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План генералне регулације насељеног места Ковиљ 
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 урба-
низам и грађевинске послове, и у Јавном предузећу "Урба-
низам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа овог плана чува се у Градској 
управи за урбанизам и грађевинске послове.

План генералне регулације насељеног места Ковиљ 
доступан је на увид јавности у згради Скупштине Града 
Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, и путем интернета. 

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи План 
генералне регулације насеља Ковиљ (''Службени лист 
Града Новог Сада'' бр. 15/99, 17/03 и 14/09).

До доношења планова детаљне регулације из одељка 
''11.'' пододељак ''11.2.'' забрањује се изградња нових 
објеката на обухваћеном простору, осим за уређење и 
реализацију инфраструктурних система на постојећим 
јавним површинама у складу са правилима утврђеним у 
одељку ''15.'' пододељак ''15.2.''.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном листу Града Новог Сада".
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 
98/13 – УС, 132/14,145/14 и 83/18), и члана 24. тачка 6. Ста-
тута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист 
Града Новог Сада", број 43/08) Скупштина Града Новог 
Сада на XLVII седници од 20. фебруара 2019. године, доноси

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
АЛИБЕГОВЦА СА ПОДРУЧЈЕМ ЗА 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ НА ЈУГОИСТОКУ 
ПЕТРОВАРАДИНА

1. УВОД

План генералне регулације Алибеговца са подручјем 
за породично становање на југоистоку Петроварадина (у 
даљем тексту: план), обухвата простор површине 936,30 
ha на сремској страни града Новог Сада, и то на крајњем 
јужном и југоисточном делу грађевинског подручја.

Генерално посматрајући, локалитет Алибеговац, као 
део већег подручја које је обухваћено планом, граничи се 

са севера и северозапада државним путем I Б – 21 (ранија 
ознака овог пута је била M – 21), Нови Сад – Ириг – Рума 
– Шабац – Коцељева – Ваљево – Косјерић – Пожега – 
Ариље – Ивањица – Сјеница (у даљем тексту: државни пут 
I Б – 21), подручјем Мишелука и локалном једноколосечном 
неелектрифицираном железничком пругом Петроварадин 
– Беочин, са источне и североисточне стране државним 
путем II А – 100 (Хоргош – Суботица – Бачка Топола – Мали 
Иђош – Србобран – Нови Сад – Сремски Карловци – Инђија 
– Стара Пазова – Београд (у даљем тесту: државни пут II 
А – 100) и трасом двоколосечне пруге (Београд) – Стара 
Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница – 
(Kelebia), која се у делу поклапа са границом грађевинског 
подручја. Према западу, подручје се граничи са породич-
ним становањем Чардака, а према југу граница се поклапа 
са границом грађевинског подручја Новог Сада.

Локалитет Алибеговац пресецају градска главна 
саобраћајница (веза државних путева I Б – 21 и II А – 100) 
и општински пут Нови Сад – Буковац.

Алибеговац карактерише нагнут и брежуљкаст терен и 
присуство фрушкогорских потока (Роков, Буковачки и 
Заношки). Највећи део простора представљају парцеле 
под воћњацима, виноградима, ливадама и ораницама. На 
делу подручја обухваћеног планом налазе се и виногради 
у власништву "Навипа". Последњих година простор је напад-
нут бесправном изградњом. Регистрован је већи број неле-
гално изграђених објеката, углавном породичних стамбе-
них објеката, викенд-кућа и пословних објеката изграђених 
уз Буковачки пут и државни пут I Б – 21. Подручје на 
југоистоку Петроварадина карактеришу блокови са поро-
дичним становањем као преовлађујућом наменом за које 
су последњих година донети планови детаљне регулације 
(локалитети Ширине I и II, Карагача, Буковачки плато и 
Буковачки пут).

1.1. Циљ израде плана

Циљ израде плана је утврђивање просторне организације, 
услова и смерница уређења и грађења планираних 
садржаја.

Доношењем плана први пут ће се стећи услови да се 
на локалитетима који до сада нису били предмет разраде 
урбанистичким плановима, а последњих година интензивно 
нападнути бесправном изградњом, омогући даље планско 
регулисање простора и успостављање урбаног реда, спречи 
деградација и нарушавање природних и створених вред-
ности.

Програмски елементи плана утврђени су на основу: 
циљева и основних процеса просторног развоја града 
утврђених Генералним планом града Новог Сада до 2021. 
године – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 39/06) (у даљем тексту: Генерални план), демо-
графских пројекција о броју становника, потенцијала про-
стора, анализа постојећег стања природних и створених 
градитељских вредности, услова и програма одговарајућих 
корисника простора као и јавних и комуналних предузећа 
итд.

Планирана решења појединих урбанистичких целина и 
блокова се међусобно усклађују и повезују у просторну 
целину која се интегрално сагледава и решава са свих 
аспеката.

Планирана решења се усклађују и са закључцима студија 
и анализа које представљају документациону основу плана 
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као и са Концептом генералног урбанистичког плана града 
Новог Сада до 2030. године (у даљем тексту: ГУП).

На подручју обухваћеном границом плана од утицаја су 
и пет планских документа:

− Просторни план подручја посебне намене инфра-
структурног коридора државног пута I реда бр. 21 
Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 
19. Шабац – Лозница ("Службени гласник РС", број 
40/11);

− Просторни план подручја посебне намене Специјални 
резерват природе "Ковиљско – петроварадински рит" 
("Службени лист АП Војводине", број 3/12);

− Просторни план подручја посебне намене Фрушке 
горе до 2022. године ("Службени лист АП Војводине", 
број 16/04);

− Просторни план подручја посебне намене инфра-
структурног коридора железничке пруге Београд – 
Суботица – државна граница (Келебија) ("Службени 
гласник РС", број 32/17),

− Просторни план подручја посебне намене културног 
предела Сремских Карловаца ("Службени лист АП 
Војводине", број 57/2017) и 

− Просторни план подручја посебне намене 
међународног водног пута Е-80 Дунав (Паневропски 
коридор VII) ("Службени гласник РС" број 14/15)

1.2. Правни основ за израду плана

План је израђен на основу Oдлуке о изради планова 
генералне регулације за грађевинско подручје града Новог 
Сада, коју је донела је Скупштина Града Новог Сада на 
XIX седници, 27. новембра 2009. године ( „Службени лист 
Града Новог Сада”, број 48/09).

1.3. Плански основ за израду плана

Плански основ за израду плана је Генерални план, према 
којем је просторна целина која је обухваћена планом, 
намењена за:

− породично становање,
− мешовиту намену,
− туристичко – спортско – рекреативне површине,
− комуналну површину – гробље,
− заштитно зеленило,
− површину за хидротехнички захват,
− специјалну намену,
− општеградски центар,
− парк и
− саобраћајне и инфраструктурне коридоре (маги-

страле, главне саобраћајнице и саобраћајнице, кори-
доре за инфраструктуру, путне објекте и железничку 
пругу).

Поред Генералног плана, а ради уважавања свих спец-
ифичности подручја, плански основ за израду овог плана 
чине и планови ширег подручја: Просторни план подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора државног пута 
I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I 
реда бр. 19. Шабац – Лозница ("Службени гласник РС", 
број 40/11), Просторни план подручја посебне намене 

Специјални резерват природе "Ковиљско – петроварадин-
ски рит" ("Службени лист АП Војводине", број 3/12), Про-
сторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. 
године (''Службени лист АП Војводине'' број 16/04), Про-
сторни план подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна 
граница (Келебија) ("Службени гласник РС ", број 32/17) и 
Просторни план подручја посебне намене културног пре-
дела Сремских Карловаца ("Службени лист АП Војводине", 
број 57/2017).

1.4.  Опис постојећег стања

Положај Алибеговца и природне вредности овог лока-
литета допринели су да последњих година буде интере-
сантан, не само за викенд становање и подизање вино-
града и воћњака, него и за породично становање.

Близина главних градских саобраћајница, као и добра 
повезаност са градом, овај локалитет изједначава по при-
ступачности са осталим деловима града, а положај цен-
тралног просторног потеса на брду, између осталог, пружа 
изванредне природне услове не само за становање и викенд 
становање него и спортску рекреацију, као и друге ван-
стамбене садржаје.

Основу постојеће саобраћајне мреже чине два маги-
стрална правца која се пружају по ободу обухваћеног 
подручја: државни пут I Б – 21 и државни пут II А – 100. 
Локалитет Алибеговац пресецају градска главна 
саобраћајница (веза државних путева I Б – 21 и II А – 100) 
и општински пут Нови Сад – Буковац. 

Окосницу железничке инфраструктуре чине међународна 
електрифицирана пруга (Београд) – Стара Пазова – Нови 
Сад – Суботица – државна граница – (Kelebia), која се као 
део Коридора X пружа уз источну границу подручја 
обухваћеног планом. Уз северну границу обухваћеног про-
стора, простире се неелектрифицирана једноколосечна 
железничка пруга Петроварадин – Беочин, која се задржава 
у постојећем коридору.

Алибеговац карактерише нагнут и брежуљкаст терен и 
присуство фрушкогорских потока (Роков, Буковачки и 
Заношки). 

Највећи, средишњи део простора обухваћеног планом 
представљају парцеле под воћњацима, виноградима, лива-
дама и ораницама. Део подручја на коме се углавном налазе 
виногради, раније је био у власништву Навипа Фрушкого-
рац.Виногради су данас у имовини Републике Србије и у 
закупу су.

Подручје на југоистоку Петроварадина карактеришу 
блокови са породичним становањем као преовлађујућом 
наменом за које су последњих година донети планови 
детаљне регулације (локалитети Ширине I и II, Карагача, 
Буковачки плато и Буковачки пут). Породично становање 
се претежно формира у северном и североисточном делу 
подручја и уз локални пут за Буковац. 

Последњих година бесправном изградњом нападнуто 
је готово цело подручје. Регистрован је већи број неле-
гално изграђених објеката (преко 500), углавном породич-
них стамбених објеката, викенд-кућа и пословних објеката 
изграђених уз Буковачки пут и државни пут I Б – 21. 

На централном потесу Алибеговца због специфичне 
конфигурације терена ограничена је могућност изградње 
саобраћајница, а тиме и коришћење земљишта за изградњу 
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стамбених и других објеката. На терену постоји велики број 
атарских путева којима се стиже до стамбених објеката. 
Постојећи атарски путеви су прилагођени терену, неки су 
путеви већег нагиба, мале ширине у усеку, тако да је оте-
жан приступ парцели.

На основу сазнања о природним карактеристикама 
терена, постојећих истражних радова и инжењерско-
геолошке карте ширег простора, евидентирани су са аспекта 
носивости терена и погодности за изградњу: терени погодни, 
средње погодни и терени непогодни за градњу. Простор 
који се налази на североистоку и југоистоку у обухвату 
плана захваћен је процесима клизања тла.

 На предметном простору реализована је примарна 
водоводна мрежа у виду доводника воде за Сремске Кар-
ловце и насеље Буковац. Секундарна водоводна мрежа 
изграђена је у делу Карагаче и у делу код планираног 
гробља на Алибеговцу. Остали корисници простора, потребе 
за водом решавају преко бушених бунара на сопственим 
парцелама.

Примарна канализациона мрежа изграђена је у делу 
државног пута IB-21 и уз Буковачки пут. Секундарна кана-
лизациона мрежа није реализована. Појединиачне потребе 
за одвођењем отпадних вода решавају се преко водоне-
пропусних септичких јама на сопственим парцелама.

Подручје обухваћено планом је испресецано енергет-
ским коридорима далековода и гасовода у правцима север 
– југ, северозапад – југоисток и североисток – југозапад. 

Електроенергетски вод од 35 kV пролази делом кроз 
западни део грађевинског подручја, са источне стране 
далековод од 110 kV, док са јужне стране електроенергет-
ски вод од 35 kV тангира посматрано подручје.

Део грађевинског подручја које ће бити обухваћено пла-
ном, наслања се са источне стране на Специјални резер-
ват природе "Ковиљско – петроварадински рит", а у 
непосредној близини са јужне стране је Национални парк 
"Фрушка гора".

У оквиру подручја обухваћеног границом плана, од непо-
кретних културних добара треба издвојити Римокатоличку 
цркву Марије Снежне на Текијама.

2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ 
 ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Планом је обухваћено подручје у Катастарској општини 
(у даљем тексту: КО) Петроварадин, КО Буковац и КО Срем-
ска Каменица, унутар описане границе.

За почетну тачку описа грађевинског подручја утврђена 
је тачка на пресеку источне граници одбрамбеног насипа 
и источне границе железничке пруге Суботица – Београд 
у КО Петроварадин. Од ове тачке и даље у правцу југоистока 
прати североисточну регулацину линију пруге, пресеца 
парцелу број 6613(пут) до границе КО Петроварадин и КО 
Сремски Карловци, односно на граници Петроварадина и 
Општине Сремски Карловци. Од ове тачке граница скреће 
ка југозападу, прати границу Петроварадина и Општине 
Сремски Карловци и долази до тромеђе КО Петроварадин, 
КО Буковац и КО Сремски Карловци. Од ове тачке граница 
скреће ка западу по граници КО Петроварадин и КО Буко-
вац до границе парцела бр. 5817 и 5818 у КО Петровара-
дин. Даље, граница прелази у КО Петроварадин, затим 
скреће ка северу по источној граници парцеле број 5818, 
пресеца парцелу број 5852(пут), прати западну границу 

парцела бр. 5852 и 5888(пут) до тромеђе парцела бр. 5888, 
5874/2 и 5875, затим прати јужну границу парцеле број 
5875, и долази до тромеђе парцела бр. 5874/2, 5875 и 
6627(пут Петроварадин – Буковац). Од ове тромеђе гра-
ница продуженим правцем јужне границе парцеле број 
5875 пресеца парцеле бр. 6627 и 6002 и долази до западне 
границе парцеле број 6002, затим скреће у правцу северо-
истока, прати западну границу парцела бр. 6602 и 6601, и 
продуженим правцем долази до јужне границе парцеле 
број 6653. Даље граница прати јужном границу парцеле 
број 6653, пресеца парцелу број 6612 (Буковачки поток) и 
наставља јужном границом парцеле број 6652(пут), долази 
у тачку пресека продуженим правцем јужне границе пар-
целе број 6158(канал). Даље се граница поклапа са јужном 
границом парцеле број 6158 до тромеђе парцела бр. 6158, 
6157 и 6156, затим се поклапа са јужном границом парцела 
бр. 6156, 6212/1, 6112/2, 6113 и скреће ка југозападу прати 
источну границу парцела бр. 6216, 6241, 6242, 6251, 6254, 
6255, 6256, 6257, 6258, 6261, 6262, 6265 и 6266, а затим 
са југоисточним границама парцела бр. 6266, 6267, 6269, 
6270, 6271, 6272/1, 6272/2, 6272/3, 6328, 6327, 6326, 6567, 
6575, 6577, 6581/2 и 6581/1, долази до тромеђе парцела 
бр. 6581/1, 6584 и 6586. Од ове тачке граница скреће ка 
југоистоку, прати северну границу парцеле број 6586, и 
долази до парцеле број 6652 (пут). У правцу северне гра-
нице парцеле број 6586 граница пресеца парцелу број 6652 
и њеном источном границом скреће ка северу до тромеђе 
парцела бр. 6652, 6593/1 и 6594/2. Од ове тачке граница 
скреће ка истоку, прати јужну и западну границу парцела 
бр. 6594/1, 6596, 6593/2, 6595/1, 6317, 6593/3, 6316, 6315, 
6313, 6310, 6304, 6305 и 6306 и долази на границу КО Петро-
варадин и КО Буковац. На подручју КО Буковац граница 
прати источну границу парцеле број 1155, јужну границу 
парцела бр. 1154, 1123, 1130, 2013, 1128, 1127, 1126, 1125, 
пресеца парцелу број 3320 (пут), прати јужну и источну гра-
ницу парцела бр. 1105, 2038, 2040, 2051, 2052 и 2053, пре-
сеца парцелу број 2055(пут), прати јужну и источну границу 
парцела бр. 2057, 2061 и 2062, и долази на границу КО 
Буковац и КО Сремска Каменица. Од ове тачке граница 
прати границу КО Буковац и КО Сремска Каменица и долази 
до тачке која је на пресеку са продуженим правцем гра-
нице парцела бр. 1151 и 1152 у КО Сремска Каменица. На 
подручју КО Сремска Каменица граница пресеца парцелу 
број 1143(пут), прати јужну границу парцеле број 1151, пре-
сеца парцелу број 1153(пут) и излази на северну границу 
парцеле број 1158(пут), прати северну границу парцеле 
број 1158, пресеца парцелу број 3982(пут), продужава север-
ном границом парцеле број 1163(пут), и у том правцу пре-
сеца парцеле бр. 1094/1(пут) и 1094/2 до источне границе 
парцеле број 3375. Од ове тачке граница скреће ка југу, 
прати источну границу парцеле број 3375, и долази до 
тромеђе парцела бр. 3375, 3376/3 и 1094/2. Даље, у правцу 
запада граница прати северну границу парцела бр. 3376/3, 
3376/4, 3377 и 3404, источну границу парцеле број 3410, 
јужну границу парцеле број 3414(пут) и долази до тромеђе 
парцела на тромеђи парцела бр. 3414, 3419 и 3420/1. Од 
ове тачке граница скреће ка југу  обухватајући парцеле бр. 
3419 и 3418 до тромеђе парцела бр. 3418, 3477 и 3983(пут), 
затим скреће ка северу, прати источну границу парцеле 
број 3983(пут) до преломне тачке на граници парцела бр. 
3983 и 935/1, затим пресеца парцелу број 3983 до тачке 
на пресеку источне регулационе линије планиране 
саобраћајнице и западне границе парцеле број 3983. Од 
ове тачке граница пресеца парцелу број 3983 до тачке на 
пресеку западне границе парцеле број 3983 и источне регу-
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лационе линије планиране саобраћајнице, затим прати 
источну регулациону линију планиране саобраћајнице до 
пресека са западном границом парцеле број 3983. Даље, 
граница пресеца парцелу број 3983 до преломне тачке на 
источној граници парцела бр. 3983 и 937, затим прати 
источну границу парцеле број 3983 до тромеђе парцела 
бр. 3983, 937 и 3980(пут). Од ове тачке граница пресеца 
парцелу број 3980, долази до тромеђе парцела бр. 3980, 
750 и 3978(пут), затим прати јужну и западну границу пар-
целе број 3978 до тромеђе парцела бр. 3978, 674 и 675. 
Даље граница скреће ка северозападу, прати јужну гра-
ницу парцеле број 675 до тромеђе парцела бр. 675, 672 и 
686(пут), затим пресеца парцелу број 686 до тромеђе пар-
цела бр. 686, 671/1 и 671/2, прати границу парцела бр. 
671/1 и 671/2 и продуженим правцем долази до тачке на 
пресеку са осовином државног пута I реда М-21. Од ове 
тачке граница скреће ка североистоку, прати осовину држав-
ног пута I реда М-21, прелази у КО Петроварадин, долази 
до пресека са осовином железничке пруге Петроварадин 
–Беочин, затим скреће ка истоку, прати осовину желез-
ничке пруге до управног правца повученог из тромеђе пар-
цела бр. 2927(пруга), 3512 и 3514. Од ове тачке граница 
прати управни правац и јужну границу парцела бр. 2927, 
2926, 2921 и 2874/1, долази до тромеђе парцела бр. 
6614(пруга), 2874/1 и 3450/2, затим скреће ка југоистоку, 
прати источну границу железничке пруге Суботица – Бео-
град, и долази до почетне тачке описа границе планског 
подручја.

3. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

3.1. Концепција уређења 

На основу решења утврђених Генералним планом, ана-
лизе урбанистичке документације, теренских истраживања, 
услова и програма јавних комуналних предузећа и осталих 
институција, анализа и студија рађених за потребе израде 
ГУП-а, утврђена је основна концепција уређења и простор-
ног развоја.

Уређење и просторни развој овог дела града заснива 
се, пре свега на концепту који је присутан у свим генерал-
ним урбанистичким плановима од 1950. године, да се Нови 
Сад, Петроварадин и Сремска Каменица социјалном, 
саобраћајном, функционалном интеграцијом развијају као 
јединствен град на Дунаву. 

Основни "костур" концепције просторног развоја чини 
саобраћајно решење које се заснива на јасно дефинисаној 
мрежи саобраћајне инфраструктуре. Саобраћајнице и улице 
су дефинисане према врсти, интензитету саобраћаја и 
рангу у мрежи.

Најзначајнију улогу у мрежи имају градска магистрала 
- државни пут I Б – 21, градске главне саобраћајнице 
(државни пут II А– 100 и саобраћајница која повезује 
подручје Мишелука са државним путем II А– 100), општин-
ски пут (пут за Буковац) као и коридори железничке пруге 
Петроварадин – Беочин и двоколосечне пруге (Београд) – 
Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница 
– (Kelebia). Генерално је грађевинско подручје подељено 
на три дела, три просторне целине за које је планиран 
одговарајући размештај становника, као и простори за 
задовољавање различитих потреба становника, пре свега 
јавне службе, саобраћајни и инфраструктурни системи 

(просторне целине бр. 1, 2 и 3). Издвајају се по релативно 
сродним карактеристикама. 

Ове значајне делове градског подручја сачињавају урба-
нистичке целине (зоне) и мрежа блокова, више или мање 
правилна. Блокови су често хетерогени по својој структури 
и намени.

