486. страна – Број 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

173
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/09 и 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС и 24/11) и
члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број
43/08) Скупштина Града Новог Сада на LI седници 30.
марта 2012. године, доноси

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ
ЗАПАДНО ОД СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА
И СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ
СТЕПЕ У НОВОМ САДУ
1. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
План генералне регулације простора за мешовиту
намену западно од Суботичког булевара и северно од
Булевара војводе Степе у Новом Саду је израђен на основу Одлуке о изради планова генералне регулације за
грађевинско подручје града Новог Сада коју је донела
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници од 27. новембра 2009. године, и која је објављена у "Службеном
листу Града Новог Сада", број 48/2009. од 1. децембра
2009. 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 смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона.

југозападу, прелази у КО Нови Сад I, прати осовину
Булевара војводе Степе и осовину планираног пута М7, прелази преко КО Нови Сад IV и КО Ветерник до
пресека осовине планираног пута М-7 и западне
границе парцеле број 3079/2 у КО Ветерник. Даље,
граница скреће ка североистоку, прати западну границу
парцеле број 3079/2 до пресека са границом КО
Ветерник и КО Нови Сад IV. Даље граница скреће ка
северозападу, па ка североистоку и поново ка северозападу, прати границу КО Ветерник и КО Нови Сад IV,
затим прелази на подручје КО Нови Сад IV по
северозападној граници парцеле број 10226/2(пут) до
тромеђе парцела бр. 10226/2, 9219 и 9223. Од ове тачке
граница скреће ка северозападу по граници парцела
бр. 9219 и 9223, тим правцем сече парцеле бр. 10225/2
и 9248 до пресека са западном регулационом линијом
планираног пута. Од ове тачке граница скреће ка североистоку, прати планирану регулациону линију пута до
пресека са границом парцела бр. 9240 и 9241. Даље,
граница скреће у правцу северозапада прати границу
парцела бр. 9240 и 9241 и тим правцем сече парцелу
бр. 10224/2, прелази у КО Футог, сече парцелу број
9950(пруга), и долази до северозападне границе
парцеле број 9950. Даље, граница скреће у ка
североистоку, прати северозападну границу парцеле
број 9950, и долази до тачке која је утврђена за почетну
тачку описа границе грађевинског подручја.
Површина која је обухваћена планом је 545,85 ha.

3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
Простор обухваћен планом подељен је на три просторно и наменски заокружене зоне, усаглашене са границама целина:

1.1. ДОКУМЕНТАЦИЈA ОД ЗНАЧАЈA
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

- северна зона,

У документацију, која је од значаја за израду плана
спадају: Генерални план, Концепт генералног урбанистичког плана града Новог Сада до 2030. године, (верификован на 101. Седници Комисије за планове, одржаној
дана 8.12.2010. године), сви важећи планови детаљне
регулације и урбанистички пројекти у оквиру подручја
које је обухваћено планом, студије и анализе рађене за
потребе израде новог генералног урбанистичког плана,
као и достављени услови од надлежних институција.

- јужна зона.

2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Подручје које је обухваћено планом налази се у Катастарској општини ( у даљем тексту КО) Футог, КО Нови Сад IV, КО Нови Сад I и КО Ветерник, унутар описане
границе.
За почетну тачку описа грађевинског подручја
утврђена је тачка на пресеку осовине Руменачког пута
и северозападне границе парцеле број 9950(пруга) у КО
Футог. Даље граница прелази у КО Нови Сад IV, у
правцу југоистока прати осовину Руменачког пута до
пресека са осовином градске магистрале која је
продужетак Булевара Европе, затим прати осовину
градске магистрале до пресека са осовином Булевара
војводе Степе. Од ове тачке граница скреће ка
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- средишња зона,

Северна зона обухвата две целине:
- подручје становања "Сајлово" – целина 1,
- Градско гробље-целина 2.
"Сајлово" и Градско гробље су повезани Улицом
Доње Сајлово са Руменачким улазним правцем, по намени обухвата породично становање и Градско гробље
(комуналне површине) са планираним проширењем
гробља, укупне површине је око 238 ha.
Средишња зона обухвата простор величине око 208 ha.
Са северне стране граничи се са Градским гробљем, а
са јужне стране са вишепородичним становањем и
становањем са пословањем. Претежне намене простора унутар ове целине су вишепородично становање,
пословање на улазним правцима, спортски центар, а
парк, археолошки парк и заштитно зеленило су планирани у делу према Градском гробљу. Ова зона је преко
планиране градске саобраћајнице, повезана са Суботичким булеваром.
Овај простор обухвата три целине:
- пословање на улазним правцима уз Градско гробље - целина 3 је простор између гробља и новопланиране главне саобраћајнице (према Концепту
Генералног плана) обухвата пословање на улазним
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правцима уз новопланирану саобраћајницу, парк,
археолошки парк и заштитно зеленило,
- вишепородично становање уз Суботички булеварцелина 4, целина са претежном наменом вишепородичног становања,
- спортски центар „Југовићево“- целина 5.
Јужна зона обухвата простор величине око 99 ha.
Претежна намена унутар зоне је вишепородично становање, становање са пословањем, пословање на улазним правцима и општеградски центар. Већи део простора је оријентисан на Булевар војводе Степе, а мањи
део ове зоне је оријентисан на Суботички булевар.
Овај простор обухвата две целине:
- стамбена зона „Југовићево“ - целина 6, целинa са
претежном наменом вишепородичног становања,
- пословање уз Булевар војводе Степе - целина 7,
целинa са наменама пословање на улазним правцима, станице за снабдевање горивом, општеградски центар и становање са пословањем.

4. КОЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
4.1. Претежна намена земљишта по целинама
1.

Породично становање “Сајлово”

Стамбено насеље “Сајлово” настало је санацијом
бесправне стамбене изградње северозападно од Градског гробља и обухвата подручје површине 108,29 ha .
Овај простор је намењен првенствено породичном становању 74,58 ha за 5400 становника , а мањи део намењен је за пословање, стамбено-пословну намену и
централне функције. Планиране су јавне службе: основна школа, дечија установа и здравствена станица
које са спортским парком и централним функцијама чине центар насеља "Сајлово".
Саобраћајне површине уз пругу, у појасу ширине 25
m, су у функцији заштитног пружног појаса. У енергетском коридору око 110 kV далековода постоје услови
заштите где је забрањена градња објеката.

за пословање на улазним правцима, станицу за
снабдевање горивом, археолошки парк, парк, заштитно зеленило и зелене површине.
Реализација простора је само у мањој мери спроведена уз Руменачки улазни правац, а остали простор
није приведен планираној намени. Концептом измењена је траса новопланиране саобраћајнице и планира се
израда новог плана детаљне регулације за овај простор.
4. Вишепородично становање уз Суботички
булевар
Вишепородично становање налази се на простору уз
Суботички булевар (продужетак Булевара Европе), и
обухвата подручје површине 17,60 ha. У овој целини
простор је намењен вишепородичном становању и станици за снабдевање горивом. Планирају се јавне службе: основна школа и предшколска установа. За овај
простор не постоји важећа планска документација детаљније разраде, и није започета реализација према
намени планираној Генералним планом.
5. Спортски центар „Југовићево“
Спортски центар „Југовићево“ је градски спортскирекреациони центар и обухвата подручје површине
76,38ha. За овај простор не постоји планска документација детаљније разраде, и није започета реализација
према планираној намени Генералним планом. Променом трасе новопланиране саобраћајнице према Концепту коригована је целина намењена за спортски центар.
6. Стамбена зона „Југовићево “
Стамбена зона „Југовићево “налази се на простору
између спортског центра и пословања на улазним правцима дуж Булевара војводе Степе, и обухвата подручје
површине 39,04 ha. У овој целини простор је намењен
за вишепородично становање, породично становање,
пословање, зелене површине, основну школу и предшколску установу.
7.

2. Градско гробље
Планирана целина Градског гробља са проширењем
обухвата површину око 130 ha бруто, тј. 122,53 ha нето.
Подручје Градског гробља које се уређује према планској документацији је површине 110 ha бруто (104,44 ha
нето). Планира се проширење Градског гробља које
обухвата подручје површине 18,09ha нето. Усклађивањем са Концептом генералног урбанистичког плана
града Новог Сада до 2030. године планира се проширење Градског гробља југозападно, проширењем грађевинског подручја града Новог Сада.
3. Пословање на улазним правцима уз Градско
гробље
Целина пословања на улазним правцима уз Градско
гробље налази се на простору уз планирану саобраћајницу јужно од Градског гробља, и обухвата подручје
површине 113,97 ha. У овој целини простор је намењен
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Пословање уз Булевар војводе Степе

Пословање на улазним правцима налази се на простору уз Булевар војводе Степе, и обухвата подручје
површине 60,64 ha. У овој целини простор је намењен
пословању на улазним правцима, станици за снабдевање горивом, општеградском центру, стамбено-пословном простору, пословном простору, заштитном зеленилу, зеленим површинама и станицама за снабдевање
горивом.
Пословање на улазним правцима дуж Булевара војводе Степе је највећим делом реализовано према важећем плану и обухвата површину од 12,91 ha, док је
само малим делом започета реализација пословне и
стамбено-пословне намене.

4.2. Концепција озелењавања
Јавно градско зеленило заступљено је као зеленило
тргова (скверова), парковски уређених површина, као
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зеленило унутар регулација аутопута, главних градских
саобраћајница, стамбених улица и заштитно зеленило.

ршина под зеленилом у овим блоковима треба да буде
25% површине комплекса.

Све саобраћајнице треба да садрже дрвореде формиране према садржајима њихових попречних профила. У зависности од ширине саобраћајница дрвореди
ће бити двострани или чак и двоструки двострани код
саобраћајница ширине 40 m. Ако се у оквиру саобраћајница налазе паркинг простори, они ће уједно бити заштићени крошњама планираних дрвореда.

Озелењавање слободних површина око објеката вишепородичног становања треба да се заснива на поставци високог листопадног дрвећа уз јужне и западне
фасаде. Унутар стамбеног блока предлаже се поставка
групација декоративног дрвећа и отворених травнатих
површина са елементима за дечија игралишта и потребним урбаним мобилијаром.

Планиране тргове (скверове), парковски уређене
површине треба попунити декоративном високом вегетацијом, травњаком отпорним на гажење и партерним
уређењем са неопходним урбаним мобилијаром.
У блоковима пословних садржаја уређење ће зависити од намене и распореда објеката и њиховог габарита. Ободом комплекса обавезна је поставка зеленог заштитног појаса који треба формирати од обликованих
форми стабала (пирамидалних, ваљкастих и сл.) високог листопадног и четинарског дрвећа.Минимална пов-

Комплекси школа и дечијих установа треба да садрже велики проценат зеленила око 40%, распоређеног у
виду зеленог заштитног појаса ободом целог комплекса
од вегетације различитих висина. Унутар дворишта вегетација треба да буде одабрана од биљака које не изазивају алергију, осим тога вегетација треба да је декоративна и да испуњава и заштитну улогу.
На делу простора испод коридора, који се наслања
на породично становање, могуће је формирање мањих
пластеника или башти за производњу поврћа, воћа и
цвећа.

4.3. Нумерички показатељи
Табела: Нумерички показатељи
Површина (ha)

Проценат (%)

ПОСЛОВАЊЕ

НАМЕНА

88,58

16,23

пословање на улазним правцима

84,23

15,43

општеградски центар

3,26

0,60

пословни простор

9,23

1,69

станица за снабдевање горивом

1,09

0,20

СТАНОВАЊЕ

129,72

23,76

породично становање

87,98

16,12

вишепородично становање

34,91

6,39

становање са пословањем

6,83

1,25

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ

122,92

22,52

градско гробље

122,92

22,52

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

7,29

1,34

предшколска установа

2,65

0,49

основна школа

4,5

0,82

здравствена установа
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

0,14

0,03

70,38

12,89

спортски парк

0,49

0,09

спортски центри

69,89

12,80

ЗЕЛЕНИЛО

38,51

7,05

парк

13,38

2,45

зелене површине

1,64

0,30

заштитно зеленило

11,75

2,15

археолошки парк

11,74

2,15

ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПОВРШИНЕ

88,45

16,20

трансформаторска станица

0,75

0,14

саобраћајне површине

84,63

15,50

пољопривредне површине испод инфраструктурног коридора

3,07

0,56

545,85

100%

УКУПНО
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5. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ
У оквиру подручја обухваћеног планом утврђене су
површине јавне намене.
Пoвршине јавне намене су:
- улице и тргови,
- парк,
- зелене површине,
- заједничке блоковске површине,
- гробље,
- спортски центар,
- основне школе,
- спортски парк,
- предшколске установе,
- здравствена установа,
- археолошки парк,
- хлорна станица,
- трансформаторске станице и
- мерно-регулациона станица.
Планом су утврђене површине јавне намене и
приказане су на графичком приказу “План регулације
површина јавне намене” у Р 1:5000.
Нивелација
Подручје обухваћено планом налази се на надморској висини од 77.90 m до 80.10 m. Уздужни падови околних саобраћајница су испод 1.0%, а најчешће око
0.25%. У висинском погледу простор ће се уредити, тако да нивелете заштитних тротоара нових објеката треба ускладити са постојећим тереном.
У графичком приказу "План регулације површина
јавне намене" дате су коте прелома нивелете осовина
саобраћајница.

6. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
6.1. Саобраћајна инфраструктура
Подручје плана ограничено је са југа Булевар војводе Степе, са запада границом грађевинског подручја,
са севера Руменачким путем и са истока Булеваром
Европе. Ове саобраћајнице су делови основне саобраћајне мреже града. Поред наведених саобраћајница
планирају се делови основне саобраћајне мреже: саобраћајница у продужетку Булевара кнеза Милоша која се
повезује са Булеваром Европе, продужетак Улице Бате
Бркића, продужетак Булевара Слободана Јовановића и
продужетак Улице Орловића Павла.
Булевар Европе и планирани мост преко Дунава су
значајан саобраћајни правац који повезује аутопут Е-75
и пут првог реда М-21 Нови Сад - Рума, као и делове
града кроз које пролази. На простору у обухвату плана
ове саобраћајнице су дефинисане са саобраћајно-техничким и нивелационим елементима, тако да се омогући повезивање са просторима који се ослањају на
њих. Секундарна улична мрежа на овом простору је де-
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финисана тако да се постојећи и планирани садржаји
повежу и да се дуж њих обезбеди ефикасан приступ
планираним садржајима и реализација планиране инфраструктуре.
Мрежа линија јавног градског превоза ће се реализовати на основној саобраћајној мрежи у складу са реализацијом простора и потребама за овим видом саобраћаја.
Капацитети стационираног саобраћаја су реализовани у постојећим зонама пословних садржаја уз Булевар
војводе Степе и Градског гробља, и они углавном задовољавају потребе. Планирани капацитети паркинга у
оквиру уличних профила и у оквиру појединачних комплекса дефинишу се према стандардима за поједине
садржаје простора и треба да задовоље потребе за
паркирањем.
Пешачке и бициклистичке стазе су реализоване у зависности од постојеће реализације простора. Дуж Булевара војводе Степе, Руменачког пута и дела Булевара
Европе су изграђене бициклистичке и пешачке стазе,
док се за остале просторе планирају у складу са потребама и просторним могућностима.
Развој железнице на предметном подручју ће омогућити боље повезивање становника предметног простора са централним градским језгром Новог Сада, али
и сам град Нови Сад са Футогом и Оџацима.
Својим функционисањем железница значајно доприноси развоју привреде и становништва. Значај железнице се може сагледати кроз: остварени рад, брзину,
вредност организационих потенцијала које користи железница, енергетски фактор јер се коришћењем електричне вуче на железници омогућује повећање обима
рада уз малу потрошњу енергије, економски фактор,
еколошки фактор, безбедоносни фактор.
Свако заузимање простора одражава се на смањење
зелених површина и шума чиме се нарушава еко равнотежа, па се развијене земље опредељују за реафирмацију железнице и додељивање централног места у копненом саобраћају.
На основу развојних планова ЈП "Железнице Србије", као и према Просторном плану Републике Србије
("Службени гласник РС", број 13/96) планира се електрификација и модернизација железничке пруге Нови
Сад – Богојево, којом би се омогућило увођење електромоторних гарнитура за саобраћај локалних – градских возова и боље повезивање Футога и Ветерника са
градским језгром Новог Сада.
Према Просторном плану Републике Србије, железница задржава коридоре свих раније укинутих пруга као
и железничко земљиште за потребе развоја железнице
у циљу производње основних железничких услуга превоза путника и превоза робе, у складу са потребама
становништва и привреде града Новог Сада и Републике Србије.
На простору који је ван обухвата предметног плана
налази се железничка станица Нови Сад Ложионица у
којој се врши намиривање локомотива. Протоколом закљученим између ЈП "Железнице Србије" и ЈП "Завода
за изградњу Града" Нови Сад број 300/2008-2424 од
26.12.2008. године, дефинисано је да се капацитети
предметне станице изместе на нову локацију на простору железничке станице Нови Сад Теретна, али тако да
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се земљиште на којем се налази предметна станица
као и земљиште на којој се налази железничка пруга
Нови Сад – Нови Сад Ложионица напусти тек по изградњи и почетку експлоатације свих потребних железничких инфраструктурних капацитета на новој локацији.

6.2.

Водна инфраструктура

Снaбдевање водом
Снабдевање водом биће решено преко постојеће и
планиране водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада.
Примарна водоводна мрежа профила Ø 600 mm изграђена је на Булевару Европе, профила Ø 400 mm на
Руменачком путу (доводник воде за насеље Руменка) и
профила Ø 300 mm и Ø 250 mm на Булевару војводе
Степе.
Секундарна водоводна мрежа, профила од Ø 80 mm
до Ø 150 mm, изграђена је на простору северно од Булевара војводе Степе и на Градском гробљу.
Планом се у потпуности задржава постојећа примарна и секундарна водоводна мрежа, са могућношћу реконструкције деоница које не задовољавају у погледу
капацитета или квалитета цевовода (замена дотрајалих
азбест-цементних цевовода).
Планира се изградња примарне водоводне мреже
профила Ø 250 mm у продужетку Улице Орловића Павла са повезивањем на постојећи доводник профила
Ø 600 mm на Булевару Европе. Планирани водовод
снабдеваће водом део простора северно од Булевара
војводе Степе и омогућиће боље снабдевање водом
Новог насеља и Ветерника.
Планира се изградња примарне водоводне мреже
профила Ø 200 mm у регулацији саобраћајнице која
раздваја спортски парк и пословање.
Изградња секундарне водоводне мреже планира се
у свим постојећим улицама где она до сада није реализована, као и у свим новопланираним улицама.
Планирана секундарна мрежа биће профила Ø 100 mm,
повезаће се на примарну и функционисаће као прстенаста мрежа.
Положај постојеће и планиране водоводне мреже
дат је у графичком приказу "План водне инфраструктуре" у размери 1:5000.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојеће и планиране канализационе мреже сепаратног типа у оквиру канализационог система
Града Новог Сада.
Примарна канализациона мрежа изграђена је на Булевару војводе Степе, профила Ø 800 mm и на Булевару Европе, профила Ø 600 mm.
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На Руменачком путу планира се изградња примарне
канализационе мреже отпадних вода профила Ø 400 mm,
као и изградња црпне станице отпадних вода.
На простору предвиђеном за пословање и спортски
парк планира се изградња примарне канализационе
мреже отпадних вода, са оријентацијом на постојећу
канализациону мрежу на Булевару Европе. Планирана
примарна канализација отпадних вода биће профила
Ø 400 mm и Ø 500 mm.
Изразите дужине деоница канализационе мреже и
равничарски терен, проузрокују знатне дубине укопавања цевовода, па ће бити потребна изградња црпних
станица отпадних вода. Планом је дат њихов оријентациони положај, док ће се тачан положај дефинисати
кроз израду плана детаљне регулације уз одговарајућу
пројектно техничку документацију.
Отпадне воде насеља "Сајлово" биће оријентисане
на планирану примарну канализацију на Руменачком
путу. У насељу "Сајлово" планира се изградња секундарне канализационе мреже отпадних вода профила
Ø 250 mm и две црпне станице отпадних вода.
Отпадне воде простора северно од Булевара војводе Степе биће делом оријентисане на канализациону
мрежу на Новом насељу, а делом на канализациону
мрежу на Булевару Европе.
Планирана секундарна канализациона мрежа отпадних вода биће профила Ø 250 mm.
Планира се зацевљење постојећег мелиорационог
канала С-800, који тренутно функционише у склопу мелиорационог слива "Сајлово". Планирани колектор биће
профила 200/150 cm и 100/150 cm и прихватаће искључиво атмосферске воде са простора обухваћеног планом,
преко планиране секундарне канализационе мреже.
Остали мелиорациони канали планом се не задржавају, њихову улогу преузеће планирана атмосферска
канализација у регулацији улица.
Атмосферска канализација биће профила од Ø 300 mm
до Ø 1000 mm.
Планом се у потпуности задржава постојећа примарна и секундарна канализациона мрежа, са могућношћу
реконструкције дотрајалих деоница.
Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је у графичком приказу "План водне инфраструктуре" у размери 1:5000.
Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода од 77,50 до
79,00 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од 75,00 до
76,00 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је северозапад-југоисток са смером пада
према југоистоку.

Секундарна канализациона мрежа профила Ø 250 mm
изграђена је Руменачком путу, Новом гробљу и у делу
простора северно од Булевара војводе Степе.

6.3. Енергетска инфраструктура

Планира се изградња канализационе мреже на свим
просторима где она до сада није реализована.

Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог електроенергетског система. Ос-

Снабдевање електричном енергијом
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новни објекти за снабдевање потрошача биће трансформаторске станицe (ТС) 110/20 kV "Нови Сад 5" која
се налази у југоисточном делу подручја и ТС 110/35(20)
kV "Нови Сад 2" која се налази на Руменачком путу.
Од ових ТС ће полазити 20 kV мрежа каблова до дистрибутивних и сопствених ТС 20/0,4 kV, а од ових ТС ће
полази мрежа јавне расвете и нисконапонска 0,4 kV
мрежа до објеката, чиме ће се обезбедити квалитетно и
поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача на подручју.
Од преносне ТС 400/220/110 kV "Нови Сад 3" која се
налази на Римским шанчевима, преко подручја пролазе
два далековода 110 kV који двосистемски улазе у ТС
"Нови Сад 5" и један далековод 35 kV који пресеца северозападни део подручја. Око далековода је дефинисан заштитни коридор. У коридору се задржава планирана намена простора, а није дозвољена изградња
објеката и садња високог и средњег растиња и воћки,
осим уз услове и сагласност ЈП "Електромрежа Србије".
Далековод 35 kV ће прећи на 20 kV напонски ниво, а до
тада се морају поштовати услови његове заштите.
Капацитет постојеће мреже неће бити довољан да
покрије потребе планираних садржаја за електричном
енергијом. Због тога је од преносних ТС потребно изградити средњенапонску 20 kV мрежу и одређен број
дистрибутивних и сопствених трансформаторских станица 20/0,4 kV. Нове ТС се могу градити на парцелама
свих намена у складу са важећом законском и техничком регулативом. Будућа 20 кV мрежа ће се градити
подземно, а на простору Сајлова могућа је изградња
надземне мреже и стубних ТС. Свим трансформаторским станицама потребно је обезбедити колски прилаз
ширине минимално 3,5m и уколико је потребно висине
минимално 4,0 m ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. На просторима планиране изградње потребно је изградити и инсталацију јавне расвете. Такође је потребно каблирати постојећу
надземну мрежу где постоје техничке могућности, као и
реконструисати постојећу 10 kV мрежу и опрему у свим
ТС 10/0,4 kV и прилагодити је за рад на 20 kV напонском
нивоу. У попречним профилима саобраћајница резервисани су независни коридори за изградњу електроенергетских водова.
Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом
из градског гасификационог система и топлификационог система.
Снабдевање из гасификационог система се обезбеђује из мерно-регулационе станице (МРС) "Сајлово"
и МРС "Ветерничка рампа", које су преко западног крака
гасовода средњег притиска повезане са Главном мерно-регулационом гасном станицом (ГМРС) "Нови Сад I".
За снабдевање планираних садржаја потребно је повећати капацитете гасификационог система изградњом
нове ГМРС која је планирана на подручју улазног правца према Руменки. Од ове ГМРС ће се изградити гасоводна мрежа средњег притиска дуж Руменачког пута и
Булевара Европе и посебан гасовод за топлану „Запад“.
Од гасовода средњег притиска ће се извести прикључци до дистрибутивних МРС и до сопствених МРС које
се могу градити на парцелама намењеним пословању у
случају потреба за већим количинама топлотне енер-
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гије. Од МРС ће се градити нископритисна мрежа до
објеката.
Из топлификационог система, из топлане "Запад",
снабдеваће се објекти вишепородичног становања у југоисточном делу подручја. То ће бити омогућено изградњом продужетка вреловодне мреже на Булевару
Слободана Јовановића. Снабдевање садржаја уз Булевар Европе такође ће се омогућити из топлификационог
система изградњом магистралног вреловода дуж источне стране овог Булевара. Сви планирани садржаји
повезаће се на планирану вреловодну мрежу изградњом прикључака од уличне мреже до топлотних
подстаница у објектима.
Оставља се могућност пословним комплексима да
се снабдевају из локалних топлотних извора, уз употребу алтернативних извора енергије, односно погонског
енергента који не утиче штетно на животну средину.
Обновљиви извори енергије
На овом подручју постоји могућност примене и употребе обновљивих извора енергије.
Постављање соларних панела (топлотних колектора
и фотонапонских модула) на постојећим и планираним
објектима донело би значајне уштеде у енергетској потрошњи. Соларни панели могу се постављати и на тлу,
на слободним површинама унутар комплекса. На подручју је могућа и употреба геотермалне енергије бушењем бунара и постављањем топлотних пумпи за
пренос геотермалне енергије од извора до циљног простора. Такође се препоручује и што већа употреба изолационих елемената приликом изградње објеката ради
смањења потрошње и повећања енергетске ефикасности.

