекси уз стамбени објекат. 
Гараже и остале помоћне објекте лоцирати у дну парце-
ле, иза главног стамбеног објекта.

Остатак парцеле може се користити за разне врсте 
засада, који ће оплеменити непосредну околину и пеј-
заж у целини.

Индекс заузетости парцела је до 40%, а индекс из-
грађености је максимално 0,8.

Ако је површина парцеле већа од 600 m2, индекс за-
узетости је до 30%.

Ако је површина парцеле већа од 1000 m2, примењује 
се индекс заузетости од 30%, али на 1000 m2.

Максимална развијена корисна површина на парце-
ли породичне куће износи  480 m2 .

Грађевинска линија је повучена у односу на регула-
циону у свим блоковима, а колико је повлачење зависи 
од ранга саобраћајнице.

Грађевинска линија је повучена 20 m у блоковима уз 
Буковачки пут и планирану главну саобраћајницу преко 
Алибеговца са јужне стране. У осталим случајевима 
повлачење је 5 m, изузетно 3 m.

Дефинисано повлачење грађевинске линије пред-
ставља минимум, а може бити и веће, што зависи од 
конкретних услова локације. Уколико услови терена, од-
носно конкретне локације то захтевају положај објеката 
може да одступи од правила.

Стамбени објекат градити уз грађевинску линију.
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Помоћни објекат, уколико се гради као анекс главног 
стамбеног објекта, може се поставити уз грађевинску 
линију. Помоћни и други објекти на парцели, који се гра-
де као самостални, граде се у дубини парцеле.

Спратност стамбених објеката је максимално 
П+1+Пк, са максималном висином од 12 m до слемена 
објеката. Уколико објекат има сутерен, дозвољена је 
изградња још две етаже, тако да максимална спратност 
у том случају износи Су+П+1 или Су+П+Пк. Изградња 
сутерена је пожељна у деловима блокова бр. 5 и 7, уз 
Буковачки пут и планирану главну саобраћајницу преко 
Алибеговца са јужне стране, с обзиром на природну 
конфигурацију терена (падине са падом терена нај-
већим делом износи око 10°, али се креће и до 20° на 
појединим местима).

Завршна етажа објеката не мора бити обликована 
као поткровље. Осим косог крова са нагибом кровних 
равни око 30°, дозвољавају се и кровови са блажим на-
гибима, па чак и равни.

Помоћни и други објекти на парцели су приземни.
У зонама породичног становања се могу обављати 

делатности које не угрожавају становање (еколошки и 
функционално могуће у зони породичног становања). 
Приземља објеката могу се користити за локале, или 
пословни простор.

Паркирање или гаражирање возила за сопствене 
потребе мора се обезбедити на парцели, према норма-
тиву да се за један стан обезбеди једно паркинг место. 
Уколико се у објекту реализују пословни садржаји, пот-
ребно је обезбедити једно паркинг место на 70 m2 пос-
ловног простора.

Постојећи објекти

Постојећи објекти породичног становања се могу 
доградити или надоградити, а дозвољава се и промена 
намене, као и изградња помоћних објеката, до индекса 
заузетости дозвољеног планом.

За све евентуалне интервенције на постојећим 
објектима поштују се критеријуми прописани за плани-
ране објекте породичног становања.

Постојећи објекти се задржавају. У случају изградње 
нових објеката, поштовати грађевинску линију прописа-
ну планом.

4.2.2. Породи�но станова�е у “стамбеним  
   комплексима”

У оквиру сваког комплекса дефинисаће се парцеле 
под објектима и заједничко коришћење слободних де-
лова комплекса, са интерним, приступним саобраћајни-
цама, и уређеним озелењеним просторима.

Планира се различита типологија стамбених објека-
та, од слободностојећих објеката, до објеката у низу и 
урбаних вила.

Спратност стамбених објеката у свим комплексима 
је максимално П+1+Пк, са максималном висином од 12 
m до слемена објеката.

Завршна етажа објеката не мора бити обликована 
као поткровље. Осим косог крова са нагибом кровних 

равни око 30°, дозвољавају се и кровови са блажим на-
гибима, па чак и равни.