На подручју плана, највеће је учешће зона где је 
становање преовлађујућа намена. Доминантан облик 
становања је породично становање, а поједини блокови 
(локалитет Ширине I) намењују се стамбеном комплексу 
са посебним правилима и становању са пословањем (зоне 
уз главне путне правце). Спратност објеката породичног 
становања креће се од П до П+1+Пк, објеката у стамбеном 
комплексу са посебним правилима до П+2+Пк, а у зонама 
становања са пословањем до П+1+Пк.

У оквиру блокова породичног становања, планирају се 
различити модалитети на основу којих се утврђују услови 
уређења, грађења и парцелације у зависности од положаја 
у простору, времену настанка, степену претрпљених 
трансформација.

За подручје на југоистоку Петроварадина, карактери-
стична је уситњена структура парцела као и релативно 
правилна мрежа блокова (локалитет Буковачки плато).

Од локалитета Ширине I, Ширине II и Карагаче мрежа 
блокова је све неправилнија, просторна концепција се 
прилагођава конфигурацији терена, постојећој парцелацији 
и саобраћајницама (некатегорисани путеви).

У просторној целини Алибеговац, која до сада није била 
премет разраде планском документацијом, начин изградње 
у зонама породичног становања ће одражавати каракте-
ристике природног окружења, склопови физичких струк-
тура својом растреситошћу и малим висинама допринеће 
специфичном изгледу града на десној обали Дунава.

Планом ће се омогућити и одступање од појединих урба-
нистичких критеријума (веће површине парцела, становање 
у оквиру затворених стамбених комплекса, становање са 
већим комфором итд.). Тиме се омогућава развој породич-
ног становања вишег стандарда.

У оквиру зона породичног становања као преовлађујуће 
намене, дозвољени су и остали комплементарни садржаји 
као што су садржаји општеградског центра (угоститељство, 
трговина, занатство…), пословање, јавне службе у складу 
са просторним потенцијалом и потребама житеља овог 
дела града.

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

Главне путне правце, а нарочито просторне потесе уз 
државне путеве I и II реда и Буковачки пут, прате пословни 
комплекси и зоне намењене становању са пословањем и 
пословању са становањем. Спратност објеката у овим 
зонама креће се до П+1+Пк односно до П+2.

Релативно равномерно у оквиру подручја обухваћеног 
границом плана, планирају се зоне намењене општеград-
ском центру. У овим зонама, концентрацијом различитих 
садржаја, пре свега пословно – трговинског и угоститељског 
карактера и специфичним уређењем, остварује се улога 
центра.
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Поред ових доминантних садржаја планирани су и 
садржаји културе, пословања, администрације, богомоље, 
храмови, јавне службе, становање…

Структура центра је на подручју плана различита, од 
већих комплекса (простор циглане) до линијских центара 
дуж саобраћајница (Буковачки пут).

Спратност објеката у овим зонама се креће до П+2, а у 
зависности од положаја у простору различите су типологије 
и структуре (од положаја на парцели до обликовања).

На подручју плана, утврђују се комплекси за изградњу 
објеката и површина јавних служби, пре свега образовања. 
У складу са програмским елементима плана и просторним 
потенцијалима, планирају се два комплекса за изградњу 
основних школа и пет за предшколске установе.

Планом се оставља могућност за изградњу и осталих 
јавних служби (област образовања, здравства, социјалне 
заштите) у складу са будућим потребама.

На централном потесу Алибеговца, највеће је учешће 
зона намењених туризму, спорту и рекреацији.

Ове зоне се планирају за лоцирање спортских, 
угоститељских и објеката за смештај посетилаца као и раз-
личите забавне, културне садржаје. 

У оквиру ових површина дозвољена је изградња објеката 
као што су спортски центри (спортске дворане и отворени 
спортски терени), хотели, кампови, трим стазе,бициклистичке 
стазе, скејт паркови итд.

С обзиром на изванредан положај и природне вредно-
сти, присуство винограда и воћњака и традицију виногра-
дарске производње, могуће је развијање винског туризма 
са елементима и садржајима неопходним за туристички 
боравак (обилазак винских подрума и дегустације, гастро-
номске манифестације и сл.).

У складу са потребама и захтевима инвеститора, 
дефинисаће се и комплекси и конкретни садржаји. Спрат-
ност у овим зонама ће се кретати до П+2.

У оквиру локалитета "Ширине I", планира се спортски 
парк који се намењује за изградњу вишенаменске спорт-
ске хале за мале спортове (кошарка, одбојка, рукомет и 
сл.) и спортске терене на отвореном. Спортски терени 
планирају се укомпоновани у уређење парковске површине 
у оквиру које је могуће лоцирање и угоститељских садржаја 
у близини терена.

На крајњем југоистоку грађевинског подручја, дефини-
сан је комплекс који се реализује под посебним условима. 
Комплекс се планира за садржаје туризма, угоститељства 
и рекреације уз претходну сагласност и мишљење Мини-
старства одбране и регулисање својинских односа.

Од комуналних површина, издваја се комплекс новог 
градског гробља на Алибеговцу за потребе дела града на 
десној обали Дунава. Комплекс који се намењује за гробље, 
планира се за сахрањивање, главни гробни центар (мртвач-
нице, сале за комеморацију, управну зграду…), парковски 
обликоване просторе, сакрални трг итд.

У зависности од просторног потенцијала, гравитацио-
ног подручја и планираног броја становника, односно да 
ли се посматра подручје плана или демографско подручје 
за десну обалу града, период коришћења се креће од 70 
до 88 година са око 20.000 гробних места у оквиру поља 
где се планира класично сахрањивање.

Поред комплекса гробља, на Алибеговцу се планира 
комплекс гробља за кућне љубимце као и површина за 
хидротехнички захват.

На подручју плана, структура зелених површина је раз-
новрсна. Заједно са уређеним површинама јавне намене 
оне чине мрежу повезаних отворених простора (паркови, 
скверови и раскршћа, линијско зеленило, улице са дрво-
редима) и за њих се планира адекватно уређење: 
озелењавање, поплочавање тротоара, осветљење, 
обнављање постојећих или изградња нових чесми или фон-
тана и одговарајућих елемената урбаног мобилијара (кан-
делабери, корпе за смеће, клупе, информациони стубови, 
рекламне табле, ограде, жардинијере, скулптуре и сл.). 

На подручју плана планирају се две парковске повр-
шине (на локалитету "Ширине I" и комплекс око Римокато-
личке цркве Марије Снежне на Текијама).

Систем зеленила употпуњују зоне заштитног зеленила, 
којима се као зеленим коридорима успоставља веза између 
шумског простора залеђа (Национални парк "Фрушка гора") 
и "Парка института за грудне болести и туберкулозу" као 
и Специјалног резервата природе "Ковиљско – петровара-
дински рит".

Као део зеленог коридора, планира се комплекс парк 
шуме, димензија утврђених у складу са показатељима о 
планираном броју становника и фактором приступачности 
парковским површинама.

Уређење и коришћење простора на подручју плана се 
заснива и на начелу заштите и ревитализације животне 
средине и градитељског наслеђа, природних, културних и 
створених вредности.

У културна добра која треба издвојити спадају: споме-
ник културе Римокатоличка црква Марије Снежне на 
Текијама и знаменито место – споменик на брду "Везирац" 
који, с обзиром на атрактивност локације поседује потенцијал 
да се формира у споменички комплекс.

Римокатоличка црква Марије Снежне са пејсажно 
уређеном калваријом, као и зеленим појасом –зоном урба-
них башти са видиковцима, представљаће примарно 
обележје урбанистичке целине која је обухваћена Култур-
ним пределом Сремских Карловаца. Ова целина ће чинити 
јединствен амбијентално- функционални простор који ће 
симболизовати западну улазну "капију" на подручје Кул-
турног предела.

Простор обухваћен границом плана, налази се у 
заштитној зони Националног парка "Фрушка гора" и 
непосредној близини споменика природе "Парк Института 
за грудне болести и туберкулозу" и Специјалног резервата 
природе "Ковиљско – петроварадински рит".

Заштита природе и животне средине се базира на 
успостављању еколошких коридора дуж Роковог, Буковач-
ког и Заношког потока, успостављањем континуитета зеле-
них површина и обезбеђењу заштите земљишта, воде и 
ваздуха.

За формирање нових елемената урбане структуре и 
морфологију градског блока највећи значај имају плани-
рана решења саобраћаја – успостављање трасе државног 
пута I Б – 21, градске главне саобраћајнице и железничка 
пруга са мрежом објеката у функцији саобраћаја (петље, 
надвожњаци, вијадукти, тунел итд.). За железничку пругу 
(Београд) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна 
граница – (Kelebia), планира се модернизација и 
реконструкција (доградња другог колосека). Уз државне 
путеве утврђена су четири комплекса за станице за 
снабдевањем горивом.
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3.2. Подела подручја на просторне целине

Подручје које је обухваћено планом, представљају целе 
или делови три просторне целине како је то утврђено Гене-
ралним планом. 

1) ЦЕЛИНА БРОЈ 1 – површине око 157,37 ha

Простире се између блокова породичног становања 
Чардака, државног пута I Б – 21, границе грађевинског 
подручја Новог Сада и оријентационо положаја некатего-
рисаног пута који дели простор Алибеговца.

Обухваћен је део просторне целине број ХХVIII1 ("Боцке 
– Староиришки пут – Чардак").

Просторна целина се намењује за: гробље, парк шуму, 
заштитно зеленило, гробље за кућне љубимце, саобраћајну 
инфраструктуру и коридоре за енергетску инфраструктуру.

2) ЦЕЛИНА БРОЈ 2 – површине око 421,65 ha

Простире се између пута који дели простор Алибеговца, 
државног пута I Б – 21,градске главне саобраћајнице и гра-
нице грађевинског подручја.

Обухваћена је у целости просторна целина број XXIX 
"Алибеговац".

Просторна целина се намењује за: породично становање, 
туристичко – спортско – рекреативне површине, опште-
градски центар, јавне службе, комплекс са посебним усло-
вима, површину за хидротехнички захват, саобраћајну 
инфраструктуру, коридоре за енергетску инфраструктуру, 
станицу за снабдевање горивом, заштитно зеленило.

3) ЦЕЛИНА БРОЈ 3 – површине око 349,58 ha

Простире се између градске главне саобраћајнице, 
државног пута I Б – 21, коридора железничке пруге Петро-
варадин – Беочин, државног пута II А – 100 као и трасе 
двоколосечне пруге (Београд) – Стара Пазова – Нови Сад 
– Суботица – државна граница – (Kelebia) (деоница Стара 
Пазова – Нови Сад) односно границе грађевинског подручја 
Новог Сада у правцу истока, југоистока као и са јужне стране.

Обухваћена је у целости просторна целина број ХХХ 
("Буковачки плато – Ширине – Карагача") и део просторне 
целине број ХХVII ("Садови").

Намена ове просторне целине је: породично становање, 
стамбени комплекс са посебним правилима, заштитно зеле-
нило, парк, спорстки парк, општеградски центар, становање 
са пословањем, пословни комплекси, пословање са 
становањем, јавне службе, верски објекти и обележја, 
саобраћајна инфраструктура, коридори за енергетску 
инфраструктуру, станице за снабдевање горивом.

 

_________________________________________
1 Римски бројеви и називи просторних целина утврђени на основу Концепта ГУП-а.

3.3. Капацитети простора и биланс површина

Табела: биланс површина

НАМЕНА ha %

СТАНОВАЊЕ 336,55 35,95

- породично становање 327,48 34,11

- стамбени комплекс са посебним правилима 0,92 0,98

- становање са пословањем 6,56 0,68

ГРАДСКИ ЦЕНТАР 15,18 1,62

- општеградски центар 14,86 1,59

- линијски центар 0,32 0,03

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ (ОБРАЗОВАЊЕ) 5,04 0,54

- предшколске установе 3,13 0,34

- основне школе 1,91 0,20

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 276,19 29,50

- пословање са становањем 10,88 1,17

- пословни комплекси 2,52 0,27

-туристичко-спортско-рекреативне површине 256,56 27,40

- спортски парк 1,89 0,20

- комплекс са посебним условима 2,43 0,26
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- станице за снабдевање горивом 1,55 0,16

- верски објекти и обележјa 0,36 0,04

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ 34,07 3,63

- гробље 31,04 3,31

- гробље за кућне љубимце 1,45 0,15

- површина за хидротехнички захват 1,58 0,17

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 140,75 15,03

- парковске површине 4,60 0,49

- јавне зелене површине (скверови, раскршћа…) 3,50 0,37

- парк шума 5,24 0,55

- заштитно зеленило 127,41 13,60

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 128,52 13,73

- железнички саобраћај 17,86 1,91

- друмски саобраћај 110,66 11,82

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ОБУХВАЋЕНО 
ПЛАНОМ 936,30 100

Капацитети простора
Према важећој планској документацији, планирани број 

становника је 16.500 (површине на југоистоку Петровара-
дина намењене породичном становању износе 176,75 ha).

На основу концепта Генералног урбанистичког плана 
града Новог Сада до 2030. године учешће површина 
намењених становању се повећава. Укупно намена 
становања износиће 334,96 ha. 

Под претпоставком да је бруто густина становања 40 
ст/ha, планирани број становника на новим просторима 
који су намењени породичном становању износи око 6.000.

Укупни просторни потенцијал Алибеговца са подручјем 
за породично становање на југоистоку Петроварадина 
износи ≈ 22.500 становника.

4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
 НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ

4.1. Површине јавне намене

На графичком приказу број 5 "План површина јавне 
намене, саобраћаја и регулације" у Р 1:5000 приказане су 
површине јавне намене.

У површине јавне намене спадају:
− саобраћајне површине (саобраћајнице, паркинзи, 

бициклистичке стазе, пешачки пролази),
− железничко подручје,
− водно земљиште (потоци и вододерине),
− зелене површине,
− парк шума,
− предшколске установе,
− основне школе,
− гробље,

− гробље за кућне љубимце,
− површина за хидротехничке захвате и
− главна мерно-регулациона станица "Мишелук".

4.2. План регулације површина јавне намене

4.2.1. План регулације површина јавне намене 
   где је директна примена плана генералне 
   регулације

Од целих и делова постојећих парцела образоваће се 
парцеле површина јавне намене, према графичким прика-
зима "План регулације површина јавне намене са инфра-
структуром" у Р 1:1000 и Р 1:2500.

Површине јавне намене у урбанистичким целинама од 
1 до 4 намењују се:

1. у урбанистичкој целини 1 (према графичком приказу 
број 6.1.2.) за:
− саобраћајне површине,
− железничко подручје и
− водно земљиште (потоци и вододерине);

2. у урбанистичкој целини 2 (Према графичком приказу 
број 6.2.2.) за:
− железничко подручје и 
− водно земљиште (потоци и вододерине);

3. у урбанистичкој целини 3 (према графичком приказу 
број 6.3.2.) за:
− водно земљиште (потоци и вододерине);

4. у урбанистичкој целини 4 (према графичком приказу 
број 6.4.2.) за:
− саобраћајне површине.
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Површине јавне намене на локалитетима 2 до 6 намењују 
се:

1. на локалитету 2 (према графичком приказу број 7.2.) 
за:
− зелене површине;

2. на локалитету 3 (према графичком приказу број 7.3.) 
за :
− главну мерно-регулациону гасну станицу "Мише-
лук";

3. на локалитету 4 (према графичком приказу број 7.4.) 
за:
− саобраћајне површине;

4. на локалитетима 5 и 6 (према графичком приказу 
број 7.5.) за:
− саобраћајне површине.

Планиране регулационе линије дате су у односу на осо-
вине саобраћајница или у односу на постојеће границе 
парцела и постојеће објекте. Осовине саобраћајница дефи-
нисане су координатама осовинских тачака које су дате на 
графичким приказима.

На површинама осталих намена постојеће границе пар-
цела се у највећем обиму задржавају. Настале промене су 
углавном услед промене регулационих линија улица. 
Грађевинске парцеле се најчешће формирају деобом 
постојећих парцела, под условима датим у овом плану.

4.2.2.  План регулације површина јавне намене 
   на подручјима где је основ за реализацију 
   план детаљне регулације

На подручјима где је основ за реализацију план детаљне 
регулације површина јавне намене ће се дефинисати кроз 
даљу разраду плановима детаљне регулације када ће се 
утврдити и нове регулације у функцији планираних намена.

У плановима детаљне регулације могућа су одступања 
од планираних регулација улица у циљу задржавања 
изграђених објеката на терену, под условом да нису угро-
жене јавне градске функције (изградња саобраћајне и кому-
налне инфраструктуре и објекти јавне намене). 

4.3. План нивелације

Грађевинско подручје обухваћено планом налази се на 
надморској висини од 85,50 m до 237,50 m. Најнижи терен 
је уз Заношки поток, у најисточнијем делу подручја, а 
највиши део јужно од гробља. Подручје је испресецано 
долинама и потоцима, који се уливају у Дунав, тако да су 
на неким деловима нагиби терена и преко 20%, што непо-
средно утиче на могућност и услове за изградњу објеката.

Планиране саобраћајнице су прилагођене терену, са 
падовима испод 10%, изузев на краћим деоницама, где су 
због конфигурације терена нагиби знатно већи од 10%. Пре 
реализације саобраћајница терен је потребно снимити и 
нивелационо решење прилагодити постојећем стању уз 
поштовање основне концепције плана, што подразумева 
да су могућа одступања од датих нивелета.

Планом нивелације дати су следећи елементи:
− кота прелома нивелете осовине саобраћајнице;
− интерполоване коте;
− денивелисано укрштање.

5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ 
 ИНФРАСТРУКТУРЕ

5.1. Саобраћајна инфраструктура

Подручје које обухвата план карактерише значајан друм-
ски и железнички саобраћај који ће се развијати у наред-
ном временском периоду.

Друмски саобраћај
Са северозападне стране подручје се ослања на државни 

пут IБ – 21 (Нови Сад – Рума), а са источне стране на 
државни пут II A – 100 (Суботица – Нови Сад – Београд).

Наведени државни путеви заједно са улицом Буковачки 
пут представљају део основне саобраћајне мреже овог 
дела града преко које се дистрибуира највећи део мотори-
зованог саобраћаја на градско и ванградско подручје. Овим 
саобраћајницама одвија се јавни градски и приградски пре-
воз путника.

На подручју плана извршена је подела примарне 
саобраћајне мреже на: 

1. Градске магистрале су висококапацитетне саобра-
ћајнице које пролазе кроз активно градско ткиво и 
ослањају се на ванградске везне путне правце. Служе 
за повезивање садржајно различитих градских целина 
(рад, становање, централне зоне).

2. Градске главне саобраћајницеслуже за повезивање 
појединих делова града са центрима и зонама актив-
ности, а у односу на спољну путну мрежу, могу се 
ослањати на путеве регионалног домета. То су капа-
цитетни потези намењени, у првом реду, јавном и 
индивидуалном путничком саобраћају. Своје односе 
са другим потезима уличне мреже остварују у истом 
грађевинском нивоу, уз обавезну примену семафор-
ске сигнализације.

3. Сабирне улице су везни елемент између примарне 
и секундарне путне мреже. Њихов задатак је да врше 
дистрибуцију циљног и изворног саобраћаја у оквиру 
компактних урбанистичких целина.

Најзначајнија саобраћајна интервенција на посматра-
ном простору је изградња нове трасе дела државног пута 
I Б – 21 која представља обилазницу око Петроварадина. 
Ова траса значајно утиче на простор уз њу, као и на везу 
овог пута са осталим путевима са којима се укршта. 
Изградњом ове саобраћајнице повезаће се државни пут I 
Б – 21 (Нови Сад – Рума) са државним путем II A – 100 
(Суботица – Нови Сад – Београд), и даље ка северу са 
ауто путем I A – 1 (међународни пут Е-75). 

Још једна примарна саобраћајница која је планирана 
на обухваћеном простору је продужетак главне мишелучке 
саобраћајнице која ће надвожњаком изнад пута Нови Сад 
– Рума наставити у правцу југоистока и на простору Заноша 
укрстити са државним путем II А – 100 (Суботица – Нови 
Сад – Београд).

Планирано решење саобраћајне мреже заснива се на 
постојећој саобраћајној мрежи, развоју саобраћајне мреже 
уз постојеће садржаје, као и просторним могућностима и 
ограничењима развоја уличне мреже и развојем других 
функција овог подручја.

У оквиру попречних профила свих саобраћајницама 
планирају се тротоари, а на графичком приказу број 5 "План 
површина јавне намене, саобраћаја и нивелације" прика-



21. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 8 – страна 253.    

зане су трасе бициклистичких стаза које могу бити изграђене 
или обележене као издвојене у оквиру попречних профила 
улица, у оквиру коловоза, или у оквиру слободних зелених 
површина (туристичко рекреативне бициклистичке стазе).

Планирана мрежа саобраћајница пружа услове за даљи 
развој мреже линија јавног градског саобраћаја. Развој 
мреже линија јавног превоза ће се реализовати у складу 
са реализацијом планиране мреже саобраћајница и пла-
новима развоја градског превозника.

Постојеће станице за снабдевање горивом се задржавају 
уз могућност реконструкције и уколико постоје просторне 
могућности доградње, а у случају изградње нових садржаја 
обавезна је израда урбанистичког пројекта.

Могућа је изградња станица за снабдевање горивом и 
на другим локацијама које нису дефинисане овим планом, 
али је услов за њихову реализацију израда плана детаљне 
регулације комплекса станице за снабдевање горивом.

На овом простору стационарни саобраћај решаваће се 
на парцелама корисника, a у централним зонама и на јавним 
уличним паркинзима.

Планом се оставља могућност изградње површинских 
кружних раскрсница где за то постоје потребе и просторне 
могућности, а према условима који су наведени у делу 
„Услови грађења саобраћајне инфраструктуре“.