6.3.1. Мере енергетске ефикасности изградње
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом
пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:
- приликом пројектовања водити рачуна о облику,
положају и повољној оријентацији објеката;
- користити класичне и савремене термоизолационе
материјале приликом изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани
материјали, дрво, трска и др.);
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне, кровне или
самостојеће елементе где техничке могућности то
дозвољавају;
- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање
потрошње свих енергетских уређаја у објекту.
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се
обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским
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својствима који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне
дозволе.

- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера размотрити могућност заједничке употребе;

6.4.

- обавезно је извршити периодична мерења јачине
електромагнетног зрачења у близини антенског
система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или сличној висини
као и антенски систем;

Телекомуникације

Систем фиксне телефоније и кабловски
дистрибутивни систем
Ово подручје ће бити комплетно прикључено у телекомуникациони систем. Систем фиксне телефоније се
снабдева из аутоматских телефонских централа од
којих је изграђена подземна и надземна телекомуникациона мрежа до свих објеката на подручју.
Планира се даље проширење телекомуникационе
мреже изградњом подземних водова дуж постојећих и
планираних саобраћајница. У склопу децентрализације
мреже планира се и постављање мултисервисних платформи и друге телекомуникационе опреме у уличним
кабинетима. Нови приступни чворови градиће се када
постојећа инфраструктура не буде могла да задовољи
потребе корисника.
Да би се обезбедило прикључење планираних објеката у телекомуникациони систем потребно је у регулацијама саобраћајница и до објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити планирана
телекомуникациона инсталација, односно инсталација
кабловског дистрибутивног система. Постојећа основна
мрежа је тако димензионисана да може удовољити захтевима за прикључење нових објеката.
Не очекује се веће проширење мреже у изграђеним
зонама на подручју.
Системи мобилне телефоније
Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније свих надлежних оператера.
На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније уз поштовање следећих услова:
- антенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се постављати на кровне и горње фасадне површине објеката уз обавезну сагласност
власника, односно корисника тих објеката, односно
скупштине станара;
- антенски системи мобилне телефоније могу се постављати на антенске стубове уз обавезну сагласност власника, односно корисника парцеле. Антенске стубове могуће је постављати на слободним
површинама у оквиру пословних комплекса и
спортско-рекреативног центра, на удаљености од
најближих објеката минимално једнакој висини стуба. Базне станице постављати у подножју стуба, уз
изградњу оптичког приводног кабла до базне станице;
- системе мобилне телефоније постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука из
ове области, као и препорука светске здравствене
организације;
- изглед антенског система (који је лако уочљив) ускладити са објектима у непосредном окружењу. Користити транспарентне материјале за маскирање и
прикривање опреме;

- за постављање антенских система и базне станице
мобилне телефоније обавезно је претходно позитивно мишљење надлежног органа управе.
На подручју је постављен један антенски систем мобилне телефоније на крову пословног објекта на
Булевару војводе Степе. Он се задржава уз обавезно
периодично мерење јачине зрачења како је то важећим
правилницима дефинисано.

7. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Велики део простора већ је покривен важећим
плановима детаљне разраде: План детаљне регулације
подручја становања "Сајлово" у Новом Саду ("Службени
лист Града Новог Сада" број 27/07), План детаљне
регулације простора намењеног за проширење
"Сајлова" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог
Сада" број 40/10), План детаљне регулације Градског
гробља у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" број 15/07), План детаљне регулације улазног правца код Градског гробља у Новом Саду ("Службени лист
Града Новог Сада" број 18/10),Регулациони план
градске магистрале ( од улице Корнелија Станковића
до Аутопута Е-75) у Новом Саду ("Службени лист Града
Новог Сада" бр.17/1997 и 12/03), Регулациони план пута
Нови Сад – Футог ( деоница од Бистрице до Ветерника)
у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада"
бр.1/02 и 12/03), План детаљне регулације простора северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 23/03 и 50/06). Зоне за
које се доноси план детаљне регулације дефинисане су
у графичком приказу број 4 “Начин спровођења плана”,
у размери 1:10000. Овај план ће се спроводити на
појединим локалитетима на простору покривеним
плановима детаљне разраде према графичком приказу.

7.1. Урбанистичке целине за које је основ за
реализацију план генералне регулације
За део целине 3 (простор за пословање на Руменачком улазном правцу) основ за реализацију је план генералне регулације.
За део целине 4 (простор за станицу за снабдевање
горивом) основ за реализацију је план генералне регулације.
За део целине 6 (део простора за породично становање) основ за реализацију је план генералне регулације.
За део целине 7 (део простора за општеградски центар) основ за реализацију је план генералне регулације.
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7.1.1. Урбанистичке целине или делови
урбанистичких целина за које је основ
за реализацију план генералне регулације
или делом план генералне регулације а
делом план детаљне регулације
Урбанистичке целине или делови урбанистичких целина за које је основ за реализацију план генералне регулације или делом план генералне регулације, а делом план детаљне регулације су:
- део урбанистичке целине 7 ( простор за пословање
на улазним правцима, северно од Булевара војводе
Степе) где важећи План детаљне регулације простора северно од Булевара војводе Степе у Новом
Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 23/03
и 50/06) остаје на снази, осим у деловима Плана
који се односе на зону мале привреде уз Булевар
Војводе Степе која мења намену у пословање на
улазним правцима и степена заузетости у условима
изградње;
- део урбанистичке целине 7 (планирани стамбенопословни простор) где важећи План детаљне
регулације простора северно од Булевара војводе
Степе у Новом Саду ("Службени лист Града Новог
Сада" бр. 23/03 и 50/06) остаје на снази, осим у
деловима Плана који се односе на стамбенопословни простор где се
мењају правила
парцелације, тако да се не ограничава максимална
површина грађевинске парцеле;
- део урбанистичке целине 7 – локалитет 1 (према
графичком приказу 3.5) где важећи План детаљне
регулације простора северно од Булевара војводе
Степе у Новом Саду ("Службени лист Града Новог
Сада" бр. 23/03 и 50/06) остаје на снази, осим у деловима Плана који се односе на промену намена
на локалитету 1 из заштитног зеленила, пословниx
садржаја и стамбено-пословног простора у саобраћајницу;
- део урбанистичке целине 7 – локалитет 2 (према
графичком приказу 3.5) где важећи План детаљне
регулације простора северно од Булевара војводе
Степе у Новом Саду ("Службени лист Града Новог
Сада" бр. 23/03 и 50/06) остаје на снази, осим у делу локалитета 2 где се мења намена из саобраћајних површина у стамбено-пословни простор, а за
ту намену мењају се правила парцелације у важећем плану детаљне регулације;
- део урбанистичке целине 7 – локалитет 3 (према
графичком приказу 3.6) где важећи План детаљне
регулације простора северно од Булевара војводе
Степе у Новом Саду ("Службени лист Града Новог
Сада" бр. 23/03 и 50/06) остаје на снази, осим у деловима Плана који се односе на планирану регулацију саобраћајнице која се сужава, те се на
локалитету 3 мења намена из саобраћајне површине у стамбено-пословни простор и пољопривредне
површине испод енергетског коридора;
- део урбанистичке целине 1 – локалитет 4 (према
графичком приказу 3.7) где важећи план детаљне
регулације подручја становања "Сајлово" у Новом
Саду ("Службени лист Града Новог Сада" број
27/07) остаје на снази, осим у деловима Плана који
се односе на промену намене на локалитету 4 из
планиране саобраћајнице у породично становање;
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- део урбанистичке целине 1 – локалитет 5 (према
графичком приказу 3.8) гдe важећи План детаљне
регулације подручја становања "Сајлово" у Новом
Саду ("Службени лист Града Новог Сада" број
27/07) остаје на снази, осим у делу Плана који се
односи на планирану намену на локалитету 5 где
се у оквиру општеградског центра планирају и верски објекти, и мења се подела на јавно и остало
грађевинско земљиште.

7.2. Урбанистичке целине за које су основ за
реализацију важећи планови детаљне
регулације
Просторна целина 1 – "Сајлово" реализоваће се на
основу важећих планова детаљне регулације: План детаљне регулације подручја становања "Сајлово" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" број
27/07) и План детаљне регулације простора намењеног
за проширење "Сајлова" у Новом Саду ("Службени лист
Града Новог Сада" број 40/10), осим у сегментима означеним као Локалитет 4 и Локалитет 5.
Део просторнe целине 2 – Градско гробље реализоваће се на основу важећег плана детаљне регулације
Градског гробља у Новом Саду ("Службени лист Града
Новог Сада" број 15/07).
Просторна целина 7 – пословање на улазним правцима реализоваће се на основу важећег Плана детаљне регулације простора северно од Булевара војводе
Степе у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 23/03 и 50/06) осим у сегментима простора означеним као Локалитет 1, Локалитет 2 и Локалитет 3,
као и у вези са условима за зону мале привреде и стамбено-пословни простор.

7.3. Урбанистичке целине за које ће се донети
планови детаљне регулације
Планом се утврђују урбанистичке целине за које ће
се донети планови детаљне регулације, и то:
1. део целине 3 (простор јужно од Градског гробља);
2. део целине 2 (простор југозападно од Градског
гробља);
3. целину 4 (простор за вишепородично становање
уз Суботички булевар);
4. целину 5 (простор за спортски центар на Југовићеву);
5. део целине 7 (део простора општеградског центра северно од Булевара војводе Степе).
До доношења планова детаљне регулације забрањује се изградња на обухваћеном простору.
Приликом израде планова детаљне регулације као
упућујуће правило за јавне службе условљава се за
планиране комплексе основних школа и предшколских
установа обавезна израда урбанистичких пројеката.
Уколико се у току реализације постојећих планских
докумената укаже потреба за другачијим планским решењима, овим планом се даје могућност преиспитивања целих или делова планских докумената.
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7.4. Урбанистички план који престаје да важи
Да би се спровела концепција уређења простора
утврђена овим планом, потребно је да се већина важеће планске документације задржи, а план који престаје да важи је:
1. План детаљне регулације улазног правца код
Градског гробља у Новом Саду („Службени лист
Града Новог Сада“, број 18/10), према графичком
приказу број 4 "Начин спровођења плана".
План који престаје да важи у делу је:
1. План детаљне регулације Бистрице у Новом Саду ( „Службени лист Града Новог Сада“, број
19/2007 и 3/2010) северно од Булевара војводе
Степе у делу простора који је обухваћен овим
планом генералне регулације.