Грађевинска линија је повучена у односу на регула-
циону у свим блоковима.

Дефинисано је минимално повлачење од 5 m, али се 
препоручује да објекти буду више повучени.

Осим дефинисаних услова за реализацију, неопход-
но је посебну пажњу посветити уређењу слободних пов-
ршина и њиховом озелењавању. Слободне и озелење-
не површине требало би уредити тако да се нагласи 
разлика између мањих “приватних вртова” непосредно 
уз објекте и осталих површина, што се може постићи 
различитом партерном и хортикултурном обрадом и из-
бором садног материјала.

У склопу површина за заједничко коришћење, осим 
озелењавања, могу се предвидети и дечија игралишта, 
мањи спортски терени на отвореном, базени и слично, 
тако да буду складно укомпоновани у целину и да не 
нарушавају функцију становања, односно мир и приват-
ност станара.

Колски приступ објектима ће се обезбедити преко 
интерних приступних саобраћајница.

Паркирање или гаражирање возила за сопствене 
потребе мора се обезбедити у оквиру комплекса, према 
нормативу да се за један стан обезбеди једно паркинг 
место. За сваки комплекс су дефинисани специфични 
услови на који начин ће се обезбедити потребан број 
паркинг места.

За реализацију ових комплекса обавезна је разрада 
урбанистичким пројектом.

За сваки блок су дефинисани специфични услови, у 
складу са планираном типологијом објеката.

Блок број 1:
- индекс заузетости је до 20 %;
- планирана је изградња објеката у низу, са једном 

стамбеном јединицом по објекту;
- паркирање се мањим делом решава паркинг-мес-

тима уз интерне саобраћајнице и испред објеката, 
али првенствено треба обезбедити гаражна мес-
та у склопу објеката*.

Блок број 3:
- индекс заузетости је до 20 %;
- планирана је изградња објеката у низу, са једном 

стамбеном јединицом по објекту;
- паркирање се мањим делом решава паркинг-мес-

тима уз интерне саобраћајнице и испред објеката, 
али првенствено треба обезбедити гаражна мес-
та у склопу објеката*.

Блок број 4:
- индекс заузетости је до 15 %;
- планирана је изградња урбаних вила, са највише 

четири стамбене јединице по објекту;
- паркирање се мањим делом решава паркинг-мес-

тима уз интерне саобраћајнице и испред објеката, 
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али првенствено треба обезбедити гаражна мес-
та у склопу објеката*.

Блок број 6:
- индекс заузетости је до 10 %;
- планирана је изградња слободностојећих објека-

та, са једном стамбеном јединицом по објекту;
- паркирање се мањим делом решава паркинг-мес-

тима уз интерне саобраћајнице и испред објеката, 
али првенствено треба обезбедити гаражна мес-
та у склопу објеката*.

4.2.3. Опште стамбене зоне

Планира се изградња комплекса са комбинацијом 
породичног и вишепородичног становања ниже спрат-
ности. У оквиру комплекса ће се дефинисати парцеле 
под објектима и заједничко коришћење слободних де-
лова комплекса, са интерним, приступним саобраћајни-
цама, и уређеним озелењеним просторима.

Спратност породичних стамбених објеката у комп-
лексу је максимално П+1+Пк, са максималном висином 
од 12 m до слемена објеката. Угаони објекти комплекса 
могу имати спратност до П+2+Пк, и до 10 стамбених је-
диница. Могуће је извођење сутерена испод сваког 
појединачног објекта, чиме би се обезбедио простор за 
паркирање, техничке просторије и слично.

Завршна етажа објеката не мора бити обликована 
као поткровље. Осим косог крова са нагибом кровних 
равни око 30°, дозвољавају се и кровови са блажим на-
гибима, па чак и равни.

Грађевинска линија је повучена 5 m у односу на регу-
лациону линију.

Осим дефинисаних услова за реализацију, неопход-
но је посебну пажњу посветити уређењу слободних пов-
ршина и њиховом озелењавању. Слободне и озелење-
не површине требало би уредити тако да се нагласи 
разлика између мањих “приватних вртова” непосредно 
уз објекте и осталих површина, што се може постићи 
различитом партерном и хортикултурном обрадом и из-
бором садног материјала.