Све саобраћајне површине које ће се спроводити на 
основу овог плана, дефинисане су у графичким приказима 
бр. 6.1.1. до 4.4.2. (Урбанистичке целине 1 до 4), бр. 7.1. 
до 7.6. (Локалитети 1 до 6) и у оквиру попречних профила 
улица у Р 1: 200.

Железнички саобраћај:
Уз источну границу овог подручја ослања се електри-

фицирана пруга (Београд) – Стара Пазова – Нови Сад – 
Суботица – државна граница – (Kelebia), која је део Кори-
дора X. Северну границу обухваћеног простора представља 
пруга Петроварадин – Беочин.

Планирана железничка инфраструктура има за циљ да 
у наредном временском периоду подигне квалитет, брзину 
и ниво услуге железничког саобраћаја.

Развој железнице на обухваћеном простору омогући ће 
квалитетнији превоз путника и робе и обезбедити квали-
тетне везе са Новим Садом, Сремским Карловцима, Бео-
чином, Београдом…

Електрифицирана једноколосечна пруга (Београд) – 
Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница 
– (Kelebia), планирана је да буде двоколосечна, а траса 
ове пруге на делу од Сремских Карловаваца до Петрова-
радина планира се источно уз постојећу пругу на удаљености 
до 85 m.

Неелектрифицирана једноколосечна железничка пруга 
Петроварадин – Беочин планирана је за реконструкцију и 
електрификацију по постојећој траси.

Услови грађења саобраћајне инфраструктуре
За изградњу нових и реконструкцију постојећих саобра-

ћајних површина обавезно је поштовање одредби:
− Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", 

бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),
− Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-

бени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 
55/14, 96/15 - др. закон и 9/16 - УС),

− Правилника о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и 
други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", 
број 50/11),

− Закона о железници („Службени гласник РС“, бр. 
45/13 и 91/15) и

− Закона о безбедности и интероперабилности желез-
нице ("Службени гласник РС" број 92/15). 

Основ за реализацију дела државног пута IБ–21 је план 
детаљне регулације. С обзиром да је донесен План детаљне 
регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ–21 
на административном подручју Града Новог Сада, 
саобраћајно решење из наведеног плана детаљне 
регулације у потпуности је имплементирано у овај план. 

Приликом изградње саобраћајних прикључака, приступа 
или било каквих интервенција на катастарској парцели 
државног пута IIA–100, неопходно је затражити саобраћајно 
техничке услове и сагласности од стране ЈП "Путеви 
Србије".

За изградњу продужетка главне мишелучке саобра-
ћајнице, претходно је потребно израдити план детаљне 
регулације за који је обавезна израда генералног пројекта 
са претходном студијом оправданости.

У хијерархији примарне мреже на нивоу овог плана 
препоручује се ширина регулација улица за:

− градску магистралу ширине попречног профила од 
30 до 60 m,

− градску главну саобраћајницу ширина попречног про-
фила од 15 до 50 m и

− градску сабирну улицу ширине попречног профила 
од 8 до 30 m. 

Ове ширине представљају основу, а њихов дефинити-
ван профил одредиће се разрадом делова територије 
обухваћене овим планом.

Тачан положај бициклистичких стаза и тротоара може 
одступати од траса датих у графичким приказима или у 
попречним профилима улица, у циљу квалитетнијег 
решења, очувања постојећег растиња, положаја аутобу-
ских ниша и канала за одводњавања атмосферских вода. 
Такође, оставља се могућност изградње тротоара и бици-
клистичких стаза иако ове саобраћајне површине нису уцр-
тане у графичким приказима или у карактеристичном 
попречном профилу. Наведена одступања могућа су само 
у оквиру постојећих и планираних јавних површина.

Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бетон-
ских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у 
функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих 
намена саобраћајних површина. Поред обликовног и визу-
елног ефекта, то има практичну сврху код изградње и 
реконструкције комуналних водова (инсталација). Коловоз 
и бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним 
застором.

Паркинзи могу бити уређени и тзв перфорираним, пре-
фабрикованим, танкостеним пластичним плочама или слич-
ним елементима који обезбеђују услове стабилности под-
логе, довољне за навожење возила и истовремено 
омогућавају одржавање ниског растиња.

Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.S4.234 
којим су дефинисане мере и начин обележавања места за 
паркирање за различите врсте паркирања. У оквиру пар-
киралишта, где је то планирано, резервисати простор за 
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дрвореде по моделу да се на четири паркинг места пла-
нира по једно дрво. Такође је потребно извршити резервацију 
паркинга у складу са SRPS U.А9.204 који се односи на про-
сторне потребе лица са отежаним кретањем.

На местима где то услови дозвољавају могућа је 
изградња уличних паркинга (иако нису уцртани у графич-
ким приказима) уз обавезно задржавање и заштиту 
постојећих појединачних стабала или дрвореда.

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.

Најмања ширина коловоза која је планом предвиђена 
је 5 m за двосмерне и 3 m за једносмерне саобраћајнице. 
Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су мини-
мално 6 m. На саобраћајницама где саобраћају возила 
ЈГПП-а радијуси кривина треба да су 12 m. Тротоари су 
минималне ширине 1,6 m, док двосмерне бициклистичке 
стазе морају бити ширине 2 m, а једносмерне 1 m.

Саобраћајни улови за кружну површинску раскрсницу:
- да има максимално 2+2 саобраћајне траке,
- да су прилазни краци подједнако оптерећени,
- да нама семафорске сигнализације,
- да се захтева већи ниво безбедности у саобраћају,
- да постоје просторне могућности за изградњу кружне 
раскрснице,

- да се постављају на раскрсницама које су мало или 
средње оптерећене:

1. максимално 3400 возила/сат у самој раскрсници 
или

2. максимално 2400 возила/сат по једном прилазу.
Станице за снабдевање горивом могу бити изграђене 

са ужим или ширим садржајем.
Под ужим садржајем станице за снабдевање горивом 

подразумевају се следећи садржаји:
- места за истакање за све врсте горива,
- манипулативна површина,
- цистерне,
- систем цевовода,
- отвори за пуњење и преглед цистерни,
- продајни и пословни простор у функцији станице за 
снабдевање горивом,

- надстрешница.
Под ширим садржајем станице за снабдевање подраз-

умева се ужи садржај станице за снабдевање горивом, уз 
додатак следећих садржаја:

- перионице,
- сервисне радионице,
- угоститељства,
- паркинга.
Ако је станицу за снабдевање горивом са ужим садржајем 

могуће изградити у оквиру постојеће парцеле пута, основ 
за изградњу је урбанистички пројекат, уз прибављање 
сагласности управљача јавног пута. У свим другим 
случајевима захтева се израда плана детаљне регулације. 

Станице за снабдевање горивом се на просторима 
предузећа, у циљу обављања њихове делатности, могу 

градити на основу плана, којим се уређује изградња у оквиру 
основне намене, уз поштовање саобраћајних и прописа 
који регулишу безбедност њиховог коришћења и спречавања 
угрожавања окружења.

Најмања удаљеност прилаза станице за снабдевање 
горивом од суседне раскрснице је 25 m.

Услови за прикључење на саобраћајну мрежу
Прикључење корисника на примарну путну мрежу пла-

нира се само са једним прикључком, а уколико корисник 
има више засебних улаза (целина), може имати независне 
прикључке. У случају да се објекат може прикључити и на 
секундарну мрежу, прикључак се по правилу даје на секун-
дарну мрежу.

Простор у североисточном делу, чији је основ за реа-
лизацију овај план, налази се уз Карловачки друм који чини 
део државног пута IIA–100. Приликом изградње саобраћајних 
прикључака, приступа или било каквих интервенција на 
катастарској парцели овог пута, неопходно је затражити 
саобраћајно техничке услове и сагласности од стране ЈП 
"Путеви Србије". Овај услов неће бити на снази након 
изградње нове трасе дела државног пута IБ-21 која 
представља обилазницу око Петроварадина, чиме ће се 
наведена деоница прекатегорисати и неће чинити део 
државног пута.

Железнички саобраћај
Утврђују се општи услови уређења и правила грађења 

железничке саобраћајне инфраструктуре.
Пружни појас јесте простор између железничких коло-

сека, као и поред крајњих колосека, на одстојању од најмање 
8 m у атару, а у грађевинском подручју од најмање 6m, 
рачунајући од осе крајњих колосека.

Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране 
пруге, у ширини од 100 m, рачунајући од осе крајњих коло-
сека. 

На растојању већем од 8m и мањем од 25 m (рачунајући 
од осе крајњих колосека) могуће је планирати уређење 
простора изградњом саобраћајних површина као и зеле-
них површина при чему треба водити рачуна да високо 
растиње мора бити на растојању већем од 10 m.

У заштитном пружном појасу не смеју се планирати 
зграде, постројења и други објекти на удаљености мањој 
од 25 m рачунајући од осе крајњих колосека, осим објеката 
у функцији железничког саобраћаја.

У заштитном пружном појасу на удаљености већој од 
25 m рачунајући од осе крајњег колосека могу се градити 
зграде, постављати постројења и уређаји и градити 
пословни, помоћни и слични објекти само на основу издате 
сагласности "Железнице Србије" а. д. 

Размак између два укрштања железничке инфраструк-
туре и јавног пута не може да буде мање од 2000 m осим 
уз сагласност "Железнице Србије" а.д.

Сви елементи друмских објеката који се укрштају са 
пругом морају бити усклађени са елементима пруге на којој 
се ови објекти планирају. Висина доњих ивице конструкције 
друмског надвожњака изнад пруге биће дефинисана у 
оквиру посебних техничких услова које издаје "Железнице 
Србије" а.д.

Постојећи пружни прелаз (укрштај Улице Крајишка са 
железничком пругом Петроварадин – Беочин, могуће је 
задржати уз услове и сагласност "Железница Србије".
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За било какве интервенција на железничкој саобраћајној 
инфраструктури, услове и сагласност затражити од "Инфра-
структура железнице Србије" а. д..

5.2. Водна инфраструктура

Снабдевање водом
Снабдевање водом биће решено преко постојеће и пла-

ниране водоводне мреже која ће функционисати у оквиру 
водоводног система Града Новог Сада.

На предметном простору постоји доводник воде за Срем-
ске Карловце профил Ø 250 mm из правца Петроварадина, 
као и нови доводник воде из правца резервоара "Институт" 
ка Карагачи и Сремским Карловцима, профила Ø 300 mm.

Изграђен је део примарног водовода профила Ø 200 
mm који представља везу базног резервоара виших зона 
сремске стране "Институт" (кота прелива резервоара 145 
m н.в., запремине 15.000 m3) и дистрибутивне мреже у 
Петроварадину.

У Улици Крајишкој и Буковачки пут постоји водоводна 
мрежа профила Ø 150 mm.

У јужном делу простора постоји доводник воде за насеље 
Буковац профила Ø 150 mm са прекидном комором.

Секундарна водоводна мрежа изграђена је у делу Кара-
гаче и у делу код планираног гробља на Алибеговцу. 

Планом се предвиђа изградња резервоара воде "Али-
беговац" на коти 204 m н.в. и хидрофорског постројења, 
које ће омогућити снабдевање водом потрошача изнад 
коте 160 m н.в..

Основ за реализацију комплекса резервоара "Алибего-
вац" биће план детаљне регулације који ће се израдити 
према посебним условима ЈКП "Водовод и канализација".

У складу са нивелационим карактеристикама терена и 
висинским распоредом резервоара секундарна водоводна 
мрежа биће подељена у три висинске зоне на Алибеговцу, 
две висинске зоне на Карагачи и Ширинама и то на следећи 
начин:

Алибеговац
I зона снабдевања водом биће до коте 120 m н.в., а 

неравномерност потрошње изравнаваће се из резервоара 
"Институт" са котом прелива од 145 m н.в. (међу зона Петро-
варадин);

II зона снабдевања водом биће од коте 120 до 160 m 
н.в., а неравномерност потрошње изравнаваће се из резер-
воара "Татарско брдо" са котом прелива од 187 m н.в.;

III зона снабдевања водом биће од коте 160 до 210 m 
н.в., а неравномерност потрошње изравнаваће се из пла-
нираног резервоара "Алибеговац" са котом од 204 m н.в.;

Карагача
I зона снабдевања водом биће до коте 120 m н.в., а 

неравномерност потрошње изравнаваће се из резервоара 
"Институт" (међу зона Петроварадин);

II зона снабдевања водом биће од коте 120 до 160 m 
н.в., а неравномерност потрошње изравнаваће се из резер-
воара "Татарско брдо";

Подвезирац и Ширине
I зона снабдевања водом биће до коте 120 m н.в., а 

неравномерност потрошње изравнаваће се из резервоара 
"Институт" (међу зона Петроварадин);

II зона снабдевања водом биће од коте 120 до 160 m 
н.в., а неравномерност потрошње изравнаваће се из резер-
воара "Татарско брдо".

Планира се изградња примарне водоводне мреже про-
фила Ø 200 mm у продужетку постојећег доводника воде 
за Петроварадин.

Примарна водоводна мрежа профила Ø 150 mm 
изградиће се у делу Карагаче у оквиру I висинске зоне 
снабдевања водом, односно у делу Алибеговца у оквиру 
II висинске зоне снабдевања водом.

Секундарна водоводна мрежа профила Ø 100 mm 
изградиће се у свим постојећим и планираним улицама где 
то околна намена простора захтева, повезаће се на при-
марну мрежу и својим капацитетом задовољиће потребе 
за водом будућих корисника.

Планом се омогућава реконструкције постојећих 
инсталација водоводне мреже и њихово измештање у 
регулацији будуће улице, а према планираном распореду 
инсталација.

Уз водоводну мрежу која се налази на осталом 
грађевинском земљишту планира се заштитни појас ширине 
1 m обострано, мерено од осовине цевовода. У овом појасу 
забрањена је изградња објеката високоградње и садња 
дрвећа.

На подручју обухваћеним планом могуће су различито-
сти по питању носивости и стабилности терена. 

На подручјима где стабилност терена није довољно 
истражена, а постоји оправдана сумња да би реализација 
инсталацијa водовода могла да поремети постојећу ста-
билност, не препоручује се градња истих док се не дефи-
нише укупна стабилност, односно, не обаве адекватни 
санациони радови који би садржали и услове извођења и 
експлоатације инсталација водовода. Ово се посебно 
односи на спровођење техничких мера и активности на 
будућој мрежи водовода, а у циљу превенције и елиминације 
погоршања карактеристика стабилности терена. 

За потребе заливања и одржавања зеленила, омогућава 
се изградња заливних система са захватањем воде из под-
земних водоносних слојева.

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 сепа-
ратног типа.

Примарна канализациона мрежа профила Ø 600 mm 
изграђена је у делу државног пута I Б – 21, односно у улици 
која је паралелна са државним путем.

Уз Буковачки пут постоји примарна канализациона мрежа 
профила Ø 400 mm преко које се отпадне воде насеља 
Букавац одводе према канализационом систему Петрова-
радина.

Отпадне воде, са простора обухваћеног планом, ће се 
преко планиране канализационе мреже одводити према 
постојећој примарној канализационој мрежи Петровара-
дина.

Дуж државног пута IIА-100 планира се изградња примарне 
канализационе мреже отпадних вода профила Ø 300 mm, 
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на коју ће бити оријентисана секундарна мрежа са просо-
тра Ширина II и Буковачког платоа.

Отпадне воде дела Карагаче и Алибеговца биће 
оријентисане ка постојећој канализационој мрежи профила 
Ø 600 mm.

Отпадне воде са дела Карагаче биће оријентисане на 
постојећу канализациону мрежу профила Ø 400 mm.

Секундарна канализациона мрежа отпадних вода биће 
профила Ø 250 mm и изградиће се у свим постојећим и 
планираним улицама где то намена околног простора зах-
тева.

Због савладавања висинских разлика терена планира 
се изградња црпних станица отпадних вода.

Црпне станице биће шахтног типа и реализоваће се у 
оквиру планиране регулације улице. Тачан положај црпних 
станица дефинисаће се у плановима детаљне регулације, 
односно кроз израду пројектно-техничке документације.

Уз постојећу канализациону мрежу која се налази у оста-
лом грађевинском земљишту, планирају се заштитни 
појасеви који су дати у графичком приказу "План водне 
инфраструктуре". У овом појасу забрањена је изградња 
објеката високоградње и садња дрвећа.

До изградње планиране канализационе мреже отпад-
них вода, исте ће се одводити у водонепропусне септичке 
јаме на парцелама корисника. 

Посебно се инсистира на водонепропусности како би 
се спречило загађење подземних водоносних слојева и 
нарушавање стабилности терена.

Атмосферске воде ће се преко отворене или зацевљене 
уличне канализационе мреже одводити према Роковом, 
Буковачком и потоку Занош, а све у складу са хидраулич-
ким и просторним могућностима.

За атмосферске воде са потенцијално зауљених и 
запрљаних површина предвиђа се пред третман на сепа-
ратору уља и таложнику пре упуштања у реципијенте.

Условљава се да квалитет атмосферске воде, која се 
упушта у потоке буде минимално II класе вода, по 
категоризацији водотока.

Планом се омогућава уређење и регулисање потока у 
свему према условима надлежног водног органа и 
Покрајинског завода за заштиту природе.

Планирају се заштитни појасеви уз потоке и вододерине 
ширине 5 m мерено од горње ивице потока, обострано. У 
овом појасу забрањена је изградња објеката и садња 
дрвећа.

На подручју обухваћеним планом могуће су различито-
сти по питању носивости и стабилности терена. 

На подручјима где стабилност терена није довољно 
истражена, а постоји оправдана сумња да би реализација 
инсталацијa канализације могла да поремети постојећу 
стабилност, не препоручује се градња истих док се не дефи-
нише укупна стабилност, односно, не обаве адекватни 
санациони радови који би садржали и услове извођења и 
експлоатације инсталација канализације. Ово се посебно 
односи на спровођење техничких мера и активности на 
будућој мрежи, а у циљу превенције и елиминације 
погоршања карактеристика стабилности терена. 

Положај постојеће и планиране канализационе мреже 
дат је у графичком приказу број 8 "План водне инфраструк-
туре" у размери 1:5000.

Правила уређења за водну инфраструктуру

Услови за изградњу водоводне мреже
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне повр-

шине, између две регулационе линије у уличном фронту, 
по могућности у зеленом појасу једнострано или обострано 
уколико је улични фронт шири од 20 m.

Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се 
постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана 
одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфра-
структуре.

Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже 
од других инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7 
до 1,0 m, а вертикално растојање водоводне мреже од дру-
гих инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m.

Задате вредности су растојања од спољне ивице новог 
цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфра-
структуре.

Уколико није могуће испоштовати тражене услове 
пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација 
водовода.

Није дозвољено полагање водоводне мреже испод 
објеката високоградње; минимално одстојање од темеља 
објеката износи од 1,0 m, али тако да не угрожава стабил-
ност објеката. 

Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 m 
мерено од коте терена, а на месту прикључка новоплани-
раног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на 
дубину постојећег цевовода.

На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне 
цеви на дужини већој од ширине пута за мин. 1,0 m од сваке 
стране.

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети 
одговарајући број хидраната у свему према важећим про-
писима. Предност дати уградњи надземних хидраната.

Водоводни прикључци
Снабдевање водом из јавног водовода врши се 

прикључком објекта на јавни водовод. 
Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водо-

водном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер, 
закључно са мерним уређајем. 

Пречник водоводног прикључка са величином и типом 
водомера одређује ЈКП" Водовод и канализација" на основу 
претходно урађеног хидрауличког прорачуна унутрашњих 
инсталација за објекат, а у складу са техничким нормати-
вима, Одлуком о условима и начину организовања послова 
у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања 
вода ("Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 8/11 
- исправка, 38/11, 13/14 и 59/16) и Правилником о технич-
ким условима за прикључење на технички систем за 
водоснабдевање и технички систем канализације ("Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 13/94).

Прикључење стамбених објеката врши се минималним 
пречником DN 25 mm. 

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом 
мора имати засебан прикључак. 

Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за 
породичне стамбене и пословне објекте, постављају се у 
засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта 
у парцели корисника 0,5 m од регулационе линије.
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За вишепородичне стамбене објекте водомери, за 
мерење потрошње воде се постављају у шахтовима лоци-
раним ван објекта у парцели корисника 0,5 m од регулаци-
оне линије и у просторијама за водомере лоцираним уну-
тар самог објекта која мора бити лоцирана уз регулациону 
линију према уличној водоводној мрежи са које се даје 
прикључак. 

Код изградње пословних објеката површине преко 150 
m2 код којих је потребна изградња само унутрашње хидрант-
ске мреже (према важећем правилнику и условима про-
тивпожарне полиције) израђује се прикључак пречника DN 
63 mm, са монтажом водомера DN 50 mm.

Код изградње пословних објеката код којих је неопходна 
спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење објеката 
пречником максимално DN 110 mm, са монтажом водо-
мера DN 100 mm.

Уколико се планира обједињена водоводна мрежа 
хидрантске и санитарне воде потребно је на прикључку 
уградити комбинован водомер.

Извођење прикључка водовода, као и његова рекон-
струкција су у надлежности ЈКП "Водовод и канализација" 
Нови Сад.

Услови за изградњу канализационе мреже
Трасу мреже канализације полагати у зони јавне повр-

шине између две регулационе линије у уличном фронту 
једнострано или обострано уколико је улични фронт шири 
од 20 m. 

Минимални пречник отпадне канализације је Ø 250 mm. 
Трасе канализације се постављају тако да задовољи 

прописана одстојања у односу на друге инсталације и 
објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање од других 
инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7 до 1,0 m, 
а вертикално 0,5 m.