8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА И ОСТАЛИ
УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Уређење и начин коришћења простора се темељи на
принципима одрживог развоја, уравнотеженог социјалног и економског развоја, заштити животне средине, заштити и ревитализацији градитељског наслеђа, природних, културних и историјских вредности, подстицању
развојних приоритета, спречавању и заштити од природних и техничко-технолошких несрећа, планирања и
уређења простора за потребе одбране земље и посебним условима којима се површине и објекти чине приступачним особама на инвалидитетом, деци и старим
особама.
Планом се утврђују општа правила уређења која се
односе на цео простор, а потом и правила уређења и
грађења, за просторе по зонама и просторним целинама, зависно од начина спровођења.

8.1. Правила уређења и грађења за просторне
целине које се спроводе на основу овог
плана
8.1.1. Пословање на Руменачком улазном
правцу - део целине 3
Пословни садржаји
Пословни садржаји реализоваће се према следећим
урбанистичким условима максимални степен заузетости 50%, а индекс изграђености 0,5-1,5. Максималнa дозвољена спратност је до П+2.
Постојећа станица за снабдевање горивом реализована у блоку 1 се задржава уз могућност ширења на суседне парцеле ради комплетирања ширег садржаја
станица.
Објекти у приземном делу треба да буду на утврђеној грађевинској линији или дубље унутар комплекса. У
спратним деловима могући су конзолни испусти ван
утврђене грађевинске линије.
У односу на регулационе линије, планирају се грађевинске линије. За планиране објекте утврђује се грађевинска линија и то на удаљености минимално од 5 до
10 m од регулационе линије ради формирања претпростора, а препоручује се партерно озелењавање овог
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простора односно декоративна вегетација са потребним партерним уређењем.
Дозвољена спратност објеката односно пословних
садржаја је максимално П+2. Подрумска или сутеренска етажа се не препоручује.
Објекте извести од чврстих материјала, обликовно
их прилагодити функцији и конкретном локалитету. Кровови треба да су равни или благог нагиба.
Планиране пословне комплексе формирати тако да
се репрезентативнији објекти лоцирају до улице, и у делу према Градском гробљу. У пословним објектима у суседству градског гробља, планирати садржаје који не
угрожавају гробље буком, аерозагађењем и другим
штетним дејствима.
Манипулативне и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса за све кориснике парцеле користећи одговарајуће нормативе за поједине врсте делатности.
Заступљеност зелених површина на комплексу је 25%.
Комплекси се могу ограђивати транспарентном оградом, осим ако конкретна намена не условљава посебне
услове ограђивања. Препорука је да се део комплекса
од грађевинске линије до улице адекватно уреди, односно поплоча, озелени и не ограђује.
Кота пода склоништа мора бити минимално 30 cm
виша од максималног нивоа подземних вода, а пода
приземља пословних објеката 20 cm у односу на планирану нивелету.
Постојећи објекти задржавају се до реализације планираних садржаја. Чврсти објекти могу се реконструисати, доградити или заменити да би се прилагодили
планираној намени.
За комплексе површине 1 ha и више условљава се
израда урбанистичког пројекта.
За све планиране пословне садржаје утврђују се услови. Парцела мора имати излаз на јавну површину и
бити што правилнијег облика. Услови су следећи:
- минимална површина парцеле 2.500 m2,
- минимална ширина уличног фронта 25 m.
Изузетак су комплекси из делатности трговине и саобраћајно-транспортни садржаји, где се утврђују следећа правила:
- минимална површина парцеле 4.000 m2,
- минимална ширина уличног фронта 25 m.
Зелене површине
Све саобраћајнице треба да садрже дрвореде формиране према садржајима њихових попречних профила. У зависности од ширине саобраћајница дрвореди
ће бити двострани или чак и двоструки двострани код
саобраћајнице ширине 40 m. Ако се у оквиру саобраћајница налазе паркинг простори, они ће уједно бити заштићени крошњама планираних дрвореда.
Планирани паркинг простор у оквиру озелењеног
сквера (код блока 1) треба да је покривен крошњама високог листопадног дрвећа. Стабла је потребно планирати тако да се иза сваког четвртог паркинг места остави простор за дрво или оставити размак стабала 8 – 10
m у травнатој траци, како би била заштићена сва паркирана возила. Преостали део простора потребно је пар-
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терно уредити уз потребан урбани мобилијар и употпунити га декоративном вегетацијом.

објеката максималне спратности до П+2. Услови су следећи:

Озелењени сквер у склопу саобраћајница озеленити
обликованим формама ниже, партерне вегетације и
разноликог цвећа.

- пословање из области терцијарног сектора, спратности до П+2, индекс заузетости је до 50%; око 25%
укупне површине комплекса наменити саобраћајним површинама (саобраћајнице и мирујући саобраћај), а око 25% површине комплекса планирати
под зеленилом; индекс изграђености је до 1,5;

У блоковима пословних садржаја из области производног занатства, саобраћаја и комуналних делатности,
ободом комплекса обавезна је поставка зеленог заштитног појаса који треба формирати од обликованих
форми стабала високог листопадног и четинарског дрвећа. Раздвајање садржаја унутар комплекса постиже
се нижом декоративном вегетацијом и травнатим површинама. Паркинг просторе за путничке аутомобиле потребно је покрити крошњама високог листопадног дрвећа, док код оних за теретна возила треба водити
рачуна о висини крошње због високе каросерије и маневрисања. Минимална површина под зеленилом у
овим блоковима треба да буде 25% површине комплекса.

8.2. Правила уређења и грађења за просторне
целине које се спроводе на основу плана
генералне регулације и плана детаљне
регулације

8.1.2. Станица за снабдевање горивом - део
целине 4

8.2.1. Пословање на улазним правцима северно
од Булевара војводе Степе у Новом Саду
- део целине 7

Станица за снабдевање горивом на Суботичком булевару формира се од делова парцела 540/1 и 540/41.
Станица опслужује саобраћај у смеру ка југу, од Руменачког пута ка Булевару војводе Степе. Парцела станице је дефинисана тако да је омогућено кретање пешака
и бициклиста и реализација инфраструктуре дуж Суботичког булевара. Планом се омогућава изградња следећих садржаја станице за снабдевање горивом: објекат бензинске станице, продавница са рестораном,
тераса, надстрешница, подземне цистерне резервоара
за гориво (максимално 300.000 l), подземна цистерна
резервоара за Т.Н.Г. (1 х 30.000 l), острва са пумпним
аутоматима, аутоперионица са пратећим садржајима,
сепаратор, трансформаторска станица, агрегат, манипулативни простор (саобраћајнице), паркинг и контејнер
за смеће. Планирани садржаји реализоваће се уз услове: дозвољени индекс заузетости 30%, индекс изграђености 0,3, а спратност П. У оквиру регулације Суботичког булевара планира се изградња приступних
саобраћајница коловозу Суботичког булевара, на који
се прикључује станица. Комплекс намењен станици за
снабдевање горивом ће испоштовати све мере заштите
које таква врста објеката треба да испуни. Обухват сегмента и графички елементи урбанистичке регулације
дефинисани су у графичком приказу.

8.1.3. Породично становање - део целине 6
Услови за изградњу породичних објеката су: минимална површина парцеле 200m2 за објекте у низу спратности П+1, уз максималну заузетост парцела до 50 % и
грађевинску линију на удаљености 0-5 m од регулационе линије.

- на графичком приказу 3.4 планирано је саобраћајно решење са оквирним положајем прикључка преко режијске саобраћајнице, директно до коловоза
на Булевару војводе Степе.

Пословање је планирано према важећем Плану детаљне регулације простора северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду ("Службени лист Града Новог
Сада" бр. 23/03 и 50/06). Планира се промена намене
пословања у радним зонама у пословање на улазним
правцима. Концептом генералног урбанистичког плана
града Новог Сада до 2030. године, усаглашавају се следећи параметри који важе за новоформиране парцеле,
али и за постојеће комплексе који се могу доградити до
максималног степена заузетости 50% према графичком приказу број 3. “Претежна намена простора са планом саобраћаја, регулације и нивелације” у Р 1:5000 и
графичком приказу број 4 "Начин спровођења плана", у
размери 1:10000.

8.2.2. Стамбено-пословни простор
- део целине 7
Стамбено-пословни простор у зони мешовите намене
је планиран према важећем Плану детаљне регулације
простора северно од Булевара војводе Степе у Новом
Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 23/03 и
50/06) где важећи План детаљне регулације остаје на
снази, осим у деловима Плана за правила парцелације
за зону мешовите намене (стамбено-пословни простор), тако да се не ограничава максимална површина
грађевинске парцеле, а према графичком приказу број
3. “Претежна намена простора са планом саобраћаја,
регулације и нивелације” у Р 1:5000 и графичком
приказу број 4 "Начин спровођења плана", у размери
1:10000.

8.2.3. Појединачни локалитети
8.1.4. Општеградски центар - део целине 7
Део ове просторне целине намењен је општеградском центру, уз Булевар војводе Степе, у близини Булевара Европе – парцела број 5843/2 КО Нови Сад I .На
наведеној парцели потребно је планирати изградњу

На графичким приказима "Претежна намене простора, саобраћаја, регулације и нивелације" у Р 1:1000 и
2500 датим засебно за Локалитет 1 и 2, Локалитет 3,
Локалитет 4 и Локалитет 5, дефинисани су сви технички
елементи потребни за реализацију, а локалитети су посебно назначени.
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Локалитет 1
На деоници продужетка новопланиране улице је
овим планом незнатно коригована траса, у односу на
трасу дату Планом детаљне регулације простора северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 23/03 и 50/06), у циљу
прилагођавања Концепту генералног урбанистичког
плана града Новог Сада до 2030.г. према графичком
приказу број 3.5. у Р 1:2500. Попречни профил продужетка новопланиране улице дат је у графичком прилогу.
Локалитет 2
Локалитет 2 је намењен стамбено-пословном простору, са условима уређења и изградње за стамбенопословни простор из важећег Плана детаљне регулације простора северно од Булевара војводе Степе у
Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр.
23/03 и 50/06) према графичком приказу број 3.5. у Р
1:2500.
На парцели број 708/2 између осовинских тачака
10197 и 10198 мења се намена саобраћајнице у стамбено-пословни простор, површине око 1570 m2. Примењиваће се услови изградње према Плану детаљне регулације простора северно од Булевара војводе Степе у
Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада” бр.
23/03 и 50/06), осим правила парцелације, тако да се на
површинама намењеним за стамбено-пословни простор не ограничава максимална површина грађевинске
парцеле.
Локалитет 3
Локалитет 3 је намењен стамбено-пословном простору, саобраћајници и пољопривредним површинама
испод енергетског коридора са условима уређења и изградње за стамбено-пословни простор из важећег Плана детаљне регулације простора северно од Булевара
војводе Степе у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 23/03 и 50/06) према графичком приказу
број 3.6. у Р 1:1000.
Планира се нова регулациона ширина улице од 12
m, и то симетрично од осовине између тачака 10304 и
10207, на удаљености 6 m од осовине. Попречни профил новопланиране улице дат је у графичком прилогу.
Локалитет 4
Локалитет 2 на Сајлову је намењен породичном становању, са условима уређења и изградње за породично
становање из важећег Плана детаљне регулације подручја становања "Сајлово" у Новом Саду ("Службени
лист Града Новог Сада" број 27/07), уместо планиране
регулације улице према графичком приказу број 3.7. у Р
1:1000.
Локалитет 5
Локалитет 5 на Сајлову је намењен централним функцијама према графичком приказу број 3.8. у Р 1:1000,
са условима уређења и изградње за централне функције из важећег Плана детаљне регулације подручја
становања "Сајлово" у Новом Саду ("Службени лист
Града Новог Сада" број 27/07) осим у делу плана који
се односи на поделу земљишта на јавно и остало. На
јужном делу парцеле 9118 КО Нови Сад IV која је намењена за централне функције, на углу Улице Сајлово
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37 и Улице Горње Сајлово, из јавне површине издвојиће
се површина димензија 10х20 m за изградњу верског
објекта цркве и површина димензија 10х11 m за изградњу парохијског дома спратности П+1+Пк, као остало грађевинско земљиште.
У намени централних функција планирају се садржаји културе, администрације, пословни простор и
верски објекти. Планира се објекат месне заједнице
према исходованој документацији.