У склопу површина за заједничко коришћење, осим 
озелењавања, могу се предвидети и дечија игралишта, 
мањи спортски терени на отвореном, базени и слично, 
тако да буду складно укомпоновани у целину и да не 
нарушавају функцију становања, односно мир и приват-
ност станара.

Колски приступ објектима ће се обезбедити преко 
интерних приступних саобраћајница.

Паркирање или гаражирање возила за сопствене 
потребе мора се обезбедити у оквиру комплекса, према 
нормативу да се за један стан обезбеди једно паркинг 
место.

�  Оставља се могућност извођења подземних гаража, али не испод 
појединачних објеката, већ испод низова или група објеката, уз 
могућност да се вертикалним комуникацијама директно остварује веза 
сваког објекта са гаражом. У том случају, посебну пажњу посветити 
пројектовању рампи за гараже и  њиховим положајима, тако да се не 
нарушава уређење слободних површина око објеката.

За овај комплекс се дефинишу следећи услови:
- индекс заузетости износи до 25 %;
- у западном делу комплекса дефинисано је за-

штитно зеленило као режим коришћења простора 
у функцији становања, који се може користити као 
заједнички врт или мањи воћњак;

- паркирање решити у оквиру објеката, извођењем 
гаража у објектима – не планирају се паркинг мес-
та у оквиру слободних површина комплекса.

За реализацију је обавезна разрада урбанистичким 
пројектом.

4.2.4. Пословни садр�аји

Индекс заузетости је до 50%, а индекс изграђености 
до 1,5.

Максимална спратност објеката је П+2, са равним 
или плитким косим кровом. Могуће је извођење озе-
лењених кровова, нарочито у делу блока број 1 плани-
раном за пословне садржаје.

Планирају се садржаји првенствено из домена трго-
вине, услуга, угоститељства, али се не искључују, чак 
се и препоручују, и садржаји из области културе и спор-
та и рекреације.

Грађевинска линија је повучена у односу на регула-
циону линију у оба комплекса (блокови бр. 1 и 7). Пов-
лачење износи од 5 m до 20 m, што је најчешћи случај. 
Уз планирану трасу државног пута I реда М-21, која на 
надвожњаку прелази преко комплекса у блоку број 1, 
грађевинска линија се дефинише на 25 m обострано од 
осовине саобраћајнице.

Простор испред објеката, између регулационе и 
грађевинске линије, треба да буде адекватно уређен, 
као поплочан плато са декоративним и партерним 
зеленилом и могућим воденим површинама, уклопљен 
у целокупно хортикултурно уређење предпростора и 
осталих слободних простора комплекса.

За пословни комплекс у блоку број 1 препоручује се 
изградња више објеката, између којих се могу форми-
рати слободни, озелењени и поплочани простори, који 
би служили као место окупљања. И зона уз и испод 
надвожњака, ширине 50 m, може се искористити за пар-
терно уређење и озелењавање слободних површина, 
као и уређење паркинг простора за потребе комплекса. 
Могуће је и извођење водених површина и фонтана, 
које би додатно оплемениле простор. Објекти се могу 
предвидети у два низа, уз Буковачки пут и у дубини пар-
целе, који се чак могу делимично укопати у падину, при 
чему строго треба пазити на стабилност падине. Мо-
гуће је повезивање објеката надстрешницама и пасаре-
лама. Надстрешнице, као обликовни елемент, могу де-
лимично изаћи ван грађевинске линије. 

Паркирање или гаражирање возила мора се обезбе-
дити на комплексу, при чему је потребно обезбедити 
једно паркинг место на 70 m2 пословног простора.

Највећи део паркинг места обезбедити у оквиру обје-
ката, комплекса, како би слободан простор парцеле ос-
тао што је више могуће озелењен.
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За комплекс у блоку број 1 је обавезна разрада ур-
банистичким пројектом. Приликом израде урбанистич-
ког пројекта, дефинисаће се тачна диспозиција објеката 
и уређење слободних површина комплекса.