Није дозвољено полагање канализације испод објеката 
високоградње; минимално одстојање од темеља објекта 
износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.

Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода 
морају бити водонепропусни и заштићени од продирања 
у подземне издани и хаваријског изливања.

Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 
1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова 
прикључења индивидуалних објеката), а на месту прикључка 
новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка 
свести на дубину постојећег цевовода.

На траси предвидети изградњу довољног броја реви-
зионих шахтова на прописаном растојању од 160-200 DN, 
а максимум 50,0 m.

Канализациони прикључци
Прикључак на канализацију почиње од споја са мрежом, 

а завршава се у ревизионом шахту.
Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП "Водо-

вод и канализација", а у складу са типом објекта, технич-
ким нормативима, Одлуком о условима и начину органи-
зовања послова у вршењу комуналних делатности испо-
руке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 60/10, 8/11 - исправка, 38/11, 13/14 и 59/16) и 
Правилником о техничким условима за прикључење на 
технички систем за водоснабдевање и технички систем 

канализације ("Службени лист Града Новог Сада“, број 
13/94).

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом 
мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она 
изграђена. 

Прикључење стамбених објеката врши се минималним 
пречником DN 160 mm. 

Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5 
m од регулационе линије парцеле. 

Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде 
садрже штетне материја, могу се прикључити на канали-
зациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај 
за пречишћавање индустријских отпадних вода до пропи-
саног квалитета упуштања у канализацију. 

Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта 
може се прикључити на фекалну канализацију под усло-
вом да постави водомер за мерење исцрпљене воде. 

Прикључење подрумских и сутеренских просторија, као 
и базена на канализациони систем дозвољава се само 
преко аутономног постројења препумпавањем.

За решавање одвода употребљених вода поступити по 
Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање 
отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 - др. одлука).

Зауљене атмосферске воде са манипулативних повр-
шина као и воде од прања и одржавања тих површина (пре-
такачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном мре-
жом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и 
сепаратор уља и масти и лаких течности и тек потом испуш-
тати у реципијент. 

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без 
пречишћавања испуштати у јавну канализациону мрежу, 
уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног кому-
налног предузећа. 

Технолошке воде се могу испуштати у јавну канализацију. 
Зависно од потреба код загађивача предвидети изградњу 
уређаја за предтретман технолошких отпадних вода, тако 
да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове 
за испуштање у јавну канализацију, а пре пречишћавања 
на ППОВ, тако да се не ремети рад пречистача у складу 
са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 
2, Глава III, Табела 1 ("Службени гласник РС", бр. 67/11, 
48/12 и 1/16). 

Извођење прикључка канализације, као и његова 
реконструкција су у надлежности ЈКП "Водовод и кана-
лизација" Нови Сад.

Водни услови
Дуж обала потока мора се обезбедити стално проходна 

и стабилна радно-инспекциона стазе ширине минимум 5,0 
m, за пролаз и рад грађевинске механизације која ради на 
одржавању потока. У овом појасу не могу се градити никакви 
објекти, постављати ограде и слично.

За полагање инфраструктуре на водном земљишту, у 
експропријационом појасу потока, по траси која је пара-
лелна потоку, инсталацију положити по линији експро-
пријације или минималном растојању до исте (до 1 m), тако 
да међусобно (управно) растојање између инсталација и 
ивице обале потока буде најмање 5,0 m у грађевинском 
рејону. 
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Уколико се планира постављање подземне инфраструк-
туре на земљишту изван експропријационог појаса потока 
(када је ширина експропријације мања од 5,0 m), по траси 
која је паралелана са потоком, инсталацију положити тако 
да међусобно (управно) растојање између трасе и ивице 
потока буде минимум 5,0 m (члан 133. Закона о водама, 
тачка 8.).

Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 
1,0 m испод нивоа терена и мора подносити оптерећења 
тешке механизације којом се одржава поток, а саобраћа 
приобалним делом. Кота терена је кота обале у зони радно 
инспекционе стазе. Сва евентуална укрштања инсталација 
са потоком, планирати под углом од 90º. 

За лоцирање објеката у зони потока, услов је да се у 
појасу ширине мин. 5,0 m од ивице обале потока, не могу 
градити никакви надземни објекти. У овом појасу се не 
може депоновати материјал, нити се могу кретати утова-
ривачи, камиони и сл. 

Саобраћајне површине планирати изван зоне 
експропријације потока. Уколико је потребна саобраћајна 
комуникација – повезивање, леве и десне обале потока, 
исту је могуће планирати уз изградњу пропуста – мостова. 
Пројектним решењем пропуста – моста мора се обезбе-
дити статичка стабилност истог и потребан протицај у про-
филу пропуста – моста у свим условима рада система. 
Конструкцију и распон пропуста – моста прилагодити усло-
вима на терену и очекиваном саобраћајном оптерећењу. 

У потоке, на подручју обухваћеном планом, могу се упуш-
тати атмосферске и друге пречишћене воде уз услов да 
се претходно изврши анализа да ли и под којим условима 
постојећи потоци могу да приме додатну количину атмос-
ферских вода, а да не дође до преливања из потока по 
околном терену. 

На месту улива атмосферских вода у поток предвидети 
уливне грађевине које својим габаритом не залазе у 
протицајни профил потока и не нарушавају стабилност 
обале. Испред улива атмосферских вода у поток, предви-
дети изградњу таложника и решетки ради отклањања 
нечистоћа. 

Граница и намена земљишта на које право коришћења, 
односно право управљања, има ЈВП "Воде Војводине" Нови 
Сад, не може се мењати без посебне сагласности овог 
предузећа. 

Услови заштите вода дати су у пододељку 6.4. Мере 
заштите и унапређења животне средине.

5.3. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом 

из јединственог електроенергетског система. Основни 
објекти за снабдевање биће трансформаторска станица 
(ТС) 110/20 kV „Нови Сад 6“ која се налази у источном делу 
подручја и планирано разводно постројење (РП) 20 kV 
„Петроварадин“, које ће се налазити на месту садашње ТС 
35/10 kV „Петроварадин“. Из ТС „Нови Сад 6“ и РП 20 kV 
полазиће 20 kV мрежа до трансформаторских станица 
20/0,4 kV, а од ових ТС полазиће мрежа јавнеог осветљења 
и нисконапонска 0,4 kV мрежа до објеката, чиме ће се обе-
збедити квалитетно и поуздано снабдевање електричном 
енергијом свих потрошача на подручју. 

До планираних објеката потребно је изградити прикључке 
од постојеће или нове мреже, као и потребан број транс-
форматорских станица. Нове ТС се могу градити као 
слободностојећи објекти на парцелама свих намена, у 
складу са важећом законском и техничком регулативом. 
Нове ТС се могу градити и у оквиру објеката, у приземљу 
објекта. Свим трансформаторским станицама потребно је 
обезбедити колски прилаз ширине минимално 3m (и висине 
минимално 3,5m, у случају постојања пасажа) ради 
обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. 
Локације нових ТС на просторима који се спроводе плано-
вима детаљне регулације ће бити дефинисане приликом 
израде тих планова. На подручју је могућа изградња над-
земне мреже и стубних ТС, а на просторима планиране 
изградње потребно је изградити и инсталацију јавног 
осветљења. У попречним профилима свих саобраћајница 
планирани су независни коридори за пролаз електроенер-
гетских каблова. На подручју планираног парка (урбани-
стичка целина 3) потребно је изградити инсталацију 
осветљења и декоративне расвете. 

Далековод 35 kV ТС "Нови Сад 1"-ТС "Петроварадин" 
и 20 kV водове на подручју је могуће демонтирати и изгра-
дити у регулацијама саобраћајница, према условима ЕПС 
дистрибуција, огранак "Електродистрибуција Нови Сад". 
Након престанка рада, односно демонтаже далековода 35 
kV, укинуће се и његова заштита. До тада услови заштите 
се морају поштовати, односно није дозвољена изградња 
објеката за становање и боравак људи унутар заштитног 
енергетског коридора, осим уз услове и сагласност ЕПС 
дистрибуција, огранак "Електродистрибуција Нови Сад" . 

Преко подручја прелазе 110 kV далеководи (број 104/6 
ТС „Инђија”- ТС „Нови Сад 6”, број 104/7 ТС „Нови Сад 6”- 
ТС „Нови Сад 1”, број 124/1 ТС „Нови Сад 1”- ТС „Рума 1”) 
са својим заштитним коридорима. 

Око далековода 110 kV је дефинисан заштитни коридор 
који износи укупно 50 m и у коме није дозвољена изградња 
објеката, извођење других радова, нити засађивање дрвећа 
и другог растиња осим уз следеће услове и сагласност 
„Електромрежа Србије“:

1) сагласност се даје на Елаборат који инвеститор пла-
нираних објеката треба да обезбеди, а који израђује 
овлашћена пројектна организација;

2) садржај Елабората и мере које се прописују прили-
ком пројектовања и пре и за време извођења радова 
прописује власник инсталације, а на основу важећих 
закона, правилника и техничких прописа.

Према Плану развоја преносног система за период од 
2017. године до 2026. године изграђеном од стране „Елек-
тромрежа Србије“ А.Д. планирана је изградња новог коге-
нерационог гасно-парног блока велике снаге и енергетске 
ефикасности. Прикључење овог производног капацитета 
сагледава се на 110 kV напонском нивоу на локацији 
постојеће ТЕ-ТО Нови Сад уз изградњу два нова далеко-
вода 110 kV према ТС „Нови Сад 3“, као и нови двоструки 
110 kV ТЕ-ТО Нови Сад – ТС „Нови Сад 6“ (дужина око 10 
km).

Далеководи 110 kV који пресецају средишњи део 
подручја (од ТС „Нови Сад 6“) задржавају своју трасу уз 
могућност реконструкције, санације и адаптације. Траса 
планираног далековода 110 kV која је уцртана у графич-
ком приказу "План енергетске инфраструктуре и електрон-
ских комуникација" је оријентациона, а тачна траса ће се 
одредити кроз израду плана детаљне регулације.
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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 или над-
земно, 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 ЕПС "Дистрибуција", огранак 
Електродистрибуција Нови Сад.

Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из 

градског гасификационог система. Основни објекат за 
снабдевање из гасификационог система биће (главна) 
мерно-регулациона станица (ГМРС) „Мишелук“ до које се 
гас допрема са гасовода високог притиска MГ-02 Госпођинци-
Беочин који представља огранак магистралног гасовода 
за сремску страну града. Овај гасовод, као и разводни гасо-
вод РГ-02-09 према

Сремским Карловцима, са својим заштитним коридо-
ром представљају значајан ограничавајући фактор за 
изградњу на околном подручју, као и за постојеће објекте 
који су изграђени унутар коридора. Планира се прелазак 
овог гасовода на средњепритисни ниво и измештање у 
делу трасе који прелази преко подручја државног пута Iб 
реда бр. 21. Такође, измештање будућег гасовода средњег 
притиска могуће је и на другим деловима трасе, у регулацији 
постојећих и планираних улица, уз услове и сагласност ЈП 
"Србијагас". Након преласка гасовода на средњи притисак 
укида се заштитни коридор гасовода, а до тада се морају 
поштовати услови заштите, односно забрана изградње 
нових објеката у његовом коридору. 

Све ГМРС ће постати мерно-регулационе станице (МРС), 
од којих ће бити могућа изградња мреже средњег прити-
ска до нових МРС, као и дистрибутивне мреже. Нова мрежа 
средњег притиска, мерно-регулационе гасне станице и дис-
трибутивна мрежа градиће се сукцесивно, у регулацијама 
саобраћајница и на јавним површинама (МРС), пратећи 
нову изградњу на подручју. Локације нових МРС на про-
сторима који се спроводе плановима детаљне регулације 
ће бити дефинисане приликом израде тих планова. Део 
подручја (Буковачки плато и околина) ће се и даље снаб-
девати са гасоводне мреже Петроварадина. У случају зах-
тева за већим количинама топлотне енергије (код пословно-
производних садржаја) могућа је изградња гасовода 
средњег притиска и сопствених МРС на парцелама корис-
ника. Сви будући објекти имаће могућност прикључења у 
гасификациони систем, као и могућност снабдевања из 
сопствених топлотних извора који не утичу на загађење 
животне средине.

Огранци гасовода високог притиска према ГМРС "Слога" 
и према Сремској Каменици су у графичком приказу "План 
енергетске инфраструктуре и електронских комуникација" 
уцртани оријентационо јер не постоје званични подаци у 
катастру.

Услови за прикључење на гасоводну мрежу
Прикључење објеката у гасификациони систем решити 

изградњом гасног прикључка од постојеће 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 надлеж-
ног дистрибутера.

5.3.1.  Обновљиви извори енергије 

На овом подручју постоји могућност примене и употребе 
обновљивих извора енергије.

Соларна енергија

Пасивни соларни системи – дозвољава се доградња 
стакленика, чија се површина не рачуна код индекса 
изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се 
побољшава енергетска ефикасност објекта. Код објеката 
свих намена на фасадама одговарајуће оријентације поред 
стакленика дозвољава се примена осталих пасивних 
система-ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и 
сл.

Активни соларни системи - соларни системи за соп-
ствене потребе и комерцијалну употребу могу се 
постављати под следећим условима:

- постојећи и планирани објекти– на кровним површи-
нама и фасадама објеката, где просторно-технички 
услови то дозвољавају; на планираним објектима 
фасадни елементи могу бити изграђени од блокова 
са интегрисаним соларним панелима; на објектима 
под заштитом, соларни системи се могу постављати 
само уз сагласност надлежног Завода за заштиту спо-
меника културе

- површине јавне намене – на стубовима јавне и деко-
ративне расвете и за потребе видео-надзора (у 
регулацијама улица, на комуналним површинама, у 
оквиру дечјих игралишта и спортских терена), за 
осветљење рекламних паноа и билборда, за 
саобраћајне знакове и сигнализацију, на елементима 
урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе, аутобу-
ска стајалишта и сл.); на стајаћој воденој површини 
(као плутајући елементи) уз дозволу надлежног водо-
привредног предузећа; 

- објекти саобраћајне инфраструктуре – као пратећи 
садржај дозвољава се постављање фотонапонских 
панела за потребе осветљења, сигнализације и видео-
надзора путева, надвожњака и објеката у функцији 
путног објекта; на путним објектима као што је мост, 
надвожњак, тунел и сл. дозвољава се постављање 
фотонапонских панела по претходно прибављеној 
сагласности управљача јавног пута; у заштитном појасу 
поред јавног пута по претходно прибављеној саглас-
ности управљача јавног пута, могуће је заштитну ограду 
(за звучну и визуелну заштиту) изградити од фотона-
понских панела; у заштитном пружном појасу и на 
објектима железнице уз сагласност управљача 
дозвољава се постављање фотонапонских панела за 
потребе комерцијалне производње електричне енергије 
и за потребе управљања (рампе), сигнализације, 
осветљења и видео надзора; 

- површине осталих намена - на надстрешницама за 
паркинге у оквиру пословних и стамбених комплекса, 
тако да не пређе 50% укупне паркинг површине, док 
остали паркинг простор треба да има природну заштиту 
високим зеленилом.
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(Хидро) геотермална енергија
Системи са топлотним пумпама који користе (хидро)гео-

термалну енергију могу се постављати у сврху загревања 
и хлађења објеката. У случају ископа бунара (осим за 
физичка лица) потребно је прибавити сагласност надлеж-
ног органа.

Енергија биомасе
Енергија биомасе може се искористити за снабдевање 

топлотном енергијом објеката коришћењем брикета, пелета 
и других производа од биомасе као енергената у локалним 
топлотним изворима. 

На просторима намењеним заштитном зеленилу могу 
се садити брзорастуће биљке са добрим енергетским карак-
теристикама.

Производња електричне, односно топлотне енергије за 
сопствене потребе коришћењем обновљивих извора 
енергије сматра се мером ефикасног коришћења енергије.

5.3.2.  Мере енергетске ефикасности

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, као и о 
утицају ветра на локацији;

- 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;

- користити пасивне соларне системе (стакленици, 
масивни зидови, тромб-мишелов зид, термосифонски 
колектор итд.);

- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и 
топлотне колекторе) као фасадне и кровне елементе 
где техничке могућности то дозвољавају;

- размотрити могућност постављања тзв. зелених кро-
вова и фасада, као и коришћење атмосферских и отпад-
них вода у сврху одржавања истих; 

- 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 
својствима који чини саставни део техничке документације 
која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

5.4. Електронске комуникације

Ово подручје ће бити комплетно прикључено на системе 
електронских комуникација. 

Планира се осавремењавање система електронских 
комуникација у циљу пружања нових сервиса корисницима. 
Планира се и даље постављање мултисервисних плат-

форми и друге опреме у уличним кабинетима у склопу 
децентрализације мреже. Нови приступни чворови градиће 
се када постојећа инфраструктура не буде могла да 
задовољи потребе корисника. Планира се изградња ових 
чворова у улицама Рачког, Мала Карагача, Буковачки до 
и околним улицама, као и у насељу Пуцкарош. Улични 
кабинети се могу постављати на осталом земљишту, у 
објектима и на јавној површини, у регулацијама постојећих 
и планираних саобраћајница, на местима где постоје про-
сторне и техничке могућности. Такође се планира 
повезивање са суседним општинама изградњом оптичког 
кабла од Петроварадина до Сремских Карловаца.

Планира се и изградња приводних каблова и Wi-Fi при-
ступних тачака, као и постављање система за видео-над-
зор, у оквиру регулација површина јавне намене (на сту-
бовима јавне расвете, семафорима, рекламним паноима 
и сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима). 

Да би се обезбедило проширење мреже електронских 
комуникација потребно је у регулацијама улица и до нових 
објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће про-
лазити будућа инсталација електронских комуникација. У 
попречним профилима улица резервисани су независни 
коридори за мрежу електронских комуникација. 

У оквиру стамбених објеката са више стамбених 
јединица, стамбених зграда са више корисника простора 
и стамбених делова стамбено-пословних зграда потребно 
је поставити инсталацију заједничког антенског система, 
који омогућава независан пријем услуга радио и 
телевизијских програма и њихову дистрибуцију крајњим 
корисницима. 

На подручју постоји радио-релејни коридор фиксне 
телефоније на релацијама:

- Иришки Венац - ТКЦ Нови Сад са географском шири-
ном/дужином Е19°52'05''/ Н45°09'33''

- ТКЦ Нови Сад - Иришки Венац са географском шири-
ном/дужином Е19°51'13''/ Н45°15'12''

На правцу радио-релејних коридора није дозвољена 
изградња објеката, односно потребно је обезбедити оптичку 
видљивост између две тадио-релејне станице.

Планира се потпуна покривеност овог подручја сигна-
лом мобилне телефоније свих надлежних оператера. На 
подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније 
и осталих електронских комуникација уз поштовање 
следећих услова:

-  антенски системи и базне станице могу се постављати 
на кровне и горње фасадне површине објеката уз оба-
везну сагласност власника тих објеката, односно скуп-
штине станара;

-  антенски системи мобилне телефоније, као и осталих 
електронских комуникација, могу се постављати на 
антенске стубове на парцелама намењеним тури-
стичко-спортско-рекреативним садржајима и зеленилу 
уз обавезну сагласност власника; базне станице 
постављати у подножју стуба, уз изградњу оптичког 
приводног кабла до базне станице;

-  антенске системе постављати уз поштовање свих пра-
вилника и техничких препорука из ове области, као и 
препорука светске здравствене организације; 

-  уколико се у близини налазе стубови, односно локације 
других оператера, размотрити могућност заједничке 
употребе;
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-  обавезно је извршити периодична мерења јачине елек-
тромагнетног зрачења у близини антенског система, 
а посебно утицај на оближње објекте становања који 
се налазе на истој или сличној висини као и антенски 
систем; 

-  за постављање антенских система и базних станице 
мобилне телефоније и осталих електронских система 
обавезно је претходно позитивно мишљење надлеж-
ног органа управе.

Услови за прикључење на мрежу електронских 
 комуникација

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 надлеж-
ног оператера.

Прикључак на заједнички антенски систем извести према 
условима надлежног оператера.

Прикључак на кабловски дистрибутивни систем и 
заједнички антенски систем извести према условима локал-
ног дистрибутера.

5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

6.1. Мере заштите културно–историјских 
  споменика 

Мере заштите непокретних културних добара и њихових 
заштићених околина утврђене су Законом о културним 
добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11 – др. 
закон и 99/11 – др. закон).

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, 
заједно са надлежном градском службом и корисником 
стара се о овим културним добрима прописујући конзер-
ваторско – рестаураторске услове за предузимање мера 
техничке заштите. Након добијених услова треба исходо-
вати и сагласност на техничку документацију.

У оквиру подручја обухваћеног границом плана налазе 
се следећа непокретна културна добра на основу услова 
Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада:

 I  Споменици културе

 "РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА МАРИЈЕ СНЕЖНЕ НА 
ТЕКИЈАМА, Петроварадин, Карловачки друм, кп. бр. 
5041 КО Петроварадин
Одлука Владе Републике Србије бр. 633-2854/2010 од 

22. априла 2010. године, "Службени гласник РС", број 29/10 
од 2. маја.

Заштићена околина споменика културе обухвата ката-
старске парцеле број: 3480/2, 5039/1, 5039/2, 5041 и 5043 
КО Петроварадин, у приватној својини, катастарске пар-
целе број: 5037, 5038, 5040 и 5042 КО Петроварадин, у 
државној својини и део катастарске парцеле број 6625 (пут) 
КО Петроварадин, у државној својини, на деоници која про-
лази заштићеном околином, и то од северозападне гра-
нице парцеле број 3480/2 КО Петроварадин, до југоисточне 
границе парцеле број 5043 КО Петроварадин."