8.3. Упућујућа правила уређења за делове
урбанистичких целина за које је одређена
даља планска разрада
У оквиру ових целина издвајају се намене за које се
дају следећи усмеравајући услови за израду планова
детаљне регулације.

8.3.1. Пословање на улазном правцу
– део целине 3
Подручје које треба обухватити плановима налази
се уз новопланирану улицу јужно од Градског гробља и
дуж Суботичког булевара (продужетка Булевара Европе).
Постојеће комплексе пословања и производног занатства, који задовољавају прописане услове, треба
задржати. Нове пословне садржаје треба планирати уз
услове заузетости до 50%, спратности до П+2, а величине комплекса од 2500 m2 до 4000 m2.
Пословни садржаји реализоваће се према следећим
показатељима: максимални индекс заузетости 50%, а
индекс изграђености 0,5-1,5. Максималнa дозвољена
спратност је до П+2. Минимална површина парцеле зависи од врсте делатности која се реализује и креће се
од 2500 до 4000 m2.
Уколико се у делу блокова према Градском гробљу
реализују садржаји производног занатства везани за
функцију гробља, могуће их је реализовати на мањим
комплексима, а не мање од 800 m2.
Постојећа станица за снабдевање горивом се задржава уз могућност ширења.
Блокови који се налазе уз парк могу бити и мешовите
намене. У овој зони дозвољена је организација мањих
комплекса максималног степена заузетости 50%, а планирана спратност објеката је до П+1 (П+2). Код пословно-стамбених објеката дозвољено је учешће становања
максимално до 40% од укупно изграђене површине под
објектима, а препоручено је да учешће становања буде
у виду организације једне стамбене јединице. Могуће је
становање реализовати у засебном објекту, али пословање је примарна категорија, што је важна чињеница у
организацији комплекса, јер је пословање увек оријентисано према улици.

8.3.2. Вишепородично становање
– део целине 6 и целина 4
Вишепородично становање – део целине 6
Вишепородично становање високих густина:
- минимална површина парцеле је 600 m2;
- индекс заузетости парцела је до 35%.
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Вишепородично становање средњих густина:
- минимална површина парцеле је 600 m2;
- индекс заузетости парцела је до 35%;
- спратност објекта је П+2+Пк до П+4+Пк, и П+4+Пк
до П+6+Пк према графичком приказу "Претежна намена простора са планом саобраћаја, регулације и
нивелације" у Р 1 : 5000.
Вишепородично становање ниских и средњих густина, дозвољена спратност објекта је до П+2+Пк.
- индекс заузетости парцела је до 35 %;
- минимална површина парцеле је 600 m2;
- у намени вишепородично становање обезбеђује се
паркирање возила према нормативу: паркинг или
гаражно место на сваких 70 m2 бруто површине. Возила се, по правилу, паркирају на парцели стамбене зграде, односно на начин утврђен планом детаљне регулације.
Блок вишепородичног становања јужно од блока
породичног становања – део целине 6
Блок површине 0,9ha је намењен вишепородичном
становању спратности од П+2+Пк до П+4+Пк према
графичком приказу број 3.3. у Р 1:1000.
Предлажу се грађевинске линије објеката како би
се формирала зона за изградњу у облику ћириличног
слова П. Режим коришћења простора унутар овог блока
је остало земљиште.
Вишепородично становање дуж Суботичког
булевара – целина 4
Вишепородично становање високих густина:
- индекс заузетости блока је до 20%;
- спратност објекта је П+5, а могућа је спратност до
П+10 за објекте који би својим положајем на угловима блокова представљали висинске репере (акценте);
- кров је плитак кос кров или раван кров;
- у намени вишепородично становање обезбеђује се
паркирање возила према нормативу: паркинг или
гаражно место на сваких 70 m2 бруто површине. Возила се, по правилу, паркирају на парцели стамбене зграде, односно на начин утврђен планом детаљне регулације.
Потребно је применити опште мере заштите евидентираних непокретних културних добара.

8.3.3. Породично становање - део целине 6
Породично становање планира се према следећим
условима:
- величина парцеле је 500-600 m2;
- степен заузетости парцеле је до 40%;
- спратност објекта је П+1+Пк.

8.3.4. Спортски центар - целина 5
Планиран садржај спортског центра је хиподром, а
остали садржаји могу бити: аквапарк или комплекс от-
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ворених и затворених базена, фудбалска игралишта,
спортске дворане, тениски терени, клизалиште, скејт
борд парк, атлетско борилиште и спортски терени на
отвореном.
Максимална спратност објеката је П+2 или високо
приземље са галеријом.
Максималан индекс заузетости износи до 25%.
Отворени спортски терени заузимају максимално
25% од површине парцеле, у изузетном случају до 40%
уколико постоји већа потреба за отвореним спортским
теренима, уместо спортских објеката за које је онда
максималан индекс заузетости до 10%;
Минимално учешће слободних и зелених површина
износи 50%.
Озелењавање
Зеленило спортског центра треба да буде распоређено на такав начин да су обезбеђени услови за заштиту од негативних утицаја спољашње средине.У
већини случајева неопходно је да око 50% површине
буде под зеленилом, које прожима читав спортски комплекс, одваја игралишта и формира издвојене целине.
Спортске површине и објекте треба лоцирати компактно, а озелењавање предвидети у геометријском
стилу у циљу међусобног раздвајања поменутих површина. Зона спортских игара и забаве може да се реши
слободније, пожељно је стварање система мањих
пољана за игру, покривених травњаком отпорним на гажење, засенчених шетних стаза и алеја, а такође и површина за игру деце, платоа за миран одмор и др.
Обавезно је формирање зеленог заштитног појаса
ободом целог комплекса ради стварања бољих услова
за спровођење спортских активности, као и за изолацију
игралишта од извора прашине, гасова, буке и ветра.
Декоративност и живост целокупног простора ће се
постићи увођењем водених површина, стаза, издвојених декоративно поплочаних одморишта и дечијих игралишта са одговарајућим елементима и потребним
мобилијаром.

8.3.5.

Јавне службе

Основне школе и предшколске установе
Простори намењени за основне школе и предшколске установе одређују се за јавне површине. Препоручује
се за предшколску установу норматив да је обухват деце 5,0% од броја становника и да је потребно 35 m2
земљишта по детету. Такође, за основну школу узет је
норматив да је обухват школске деце 8% од броја становника и да је потребно 30 m2 земљишта по детету.
У целини 6 планирани простор за школу је 2,40 ha, а
за предшколску установу је 1,01 ha.
У целини 4 планирани простор за школу је 1,20 ha, а
за предшколску установу 1,26 ha.
Услов за уређење јавних површина намењених за
основне школе и предшколске установе, односно за изградњу објеката у том комплексу је израда плана детаљне регулације и затим разрада урбанистичким пројектом
за наведене комплексе, уз поштовање предложених капацитета. Планом детаљне регулације се може плани-
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рати промена површина комплекса основних школа и
предшколских установа према потреби, а могуће је померање граница комплекса основних школа и предшколских установа.
У целини 4 могућа је током израде плана детаљне
регулације промена микролокација планираних комплекса за јавне службе.
Максимална дозвољена спратност планираног објекта основне школе је П+2, док је максимални индекс заузетости комплекса 25% са толеранцијом до +10%, када
то захтевају просторни услови комплекса.
Максимална дозвољена спратност објекта дечије установе је П+1, или П+Пк, а у изузетним случајевима
П+1+Пк. Максимални индекс заузетости износи 25%, у
изузетним случајевима са толеранцијом до +10%, када
то захтевају просторни услови комплекса.

8.3.6. Археолошки парк – део целине 3
Планира се комплекс који ће имати више функционалних потцелина:
- тематски парк где ће бити приказане ископине
(реконструкција и презентација археолошких
налаза "in situ"),
- целина са музејом и амфитеатром која ће имати
образовну функцију,
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8.3.9. Зелене површине
Планиране тргове (скверове), парковски уређене
површине треба попунити декоративном високом вегетацијом, травњаком отпорним на гажење и партерним
уређењем са неопходним урбаним мобилијаром.

8.3.10. Проширење Градског гробља
Планирано проширење гробља предвиђено је према
југозападу. Концепт уређења усагласиће се са уређењем
постојећег гробља.
Основни концепт организације и обликовања гробља
као целине је наглашено пејзажног карактера, што треба поштовати и у концепту уређења простора за проширење. Сама основа гробља шематски је постављена,
са повезивањем свих потребних функција на целом
комплексу, као и у односу на шири, околни простор.
У концепту уређења простора за проширење Градског гробља треба поставити гробна поља у пејзажно
окружење настављајући шематски распоред планираних гробних поља из другог дела гробља. Могућа је изградња пратећих објеката и додатног улаза у проширење гробља
уколико планирани објекти у другом
делу гробља не задовољавају планиране потребе проширења гробља.

- парковски уређене површине

8.3.11. Општеградски центар - део целине 7

- и пратеће сервисне површине са паркингом за
аутомобиле и аутобусе.

Део целине 7 који обухвата простор намењен је општеградском центру, зеленим површинама, трансформаторској станици и саобраћајним површинама.

За изградњу и уређење комплекса се условљава
расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса
(на основу услова надлежног завода за заштиту споменика). Планирани археолошки парк у наставку заштитног зеленог појаса такође представља сегмент зеленог
прстена заштитног зеленила око града.

8.3.7. Парк
Широки простори планираног пејзажног парка "Југовићево" са Градским гробљем и Епархијом "Сајлово"
надовезују се на западни зелени полукружни коридор и
тако чине целину заштитног зеленила града.
Према Генералном плану пејзажни парк "Југовићево"
има истакнуту рекреативну, заштитну и амбијенталну
улогу у односу на градску територију.
Парковска површина, треба да је конципирана као
пејзажни парк са богатим зеленилом укомпонованим са
елементима линеарних архитектонских форми, широким стазама, великим отвореним травнатим просторима и везом преко дрвореда са градским ткивом.

За општеградски центар услови су следећи:
- садржаји општеградског центра могу бити: пословање, јавне службе, садржаји културе (друштвени
дом, позориште, биоскоп, музеј, галерија), становање и слично;
- у оквиру ове намене могуће је планирати становање до 30% укупне површине објеката;
- око 25% површине комплекса планирати под зеленилом, а око 25% укупне површине комплекса је
намењено саобраћајним површинама (саобраћајнице и мирујући саобраћај);
- индекс заузетости је до 50%;
- индекс изграђености је до 2,0;
- спратност објеката од П+2 до П+4.
Препоручује се да се за уређење овог простора распише урбанистичко-архитектонски конкурс, јер је
положај локације атрактиван на углу два булевара, и
обликовно треба да допринесе формирању модерног
изгледа Булевара Европе.

8.4.
8.3.8. Заштитно зеленило
Заштитни зелени појас уз гробље, као део зеленог
коридора, треба да садржи велики проценат високог зеленила, дрвеће у више редова. Ту могу бити провучене
и стазе за шетање чинећи тако алеје које ће се даље
надовезати на стазе пејзажног парка.

Услови за уређење и прикључење на
инфраструктуру

Правила за уређење саобраћајне инфраструктуре
Ради обезбеђења приступа на парцеле, обавезна је
изградња колско-пешачких пролаза кроз објекте (пасажа) минималне ширине 3,5m и висине 4m.