4.2.5. Предшколска установа

Индекс заузетости парцеле је до 30% унутар дефи-
нисане зоне изградње, а индекс изграђености до 0,6.

Планирана спратност објеката је до П+1.
Препоручује се да просторије за дневни боравак и 

дечија игралишта буду оријентисани према југу и истоку.
Комплекс оградити транспарентном оградом у ком-

бинацији са зеленилом.
Објекат и слободан простор комплекса пројектовати 

у складу са условима из плана (заузетост, изграђеност, 
спратност и слично) и поштовање нормираних вреднос-
ти за предшколске установе у погледу површине обје-
ката и комплекса по детету, изражено у m2 ( за децу 1-3 
година: 6,5-8,0 m2 објекта и 25-40 m2 комплекса, а за де-
цу  4-6 година: 8,0 m2 објекта и 40-50 m2 комплекса).

Правилником о ближим условима за почетак рада и 
обављање делатности установа за децу (“Службени 
гласник РС”, бр.50/94 и 6/96) одређено је да отвореног 
простора треба да буде најмање 10 m2 по детету, од че-
га најмање 3 m2 травнатих површина.

4.2.6. Спортски парк

Планирају се терени за рекреацију, као и објекти који 
прате активности спорта и рекреације. Преовлађујуће 
су парковски уређене и озелењене слободне површи-
не, а површине под објектима не треба да пређу 10 % 
укупне површине спортског парка.

У северном делу се планира изградња универзалне 
спортске дворане, унутар дефинисане зоне изградње. 
Могућа су мања одступања од задатих димензија, до 10 
%, приликом пројектовања објекта. Објекат треба из-
вести уз поштовање свих важећих стандарда и норма-
тива за спортске објекте. Спратност је П (са већом 
спратном висином).

Могуће је лоцирање мањег објекта у јужном делу 
спортског парка, уз спортске терене на отвореном. 
Објекат треба да садржи санитарне чворове, свлачио-
нице са тушевима, као и просторије за управу и изда-
вање реквизита. Површина објекта је максимално 200 
m2.

Објекте треба обликовно уклопити у парковски ам-
бијент. Препоручује се употреба савремених материја-
ла, већих застакљених површина, боја које са парковс-
ком вегетацијом чине контраст. Треба тежити да објекти 
не буду доминантни у простору парка, већ да вегетација 
буде у првом плану.

Планирају се спортски терени на отвореном: за ко-
шарку, одбојку, одбојку на песку. Не препоручују се те-
рени који заузимају већу површину (терени за мали 
фудбал и тенис), с обзиром на димензије и облик комп-
лекса. Уз терене предвидети и мање трибине, у виду 
неколико степеника, као и одговарајућу заштитну мрежу.

Осим спортских терена, треба предвидети и трим 
стазу, а могуће је и лоцирање дечијег игралишта.

Паркирање или гаражирање возила обезбедити на 
комплексу.

Предложена је зона у северозападном делу комп-
лекса, уз Буковачки пут.

На графичком приказу „План регулације, нивелације 
и саобраћаја“, у размери 1:2500 приказано је могуће ре-
шење уређења слободних површина, диспозиција обје-
ката, спортских терена на отвореном, шетних стаза и 
паркинг простора. Од наведеног предлога се може од-
ступити, али уз поштовање наведених параметара за 
реализацију. Избор спортских терена на отвореном та-
кође није обавезујући.

Обавезна је разрада урбанистичким пројектом. При-
ликом израде урбанистичког пројекта, дефинисаће се 
тачна диспозиција објеката и уређење слободних повр-
шина.

4.2.7. Парковска површина

У парковској површини са елеметнима пејзажног 
парка планира се изградња објеката, који не треба да 
заузму више од 10% укупне површине.