У непосредној близини ножице насипа постојеће пруге 
налази се евидентирано добро Спомен чесма – извор.

 II Знаменита места

 "СПОМЕНИК НА БРДУ "ВЕЗИРАЦ" између Петровара-
дина и Буковца, културно добро од изузетног значаја, 
Петроварадин, кп. бр. 5775 КО Петроварадин
Решење број 116/68 Покрајинског завода за заштиту 

споменика културе од 2. априла 1968.
Решење о проглашењу за културно добро од изузетног 

значаја "Службени гласник РС", број 16/90.
Покренут је поступак утврђивања заштићене околине 

на катастарским парцелама бр: 5771, 5772, 5773, 5774, 
5776, 5782/1, 5782/2 и делу 5780 КО Петроварадин (Јавни 
оглас објављен у "Службеном гласнику РС", број 107/12)".

У поступку утврђивања за непокретно културно 
добро је:
 "РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА СВ. РОКА СА ЖУПНИМ 

ДВОРОМ, ГРОБЉЕМ И КАЛВАРИЈОМ у Прерадовићевој 
улици бр. 160, Петроварадин, кп. бр. 2470 КО Перова-
радин, Калварија (кп. бр. 3605 КО Петроварадин)."
У подручју плана се налази Калварија као део споме-

ника културе који је у поступку утврђивања за непокретно 
културно добро и за које jе обавезно чување у интеграл-
ном облику са свим елементима аутентичног склопа.

За све интервенције на предметним објектима и про-
стору неопходно је исходовање услова за спровођење 
мера техничке заштите које утврђује Завод за заштиту спо-
меника културе Града Новог Сада. 

III Објекти од значаја за заштиту градитељског наслеђа
 "Барутана на Алибеговцу, Петроварадин, кп. бр. 4282 

КО Петроварадин
Утврђене мере заштите за објекте од значаја за заштиту 

градитељског наслеђа: дозвољено је активно коришћење 
таванског и подрумског простора, с тим да се габарит објекта 
не мења: за ове објекте примењује се режим заштите који 
подразумева мере интегралне конзервације у складу са 
затеченим стањем објекта, ревитализацијом и рекон-
струкцијом целог или делова изворног склопа, а све у складу 
са условима за предузимање мера техничке заштите.

СПОМЕН-ЧЕСМА – извор уз пругу БГ – НС (кат. парц. 
6614 КО Петроварадин), налази се југоисточно од границе 
споменика културе "Римокатоличке цркве Марије Снежне 
на Текијама", у правцу Сремских Карловаца, у непосредној 
близини ножице насипа постојеће пруге Нови Сад – Бео-
град. Изграђена у првој половини XVIII века на култном 
месту које, по доступним изворима, постоји из времена 
средњовековне Угарске државе". 

IV Јавни споменици
"На потесу Алибеговца налазе се три спомен обележја 

које је поставила аустроугарска војска током Првог свет-
ског рата:

1. "Даљинар" – споменик од камена 315/195 cm, са две 
плоче од розе мермера, рад Карла Милера, постављен 
1917. године. Споменик се налази на проширењу 
пута – платоу, северозападно од кат. парц. 790 КО 
Сремска Каменица.
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2. Чесма са плочом од ружичастог мермера постављена 
1917. године;

3. Камени крст (тзв. Бели крст) у петроварадинском 
атару Ширине, подигнут 1817. године. Обновљен и 
посвећен 2007. године."

V Археологија
"Према подацима из документације, историјским изво-

рима, на делу предметног простора, на простору Заноша, 
пронађени су остаци старијих материјалних култура, а било 
је и пријава случајних археолошких налаза који се данас 
чувају у Музеју Града Новог Сада. Поред праисторијских 
налаза из времена неолита, пронађени су и налази из 
средњевековног и позносредњoвековног периода. Могућа 
је траса римског пута, а у непосредној близини су остаци 
римске виле рустике.

На основу евиденције археолошких налазишта и резул-
тата ранијих заштитних истраживања Завод за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада са надлежним 
институцијама, на основу чл. 7, 27, 109 и 110 Закона о кул-
турним добрима, врши заштитна археолошка истраживања 
и контролу земљаних радова на угроженим локацијама."

Инвеститори и извођачи радова су обавезни да пре 
почетка радова на изградњи објеката и инфраструктуре, 
јаве надлежном заводу за заштиту споменика како би се 
обезбедио конзерваторско археолошки надзор над 
извођењем свих земљаних радова, односно извршили 
претходни истраживачки радови због постојања познатих 
и могућности постојања потенцијалних археолошких нала-
зишта.

6.2. Мере заштите заштићених природних 
  целина2 

Увидом у Регистар заштићених добара који води 
Покрајински завод за заштиту природе, утврђено је да на 
подручју плана нема заштићених природних добара.

Међутим, простор обухваћен планом налази се у 
заштитној зони Националног парка "Фрушка гора" који је 
заштићен Законом о националним парковима ("Службени 
лист РС“, број 84/15) и наслања се на специјални резер-
ват природе "Ковиљско – петроварадински рит", прогла-
шен на основу Уредбе о проглашењу Специјалног резер-
вата природе "Ковиљско – петроварадински рит" ("Служ-
бени гласник РС", број 44/11) и стављен под заштиту као 
подручје I категорије, односно од изузетног значаја.

На подручју плана деонице Роковог и Буковачког потока 
регистроване су као еколошки коридори локалног значаја.

Утврђују се следећи услови заштите природе:
1. У планирању и уређењу корита и обале деоница потока 

у обухвату плана, који су идентификовани као еколошки 
коридори, неопходно је очувати блиско-природни изглед 
и облик обала и корита наведених водотока у што већој 
мери.

Поплочавање и изградњу обала свести на најнеопходнији 
минимум (применити еколошка решења за заштиту обале), 
поплочане или изграђене деонице на сваких 200-300 m 
(оптимално на 100 m) прекидати мањим зеленим површи-
нама које су саставни део заштитног зеленила, поплочани 

2  Мере заштите заштићених природних целина утврђене су на основу 
услова Покрајинског завода за заштиту природе.

или бетонирани делови обале не могу бити стрмији од 45%, 
а структура њихове површине треба да омогућује кретање 
животиња малих и средњих димензија.

Обезбедити отвореност водотока по целој својој дужини 
(одстранити постојеће цевоводе).

Испод мостова као и на местима укрштања саобраћајница 
вишег реда (магистрални путеви) са еколошким коридо-
рима, предвидети посебне пролазе и прелазе за животиње 
приликом изградње или реконструкције наведених објеката. 

Избегавати директно осветљење обале и применити 
одговарајућа техничке решења у складу са еколошком 
функцијом локације (тип и умереност светлосних извора, 
минимално осветљење) у складу са потребама јавних повр-
шина.

Прибавити посебне услове од Покрајинског завода 
заштите природе за израду техничке документације 
регулације водотока, поплочавање и изградње обала, 
изградње или обнављање мостова и фреквентних 
саобраћајница и пројектовања јавне расвете; 

2. Успостављањем континуитета зелених површина, 
чија структура подржава функције еколошког коридора, 
очувати и унапредити вегетацију приобаља еколошких 
коридора.

Наменити простор деонице наведених еколошких кори-
дора за зеленило посебне намене са улогом очувања и 
заштите биолошке разноврсности.

Заштитни појас потока у ширини од најмање 4 m (опти-
мално 8 m) треба да има травну вегетацију која се одржава 
редовним кошењем и која не може бити засенчена дрво-
редом. На просторима где не постоје услови за формирање 
напред описаног појаса заштитног зеленила (саобраћајнице 
и сл.) обалу водотока визуелно одвојити од простора 
људских активности зеленилом висине 1-3 m. 

Током планирања заштитног зеленила објеката/бло-
кова, уз међне линије парцела које се граниче са обалним 
појасом, обавезно формирати вишеспратно заштитно зеле-
нило минималне ширине од 5-10 m (у зависности од вели-
чине парцеле/блока). Зеленило саставити од аутохтоних 
врста Фрушке горе.

3. Урбане садржаје распоредити по принципу зонације 
којом се одређује минимална удаљеност објеката од еко-
лошких коридора и намена простора унутар зоне дирек-
тног утицаја на коридор.

Минимална удаљеност планираних објеката који 
захтевају поплочавање и/или осветљење је 20 m а опти-
мално 50 m од обале.

У простору еколошког коридора и зони непосредног 
утицаја ширине око 200 m забрањено је одлагање и 
складиштење отпада и свих врста опасних материја.

Заштита ретких, угрожених и заштићених биљних и 
животињских врста обезбедиће се успостављањем конти-
нуираног мониторинга и контролом популације ретких, угро-
жених и заштићених биљних и животињских врста, 
предузимањем одговарајућих мера за одржавање опти-
малних услова водног режима у истраживаним екосисте-
мима и спречавањем органског и неорганског загађивања 
станишта које подразумева отклањање негативних утицаја 
угрожавајућих фактора применом одговарајућих конкрет-
них мера у зависности од типа и облика негативних дејстава. 

Мере заштите гео - и палео - наслеђа треба спрово-
дити у складу са одредбом члана 99. Закона о заштити 
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природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10 – 
исправка и 14/16), којом је прописана обавеза извођача 
радова/налазача на простору плана да пронађена гео-
лошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, 
кристали и др.) која би могла представљати заштићену 
природну вредност, пријави надлежном министарству у 
року од осам дана од дана проналаска и предузме мере 
заштите од уништења, оштећивања или крађе. 

6.3. Услови за уређење зелених површина
При сагледавању већих вегетационих целина које утичу 

на простор Алибеговца, издвајају се шуме Националног 
парка "Фрушке горе", зеленило Парка Института за грудне 
болести и туберкулозу у Сремској Каменици и подунавске 
шуме. Наведене целине имаће највећи утицај ако се 
вегетација повеже путем планираних категорија зелених 
површина у континуалну целину (зелени коридор). Овако 
формирани зелени коридор треба да садржи три спрата 
(травни појас, спрат жбуња и спрат дрвећа) у којима учешће 
аутохтоних врста треба да буде најмање 50%.

Приликом уређења зелених површина и подизања 
заштитног зеленила избегавати примену инвазивних врста. 
Примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити 
само на интензивно одржаваним зеленим површинама са 
наглашеном естетском наменом.

Вегетација на подручју Алибеговца има специфичне 
захтеве у односу на педолошки супстрат, структуру 
земљишта, нагиб терена и преовлађујуће ветрове.  

Услови уређења зелених површина представљају пра-
вила усмеравајућег карактера за целине и зоне за које су 
основ за реализацију планови детаљне регулације и пра-
вила за непосредну примену у целинама и зонама за које 
је основ за реализацију план генералне регулације.

Зоне заштитног зеленила успоставиће се пре свега у 
циљу спречавања ерозије, а вегетацијом треба да је покри-
вено 3/4 површине. Висока вегетација биће заступљена на 
око 50-70% површина и треба је формирати од одговарајућих 
врста лишћара и четинара, док је шибље планирано на 
ивичним и стрмим деловима простора. 

 Избор садница треба да је одговарајући (дубок коре-
нов систем) са отпорношћу на услове средине, ветар и 
начин одржавања. Избор врста треба да се креће у спек-
тру аутохтоног асортимана (грабић, храст китњак, руј, клен, 
јасен, ситнолисна липа, црни бор, тамарис, дафина и др.).

Корисници парцела намењених зони заштитног зеле-
нила и даље могу да их користе као воћњаке, баште, ливаде 
и сл. 

Дуж путева и пруга заштитно зеленило треба да је 
заступљено у континуитету тако да повезује јавно и остало 
зеленило. Распоред дрвећа треба да буде у слободном 
пејзажном стилу. 

У заштитном пружном појасу може се садити дрвеће 
(зелени појас) на удаљености већој од 25 m рачунајући од 
осе крајњих колосека, према условима и уз сагласност 
управљача и уз примену мера које обезбеђују безбедност 
људи и саобраћаја.

Мрежу зелених површина у коридору државног пута I Б 
– 21 ће чинити зеленило на површинама јавне намене. 
Јавне зелене површине ће чинити зелене површине пут-
ног појаса, сервисних саобраћајница, надвожњака и сл. 
Заштитни појас са сваке стране државног пута првог реда 
је 20 m.

Ремизе (зелене оазе) формирати на местима где ће 
бити пројектовани пропусти за животиње (високу и ниску 
дивљач). Ремизе формирати од вишегодишњих засада 
аутохтоног порекла који ће пружити уточиште, заклон и 
исхрану дивљачи. Оне ће имати функцију повезивања 
вегетацијских коридора у протоку, пре свега, животињских, 
али и биљних врста.

Зеленило потока и долина треба да повезује шуме 
Фрушке горе са зеленилом обала Дунава и има улогу 
заштите од ерозије. Природно најистакнутији елементи 
који утичу на распоред зеленила су потеси уз Роков и Буко-
вачки поток и заштитно зеленило на околним обронцима. 
Пејзажно уређење овог потеса нагласити пригодном аутох-
тоном вегетацијом. Лонгитудинално озелењавање уз потоке, 
на неки начин, представљаће и вид јавног зеленила. Уз 
поток подизање зеленила условљено је заштитном зоном 
потока најмање 4 m (оптимално 8 m) где није дозвољена 
садња високог растиња због одржавања и проласка 
механизације. 

Формиране видиковце и природна узвишења такође 
треба употпунити елементима партерне архитектуре. Обра-
дити их партерном вегетацијом на правцима визура.

Зеленило окућница породичног становања као категорија 
зелених површина има значај како на свакој појединачној 
парцели, тако и на целокупном простору насеља.

Кућне вртове треба формирати у пејзажној обради.
Хортикултурно уређење слободних површина у стам-

беним комплексима треба да се заснива на поставци деко-
ративне листопадне и четинарске вегетације, у смислу 
заједнички уређене зелене површине. Партерним уређењем, 
стазама и пролазима ове површине треба да су повезане 
са оближњим уређеним зеленим површинама.

У делу становања где је планирано и пословање посебно 
треба појачати зелени заштитни појас у циљу раздвајања 
намена.

Испод електро - енергетског коридора формираће се 
зелене површине (заштитно зеленило) на парцелама или 
деловима парцела блокова водећи рачуна да то буду 
травњаци, шибље, пољопривредне културе (воће, поврће, 
цвеће, лековито биље и сл.) или групације ниског дрвећа 
(шумарци). 

Зеленило уз саобраћајнице чине дрвореди и травњаци 
које треба поставити према садржајима њихових попреч-
них профила. Важно је ускладити поставку дрвореда са 
колским прилазима објектима. 

У улицама профила ширих од 16 m поставити двостране 
дрвореде, а у улицама профила ужих од 16 m једнострани 
дрвореди треба да буду на северној (источној) страни улице. 

Уређење уличног простора оплемењује се поставком 
жардинијера, озелењавањем подзида, мањих скверова - 
тргова и вертикалним озелењавањем фасада.

Планирани пешачки пролази између парцела за 
становање треба да су уређени цветајућим шибљем и пуза-
вицама уз ограде самих парцела.

Све зелене површине, као што је сквер и сл., треба да 
су парковски уређене. Поред декоративне високе и ниске 
вегетације, на овим просторима планирају се и стазе, одмо-
ришта и неопходни урбани мобилијар.

Поставку зеленила у општеградским центрима ускла-
дити са концептом уређења приземља и стилским карак-
теристикама архитектуре објеката. Солитерно декоративно 
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дрвеће биће укомпонованo са елементима партерне архи-
тектуре (клупе, фонтане, скулптуре и сл.) на поплочаним 
платоима. 

Зелене површине у оквиру школа и дечијих установа, 
планирају се према нормативима и специфичним условима 
простора. Од укупне површине ових комплекса 50% треба 
да припада зеленим површинама. Планирано озелењавање 
школског комплекса и дечије установе заснива се на кон-
цепту формирања ободног зеленог заштитног појаса. Струк-
туру зеленог појаса треба да чине високи лишћари, чети-
нари, шибље и зелене живице. Улазне делове нагласити 
декоративном обрадом. У зависности од конфигурације 
терена и функција простора и слободне површине се адек-
ватно озелењавају. Треба водити рачуна о врсти декора-
тивног дрвећа и шибља, те изоставити садњу асмогених, 
алергогених и биљака са бодљама. 

Спортски парк је планиран у северном делу, где се 
планирају разнолики рекреативни и спортски садржаји (пар-
ковска површина, дечија игралишта, трим стаза, спортска 
хала, отворени спортски терени и сл.). У делу под зелени-
лом треба да буде око 50% површине, које прожима читав 
овај простор, одваја игралишта и формира издвојене 
целине, на којима се одвијају поједине рекреативне актив-
ности. Основне спортске површине и објекте треба лоци-
рати компактно. Обавезно је формирање заштитног појаса 
ободом целог простора, ради стварања бољих услова за 
одвијање спортских активности, као и за изолацију игра-
лишта од извора прашине, гасова, буке и заштите од ветра.

Планирана парковска површина са елементима пејзажног 
парка граничи се са дечијом установом и заштитним зеле-
нилом на простору Ширине I. Проценат заступљености 
високе вегетације треба да износи 60-70% од укупне пар-
ковске површине. Вегетација треба да буде претежно аутох-
тона, док се алохтона вегетација планира само у атрактив-
ним деловима парка. Такође је потребно отварање цвет-
них површина. Стазе треба да су кружно провучене и да 
прате изохипсе терена. Одморишта и видиковце треба 
формирати на истакнутим местима. Парковски мобилијар 
планира се одговарајућег дизајна и од природног материјала. 
Потребно је унети елементе партерне архитектуре (под-
зиде, степенице, фонтане и сл.). На појединим деловима 
парковске површине планирају се дечија игралишта са 
потребним реквизитима.

На западном делу простора у оквиру заштитног зеле-
нила планирана је парк шума и то на теренима непогод-
ним за изградњу. За овај тип паркова најпогодније су мешо-
вите шуме разних висинских категорија. Парк шума има 
сличне композиционе односе као и сваки други јавни парк, 
а разликује се од њега својим природнијим карактером. За 
обезбеђивање доступности до дубљих подручја парк шуме, 
неопходно је предвидети систем пешачких и бициклистич-
ких стаза. Препоручује се формирање стазе за јахање.

Две су основне функционалне зоне у парк шуми:
1. Зона масовних активности, ова зона планира се за 

шетњу, бављење спортом и другим врстама активног 
одмора;

2. Зона мирног одмора и шетње.
На јужном и западном делу простора могу се организо-

вати виногради са најквалитетнијим сортама винове лозе. 
Ако су у непосредној близини планирани туристичко 
угоститељски објекти, вегетацијом (пузавице, дивља лоза 
и сл.) треба нагласити њихове улазе и прилазе. 

На локалитету за ново градско гробље на Алибеговцу 
решиће се проблем сахрањивања на сремској страни града, 
али и ширем гравитационом подручју. 

Гробна поља ће имати посебан концепт озелењавања, 
док су централни делови гробља (главни улаз, управни 
објекат) и поља специјалне намене употпуњени партерима 
декоративне хортикултурне поставке (цветне леје, перене 
и травњаци). Карактеристике ових површина су слободно 
распоређене групације листопадне и четинарске вегетације, 
са солитерима декоративног дрвећа, шибљем и цветњацима 
(перењацима, ружичњацима и рунделама са сезонским 
цвећем). Ови простори су наглашени дугим визурама преко 
изразитих партерних простора, травнатих тепиха и деко-
ративних покривача тла.

По ободу комплекса гробља, а у оквиру границе плана 
планиран је зелени заштитни појас чија је структура, у завис-
ности од положаја и улоге у простору, различита. Око ком-
плекса гробља, заштитно зеленило мора бити значајне 
ширине и, пре свега, има санитарно – хигијенска својства.

Зеленило унутрашњих простора гробља ће се подизати 
као парковске целине. Посебан акценат је на линеарном 
зеленилу – дрворедима уз централну алеју и остале 
пешачке комуникације који ће се разликовати у зависности 
од положаја у простору и међусобно ће одвајати гробна 
поља.

Издвојен ван комплекса гробља, а у оквиру граница 
плана, налази се простор резервисан за гробље кућних 
љубимаца.

Дуж трасе приступног пута гробљу на Алибеговцу, про-
сторе унутар регулације (шкарпе, нагибе, усеке и сл.) пре-
крити травом. Неке делове трасе пута употпунити ниским 
полеглим шибљем које треба да упућује на важност и 
достојанственост места коме води. Такође је могуће 
постављање урбаног мобилијара на неким деловима трасе 
(клупе за седење, канте за смеће и сл.).

На деловима трасе са развијеним облицима рељефа, 
где се наизменично смењују шумски комплекси, воћњаци, 
виногради, поља и насеља, а са подлогом подложном 
одроњавању, бујицама и јаким ветровима, мора се обе-
збедити заштита јавног пута и саобраћаја, сађењем заштит-
них шумских појасева и других засада или другим видо-
вима заштите. 

Озелењавање станица за снабдевање горивом треба 
да се базира на подизању појаса заштитног зеленила према 
околним наменама. За озелењавање користити листопадно 
или четинарско пирамидално дрвеће. Површине где су 
предвиђени резервоари покрити травњаком или неким од 
покривача тла. На овом делу изоставља се садња високе 
вегетације и шибља. 

Парковско окружење цркве Марије Снежне на Текијама 
представља како функционалну тако и једну од најуређенијих 
зелених површина на овом простору. Парковску површину 
треба допунити посебно у делу ободног заштитног појаса 
степенастом садњом високог дрвећа и шибља у циљу 
одвајања парковске површине од прометне саобраћајнице 
са западне и пруге са источне стране.