5. април 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а
све у функцији вођења, раздвајања и обележавања
различитих намена саобраћајних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну сврху
код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација). Коловоз и бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним застором, а ивичњаци морају бити
беле боје.
Паркинзи могу бити уређени и тзв. ‘’перфорираним
плочама’’, ‘’префабрикованим танкостеним пластичним’’, или сличним елементима који обезбеђују услове
стабилности подлоге, довољне за навожење возила и
истовремено омогућавају одржавање ниског растиња.
Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.
S.234 којим су дефинисане мере и начин обележавања
места за паркирање за различите врсте паркирања. У
оквиру паркиралишта, где је то планирано, резервисати
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 у зградама и околини.
На местима где то услови дозвољавају, а постоје
потребе, могућа је изградња јавних паркинга (иако нису
уцртани у графичким приказима и профилима улица).
Реализацију планираних стамбених и пословних
објеката мора да прати изградња саобраћајних површина и комуналне инфраструктуре, а нарочито паркинг
простора. Паркирање возила за сопствене потребе
власници вишепородичног стамбеног објекта, свих врста изградње, по правилу обезбеђују на грађевинској
парцели изван површине јавног пута, и то једно паркинг
место на 70 m2 бруто површине.
На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара
извршити типско партерно уређење тротоара у складу
са SRPS U.А9.202 који се односи на несметано кретање лица са посебним потребама у простору.
На прелазу колског прилаза парцелама преко тротоара, односно бициклистичке стазе, нивелационо решење колског прилаза мора бити такво да је тротоар у
континуитету и увек у истом нивоу. Овакво решење треба применити ради указивања на приоритетно кретање
пешака и бициклиста, у односу на возила која се крећу
колским прилазом.
Саобраћајно техничко решење јавних гаража решаваће се у оквиру пројекта објекта уз задовољење свих
услова који су наведени у Правилнику о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од
пожара и експлозија (‘’Службени лист СЦГ’’, број 31/05).
Најмања планирана ширина коловоза је 5 m. Уже су
само по неке једносмерне и унутар блоковске саобраћајнице које су минималне ширине 3 m. Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су минимално 6 m,
осим унутар блоковских саобраћајница где могу износити и 3 m. На саобраћајницама где саобраћају возила
јавног градског превоза путника радијуси кривина треба да су 12 m. Двосмерни тротоари су минималне ширине 1,6 m, док двосмерне бициклистичке стазе морају
бити ширине 2 m.
Ширина паркинг простора за управно паркирање износи 2,30 m а дужина од 4,80 до 5,0 m.
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Саобраћајни услови који морају бити задовољени
типом кружне површинске раскрснице:
- изградња максимално 2+2 саобраћајне траке,
- прилазни краци морају бити подједнако оптерећени,
- не примењује се семафорска сигнализација,
- захтеван је већи ниво безбедности у саобраћају,
- морају се остварити просторне могућности за изградњу кружне раскрснице,
- капацитет постављања возила на раскрсницама
које су мало или средње оптерећене износи: максимално 3400 возила/сат у самој раскрсници или
максимално 2400 возила/сат по једном прилазу.
Услови за израду плана, а према Закону о железници (''Службени гласник РС'', број 18/05) и Закону о безбедности у железничком саобраћају (''Службени лист
СРЈ'', бр. 60/98 и 36/99-исправка и ''Службени гласник
РС'', број 101/05-др.закон) као и другим прописима који
важе на железници, су следећи:
1. Пружни појас је простор између железничких колосека, земљиште испод колосека лево и десно
поред крајњих колосека, на одстојању од најмање
8 метара, рачунајући од осе крајњих колосека, као
и ваздушни простор изнад пруге у висини од 14
метара код далековода напона преко 220 kV, рачунајући од горње ивице шине,
2. У пружном појасу могу се градити само објекти и
постројења у власништву железнице, а изузетно,
уз претходну сагласност ЈП "Железнице Србије",
могу се градити објекти и постројења других предузећа који служе за утовар и истовар ствари на
железници,
3. У заштитном пружном појасу, ширине 200 метара,
се може планирати грађење пословних, помоћних
и сличних објеката, копање бунара, резервоара,
септичких јама, подизање далековода, али не
ближе од 25 метара рачунајући од осе крајњег колосека,
4. Грађење стамбених објеката (кућа и зграда) није
могуће планирати на растојању мањем од 25 метара,
5. На растојању мањем од 25 метара могуће је планирати уређење простора изградњом саобраћајница, паркинг простора као и зелених површина
при чему треба водити рачуна да високо растиње
мора бити на растојању већем од 10 метара у односу на осу колосека железничких пруга,
6. У заштитном пружном појасу се може планирати
паралелно вођење трасе каблова, електричних
водова ниског напона, водовода, канализације и
других цевовода, али не ближе од 8 метара рачунајући од осе крајњих колосека; тачније ван границе железничког земљишта,
7. За сваки продор комуналне инфраструктуре кроз
труп железничке пруге потребно је обратити се
Сектору за стратегију и развој ЈП "Железнице Србије" за издавање техничких услова за
пројектовање и изградњу предметне инфраструктуре,
8. Укрштај железничке пруге са јавним путевима изводи се њиховим свођењем на најнеопходнији
број, усмеравањем два или више јавних путева на
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заједничко место укрштања. Размак између два
укрштаја пруге и јавног пута не може да буде
мањи од 2000 m. Укрштање железничке пруге са
некатегорисаним путевима изводи се усмеравањем тих путева на најближи јавни пут, који се
укршта са односном пругом. Ако то није могуће,
треба међусобно повезати некатегорисане путеве
и извести њихово укрштање са пругом на заједничком месту,

планиране гасоводне мреже до мерно-регулационог сета. 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 надлежног дистрибутера.

9. Пре дефинисања саобраћајница у предметном
плану, потребно је да се за сваки планирани
укрштај градске и железничке инфраструктуре
појединачно, прибави сагласност ЈП-а "Железнице Србије",

Прикључење објеката у топлификациони систем решити изградњом вреловодног прикључка од постојеће
или планиране вреловодне мреже, или постављањем
топлотне подстанице у посебној просторији у објекту, у
подруму (сутерену) или приземљу објекта. У том случају
до подстанице је потребно изградити вреловодни прикључак од постојеће или планиране вреловодне мреже.
Детаљније услове за прикључење прибавити ЈКП
“Новосадска топлана”.

10. При планирању денивелисаних укрштаја пруге и
пута изградњом друмских надвожњака и подвожњака, сви елементи ових објеката требају бити усклађени са елементима пруге на којој се ови
објекти планирају. Висина доње ивице конструкције друмског надвожњака изнад пруге биће дефинисана у оквиру посебних техничких услова ЈП
"Железнице Србије",
11. При изради техничке (пројектне) документације за
градњу објеката у заштитном пружном појасу инвеститор односно његов пројектан је дужан да се
обрати ЈП-у "Железнице Србије", Сектору за стратегију и развој, за давање услова за пројектовање, као и због сагласности на пројектну документацију за градњу у заштитном пружном појасу
у коридору железничке пруге а у складу са Законом о железници.
Правила за уређење водне инфраструктуре
Водомер сместити у просторију за водомер у оквиру
објекта, или у склониште за водомер (водомерни шахт).
Склониште за водомер сместити ван регулације улице и на парцели корисника, на удаљености највише
0,5m од регулационе линије.
Прикључни канализациони шахт (ревизиони шахт)
сместити ван регулације улице и на парцели корисника,
на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије.
Прикључење сутеренских просторија није могуће,
осим ако се обезбеди аутономни систем за препумпавање, у надлежности корисника.
Услови за прикључење на електроенергетску
мрежу
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу
решити изградњом прикључка који се састоји од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити
подземно, од постојећег или планираног вода у улици,
или директно из трансформаторске станице. Детаљније
услове за прикључење и изградњу прикључног вода и
положај
КПК
и
ОММ-а
прибавити
од
Електродистрибуције "Нови Сад".
Услови за прикључење на гасоводну мрежу
Прикључење објеката у гасификациони систем решити изградњом гасног прикључка од постојеће или

Услови за прикључење на вреловодну мрежу

Услови за прикључење на телекомуникациону
мрежу
Прикључење објеката у телекомуникациони систем
решити изградњом прикључка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или планиране уличне мреже до приступачног места на фасади
објекта у коме ће бити смештен типски телекомуникациони орман. Детаљније услове за прикључење
прибавити од надлежног оператера.
Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног дистрибутера.

9. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И
ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА,
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ
ДЕЈСТАВА
Према процени која је рађена за Генерални план,
постоји могућност да град угрозе елементарне непогоде, које настају деловањем природних сила: поплаве од
спољних и унутрашњих вода, нагомилавање леда на
водотоцима, земљотреси, олујни ветрови, снежни наноси, одроњавање и клизање земљишта и сличне појаве.
Са елементарним непогодама се изједначују и следеће
катастрофе, уколико су већих размера: експлозије, пожари, епидемије, хемијска и радиоактивна загађења
ваздуха, воде и намирница.
Мере заштите од ратних дејстава
За потребе одбране и склањања становништва и материјалних добара планира се изградња одређене врсте заштитних објеката, у зависности од намене простора (пословање у радним зонама и на улазним правцима,
породично становање и сл.).
Степен заштите од механичког удара утврђује се на
основу степена угрожености, у складу са условима надлежног министарства одбране.
Планирају се двонаменска склоништа. Мирнодопска
намена се планом не утврђује, али треба да буде у функцији основне намене.
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Капацитет склоништа се одређује према броју корисника.

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

Димензионисање и садржај склоништа, величине
појединих просторија, као и остале просторне и техничке елементе утврдити у складу са капацитетом, а према
Техничким прописима за склоништа и друге заштитне
објекте ("Службени војни лист", број 13/98), а детаљније
је прецизирано у Анексу плана – Урбанистичке мере заштите.

Омогућава се коришћење постојећих и планира изградња нових ватрогасних хидраната у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", број
30/91).

Кота пода склоништа мора бити минимално 30 cm
виша од максималног нивоа подземних вода.
Пројектно-техничку документацију за склоништа потребно је израдити у складу са Техничким прописима за
склоништа и друге заштитне објекте, чију примену контролише Министарство одбране које издаје и одобрење
за његову употребу.
Услови заштите од елементарних непогода
и других катастрофа
Према процени која је рађена за Генерални план,
постоји могућност да град угрозе елементарне непогоде, које настају деловањем природних сила: поплаве од
спољних и унутрашњих вода, нагомилавање леда на
водотоцима, земљотреси, олујни ветрови, снежни наноси, одроњавање и клизање земљишта и сличне појаве.
Са елементарним непогодама се изједначују и следеће
катастрофе, уколико су већих размера: експлозије, пожари, епидемије, хемијска и радиоактивна загађења
ваздуха, воде и намирница.
Мере заштите од земљотреса
Највећи део територије града Новог Сада спада у
зону угрожену земљотресима јачине 8° МСЅ, док један
део бачке стране града спада у зону од 7° МСЅ скале,
иако не постоји карта сеизмичке микрорејонизације.
Ради заштите од потреса максимално очекиваног
удара од 8° МСЅ скале, објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са Правилником о техничким
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81,
49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
Мере заштите од пожара
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.
Урбанистичке мере заштите дефинисане у циљу
смањења угрожености од пожара, детаљније су приказане у Анексу плана – Урбанистичке мере заштите.
Ради заштите од пожара, урбанистичко-архитектонским решењем омогућава се приступ ватрогасним возилима око свих објеката, у складу са Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини
објекта повећаног ризика од пожара ("Службени лист
СРЈ", број 8/95).
Гараже за путничке аутомобиле морају у свему бити
пројектоване у складу са Правилником о техничким за-

У складу са чланом 33., 34. и 35. Закона о заштити
од пожара ("Службени гласник СРС", број 111/09), инвеститор мора прибавити сагласност на техничку документацију од МУП-а Србије, Одељење за заштиту и
спасавање у Новом Саду.
Услови за несметано кретање и приступ особама
са инвалидитетом, деци и старим особама
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити Правилник о условима за
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник Републике Србије",
број 18/97).
У оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг
места за управно паркирање возила инвалида, у складу са стандардом SRPS V. А9. 204.
Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбеди несметано кретање хендикепираних и инвалидних
особа, у свему према важећем Правилнику о условима
за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих хендикепираних и инвалидних лица.