У средишњем делу парка планирају се објекти спа-
центра. У оквиру објекта се планирају разноврсни сад-
ржаји, као што су парна купатила, хидромасаже и слич-
ни третмани. Може се предвидети и базен мањих 
димензија. У делу објекта који је оријентисан ка воденој 
површини треба обезбедити део са угоститељским сад-
ржајима (кафе, посластичарница, мањи ресторан), који 
могу имати и баште уз воду, чиме би се употпунили сад-
ржаји у парку. Спратност објеката је П (са већом спрат-
ном висином).

У јужном делу парка могуће је извођење мањег угос-
титељског објекта, у непосредној близини дечијег игра-
лишта. Површина објекта је максимално 200 m2.

Објекте треба обликовно уклопити у парковски ам-
бијент. Препоручује се употреба савремених материја-
ла, већих застакљених површина, боја које са парковс-
ком вегетацијом чине контраст. Треба тежити да објекти 
не буду доминантни у простору парка, већ да вегетација 
буде у првом плану.

Планира се формирање мање језерске површине, 
која треба да употпуни парковски ансамбл.

У парку се могу планирати дечија игралишта, на две 
локације, у северном и јужном делу.

На графичком приказу „План регулације, нивелације 
и саобраћаја“, у размери 1:2500 приказано је могуће ре-
шење са диспозицијом објеката, дечијих игралишта, во-
дене површине, као и уређењем слободних површина и 
шетних стаза. Од наведеног могућег решења се може 
одступити, али уз поштовање наведених параметара за 
реализацију.

Обавезна је разрада урбанистичким пројектом. При-
ликом израде урбанистичког пројекта, дефинисаће се 
тачна диспозиција објеката и уређење парковских повр-
шина.
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4.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА КОЈА СЕ  
  ПРИМЕЊУЈУ У ПОСТУПКУ ПРИБАВЉАЊА  
  НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗА  
  БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНЕ ОБЈЕКТЕ ИЛИ   
  ИЗВЕДЕНЕ ДРУГЕ ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ  
  УНУТАР ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Посебна правила грађења 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 РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 
64/10 –УС и 24/11) и подзаконским актима која уређују 
легализацију 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 РС”, бр. 135/04 и 36/09).

Парцели у средишту блока без излаза на јавну повр-
шину може се обезбедити прилаз преко приватног про-
лаза чија ширина не може бити мања од 2,5 m, у случају 
да за објекат постоји позитивно мишљење о условима 
за издавање накнадног одобрења за изградњу.

Постојећи објекти који својим габаритом улазе у ре-
гулацију улице до 1,2 m, а изван су коловоза, задржа-
вају се.

4.4. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕМАЊЕ  
  ИНФРАСТРУКТУРОМ

4.4.1. Правила за уређе�е саобраћајних  
 површина

Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бе-
тонских елемената или плоча. Паркинзи могу бити 
уређени и тзв. “перфорираним” плочама - префабрико-
ваним танкостеним пластичним (или сл.) елементима 
који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне 
за навожење возила и истовремено омогућавају одржа-
вање (узгајање) ниског растиња.

Највећи уздужни нагиб саобраћајница износи 12%. 
Минимална ширина тротоара за двосмерна кретања је 
1,6 m, а за једносмерна 0,8 m. Најмањи радијус кривина 
у уличној мрежи саобраћајница препоручује се да буде 
6 m, на саобраћајницама где саобраћају возила Јавног 
градског саобраћајног предузећа, радијуси кривина не 
смеју бити испод 8 m.

Ширина паркинг простора за управно паркирање из-
носи од 2,3 m до 2,5 m, а дужина од 4,6 m (са препустом 
и препоручује се због уштеде простора) до 5 m. уколико 
се организује подужно паркирање, димензије једног 
паркинг - места морају бити 5,5 x 2 m.

4.4.2. Услови за прикљу�е�е на водну  
   ин�раструктуру

Услови за прикљу�е�е на водоводну мре�у:

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

- прикључење “стамбеног комплекса” на уличну во-
доводну мрежу планира се са 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;

- за веће објекте потребно је водомер сместити у 
адекватну просторију у оквиру објекта, а изузетно 
се омогућава смештај водомера у водомерном 
шахту; 

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

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност Јавног комуналног предузећа ‘’Водо-
вод и канализација’’ Нови Сад.  