Најдекоративнијом вегетацијом треба допунити трав-
нате партере и прилазне платое уз цркву и капеле на криж-
ном путу средишњег и јужног дела парка.

Северни део простора осим планираног паркинга треба 
да садржи дрвореде у паркингу и појас заштитног зеленила 
дуж ограде комплекса.
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6.4. Мере заштите и унапређења животне средине

На овом простору, намену површина треба усагласити 
са својствима земљишта са аспекта погодности и носиво-
сти за изградњу.

Полазећи од морфолошких услова терена, у зависно-
сти од нагиба и еродибилности подлоге, у организацији и 
коришћењу простора са изразитим нагибима терена, 
спречавање ерозије треба обезбедити обрадом земљишта 
попречно на нагиб, терасирањем површина под воћњацима 
и виноградима, а на нагибима од 10 до 20% формирати 
травне међупојасеве.

Код подизања зелених коридора и вишенаменског 
коришћења избор врста и начин садње треба прилагодити 
примарној намени. Заштитно зеленило са истовремено 
естетском и рекреативном функцијом треба формирати на 
просторима непогодним за изградњу, на падинама са наги-
бом терена на којима се не може реализовати основна 
намена.

Потребно је обезбедити спречавање свих облика 
загађивања и деградирања природне средине при чему 
посебну пажњу треба посветити стабилности постојећих 
екосистема и очувању пејзажних и амбијенталних вредно-
сти. 

На парцелама породичног становања, делатности које 
се могу одвијати, треба да задовоље критеријуме, који се 
односе на задовољавајућу удаљеност од суседне парцеле 
или намене, да обезбеде решавање отпадних вода у складу 
санитарно-хигијенским захтевима.

Мере заштите од вода обухватају регулисање потока и 
спречавање ерозије, неконтролисано изливање и плављење 
за време великих вода. 

Потребно је предвидети сепаратни тип јавне канализа-
ционе мреже за сакупљање условно чистих атмосферских 
вода, зауљених атмосферских вода и посебно за сани-
тарно-фекалне и технолошке отпадне воде.

Условно чисте атмосферске воде могу се путем уређених 
испуста упуштати у атмосферску канализацију, зелене 
површине, риголе и слично, без претходног пречишћавања.

За атмосферске воде са зауљених и запрљаних повр-
шина и технолошке отпадне воде (од чишћења и прања 
објеката), пре улива у реципијент, предвидети одговарајући 
предтретман (сепаратор уља, таложник).

Санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке отпадне 
воде, могу се испуштати у јавну канализацију, уз предходно 
прибављање услова и сагласности од ЈКП "Водовод и 
канализација" Нови Сад.

Забрањено је у отворене водотоке испуштати било које 
отпадне воде, осим атмосферских и условно чистих рас-
хладних вода, које по Уредби о категоризацији водотока 
одговарају II класи вода. Уколико се планира испуштање 
осталих отпадних вода у водотоке, оне морају бити пот-
пуно пречишћене (примарно и секундарно), како не би нару-
шиле захтевану II класу воде у реципијенту.3

У наредном периоду потребно је обезбедити праћење 
квалитета ваздуха у складу са Законом о заштити ваздуха 
("Службени гласник РС", број 36/09 и 10/13), Уредбом о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
("Службени гласник РС", бр. 11/10, 75/10 и 63/13). 

3  Услови ЈВП "Воде Војводине".

Праћење нивоа буке потребно је обезбедити у складу 
са Законом о заштити од буке у животној средини ("Служ-
бени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Уредбом о индикато-
рима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке 
у животној средини ("Службени гласник РС", број 75/10) и 
Правилником о методологији за одређивање акустичких 
зона ("Службени гласник РС", број 72/10). 

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. 

За постојеће и потенцијалне изворе електромагнетног 
зрачења, неопходна су одговарајућа мерења и утврђивање 
нивоа штетности по околину заснована 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). 

За постојеће и планиране стационарне изворе електро-
магнетног зрачења, прописане Правилником о изворима 
нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама 
извора, начину и периоду њиховог испитивања, потребно 
је извршити стручну оцену оптерећања животне средине 
за поједине изворе и могућност постављања истих.

Потребно је обезбедити поступање са отпадним 
материјама у складу са Законом о управљању отпадом 
("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Законом 
о амбалажи и амбалажном отпаду ("Службени гласник РС", 
број 36/09). 

За све пројекте који треба да буду реализовани у гра-
ницама обухвата плана обавезно је предузимање мера 
заштите животне средине, а за пројекте који могу имати 
утицаја на животну средину у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину (''Службени 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 сре-
дину ("Службени гласник РС", број 114/08) потребно је 
утврдити обавезу покретања поступка процене утицаја на 
животну средину.

Заштита од пожара обезбедиће се у складу са Законом 
о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 
и 20/15), што подразумева обезбеђење ватропреградних 
површина, употребу незапаљивих материјала приликом 
градње објеката, реализацијом противпожарне хидрант-
ске 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 за одлагање отпада који треба да 
задовоље захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве 
свих корисника јавних површина, као и површина са посеб-
ном наменом. 

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).

На планираном гробљу у наредном периоду потребно 
је уредити простор и објекте у складу са планираном 
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функцијом. Потребно је уређење простора и објеката, 
дефинисање просторних услова комуналног опремања, 
уређења стаза, гробних места, ограда и слично. 

Заштита животне средине, поред основних елемената 
заштите-система сакупљања и одвођења технолошких 
вода, система сакупљања и одвођења отпадних и атмос-
ферских вода, изолације отпадних материја од околног 
простора, усаглашавања нивоа вибрације и буке са про-
писаним вредностима, а у складу са чл. 69 - 76. Закона о 
заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 
135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС 
и 14/16), подразумева и континуирано праћење стања 
животне средине – мониторинг.

6.5. Услови и мере заштите живота и здравља 
  људи и заштите од пожара, елементарних 
  непогода, техничко - технолошких несрећа 
  и ратних дејстава

Мере заштите од земљотреса

Подручје плана спада у зону угрожену земљотресима 
јачине 8° МCS скале. Ради заштите од потреса максимал-
ног очекиваног удара, објекти морају бити пројектовани и 
реализовани у складу са Правилником о техничким нор-
мативима за изградњу објеката високоградње у сеизмич-
ким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 
29/83, 21/88 и 52/90). 

Фактори који су од утицаја на смањење повредљивости 
простора и који се предузимају на подручју плана су: ниска/
мала изграђеност земљишта и мале густине насељености 
(у просеку око 40 стaновника/ha бруто у односу на зоне 
становања), планиране спратности објеката до П+2, ква-
литет грађевинског фонда, правилан избор локација за 
изградњу објеката, значајно учешће неизграђених повр-
шина за евентуалне потребе привременог смештања угро-
женог становништва итд.

Мере заштите од пожара
Најчешћа техничка катастрофа у урбаним структурама 

је пожар, а настаје као последица ратних разарања, неис-
правних инсталација, у технолошком процесу, при рушењу 
објеката од ветра и земљотреса итд.

Угроженост и повредљивост од пожара зависи од коли-
чине запаљивог материјала, врсте објеката и њихове 
конструкције, изграђености и искоришћености простора, 
узајамног положаја неизграђених површина и атмосфер-
ско-климатских услова итд.

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

У циљу заштите од пожара, планира се озелењавање 
слободних површина, регулација атмосферских вода и 
опремање терена водом и канализацијом. Поред урбани-
стичких, планира се и примена грађевинско-техничких мера 
заштите од пожара у складу са прописима о изградњи 
објеката, електроенергетских и гасних инсталација и 
постројења.

Ради заштите од пожара, урбанистичко-архитектонским 
решењем омогућава се приступ ватрогасним возилима око 
свих објеката, у складу са Правилником о техничким нор-

мативима за приступне путеве, окретнице и уређене пла-
тое за ватрогасна возила у близини објеката 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 захте-
вима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара 
и експлозија ("Службени лист СЦГ", број 31/05).

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).

У складу са чл. 33 - 35. Закона о заштити од пожара 
("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), инвеститор 
мора прибавити сагласност на техничку документацију од 
МУП-а Србије, Сектор за ванредне ситуације у Новом Саду. 

Склањање људи, материјалних и културних добара
Ради заштите од елементарних непогода и других 

несрећа, органи државне управе, органи локалне самоу-
праве и привредна друштва и друга правна лица, у оквиру 
својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се ста-
новништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге 
објекте погодне за заштиту. 

Склањање људи, материјалних и културних добара обу-
хвата планирање и коришћење постојећих склоништа, дру-
гих заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих 
комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и 
објеката погодних за заштиту и склањање, њихово 
одржавање и коришћење за заштиту људи од природних 
и других несрећа. 

Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге 
подземне просторије у стамбеним и другим зградама, 
прилагођене за склањање људи и материјалних добара, 
напуштени тунели, пећине и други природни објекти. 

Као јавна склоништа могу се користити и постојећи кому-
нални, саобраћајни и други инфраструктурни објекти испод 
површине тла, прилагођени за склањање. 

Инвеститор је дужан да приликом изградње нових кому-
налних и других објеката у градовима прилагоди те објекте 
за склањање људи. 

Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, 
над подрумским просторијама, гради се ојачана плоча која 
може да издржи урушавање објекта. 

Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и 
других подземних објеката за склањање становништва 
врши се у складу са прописима. 

Услови и захтеви за прилагођавање плана 
 потребама одбране земље

У складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката 
и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану 
земље („Службени лист РС“, број 85/15), за потребе израде 
плана прибављени су услови Министарства одбране, Сек-
тора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру.

Сви елементи који имају карактер поверљивих пода-
така обрађени су у посебном Анексу који је саставни део 
плана. 

У Анексу су утврђени услови за прилагођавање плана 
потребама одбране земље. 

Анекс не може бити доступан јавности. 
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У обухвату плана налазе се два комплекса, а непосредно 
на подручје плана наслања се трећи комплекс, који су 
Закључком Владе Републике Србије обухваћени Списком 
непокретности које нису неопходне за функционисање 
Војске Србије. У плану је за ове комплексе дефинисана 
друга намена (Комплекс које се реализује под посебним 
условима и зелена површина (Локалитет 2), уз напомену 
да се реализацији планских решења може приступити тек 
након претходне сагласности и мишљења Министарства 
одбране, и регулисања својинских односа у складу са одред-
бама Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 
72/11, 88/13, 15/14, 104/16 - др. закон и 108/16). 

Утврђује се заштитна зона око војног комплекса који се 
не налази на подручју Плана. Положај и величина заштитне 
зоне око војног комплекса приказани су на "Плану претежне 
намене земљишта са поделом на просторне целине и зоне" 
у Р 1: 5000.

Утврђена зона просторне заштите величине је 200 m 
око границе комплекса специјалне намене.

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

6.6. Услови за несметано кретање и приступ 
  особама са инвалидитетом, деци и старијим 
  особама

Планирање простора јавних, саобраћајних и пешачких 
површина, прилази објектима као и пројектовање објеката 
(објекти високоградње јавне и пословне намене, стамбене 
и стамбено-пословне зграде са десет и више станова) као 
и посебних уређаја у њима мора бити у складу са Правил-
ником о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката, којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и ста-
рим особама („Службени гласник РС“, број 22/15). 

Правилником о техничким стандардима приступачно-
сти прописују се ближе техничке мере, стандарди и услови 
којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, 
особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом.

Концепт приступачности се мора базирати на принципу 
"дизајн за све" који представља основу стварања окружења 
за све, односно приступачност окружењу, услугама, про-
изводима најширем могућем кругу корисника. 

Приступачност треба да обезбеди услове са савладавање 
висинских разлика (између две пешачке површине и на 
прилазу до објекта), оптимално дефинисање тротоара и 
бициклистичких стаза, места пешачких прелаза и паркинга, 
стајалишта јавног превоза и јавних телефонских говорница 
и сл. 

Поред претходно наведеног Правилника треба узети у 
обзир и SRPS U.А9.201-206 који се односи на просторне 
потребе инвалида у зградама и околини.

6.7. Инжењерско-геолошки услови

Простор плана налази се на десној обали Дунава, на 
лесној заравни. Према литолошким одликама већи део 
терена је седимент лесних долина. Лес је преталожен, 
обогаћен органским материјама, стишљив.

Земљиште је је типа еутрично смеђе земљиште 
(еутрични камбисол) и чернозем на лесу и лесоликим седи-
ментима- карбонатни посмеђени. Према типу шумског ста-

ништа простор припада ксерофилним шумама храста, липе 
и јавора.

Према инжењерско-геолошкој карти, простор обухваћен 
планом налази се на непромењеном лесу, носивости од 
2,5 до 2 kg/cm2 (могућа градња свих врста објеката, изузев 
посебно осетљивих конструкција). Мали део простора при-
пада непогодном терену чија је носивост од 1,5 до 0,5 kg/
cm2. 

Обавезна је примена Правилника о техничким норма-
тивима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 
21/88 и 52/90).

Подручје обухваћено планом спада у површине са 
средњим, повољним сеизмогеолошким условима у којима 
не треба очекивати појачане, секундарне штетне ефекте 
код земљотреса. Према карти сеизмичке рејонизације овај 
простор се налази у зони осмог степена MCS скале. Због 
утврђеног степена сеизмичности не препоручује се 
фундирање објеката у више нивоа, а повољно је градити 
објекте мале спратности и са еластичним конструктивним 
системима. 

7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

7.1. Правила уређења и грађења усмеравајућег 
  карактера за целине и зоне за које је основ 
  за реализацију план детаљне регулације

За највећи део подручја Алибеговца условљава се даља 
разрада простора плановима детаљне регулације. За ове 
целине и зоне овим планом се дефинишу услови уређења 
и грађења усмеравајућег карактера. 

Целине и зоне јужно од градске главне саобраћајнице 
преко Алибеговца као и линијски инфраструктурни објекти 
уређиваће се на основу плана детаљне регулације а у 
складу са условима уређења и грађења усмеравајућег 
карактера, утврђених овим планом.

При разради основног урбанистичког решења (саобра-
ћајна мрежа и намена простора) може доћи до одступања 
у циљу прилагођавања стању на терену. Плановима 
детаљне регулације, утврдиће се тачна намена и регулација 
планираних улица.

За целине и зоне које до сада нису биле предмет раз-
раде урбанистичким планом, одлуком о изради планског 
документа биће дефинисан начин и обим геомеханичких 
истраживања тла. За целине и зоне за које постоје план-
ски документи детаљније разраде, могућа су геомеханичка 
истраживања по парцели.

Због планског определења да се просторне целине 
којима предстоји урбани развој, односно, које су у већој 
мери нереализоване, уређују као стамбене зоне са вишим 
стандардом становања, као и због природних услова и 
конфигурације терена, урбанистички параметри за ове 
стамбене зоне имају одређене специфичности.

7.1.1. Становање

 У оквиру подручја становања, услови уређења, грађења 
и парцелације за све облике (породично, стамбени ком-
плекс са посебним правилима) утврђују се у складу са усло-
вима и смерницама Генералног плана, што је представљено 
у следећој табели.
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Табела: правила уређења и грађења за просторе одређене за даљу разраду 

ОБЛИК СТАНОВАЊА ПРАВИЛА ПОКАЗАТЕЉИ

Породично становање
Величина 
парцеле m2

Ширина уличног 
фронта Спратност ИЗ (%) ИИ

мин. макс. мин. макс.

Зоне и парцеле са:

не
 у
сл
ов
љ
ав
а 
се

П 
П + 1 + Пк

0,3-1,2 (1,5)
- слободностојећим 
  објектима 300 600 12 до 40

- објектима у  низу41 200 300 10 до 50

- двојни објекти 200 400 8 до 40

                 дозвољено одступање до 10%

                

Породично становање подразумева изградњу једног 
стамбеног породичног објекта на парцели, спратности до 
П+1+Пк, са приземним помоћним објектима, и максимално 
3 етаже. С обзиром на конфигурацију терена, могућа је, 
чак и пожељна употреба сутерена и у том случају је 
дозвољена спратност Су+П+Пк. У оквиру породичног објекта 
могуће је формирати максимално 3 засебне стамбене или 
пословне јединице. Други објекти могу егзистирати као 
засебни објекти или као анекс главном објекту, у функцији 
пословања, гаражирања, оставе и слично, а искључиво су 
приземне спратности.4

Објекти могу бити слободностојећи, у низу или двојни. 
Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег 
објекта је 300 m2, а максимална 600 m2 с тим да се због 
конфигурације терена на подручју обухваћеном планом 
може одступити од наведеног максималног параметра. 
Препоручује се да парцеле не буду мање од 500 m 2. Мини-
мална ширина уличног фронта је 12 m, уз дозвољену 
толеранцију до 10 %. 

 За двојне објекте минимална површина парцеле је 200 
m2, а минимална ширина фронта 8 m.

За објекте у низу минимална површина парцеле је 200 
m2, а минимална ширина уличног фронта 10 m. 

Максимални индекс заузетости на парцели је 40 %, за 
објекте у низу максимум 50%, а максимални индекс 
изграђености 1,2, односно до 1,5 за породичне објекте у 
низу. Због конфигурације терена на подручју oбухваћеном 
планом може се одступити од појединих критеријума (веће 
парцеле, а мањи индекс изграђености и индекс заузето-
сти).

Препоручује се да се индекс заузетости парцела већих 
од 600 m2 обрачунава тако да је основ за обрачун 600 m2.

Развијена корисна површина породичног објекта на пар-
цели не сме бити већа од 480 m2 (нето) осим у просторним 
целинама које су опредељене као зоне са становањем 
вишег комфора. 

Гаражирање и паркирање је искључиво у оквиру пар-
целе.

4 Традиционака панонска кућа, породична кућа на граници према суседу.

Грађевинска линија се утврђује на минимално 5 m од 
регулационе линије. У складу са условима на терену, одно-
сно конфигурацијом земљишта, положај објекта може одсту-
пити од наведеног правила.

Постојећи објекти породичног становања могу се догра-
дити5, дозвољава се њихова промена намене, као и 
изградња помоћних објеката, уз поштовање индекса зау-
зетости и индекса изграђености парцеле.

У приземљу стамбених објеката или у осталим објектима 
на парцели, може се обављати пословањe у оквиру делат-
ности из области трговине, услуга, сервиса и др. које својим 
радом не угрожавају функцију становања. Унутар зоне 
породичног становања могуће је планирати и чисто пословне 
објекте, чија делатност не угрожава становање у смислу 
буке, загађења ваздуха, повећане фреквенције саобраћаја, 
нарушавања услова паркирања и сл, односно делатности 
чија технологија рада и обим транспорта који генеришу, не 
утичу негативно на остале функције у окружењу.

Услови уређења и грађења објеката су исти као за поро-
дично становање.

Унутар намене породичног становања могућа је 
реализација садржаја као што су: социјални (геронтолошки 
центри, специјализовани центри за рехабилитацију, домови 
пензионера), образовни (предшколске установе, школе) 
и здравствене установе, рекреативни и спортски ком-
плекси и површине. За планиране садржаје на парцелама 
површине до 2.000 m2 примењују се услови уређења, 
грађења и парцелације за зоне породичног становања уз 
примену норматива за одређену делатност, док је за пар-
целе површине преко 2.000 m2, са минималним уличним 
фронтом од 20 m, обавезан урбанистички пројекат.

Правила за израду урбанистичког пројекта: 
− максимално дозвољен индекс заузетости 30%;

− максимална спратност објеката је Су+П+Пк или 
П+1+Пк.

5  Под доградњом се подразумева извођење грађевинских и других 
радова којима се изграђује нови простор ван постојећег габарита 
објекта, као и надзиђивање објекта тако да са њим чини грађевинску, 
функционалну или техничку целину.
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За сваку појединачну парцелу на којој се планира 
изградња објеката било које намене, а која се налази у 
зони терена неповољног за изградњу, чији је појас дат на 
графичком приказу број 2.2 "Посебни услови за изградњу 
са планираним регулацијама и заштитом простора" у Р 
1:5000, као терен са посебним условима за изградњу, оба-
везно је извршити инжењерско-геолошка истраживања.

Породично становање у затвореним стамбеним ком-
плексима се може планирати на парцелама чија је мини-
мална површина 1200 m2, где је могуће остварити 
квалитетније становање. За организацију оваквог типа 
становања потребна су најмање четири објекта за дво-
страну оријентацију, односно три за једнострану оријен-
тацију. Основни минимални модул (припадајућа површина 
комплекса по објекту) при организацији оваквог становања 
је 400 m2. Спратност стамбених објеката у oвим комплек-
сима је максимално П+1+Пк. Максимални дозвољени индекс 
заузетости износи 30%. 

Завршна етажа објеката може бити обликована као 
поткровље са косим кровом коме је нагиб кровних равни 
око 30°, али су могући и кровови са блажим нагибима или 
равни. 

У оквиру сваког комплекса дефинисаће се парцеле под 
објектима и заједничко коришћење слободних делова ком-
плекса, са интерним, приступним саобраћајницама, и 
уређеним озелењеним просторима. За комплекс се пла-
нира уређење слободних површина и њихово озелењавање, 
при чему се препоручује да половина слободног простора 
буде озелењена.

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

За реализацију ових комплекса планом детаљне 
регулације ће се утврдити обавеза израде урбанистичког 
пројекта.

У северном делу подручја планирана је комбинација 
породичног и вишепородичног становања ниже спратно-
сти (стамбени комплекс са посебним правилима). 