10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ
ДОБАРА
Унутар граница овог плана, у евиденцији Завода за
заштиту споменика културе Града Новог Сада налазе се
археолошки локалитети, евидентирана су непокретна
културна добра и утврђен је списак објеката за
претходну заштиту.
Археолошки локалитет на Сајлову
Вишеслојни археолошки локалитет на потесу "Сајлово" у Новом Саду је евидентиран као добро које ужива
претходну заштиту.
„Резултати заштитних археолошких истраживања
која су током 2010. године обављена на простору Сајлова (рекогносцирање терена, геомагнетна истраживања и ископавања) на основу којих је утврђено постојање великог и веома добро очуваног археолошког
налазишта хоризонталне стратиграфије у хронолошком
распону од неолита до позног средњег века, донели су
научне доказе којима је потврђен континуитет насељавања у Новом Саду од времена најстаријих земљорадника до данас.“
„Ископавањима је истражено и документовано 210
непокретних археолошких објеката: стамбених (куће земунице, полуземунице, надземне куће, колибе); економских (оставе, силоси и трапови); комуналних: отпад-
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не јаме и одводни ровови и канали; пронађене су и две
скелетне некрополе и обиље покретних археолошких
налаза у затвореним целинама (употребни предмети,
занатски производи, делови покућства, прилози у гробовима, статусни симболи...).
Хронологија:
1) Део насеља и део некрополе из најстаријег неолита (млађег каменог доба). Апсолутна хронологија од 5.500-3.500. година пре нове ере (7.500 –
5.500 година пре данашњег дана). Körös културна
група. Геомагнетна истраживања и ископавање.
2) Део некрополе и део насеља и периода енеолита
(бакарног доба). Апсолутна хронологија 3.300 –
2.900. година пре нове ере (5.500 – 4.900 година
пре данашњег дана). Tiszapolgar, Bodrogkeresztúr
културна група. Геомагнетна истраживања и ископавање.
3) Део насеља и део некрополе из времена бронзаног доба. Апсолутна хронологија 2900 - 950. године пре нове (4.900 – 2950. година пре данашњег
дана). Геомагнетна истраживања, ископавање и
рекогносцирање.
4) Део насеља из времена гвозденог доба. Апсолутна хронологија 950-0. године пре нове (2950 2000. година пре данашњег дана). Рекогносцирање и геомагнетна истраживања.
5) Део насеља из времена касне антике (III-V век).
Геомагнетна истраживања и ископавање.
6) Део некрополе из времена раног средњег века VIVII век (време Првог аварског каганата). Ископавање.
7) Део насеља из средњовековног периода (IX-XII
век). Геомагнетна истраживања, ископавање и рекогносцирање.
8) Део насеља из позносредњовековног периода
(XVII-XVIII век). Геомагнетна истраживања, ископавање и рекогносцирање.
Научно потврђени и документовани контекст и налаз, односно непокретни и покретни археолошки налази, пронађени на Сајлову, од изузетног су значаја за
очување културног наслеђа Новог Сада и шире.“
„Зато се на основу Закона о културним добрима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 71/94)
и Европске конвенције о заштити археолошког
наслеђа (La Valeta 1992.), утврђују следеће мере
заштите простора:
1) успостављање заштићеног археолошког подручја
(карта заштите простора на основу садашњих
сазнања, у прилогу),
2) утврђивање режима заштите,
3) спречавање сваког незаконитог ископавања или
премештања елемената археолошког наслеђа,
4) интегрална заштита археолошког наслеђа: политикама планирања које су осмишљене тако да
обезбеде стварање уравнотежених стратегија
развоја и заштите, конзервације и унапређивања
простора од интереса за очување културног и
природног наслеђа,
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5) при изради студија о утицају на животну средину
и доношењу одлука које из њих произилазе водити рачуна о археолошком налазишту и његовом
окружењу,
6) Уколико је могуће, приликом планирања намене
простора у оквиру развојних планова, предвидети
отварање археолошког налазишта за јавност, подизањем грађевина неопходних за пријем већег
броја посетилаца (заштита и презентација наслеђа у оквиру археолошког парка, конзервација
и одржавање археолошког наслеђа in situ), која
неће негативно утицати на археолошки и научни
карактер налазишта и његове околине, а која ће у
оквиру културног туризма бити исплативи ресурс.
7) Уколико је могуће, предвидети локацију за археолошки парк, конзервацију и презентацију наслеђа
in situ, на простору уз Булевар Европе и Руменачки пут, у аутентичном окружењу у којем су очувани сви природни ресурси који су кориштени за
градњу насеља почевши од неолита до данас.
8) Предвидети у буџету, по истом основу као и студије о утицају на животну средину, неопходних
због уређења околине и просторног планирања, и
студије и прелиминарна археолошка испитивања,
проспекције, систематска истраживања и научне
извештаје, као и потпуно објављивање и обраду
налаза.“
Локалитет са археолошким садржајем у кругу
касарне Југовићево
„1939. године, приликом градње аеродромске писте,
откривено је више археолошких предмета , који су 1940.
године предати Матици српској, а која их је, приликом
оснивања Војвођанског музеја, предала у оснивачки
фонд.. Записано је да је тoм приликом откривена једна
бронзанодобна остава, грнчарија, „људски и
животињски костурови“. Музеј Града Новог Сада је
1984. године вршио мања сондажна ископавања у кругу
касарне, и том приликом је истражен део скелетне
некрополе из времена аварске доминације на овим
просторима. Хронологија: крај бронзаног доба – период
остава (око 1000. године пре нове ере) и средњи век
(VIII/IX).
Мере заштите:
1) Пре било какве изградње, обавеза инвеститора је
да исходују претпројектне услове Службе заштите.
2) На простору касарне Југовићево морају се најпре
обавити претходна заштитна археолошка
истраживања на основу којих би се утврдило
евентуално постојање и распростирање археолошког налазишта, те у складу са тим и утврдити
даље мере заштите простора.“
На списку Претходне заштите налазе се следећи
објекти:
1. Управна зграда команде (саграђена 1935. год.)
2. Стражара (саграђена 1933. год.)
3. Некадашња интендантска радионица, данас соба
за посете (саграђена 1935. год.)
4. Војнички клуб (саграђен 1933. год.)
5. Подофицирски павиљон (саграђен 1932. год.)
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Јавни споменици
1. Биста Слободану Бајићу Паји, попрсје од бронзе, димензија 67/66 cm, постављена на постаменту од зиданог клесаног камена димензија
136/83/50 cm, на постаменту од белог камена димензија 50/30 cm, рад вајара Павла Радовановића из Новог Сада, постављена 1983. год., у кругу касарне “Југовићево”, Авијатичарска бр. 24 у
Новом Саду.
2. “Авионско крило” од алуминијума, висине 450
cm, ширине у просеку 200 cm на постаменту од
бетона димензија 225/225/20 cm, рад непознатог
аутора, постављен 1969. год. у кругу касарне “Југовићево”, Авијатичарска бр. 24 у Новом Саду.
3. Спомен–плоча од црног мермера, рад непознатог каменоресца, постављена 1996. год. , непосредно испред споменика (са леве стране) “Авионско крило” у кругу касарне “Југовићево”.
4. Спомен–плоча од црног мермера, рад непознетог каменоресца, постављена 2004. год. , непосредно испред споменика (са десне стране) “Авионско крило” у кругу касарне “Југовићево”.

10.1. Услови за изградњу објеката,
инфраструктуре и уређење простора
са аспекта заштите културних добара
За археолошки локалитет на Сајлову утврђени су
следећи режим и мере заштите (према графичком
приказу “Постојећа функционална организација простора” у Р 1:5000):
Зона А, за коју је предвиђен најстрожи режим заштите, захвата северни и северозападни део локалитета, простире се јужно од Руменачког пута, западно од
новоизграђене деонице Булевара Европе до Новог
гробља и мањим делом ка истоку од новоизграђеног
Булевара,
на следећим катастарским парцелама:
488/1, 488/2, 516/1, 517, 518, 519, 523, 524/1, 524/2, 525,
526, 527 и 529 К.О. Нови Сад IV и 3379/1, 3379/2 К.О. Нови Сад I.
1) На овом простору се забрањује изградња објеката и инфраструктуре, као и озелењавањe и
уређења простора, осим изградње објеката и инфраструктуре и пратећег уређења простора у
функцији археолошког парка са предвиђеним пратећим садржајима назначеним у подтачки 8.3.6.
2) Изградњи објеката и инфраструктуре у функцији
археолошког парка, као и озелењавању и уређењу
простора, претходе систематска археолошка истраживања.
3) Забрањује се промена облика терена и налаже се
заштита природних вредности у непосредном окружењу.
4) Забрањује се обрада земљишта дубоким орањем
и риголовањем, као и садња воћњака и винограда.
5) Забрањује се сађење високе вегетације, а хортикултурно озелењавање се дозвољава уз претходне услове службе заштите само на простору који
је у потпуности археолошки истражен.
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6) Забрањује се експлоатација земље, осим у сврху
презентације археолошких налаза у оквиру тематских целина археолошког парка.
7) Забрањује се просипање, одлагање и депоновање штетних материја и савременог отпада.
8) Уклањање свих реценто изграђених и бесправно
подигнутих стамбених и помоћних објеката.
9) Забрањује се неовлашћено прикупљање површинских покретних археолошких налаза.
10) Забрањује се неовлашћено ископавање.
За Зону Б су утврђени следећи режим и мере
заштите:
1) Дозвољава се изградња објеката, инфраструктуре, спортских терена, паркова као и уређење простора само уз претходно обављена систематска
археолошка истраживања.
2) Планиране пословне објекте и копмплексе формирати тако да се репрезентативнији објекти
лоцирају до археолошког парка.
3) Новоизграђени објекти морају бити репрезентативног изгледа, својим габаритом и волуменом,
као и спољашњом обрадом не смеју да конкуришу нити да умање атрактивност простора археолошког локалитета и објеката археолошког парка.
4) Зона изградње уз археолошки парк мора бити
удаљена најмање 15 m.
5) Непожељни садржаји планираних објеката у зони
пословања уз археолошки парк су: складишта,
аутоотпади, складишта расутог материјала, и
пословање које својом делатношћу визуелно, буком или на друге начине угрожавају репрезентативни простор археолошког парка.
6) Забрањује се обрада земљишта дубоким орањем
и риголовањем, као и садња воћњака и винограда, осим на простору који је у потпуности археолошки истражен.
7) Забрањује се просипање, одлагање и привремено или трајно складиштење отпадних и штетних
материја.
8) Забрањује се неовлашћено ископавање.
9) Забрањује се неовлашћено прикупљање површинских археолошких налаза.
Археолошки парк – део целине 3
На подручју предметног плана, простори посебних
културних вредности у остацима природног окружења,
као реткост у склопу урбане целине града, се свакако
морају адекватно сачувати и репрезентативно истаћи.
Изградња једног оваквог комплекса треба да буде условљена урбанистичко-архитектонским конкурсом (на
основу услова надлежног завода за заштиту споменика), којим би се тражило најбоље решење за очување и
истицање културних (старине, реткости и континуитета)
и документарних вредности (историјских, научних и образовних), на овако атрактивном положају, уз новоизграђену модерну саобраћајницу.
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Опште мере заштите евидентираних непокретних
културних добара:
− Мере заштите евидентираних непокретних културних добара утврђене су Законом. Ови објекти се не
смеју оштетити или уништити, не смеју без сагласности мењати изглед, својства или намену.
− Завод за заштиту споменика културе (заједно са
надлежном општинском службом и корисником)
стара се о овим културним добрима прописујући
конзерваторско-рестаураторске услове за предузимање мера техничке заштите. Након добијених услова треба исходовати и сагласност на техничку
документацију.