Услови за прикљу�е�е на канализациону мре�у: 
- прикључење објеката на уличну канализацију 

планира се једним прикључком;
- прикључење “стамбеног комплекса” на уличну ка-

нализациону мрежу планира се са једним при-
кључком;

- 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 Јавног комуналног предузећа ‘’Водо-
вод и канализација’’ Нови Сад. 

4.4.3. Правила уређе�а за енергетску  
   ин�раструктуру

4.4.3.1. Услови за прикљу�е�е на  
    електроенергетску мре�у

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 или надземно, од постојећег или планираног 
вода у улици, или директно из трансформаторске ста-
нице. 

Детаљније услове за прикључење и изградњу при-
кључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од 
Електродистрибуције “Нови Сад”.

4.4.3.2. Услови за прикљу�е�е на гасоводну  
    мре�у
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Прикључење објеката у гасификациони систем ре-
шити изградњом гасног прикључка од постојеће или 
планиране гасоводне мреже до мерно-регулационог се-
та. У случају потреба за већим количинама топлотне 
енергије снабдевање решити прикључењем директно 
на гасовод средњег притиска и изградњом сопствене 
мерно-регулационе гасне станице. 

Детаљније услове за прикључење прибавити од над-
лежног дистрибутера.

4.4.3.3. Услови за прикљу�е�е на  
    телекомуникациону мре�у

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 прибавити од над-
лежног оператера.

Прикључак на кабловски дистрибутивни систем из-
вести према условима локалног дистрибутера.

4.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА  
  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Највећи део површина уређиваће се и градити по оп-
штим правилима из плана.

Израда урбанистичког пројекта је обавезна за пла-
нирано породично становање у "стамбеним комплекси-
ма", општу стамбену зону, пословни комплекс у блоку 
број 1, спортски парк и парковску површину.

5. ПРИМЕНА ПЛАНА

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

Саставни део плана су следећи графички прикази:
1.1. Извод из Генералног плана града  

  Новог Сада до 2021. године
 План намене површина А4

1.2. Инжењерско-геолошка карта Р 1:50000

2. Аеро-фото снимак А3

3. План намене земљишта Р 1:2500

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

5. План регулације површина јавне намене Р 1:2500

6. План водне инфраструктуре Р 1:2500

7. План енергетске инфраструктуре Р 1:2500

8. План озелењавања Р 1:2500

9. Приказ нивелационог уређења простора 
са попречним профилима терена  Р 1:100

10.  Попречни профили саобраћајница Р 1:200
План детаљне регулације нове стамбене зоне “Ши-

рине I” у Петроварадину садржи текстуални део који се 
објављује у “Службеном листу Града Новог Сада”, и 
графичке приказе израђене у три примерка које својим 
потписом оверава председник  Скупштине Града Новог 
Сада. По један примерак потписаног оригинала плана 
чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи 
за урбанизам и стамбене послове, и у Јавном преду-
зећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа овог плана чува се у Градс-
кој управи за урбанизам и стамбене послове.

План детаљне регулације нове стамбене зоне “Ши-
рине I” у Петроварадину доступан је на увид јавности у 
згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 
2,  и путем интернета.

 Ступањем на снагу овог плана престаје да важи 
План детаљне регулације породичног становања на Бу-
ковачком путу у Петроварадину (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 20/03) у делу за који се план доноси.

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: 35-164/2010-I
23. септембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

421
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и из-

градњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 –УС и 24/11)  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 XLII седници 23. септембра 
2011. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ 
УЛИЦА МИЛОША БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ 

КЕЈА, МАРКА МИЉАНОВА И БЛОКОВА 
ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ УЛИЦЕ  

У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Овом одлуком мења се и допуњава ПЛАН ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЛО-
ША БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА, МАРКА МИЉА-
НОВА И БЛОКОВА ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ УЛИЦЕ 
У НОВОМ САДУ (“Службени лист Града Новог Сада’’, 
број 18/10) (у даљем тексту: План)  у обухвату  грађе-
винског подручја за парцелу број 9314 Катастарска оп-
штина Нови Сад I.
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