У оквиру овог комплекса дефинисаће се парцеле под 
објектима и заједничко коришћење неизграђених делова 
комплекса, са интерним приступним саобраћајницама и 
уређеним озелењеним просторима. 

Спратност породичних стамбених објеката у комплексу 
је максимално П+1+Пк. Вишепородични објекти комплекса 
могу имати спратност до П+2+Пк и до 10 стамбених 
јединица. Могуће је извођење сутерена испод сваког 
појединачног објекта, чиме би се обезбедио простор за 
паркирање, техничке просторије и слично.

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

За реализацију овог комплекса планом детаљне 
регулације ће се условити израда урбанистичког пројекта.

У оквиру намене становање с пословањем планирана 
је изградња стамбених, стамбено-пословних или послов-
них објеката с тим да је заступљеност пословних садржаја 
минимално 20%. Препоручује се да учешће пословања 
буде око 50%. Могуће је утврдити и другачији однос при-
ликом разраде плановима детаљне регулације.

Пословни садржаји су превасходно они који су компле-
ментарни становању као што су садржаји пословно-трго-

вачког и угоститељског карактера (област трговине, занат-
ских услуга, сервиса, угоститељства). Дозвољени су и 
садржаји из области здравства, културе, социјалне заштите 
и сл.

Од могућих делатности изузимају се производне или 
привредне делатности, услужно-занатске делатности које 
околину могу да угрозе буком, гасовима, отпадом било које 
врсте и сл. (пилане, металостругарске радионице, радио-
нице за производњу хемијских производа, економски објекти 
намењени пољопривредној производњи, трговина расу-
тим, експлозивним или запаљивим материјалима, као и 
трговина секундарним сировинама).

Планирана спрaтност је П до П+1+Пк.
Индекс заузетости је до 50%.
Минимална величина парцеле је 500 m2. За парцеле 

преко 1.000 m2 индекс заузетости је максимум 30%. 
Објекти се постављају на грађевинску линију која је 

удаљена минимално 5 m од регулационе линије, али су 
могућа одступања уколико то услови на терену захтевају.

Гаражирање и паркирање возила је искључиво у оквиру 
парцеле.

Смернице за уређење и грађење за просторе јужно 
 од градске главне саобраћајнице преко Алибеговца

Породични стамбени објекти
За породичне стамбене објекте:
− минимална величина парцеле за слободностојеће 
објекте је 500 m2, а за двојне и објекте у низу 300 m2;

− максимална величина парцеле се не ограничава;
− индекс заузетости је максимално 30%; 
− максималан број стамбених или пословних јединица 
по објекту је 2.

Зоне становања са већим комфором
На графичком приказу број 3 "План претежне намене 

земљишта са поделом на просторне целине и зоне" у Р 
1:5000 предложене су зоне које се у поступку израде пла-
нова детаљне регулације требају преиспитати и проверити 
као могуће стамбене зоне са нестандардним обликом 
становања, односно, као зоне становања са већим комфо-
ром за које се утврђују следећа правила:

− не ограничава се максимална величина парцеле;
− индекс заузетости је до 20%; 
− максимална развијена корисна површина објекта се 
не условљава;

− дозвољене су максималано две стамбене јединице;
− максимална спратност објекта је П+1;
− на парцели је могућа изградња других објекта као засеб-
них или као анекс главном објекту, у функцији 
гаражирања, затворених спортско-рекреативних 
садржаја, оставе и слично, а искључиво су приземне 
спратности.

Знаменито место "Везирац"
На локалитету Везирац, на простору где се налази спо-

меник, културно добро од изузетног значаја, могуће је 
формирање комплекса површине око 2.500 m2 или већег 
у границама заштићене околине, у оквиру кога би се пла-
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нирали и други објекти у функцији основне намене (објекат 
Музеја града и сл.). Садржаји планираних објеката се 
утврђују у складу са потребама Града и условима надлеж-
них институција (Завод за заштиту споменика културе Града 
Новог Сада, Музеј града Новог Сада итд.).

Препоручује се да се посебним правилима уређења и 
грађења у блоковима породичног становања и туристичко-
рекреативних садржаја у непосредној околини споменика, 
утврде зоне заштите просторних коридора на правцима 
визура према споменику.

7.1.2. Општеградски и линијски центри

За планиране центре стамбених зона у обухвату плана 
дефинисани су основни урбанистички параметри:

− максимални индекс заузетости парцеле је 50% а 
индекс изграђености 1,5;

− максимална спратност објеката је П+2;
− минимална површина парцеле је 500 m2;
− за веће комплексе (преко 2.000 m2) обавезна је израда 

урбанистичког пројекта.
Делатности које се могу планирати у зонама градских 

центара, у склопу већих комплекса или у самосталним 
објектима су из области:

− трговине (трговине, продавнице, тржни центри, робне 
куће и др.),

− услужног занатства (пекарске, посластичарске, 
обућарске, кројачке, фризерске, фотографске и друге 
занатске радње),

− услужних делатности (књижаре, копирнице, видео-
теке, хемијске чистионице и др.),

− угоститељства и туризма свих врста и обима (хотели, 
ресторани, кафеи и др.),

− социјалне заштите (сервиси за чување деце, вртићи, 
обданишта, играонице за децу и др.),

− здравства (лекарске ординације, стоматолошке 
ординације и др.)

− културе (галерије, библиотеке, читаонице, биоскоп-
ске и позоришне сале и др.),

− забаве,
− пословно-административних делатности (банке, 

поште, представништва, агенције, пословни бирои и 
др.),

− објекти услужних сервиса (заједничке или централне 
гараже и др.),

− верски објекти,
− саобраћајни објекти и терминали,
− и други објекти, уз услов да се ни на који начин не 

угрожава функционисање зоне и да се у складу са 
наменом и капацитетима може обезбедити потребан, 
прописан број паркинг места за кориснике.

Становање може бити садржај општеградских центара. 
Учешће стамбеног у укупно изграђеном простору по 

објектима или блоковима се креће у распону од 0 до 100%, 
односно објекти који се граде у центру могу бити пословни, 
пословно-стамбени или стамбени. 

Линијски центри се планирају уз значајније саобраћајне 
правце. 

Линијски центри обухватају мање или веће садржаје 
локалног снабдевања и услуга, које су сконцентрисане уз 
главне саобраћајне правце и подразумевају свакодневно 
и повремено снабдевање и задовољавање других потреба 
становника (пошта, банка, услужно занатство, личне услуге 
и сл.). Поред комерцијалних, могу се планирати и други 
садржаји (предшколске установе, услуге социјалне и здрав-
ствене заштите, садржаји културе, верски објекти и др.). 
Величина ових центара се утврђује на основу расположиве 
површине простора и планираног броја становника који им 
гравитира.

Спратност објеката је максимално три етаже, односно, 
П+1+Пк или П+1+(2) (повучена завршна етажа).

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

Паркинг простор се обезбеђује на свакој парцели.

7.1.3.  Јавне службе

У оквиру подручја обухваћеног планом предвиђен је низ 
објеката намењених јавним службама из области 
образовања (предшколско васпитање и образовање, 
основно школско васпитање и образовање), културе, здрав-
ства….За поједине намене из области јавних служби дефи-
нисани су појединачни локалитети, док се део садржаја из 
ове области планира у оквиру општеградских или линијских 
центара или других намена и детаљније ће се разрадити 
плановима детаљне регулације.

При разради простора плановима детаљне регулације, 
правила уређења и грађења у оквиру комплекса јавних 
служби, утврђују се у складу са условима и смерницама 
Генералног плана и важећим стандардима и нормативима 
за поједине области.

Осим садржаја који су планирани мрежом јавних служби, 
могућа је и реализација у приватном сектору.

Образовање

Предшколске установе
Број и капацитете предшколских установа треба пла-

нирати тако да се обезбеди смештај за укупан број деце 
који износи 5% од укупног броја становника обухваћеног 
подручја. Према демографским показатељима и 
процењеном броју становника, на овом простору је неоп-
ходно обезбедити капацитете за смештај 1.300 деце.

Потребни капацитети ће се обезбедити у укупно пет 
планираних објеката.

Табела: нормиране вредности за предшколске установе

Обухват деце (%) Радијус (m) Површина објекта 
по детету (m2)

Површина комплекса 
по детету (m2)

1-3 год. 4-6 год. 1-3 год. 4-6 год. 1-3 год. 4-6 год. 1-3 год. 4-6 год.

50 100 200-300 300-500 6,5-8,0 8,0 25-40 40-50
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Максимална дозвољена спратност објеката износи П+1 
или П+Пк, а у изузетним случајевима П+1+Пк, при чему се 
у поткровљу организују административни и канцеларијски 
простор.

Минимални индекс заузетости је 30%.
Паркинг простор се обезбеђује у оквиру комплекса.

Основне школе
Основне школе се планирају за децу старосне групе од 

7 до 14 година, у обухвату од 100%. Према демографским 
показатељима, удео деце основношколског узраста у укуп-
ном броју становника не прелази 8%, па је за очекивани 
број становника потребно обезбедити капацитете за 2.080 
деце.

У северном делу простора обухваћеног планом, прили-
ком планске разраде плановима детаљне регулације, 
утврдиће се потребан број школа према нормативима за 
ову област:

Табела: нормиране вредности за основне школе

Радијус до 
школе (m2)

Површина 
учионице по 
ученику (m2)

Површина 
објекта по 
ученику (m2)

Површина 
комплекса 
по ученику 

(m2)

макс. 650 2 8-10 15-30*

Максимална дозвољена спратност планираних објеката 
основних школа износи П+2, док је максимални индекс зау-
зетости комплекса 30% са толеранцијом до 10% у изузет-
ним случајевима када то захтевају просторни услови ком-
плекса.

За слободне површине унутар комплекса школа пла-
нира се одговарајуће уређење: озелењавање, изградња 
спортских терена и одговарајући мобилијар.

Капацитети основних школа се планирају за рад у једној 
смени. Оптимални капацитет основне школе је 700 – 800 
ученика. 

Подручна основна школа се организује на 2 – 3,5 хиљаде 
становника, централна основна школа на 3 – 10.000 ста-
новника.

Паркинг простор се обезбеђује у оквиру комплекса.

Средње школе

Средње школе нису планиране мрежом јавних служби 
али у случају потребе, основни критеријуми и нормативи 
за њихово планирање и изградњу су следећи:

− обухваћеност добне групе старости од 15 до 18 година 
је 100%;

− рад установа је у две смене;

− укупна величина потребног земљишта треба да 
износи најмање 25 m2 по ученику у једној смени. 
Само изузетно, у густо изграђеним насељима, повр-
шина земљишта може бити и мања од прописане, 
али под условом да у близини школе постоје терени 
које школа може да користи;

− спратност објеката је приземље и највише два спрата, 
а индекс заузетости комплекса 30% и

− паркинг простор се обезбеђује у оквиру комплекса.

Табела: нормиране вредности за средње школе

Површина 
учионице по 
ученику (m2)

Површина 
објекта по 
ученику (m2)

Површина 
комплекса по 
ученику (m2)

2 10-12 25

Објекти културе

Табела: нормативи за димензионисање објеката и комплекса за организације из области културе

Бруто површина 
на 1.000 становника (m2)

Површина комплекса 
на 1.000 становника (m2)

мин. макс. мин. макс.

библиотеке 28,0 42,0 43,0 87,0

архив 24,5 43,5 - -

биоскопи 16,0 50,0 64,0 96,0

изложбене галерије 3,0 7,0 - -

концертне дворане 10,0 20,0 - -

позориште 12,5 32,5 - -

простор за омладину (укључујући КУД) 78,0 95,0 - -

простор за децу 30,0 60,0 - -

Укупно за културу: 225,5 406,0 - -
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Културни центар могуће је планирати за простор целог 
Алибеговца.. Поред стандардних садржаја културе локал-
ног нивоа (сале за приредбе, изложбени простори, библи-
отека и сл.), потребно је планирати и одговарајући простор 
за младе: клубови, културно-уметничка друштва и сл. Такође 
је могуће планирати и мањи биоскоп или позориште. Мак-
симални индекс заузетости је 50%. Планирана спратност 
објекта је до П+2 .

Могуће је реализовати ове садржаје и у зонама 
становања, у деловима објеката или целим објектима.

Паркинг простор се обезбеђује у оквиру комплекса.

У складу са потребама Града оставља се могућност да 
се на одређеним локалитетима формирају комплекси са 
спомен обележјима.

Здравствене установе
Здравствене установе нису планиране мрежом јавних 

служби али у случају потребе, могуће је њихово планирање 
и изградња уз примену следећих норматива:

Табела: нормативи за ванболничку здравствену заштиту

Број становника на 
лекара опште праксе

Број становника на 
стоматолога

Број становника на 
фармацеута

Површина објекта у m2 

на 1.000 становника
Површина апотека у m2 
на 1.000 становника

1.500-1.800 2.500 6.000 120 20

На 10.000 становника потребно је планирати једну апо-
теку и један дом здравља.

Приватна лекарска пракса и приватне апотеке се могу 
реализовати у оквиру других намена на целом подручју 
плана, према потребама становништва.

Максимални индекс заузетости је 50%, а планирана 
спратност максимум П+2.

Паркинг простор се обезбеђује у оквиру комплекса.

Установе социјалне заштите
У области социјалне заштите дефинисани су следећи 

нормативи везани за просторне услове:
− површина објекта дома за старе и пензионере 20 – 

25 m2 по кориснику;
− површина комплекса дома за старе и пензионере 20 

– 40 m2 по кориснику;
− спратност објекта је П+1+Пк или П+1+(2) (повучена 

завршна етажа),
− 1 паркинг место на 2 запослена;
− у свакој месној заједници треба да постоји један клуб 

за пензионере и стара лица.
Дом за пензионере и стара лица својим корисницима 

обезбеђује становање, исхрану, негу, здравствену заштиту, 
културно – забавне, рекреативне и друге активности, услуге 
социјалног рада и друге услуге зависно од потреба, спо-
собности и интересовања корисника. Алибеговац је пого-
дан за лоцирање ових садржаја због специфичности терена 
као и микроклиматских услова који погодују лицима ове 
старосне групе.

Специфичне амбијенталне одлике, природне и микро-
климатске услове фрушкогорских обронака, као и могућност 
остваривања ближег контакта са природом, треба искори-
стити за лоцирање специјализованих центара из области 
социјалне и здравствене заштите (установе за смештај 
старих лица, рехабилитациони центри). У зонама породич-
ног становања могу се планирати мање установе за смештај 

старих лица, капацитета око 200 корисника, уз поштовање 
свих норматива за одговарајућу делатност. 

Табела: нормативи за установе и домове за 
социјалну заштиту деце и омладине

Површина 
објекта по 

кориснику (m2)

Површина 
комплекса по 
кориснику (m2)

Слободна 
површина по 
кориснику (m2)

15-17 40 20

7.1.4.  Остале намене

7.1.4.1.  Пословање

Пословање са становањем
У оквиру ове намене планирана је изградња пословних 

и пословно-стамбених објеката уз услов да је пословање 
заступљено са минимално 50%. Могућ је и другачији однос 
пословања и становања уколико се утврди приликом раз-
раде плановима детаљне регулације.

Пословна намена обухвата делатности које су компа-
тибилне са становањем, односно чија делатност не угро-
жава становање у смислу буке, загађења ваздуха, повећане 
фреквенције саобраћаја, нарушавања услова паркирања 
и сл.

Заступљеност стамбених садржаја је до 50%. Могућа 
је изградња једног стана у оквиру објекта.

Планирана спратност објеката је П до П+2.
Могућа је изградња подрумске, или сутеренске етаже 

уколико то конфигурација терена дозовољава. Максимална 
спратност је у том случају Су+П+2.

Индекс заузетости је до 50%.
Грађевинска линија је удаљена минимално 5 m од регу-

лационе линије.
Паркирање и гаражирање за сопствене потребе оба-

везно је обезбедити на парцели.
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7.1.4.2. Туристичко – спортско – рекреативне 
    површине

У оквиру ове намене планирају се садржаји везани за 
спорт и рекреацију у смислу отворених спортских терена 
и мањих објеката на комплексима прожетим зеленим 
површинама.

Туристички објекти које је могуће реализовати на овом 
простору су: хотели, смештајни капацитети, угоститељски 
објекти, етно-центри, конгресни центри, објекти везани за 
вински туризам и сл.

Препоручује се да минимална величина парцеле буде 
800 m2 за постојеће парцеле, односно 1.500 m2 за нове 
парцеле уз толеранцију 10%.

Максимални индекс заузетости је 30%.
Максимална спратност је до П+2.
У оквиру планираних садржаја могуће је формирати 

једну стамбену јединицу максимум 150 m2 бруто развијене 
грађевинске површине која се може градити у оквиру послов-
ног објекта или као слободностојећи објекат (други објекат 
на парцели).

Начин реализација стамбеног објекта утврдиће се пла-
новима детаљне регулације, односно, не условаљава се 
изградњом пословног објекта.

Грађевинска линија је удаљена минимално 5 m од регу-
лационе линије, али су могућа и другачија решења у овис-
ности од потреба и специфичности садржаја и конкретних 
услова на терену.

Паркирање и гаражирање возила обавезно је обезбе-
дити на парцели.

За комплексе површине преко 5.000 m2 планом детаљне 
регулације се може условити израда урбанистичког пројекта. 

Комплекс који се реализује под посебним условима 
Постојећи комплекс специјалне намене у јужном делу 

грађевинског подручја у складу са условима Министарства 
одбране Републике Србије намењује се садржајима тури-
стичко-спортско-рекреативне намене уз услов да се 
реализацији ових планских решења може приступити тек 
након претходне сагласности и мишљења Министарства 
одбране и регулисања својинских односа у складу са одред-
бама Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 
72/11, 88/13, 15/14, 104/16 - др. закон и 108/16). 

У складу са потребама Града могући су и други садржаји: 
из области општеградских центара, социјалне заштите, 
здравства и сл.

7.1.4.3. Спортски парк

У оквиру намене спортски парк стандардне елементе 
уређења парковске површине допуњују знатно већи про-
стори за активну рекреацију и игру деце и одраслих. 
Саставни део овако уређеног простора су и мањи простори 
за одмор. Преовлађујуће су парковски уређене и озелењене 
слободне површине, а површине под објектима не могу да 
пређу 10% укупне површине спортског парка.

У оквиру простора који је намењен за рекреацију грађана 
планирају се терени за рекреацију, као и објекти који прате 
активност рекреације.

У оквиру спортског парка дозвољена је и изградња 
објеката за смештај управе, за изнајмљивање реквизита 

за одређене спортове, са санитарним чворовима и свла-
чионицама, угоститељским садржајима и сл. Спратност је 
П, са могућом повећаном спратном висином. Објекте треба 
обликовно уклопити у парковски амбијент. 

Паркирање и гаражирање возила обезбедити на ком-
плексу.

7.1.4.4. Станице за снабдевање горивом

На подручју Алибеговца, планира се задржавање 
постојећих и изградња нових станица за снабдевање гори-
вом, чија реализација је условљена израдом плана детаљне 
регулације или урбанистичког пројекта уколико је планом 
детаљне регулације тако предвиђено. 

Станице за снабдевањем горивом могу бити са ужим и 
ширим садржајем, што је дефинисано у Условима грађења 
саобраћајне инфраструктуре. 

Планиранe садржајe могуће је реализовати уз следеће 
услове: максимално дозвољени индекс заузетости је 35%, 
а спратност П (ВП) до П+2. Подрумску или сутеренску етажу 
или етаже је могуће планирати у зависности од услова на 
терену.

Манипулативне и паркинг површине обезбедити унутар 
комплекса.

Препоручује се да заступљеност зелених површина на 
комплексима није мања од 25%.

Приликом уређења и изградње комплекса намењеног 
станици за снабдевање горивом потребно је предвидети 
и извести све мере заштите које таква врста објеката треба 
да испуни (загађења приликом редовне експлоатације, 
могућа загађења као последица акцидентних ситуација, 
мере смањења аерозагађења, буке, заштиту од пожара, 
хигијенско-техничке мере и сл.).

7.1.4.5. Верски објекти 

На подручју обухваћеном планом, дефинисана је 
локација за верски објекат на локалитету Буковачки плато. 

Положај и услови изградње богомоља и храмова 
утврдиће се, у случају потребе, планом детаљне регулације.         

Простор калварије  - верског обележја лоциран је у 
северном делу простора обухваћеног планом.

Овај споменик са заштићеном околином је у поступку 
утврђивања за непокретно културно добро и уређиваће се 
у складу са условима за спровођење мера техничке заштите 
које утврђује Завод за заштиту споменика културе Града 
Новог Сада.   

7.1.4.6.  Комуналне површине  

Гробље

За потребе дела града на десној обали Дунава, Гене-
ралним планом се планира изградња новог гробља на Али-
беговцу површине 30,91 ha. 

Програмски елементи за планирање овог комплекса 
утврдиће се на основу демографских пројекција о броју и 
старосној структури становништва, основним елементима 
за димензионисање простора за сахрањивање али и дру-
гих елемената као што су морталитет, период за који се 
гробље планира итд. као и урбанистичких стандарда и нор-
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матива које је потребно поштовати при планирању гробља, 
важећих закона и одлука на нивоу Града којима се уређује 
проблематика сахрањивања и одржавања гробља.

Предлаже се да се концепција гробља заснива на 
геометријском начину обликовања, односно ортогоналној 
основној структури гробних поља која може бити ублажена 
меким потезима заштитног зеленила и која ће имати карак-
тер пејзажно–шумског гробља.