11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ СТАНИШТА ЗАШТИЋЕНИХ
И СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА
На простору плана регистрована су два станишта
заштићених и строго заштићених врста од националног
значаја:
1. Бара код Авијатичарског насеља у Новом Саду
(НСА 05) – тип станишта- ободна вегетација водених
система. На овом локалитету гнезди се велики број
птица, међу којима су и природне реткости (вивак –
Vanellus vanellus, еја мочварица – Circus aeroginosus, сеница вуга– Remiz pendulinus) и друге птице, заштићене
врсте водоземаца, гмизаваца и заштићене и ретке биљне врсте.
2. Новосадско Ново гробље (НСА 17) - тип станишта - урбани паркови и велике баште. Најзначајније
строго заштићене врсте које се задржавају и гнезде на
овом локалитету су: утина (Asio otus), жута плиска
(Oriolus oriolus), обични краљић (Regulus regulus), обична ветрушка (Falco tinnunculus).
Приликом израде планова детаљне регулације у оквиру намена Градско гробље, парк и заштитно зеленило поштовати услове за заштиту станишта заштићених
и строго заштићених врста (НСА 05 и НСА 17), где је забрањено: преоравати површине под природном вегетацијом или уклањати травни покривач са површинским
слојем земљишта, отварати површинске копове и
мењати морфологију терена, привремено или трајно
одлагање свих врста отпадних и опасних материја, сви
видови загађења и све остале радње које могу угрозити
дивљу флору и фауну и њихова станишта, планирање
инфраструктурних система на начин којим се угрожава
еколошки статус станишта заштићених и строго заштићених врста, уношење инвазивних врста биљака и
животиња и слично.
Заштиту природних вредности треба обезбедити
очувањем квалитета животне средине на евидентираним
стаништима и у зони непосредног утицаја. На наведеном
простору забрањена је изградња индустријских и других
објеката чије функционисање представља угрожавајући
фактор за очување квалитета животне средине.
За изградњу и реконструкцију објеката и инфраструктуре (као и за рекреативне активности), геолошка
и друга истраживања, подизање ваншумског зеленила
и ревитализацију станишта неопходно је тражити услове Покрајинског завода за заштиту природе.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа
(фосили, минерали, кристали и др.) на простору плана,
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која би могла представљати заштићену природну вредност налазач је дужан да пријави надлежном министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или
крађе.
Предложене смернице унапређења зеленила у обухвату плана:
- мерама заштите и уређења простора кроз намену
површине и план парцелације очувати постојеће
јавно зеленило и размотрити могућности за повећање процента зелених површина, броја и разноврсности постојећих категорија зеленила, прецизно
дефинисати просторе оптималне за подизање квалитетног зеленила и одредити параметре озелењавања на грађевинским парцелама у зони породичног и вишепородичног становања;
- јавне површине под зеленилом одржавати у природном или блиско природном стању, са учешћем
аутохтоних дрвенастих врста (минимално 20% и
оптимално 50%), а примену четинарских врста
(максимум 20%) ограничити само на интензивно одржаваним зеленим површинама са наглашеном естетском наменом (под локалним климатским условима лишћари имају значајан допринос у унапређењу
квалитета ваздуха и побољшању климатских карактеристика урбаних површина);
- формирати више спратова зеленила око садржаја
планираних као пословање са улазним правцима
(дуж Булевара Европе и планиране градске саобраћајнице јужно од гробља) и зоне секундарних и
терцијарних делатности (дуж Булевара војводе
Степе). За озелењавање унутар предметог простора применити што већи проценат аутохтоних врста
а могуће је коришћење примерака егзота за које је
потврђено да се добро адаптирају датим условима
средине и не спадају у категорију инвазивних;
- повезати зелене површине унутар општестамбене
зоне и блокова намењених породичном становању
у целину ради заштите функције становања од
функције саобраћаја и других утицаја;
- дуж планираних и постојећих главних градских саобраћајних праваца у обухвату Плана формирати и
одржавати густ заштитни зелени појас, од врста отпорних на аерозагађење, са израженом санитарном функцијом, средњег и високог ефекта редукције буке, у комбинацији са жбуњем, а паркинг
просторе и стајалишта јавног градског превоза пожељно је равномерно покрити високим лишћарима;
- избегавати примену инвазивних врста приликом
озелењавања. Њихово постојање не само да угрожава опстанак природне вегетације, већ и знатно
повећава трошкове одржавања градског зеленила.

12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Услови и мере заштите животне средине утврђене
су на основу постојећих урбаних вредности, процене
могућности интервенција, стварања нових и побољшања општих услова животне средине (саобраћаја,
унапређења мреже инфраструктуре и опремања постојећих и нових објеката и простора свим потребним ко-
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муналним системима), ради побољшања квалитета и
стандарда живота (становања и пословања), смањења
проблема паркирања и стварања система јавног зеленила.
Ради заштите од прекомерне буке потребно је успоставити мониторинг, који ће пратити имисију буке, а уколико ниво буке буде прелазио дозвољене вредности у
околној животној средини спроводиће се мере заштите
у складу са Законом о заштити од буке у животној средини (“Службени гласник РС” бр. 36/09 и 88/10).
Сви корисници на простору плана своје активности
морају прилагодити условима у којима интензитет буке
неће прелазити највиши ниво буке од 55 db(A) ноћу и 65
db(A) дању, односно у згради максимум 30 db(A) ноћу и
35 db(A) дању.
Заштита од буке и аерозагађења за интензитете који
прелазе максимално дозвољене границе обезбедиће
се успостављеним и планираним системом саобраћаја
и каналисањем саобраћаја према капацитету саобраћајница. У обезбеђивању квалитета ваздуха концентрација загађујућих материја не сме да буде већа од оне
која је с обзиром на намену простора дозвољена. Основни услови за изградњу објеката пословања зависе
од специфичности делатности, величине простора за
обављање делатности, техничке опремљености, режима рада и положаја суседних објеката.
Праћење аерозагађења у наредном периоду треба
реализовати према утврђеном програму и дефинисаним местима као и параметрима контроле (аероседимент, чађ, сумпордиоксид, угљенмоноксид, и азотни оксиди), а према Закону о заштити ваздуха (“Службени
гласник РС”, број 36/09) и Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (“Службени гласник РС”, број 71/10).
Јавне површине (тротоари, пешачке стазе, пешачки
прелази, прилази објектима и сл.), као и хоризонталне и
вертикалне комуникације, морају обезбедити услове за
несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица у складу са Правилником о условима за
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник РС", број 18/97), као и
другим важећим прописима и стандардима који регулишу ову област.
За постојеће и потенцијалне изворе електромагнетног зрачења, неопходна су одговарајућа мерења и
утврђивање нивоа штетности по околину засноване на
одговарајућим истраживањима, а према Правилнику о
изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса,
врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања
(“Службени гласник РС”, број 104/09).
Заштита од пожара обезбедиће се у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број
111/09) и Правилником о техничким нормативима за
хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист
СФРЈ", број 30/91), што подразумева обезбеђење ватропреградних површина, употребу незапаљивих материјала приликом градње објеката, реализацијом противпожарне хидрандске мреже и могућност приступа
свим објектима.
На подручју плана сваки објекат или група објеката
треба да има сабирни пункт за смештање сабирних посуда – канти или контејнера који треба да задовоље за-
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хтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве свих корисника јавних површина, као и површина са посебном
наменом. Места и број посуда за смеће, као и места за
контејнере за сакупљање секундарних сировина (папира, стакла, пластике, метала и др.) утврдиће се на основу броја становника, броја пражњења посуда и запремине сабирних посуда. Простори треба да су
обележени, приступачни за возила јавне хигијене, са
подлогом од тврдог материјала и могућношћу чишћења
и прања.
За сваки контејнер потребно је обезбедити 3 m² глатке носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са одвођењем атмосферских и оцедних вода, на растојању
не већем од 2 m од прилазног пута специјалног возила
за одвоз смећа. За типску канту, зависно од величине,
потребно је обезбедити до 0,5 m² једнако опремљене
површине. Ови простори морају испуњавати све хигијенске услове у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и
радницима комуналног предузећа задуженом за одношење смећа.
За сакупљање секундарних сировина треба обезбедити специјалне контејнере прилагођене различитим
врстама отпадака (хартија, стакло, пластика, метал).
Дуж саобраћајница, паркинг простора, у комплексима школа, дечјих установа, на парцелама становања и
на блоковским површинама обезбедиће се зелене површине у складу са основном наменом.
На простору станице за снабдевање горивом, у складу са техничким прописима обезбедиће се задовољавајући услови који се односе на зоне опасности, у складу са Правилником о изградњи постројења за запаљиве
течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих
течности ("Службени лист СФРЈ", бр. 20/71 и 23/71).
Постојећи објекат станице за снабдевање горивом
подлеже поступку процене утицаја пројекта на животну
средину у складу са Законом о процени утицаја на животну 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
се може захтевати процена утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 114/08).
При изградњи објеката, инвеститор је обавезан да се,
пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, обрати надлежном органу за заштиту животне
средине, ради одлучивања о потреби израде студије о
процени утицаја објекта на животну средину, у складу са
одредбама Закона о процени утицаја на животну средину и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину.
На Градском гробљу у наредном периоду потребно је
уредити простор и објекте у складу са функцијом уз
тежњу да се остваре високи естетски стандарди. Потребно је уређење простора и објеката, (дефинисање
просторних услова комуналног опремања, уређења стаза, гробних места, ограда и слично), дефинисање конзерваторских услова, означавање заштићених гробних
обележја, неговање постојећег и подизање новог зеленила.
Ради сагледавања утицаја и промена које ће се
испољити на простору плана као последица разних активности на услове живота, потребно је пратити кван-
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титативне и квалитативне показатеље стања средине.
Мере заштите животне средине утврђене кроз примену
законске регулативе из области заштите животне средине, подразумевају и побољшање ефикасности контроле квалитета чинилаца животне средине и укључивање јавности у доношење одлука о питањима заштите
животне средине.

3.5. Локалитети 1 и 2 .................................... Р 1 : 2500

13. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ И ПРИРОДНИ
УСЛОВИ

5.1. Део целине 3 ............................................ Р 1 : 2500

3.6. Локалитет 3 ............................................ Р 1 : 1000
3.7. Локалитет 4 ............................................ Р 1 : 1000
3.8. Локалитет 5 ............................................ Р 1 : 1000
4.

Начин спровођења плана ....................Р 1 : 10000

5.

План регулације површина јавне
намене ....................................................Р 1 : 5000

5.2. Део целине 4 ............................................ Р 1 : 1000
5.3. Део целине 6 ............................................ Р 1 : 1000

Носивост и погодност терена за изградњу
Простор обухваћен планом налази се на лесној тераси и речној алувијалној тераси. Према инжењерскогеолошкој карти, на лесној тераси налази се лесна суглина, а на речној алувијалној тераси преталожени лес и
старији речни нанос који је под утицајем подземних вода.
Процена погодности терена за изградњу заснива се
на Инжењерско-геолошкој карти погодности терена за
изградњу рађену за потребе Просторног плана Града
Новог Сада. Простор плана према категоријама погодности је различит (погодан, средње погодан и непогодан за градњу. Погодaн терен има носивост од 2-2,5 kp/
m2, средње погодан од 1-2,0 kp/m2, a непогодан од 0,51,0 kp/m2.
Рејонизација терена извршена је према основним
критеријумима као што су литолошки састав, физичкомеханичке особине постојећих литолошких чланова,
ниво подземне воде и геоморфолошке карактеристике
терена.
Сеизмичке карактеристике
Сеизмичку микрорегионализацију подручја карактеришу могући потреси интензитета 8° MCS скале условљену инжењерско-геолошким карактеристикама тла, дубином подземних вода, резонантним карактеристикама
тла и другим. Претпостављени потрес од 8° MCS скале
треба сматрати да се односи на уопштено средње тло
са нивоом воде дубине око 4,0 m.

14. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији и локацијске дозволе, осим за просторе за које је утврђена обавеза израде плана детаљне регулације, урбанистичког пројекта или спровођење
урбанистичко-архитектонског конкурса.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
1.

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

2.

Постојећа функционална организација
простора .................................................Р 1 : 5000

3.

Претежна намена простора са планом
саобраћаја, регулације и нивелације...Р 1 : 5000

3.1. Део целине 3 ............................................ Р 1 : 2500
3.2. Део целине 4 ............................................ Р 1 : 1000
3.3. Део целине 6 ............................................ Р 1 : 1000
3.4. Део целине 7 ............................................ Р 1 : 1000

6.

План водне инфраструктуре .................Р 1 : 5000

7.

План енергетске инфраструктуре .......Р 1 : 5000

8.

План зелених површина – део
целине 3.................................................... Р 1 : 2500

9.

Попречни профили ...................Р 1 : 100,200,300.

План генералне регулације простора за мешовиту
намену западно од Суботичког булевара и северно од
Булевара војводе Степе у Новом Саду 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 предузећу "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.
Документациона основа овог плана чува се у Градској управи за урбанизам и стамбене послове.
План генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду доступан је на увид
јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка
Зрењанина 2, и путем интернета (www.skupstinans.rs).
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи
План детаљне регулације улазног правца код Градског
гробља у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 18/10). Такође, престаје да важи и План детаљне регулације Бистрице у Новом Саду ( „Службени лист
Града Новог Сада“, број 19/2007 и 3/2010) у делу простора
који је обухваћен овим планом генералне регулације.
До доношења планова детаљне регулације из одељка „7.“ пододељак „7.3.“ забрањује се изградња на обухваћеном простору.
Планови детаљне регулације донети за делове простора у обухвату плана, остају на снази и примењиваће
се и даље, осим у деловима који су у супротности са
планом, где ће основ за спровођење бити овај план.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
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