Концепт просторне организације мора бити тако утврђен 
да се јасно сагледавају зоне, односно грађевинске целине 
које је неопходно да комплекс садржи: површине за 
сахрањивање (гробна поља за сахрањивање путем укопа, 
гробна поља специјалне намене, гробнице, костурнице), 
гробни центар, економске објекте, зону декоративне хор-
тикултурне поставке, заштитно зеленило (пејзажно-шумско 
гробље) и шумски зелени појас.

Просторна организација гробља мора да омогући етапну 
реализацију. У оквиру главног гробног центра планирати: 
мртвачнице са довољним бројем одељења и хладњача, 
капеле, односно опроштајне дворане, канцеларије за управу 
и пружање услуга странкама, продавнице цвећа, свећа, 
тоалет, сталну поставку експоната – узорака споменика и 
церемонијални трг (сакрални трг).

Висинска регулација планираних објеката се креће од 
П до П+1 а индекс заузетости у односу на укупну површину 
гробља је максимално 5%.

Препорука је да однос површина за укоп и површина за 
пратеће функције износи 30 – 40% према 70 – 60%.

У односу на планирани број становника на подручју 
плана, 324 умрлих годишње и бруто површину гробног 
места од 4,00 m2, добија се период коришћења гробља од 
88 година.

Период коришћења гробља у односу на прогнозе демо-
графског развоја за 2009. годину (33.000 становника) на 
десној обали Града је 70 година.

У оквиру гробних поља за класично сахрањивање пла-
нирати око 20.000 гробних места. Број гробних места у 
оквиру гробних поља специјалне намене планирати око 
6.400, а у оквиру заједничких костурница (озаријума) око 
1.500.

Основ за реализацију гробља је план детаљне 
регулације.

Гробље за кућне љубимце

Поред планираног локалитета за гробље планира се и 
комплекс гробља за кућне љубимце површине 1,45 ha.

Уређење и изградња овог специфичног комплекса ће 
се спроводити у складу са нормативима и стандардима 
који важе за ову намену.

Основ за реализацију гробља је план детаљне 
регулације.

Површине за хидротехничке захвате                  

Планом се предвиђа изградња резервоара воде "Али-
беговац" на коти 206 m н.м. и његове везе са резервоаром 
"Институт" и са резервоаром треће висинске зоне "Чардак". 

7.1.4.7.   Зелене површине

Парковске површине

За парковске површине на подручју плана се препоручују 
елементи пејзажног парка.

Поред планирања обавезних елемената парка 
(одговарајући концепт озелењавања и шетних стаза, пар-
терно уређење и опремање урбаним мобилијаром) у оквиру 
парковских површина је могућа изградња пратећих садржаја 
(угоститељски објекти итд.). Индекс заузетости износи мак-
симално 10% у односу на укупну површину парка.

У оквиру парковских површина могу се планирати дечја 
игралишта, водене површине итд.

Јавне зелене површине

У зелене површине спадају површине јавне намене у 
оквиру раскршћа, скверова, проширења улица итд. за које 
се планира одговарајући концепт озелењавања и уређења 
у зависности од положаја у простору.

Парк шума

Основна улога парка шуме на подручју плана је у 
пружању могућности за бављење рекреацијом у било ком 
облику (активном и пасивном).

Парк шума се уређује и решава у пејзажном, слобод-
ном стилу уз максимално коришћење постојећег потенцијала 
природних карактеристика територије. Садржаји који се 
планирају у оквиру парк шуме су пешачке комуникације, 
трим стазе, бициклистичке стазе, велики травни партери, 
парковски мобилијар итд. Парковски елементи (клупе, над-
стрешнице, одморишта…) морају бити прилагођени 
амбијенту, обавезна је употреба природних материјала 
(дрво, камен, опека…).

Дозвољена је изградња објеката за пратеће садржаје 
искључиво у функцији основне намене (угоститељски 
објекти, тоалети, изнајмљивање спортских реквизита…).

Максимални индекс заузетости комплекса је 5%, пла-
нирана спратност објекта П.

Заштитно зеленило

На читавом подручју обухваћеном планом налазе се 
простори намењени заштитном зеленилу. Ови простори 
не представљају површине јавне намене, односно корис-
ници/власници ових парцела и даље могу да их користе 
као ливаде, воћњаке, баште, винограде… У оквиру ових 
површина забрањена ја изградња објеката.

У зависности од положаја у простору зеленило ће осим 
заштитне улоге имати и естетску, рекреативну (уз потоке), 
односно служиће као место за одмор и рекреацију.

 Дозвољава се промена границе парцела на основу 
пројекта парцелације и препарцелације. Уситњавање у 
циљу решавања имовинско-правних односа (развргнуће 
сувласничке заједнице) је могуће, али да тако формиране 
парцеле не буду мање од 5.000 m², а у случају укрупњавања 
површина парцеле се не ограничава.

7.2. Услови уређења и грађења за просторе 
  који се реализују на основу плана детаљне 
  регулације и плана генералне регулације

На подручју плана дефинисане су урбанистичке целине 
у којима се примењују правила уређења и грађења утврђена 
важећим плановима, а која се мењају/допуњују овим пла-
ном:
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Правила уређења у области водне инфраструктуре

Ширина заштитног појаса уз све потоке на подручју плана 
смањује се са 7,00 на 5,00 m.

Правила уређења и грађења за урбанистичку целину 
 Карагаче

У оквиру зона породичног становања, могуће је форми-
рање посебних комплекса и планирање садржаја компле-
ментарних становању и то: из области здравства (приватне 
клинике), социјалне заштите (домови за старе), спорта и 
рекреације (спортски центри), туризма (пансиони за 
издавање, мотели, ресторани), комерцијалних делатности 
и сл.

Минимална површина парцеле износи 1.000 m2 за 
постојеће парцеле, односно 2.000 m2 за нове.

За комплексе преко 2.000 m2 обавезна је израда урба-
нистичког пројекта.

Правила за израду урбанистичког пројекта:
- минимални улични фронт парцеле је 20 m;
- максимално дозвољен индекс заузетости је 30%;
- максимална спратност објекта је Су+П+Пк или П+1+Пк.

За постојеће парцеле површине мање од 2.000 m2, 
примењују се правила уређења и грађења која важе за 
зоне породичног становања уз примену норматива за 
одређену делатност.

За породично становање у стамбеним комплексима, 
индекс заузетости се ограничава на 30%.

За подручје Карагаче, у зонама које су означене на гра-
фичком приказу бр. 3 Плана детаљне регулације Карагаче 
("Службени лист Града Новог Сада", број 44/09) као "терен 
са посебним условима за изградњу", планира се да се уме-
сто свеобухватних обаве геомеханичка истраживања тла 
за сваку појединачну парцелу пре реализације планира-
них садржаја.

Уз надвожњак на траси државног пута I Б – 21 на северу 
подручја, забрањена је изградња објеката у појасу ширине 
25 m од осовине саобраћајнице. 

Правила уређења и грађења за урбанистичку 
 целину породичног становања уз Буковачки пут

У зонама породичног становања, на парцелама које се 
целе или делимично налазе у зони терена врло непогод-
ног за изградњу, представљеног на графичком приказу број 
2.2. " Посебни услови за изградњу са планираним 
регулацијама и заштитом простора" у Р 1:5000, за сваку 
појединачну парцелу обавезно је извршити инжењерско-
геолошка испитивања.

Правила уређења и грађења за урбанистичке целине 
 породичног становања и туризма, спорта и рекреације 
 на локалитету Ширине II

У блоковима уз државни пут II А – 100 намењеним поро-
дичном становању и туризму, спорту и рекреацији, на пар-
целама које се целе или делимично налазе у зони неста-
билне падине и умиреног клизишта, за сваку појединачну 
парцелу обавезно је извршити инжењерско – геолошка 
испитивања.

У зони туризма, спорта и рекреације где је евиденти-
рано активно клизиште, грађевинску линију планираних 

објеката постављати минимум 30,00 m од регулације 
режијске саобраћајнице.

Нестабилне падине и клизишта су представљени на 
графичком приказу број 2.2. " Посебни услови за изградњу 
са планираним регулацијама и заштитом простора" у Р 
1:5000. 

У оквиру парцела породичног становања, за садржаје 
комплементарне становању, у оквиру услова за израду 
урбанистичких пројеката додаје се правило да развијена 
корисна површина може бити и већа од 480 m2, а макси-
мално дозвољени индекс заузетости се утврђује на 40 %. 

Правила уређења и грађења на подручју важећих пла-
нова детаљне регулације

1. Правило којим се утврђује могућност одступања од 
регулација улица дефинисаних у важећим плановима 
детаљне регулације, а у циљу задржавања изграђених 
објеката на терену

Када је објекат изграђен тако да залази делом у 
регулацију улице, регулација се утврђује по габариту објекта 
максимум до 2,0 m од планиране регулације улице и под 
условом да нису угрожене јавне градске функције (изградња 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре и објекти јавне 
намене). 

2. Правило да се на просторима важећих планова детаљне 
регулације заштитни енергетски коридори спроводе 
на основу плана генералне регулације.

3. Посебна правила за опремање простора инфраструк-
туром

Приликом израде техничке документације за линијске 
инфраструктурне објекте (саобраћанје површине) и кому-
налну инфраструктуру могућа су мања одступања од пла-
нираног решења датог у графичким приказима и каракте-
ристичним профилима улица, уколико орган надлежан за 
управљање јавним површинама или ималац јавног 
овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани разлози 
(очување постојећег квалитетног растиња, подземне и над-
земне инфраструктуре, ако на планираној траси већ постоје 
изграђене инсталације или објекат који се Планом зад-
ржава и сл.).

Наведене интервенције могуће су искључиво у оквиру 
постојећих и планираних јавних површина.

Сва одступања од планског решења морају бити у складу 
са законима и правилницима који регулишу предметну 
област.

Не условаљава се формирање потпуне грађевинске 
парцеле за регулацију улица ради реализације појединачних 
садржаја унутар профила. Могућа је фазна реализација.

Услови уређења и грађења за локалитете 1 до 6
На подручју обухваћеном планом утврђују се правила 

уређења, грађења и парцелације6 на 7 локалитета 
представљених на графичким приказима 7.1. до 7.6. са 
границама, припадајућим парцелама и планским решењима, 
а то су:

Локалитет 1, где се формира нова регулација блока у 
коме се грађевинске парцеле намењују породичном 

6 Правила уређења, грађења и парцелације у важећој планској 
документацији која нису у супротности са правилима уређења, грађења 
и парцелације утврђеним овим планом и даље се примењују.
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становању. (Улица означена у важећој планској 
документацији као Нова 28, укида се);

Локалитет 2, где се на катастарској парцели број 4221 
КО Петроварадин утврђује намена "зелена површина". На 
овој катастарској парцели која представља површину јавне 
намене, примењују се услови уређења усмеравајућег карак-
тера утврђена овим планом за зелене површине.

Реализацији планског решења може се приступити тек 
након претходне сагласности и мишљења Министарства 
одбране и регулисања својинских односа;

Локалитет 3, где се утврђује грађевинска парцела број 
4168/6 за мерно-регулациону станицу. Дозвољава се 
реконструкција постојеће мерно-регулационе станице и 
сви радови у оквиру комплекса у складу са програмима 
надлежног предузећа.

Локалитет 4, где се у делу профила планиране град-
ске главне саобраћајнице преко Алибеговца формира 
режијска саобраћајница која повезује Буковачки пут са бло-
ковима породичног становања урбанистичких целина 
Ширине I и Ширине II.

Локалитет 5, где се у делу улице утврђује нова 
регулација у складу са постојећим стањем на терену и нове 
осовинске тачке;

Локалитет 6, где се утврђују нови положај и регулација 
улице и нове осовинске тачке. 

Приликом израде нових планова детаљне регулације, 
могућа су одтупања регулација улица у односу на графичке 
приказе локалитета, а у циљу усаглашавања са стањем 
на терену.

7.3. Услови уређења и грађења за просторе за 
  које је основ за реализацију план генералне 
  регулације

Урбанистичка целина 1 - блокови намењени пословању 
са становањем, породичном  становању, становању са 
пословањем и заштитном зеленилу на локалитету Кара-
гача и делу Буковачког платоа. Простиру се између 
регулације Крајишке улице, постојеће и планиране трасе 
државног пута I Б – 21 и трасе железничке пруге Петрова-
радин – Беочин (Графички прикази бр. 6.1.1. и 6.1.2. у Р 
1:1000);

Породично становање
Услови уређења и грађења дефинисани су у одељку 7. 

"Правила уређења и грађења" пододељак 7.1. "Услови 
уређења и грађења усмеравајућег карактера", подтачка 
7.1.1. "Становање" - "Породично становање".

Парцеле са постојећим објектима у зонама породичног 
становања површине мање од 300 m2 се задржавају. Могућа 
је реконструкција и изградња нових објеката са истим урба-
нистичким параметрима, односно у складу са планираним, 
уколико су повољнији.

Становање са пословањем
У оквиру намене становање с пословањем планирана 

је изградња стамбених, стамбено-пословних или послов-
них објеката с тим да је заступљеност пословних садржаја 
минимално 20%. Препоручује се да учешће пословања 
буде око 50%. 

Пословна намена обухвата делатности које су компа-
тибилне са становањем, односно чија делатност не угро-

жава становање у смислу буке, загађења ваздуха, повећане 
фреквенције саобраћаја, нарушавања услова паркирања 
и сл.

На истој парцели могућа је изградња помоћог објекта 
приземне спратности који је у функцији главног објекта 
(гараже, оставе и сл) или другог објекта на парцели 
намењеног пословању.

Планирана спратност је П до П+1+Пк.
Mаксимални индекс заузетости је до 50%.
Минимална величина парцеле је 500 m2. Дозвољена су 

одступања за мање постојеће парцеле до 10%. За парцеле 
преко 1.000 m2 индекс заузетости је 30%.

Максималан број стамбених или пословних јединица је 2.
Објекти се постављају на грађевинску линију која је 

удаљена минимално 5 m од регулационе линије, али су 
могућа одступања уколико то услови на терену захтевају.

Свака парцела мора имати приступ на пут или на другу 
јавну површину намењену за саобраћај.

Гаражирање и паркирање возила је искључиво у оквиру 
парцеле.

Пословање са становањем

У оквиру ове намене планирана је изградња пословних 
и пословно-стамбених објеката уз услов да је пословање 
заступљено са минимално 50%.

Пословни садржаји су превасходно они који су компле-
ментарни становању као што су садржаји пословно-трго-
вачког и угоститељског карактера (област трговине, занат-
ских услуга, сервиса, угоститељства). Могући су и остали 
садржаји општеградског центра. 

Заступљеност стамбених садржаја је до 50%. Могућа 
је изградња једног стана у оквиру објекта.

Минимална површина парцеле је 500 m2, а минимална 
ширина уличног фронта је 15 m. Дозвољена су одступања 
за мање постојеће парцеле до 10%.

Планирана спратност објеката је П до П+2.
Максимални индекс заузетости је до 50%.
Грађевинска линија је удаљена минимално 5 m од регу-

лационе линије, уз дозвољена одступања због специфич-
ности локације.

Паркирање и гаражирање за сопствене потребе оба-
везно је обезбедити на парцели.

Комплекс пословања са становањем уз Буковачки 
пут у оквиру просторне целине Карагаче задржава се у 
оквиру постојеће границе, односно граница комплекса је 
дефинисана планираним регулацијама саобраћајница које 
га окружују, укупне површине 3 ha.

Могућа је промена намене делатности у оквиру 
постојећих објеката, реконструкција и адаптација у 
постојећем габариту објеката. 

У случају значајније промене технологије и изградње 
нових пословних објеката, обавезна је израда урбанистич-
ког пројекта. 

Правила за израду урбанистичког пројекта: 
− планирана спратност објеката или објекта је П до 

П+2; 
− максимални индекс заузетости је 50%;
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− грађевинска линија планираних објеката мора бити 
минимално 5,00 m удаљена од регулационе линије 
улице уз могућа одступања уколико то захтевају 
посебни услови или специфични захтеви технолош-
ког процеса; 

− паркирање и гаражирање возила је искључиво у 
оквиру парцеле; 

− минимум 25% укупне површине комплекса је под 
зеленилом; 

− у оквиру пословних објеката је дозвољена изградња 
једног стана до 100 m2 развијене корисне површине 
(нето);

− могућа је препарцелација постојећег комплекса тако 
да будуће парцеле, у оквиру којих ће се формирати 
различите делатности, буду оријентисане ка Буко-
вачком путу или планираној улици Нова 9, под усло-
вима дефинисаним за зоне пословања са становањем.

Заштитно зеленило
Простор намењен заштитном зеленилу планиран је у 

релативно уском појасу источно од Роковог потока. 
Уређиваће се применом правила уређења дефинисаних у  
одељку 7. " Правила уређења и грађења" пододељак 7.1. 
"Услови уређења и грађења усмеравајућег карактера".

Урбанистичка целина 2 - блок намењен пословном 
комплексу, становању са пословањем, заштитном зеле-
нилу и станици за снабдевање горивом. Простире се између 
регулације државног пута II А – 100 и регулације желез-
ничке пруге (Београд) – Стара Пазова – Нови Сад – Субо-
тица – државна граница – (Kelebia) (Графички прикази бр. 
6.2.1. и 6.2.2. у Р 1:1000);

У случају услова који захтевају промену регулације пла-
нираних јавних површина, обавезна је израда плана 
детаљне регулације. 

Пословни комплекс
У блоку намењеном пословном комплексу планирају се 

комерцијално-услужне делатности, делатности из 
терцијарног сектора као и одређене делатности из произ-
водног занатства, пре свега оне које се заснивају на при-
мени нових технологија, односно, које не угрожавају 
становање.

Задржава се постојећи пословни комплекс у коме је 
могућа реконструкција и адаптација постојећих објеката, 
као и њихова доградња7.

У случају доградње примењују се следећи показатељи:
Максимални индекс заузетости је 50%.
Максимална планирана спратност објеката је до П+2.
Искључује се могућност изградње стамбених објеката.
Паркирање и гаражирање је искључиво у оквиру пар-

целе. 
Грађевинска линија објеката је удаљена 5 m од регула-

ционе линије уз могућа одступања уколико то захтевају 
посебни услови или специфични захтеви технолошког про-
цеса.

7  Под доградњом се подразумева извођење грађевинских и других 
радова којима се изграђује нови простор ван постојећег габарита 
објекта, као и надзиђивање објекта тако да са њим чини грађевинску, 
функционалну или техничку целину.

Минимално 25% укупне површине комплекса је под зеле-
нилом и мирујућим саобраћајем.

У случају значајније промене технологије и изградње 
нових пословних објеката, обавезна је израда урбанистич-
ког пројекта који ће бити израђен у складу са програмом 
корисника и правилима утврђеним за комплексе ове намене.

У случају захтева за променом регулације површина 
јавне намене, основ за реализацију овог комплекса је план 
детаљне регулације.

Становање са пословањем
У оквиру намене становање с пословањем планирана 

је изградња стамбених, стамбено-пословних или послов-
них објеката с тим да је заступљеност пословних садржаја 
минимално 20%. Препоручује се да учешће пословања 
буде око 50%. 

Пословни садржаји су превасходно они који су компле-
ментарни становању као што су садржаји пословно-трго-
вачког и угоститељског карактера (област трговине, занат-
ских услуга, сервиса, угоститељства). Могући су и садржаји 
из области здравства, културе, социјалне заштите и сл.

На истој парцели могућа је изградња помоћног објекта 
који је у функцији главног објекта (гараже, оставе и сл) или 
другог објекта на парцели намењеног пословању. 

Планирана спратност је П до П+1+Пк.

Максимални индекс заузетости је до 50%.

Минимална величина парцеле је 500 m2. Дозвољена су 
одступања за мање постојеће парцеле до 10%. За парцеле 
преко 1.000 m2 индекс заузетости је 30% уз поштовање 
услова да развијена корисна површина објеката на пар-
цели не сме бити већа од 480 m2 (нето), за намену 
становања.

Објекти се постављају на грађевинску линију која је 
удаљена минимално 5 m од регулационе линије уз 
дозвољена одступања због специфичности локације. 

Свака парцела мора имати приступ на пут или на другу 
јавну површину намењену за саобраћај.

Гаражирање и паркирање возила је искључиво у оквиру 
парцеле.

Станица за снабдевање горивом

Уз државни пут II А – 100 планира се станица за 
снабдевање горивом, али се у оквиру овог комплекса могу 
планирати и садржаји који су компатибилни садржајима 
станице за снабдевање горивом (угоститељство, салон 
аутомобила, продаја и складиштење резервних делова за 
аутомобиле, сервис, перионица..). Станица може бити са 
ужим или ширим садржајем.

Обавезна је израда урбанистичког пројекта.

Правила за израду урбанистичког пројекта се дефинишу 
на основу правила уређења и грађења за реализацију ста-
ница за снабдевање горивом у делу текста 5.1. Саобраћајна 
инфраструктура, као и на основу правила усмеравајућег 
карактера описаним у тексту 7.1.4.4. Станице за снабде-
вање горивом.

 У оквиру овог комплекса може бити формирано неко-
лико самосталних функционалних целина, односно пар-
цела, које могу имати различиту пословну намену.
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Заштитно зеленило
Простор намењен заштитном зеленилу уређиваће се 

применом правила уређења дефинисаних у одељку 7. "Пра-
вила уређења и грађења" пододељак 7.1. "Услови уређења 
и грађења усмеравајућег карактера".

Урбанистичка целина 3 - просторни потес заштитног 
зеленила са парковском површином уз државни пут II А – 
100, оријентационо од комплекса Римокатоличке цркве 
Марије Снежне на Текијама до Заношког потока (графички 
прикази бр. 6.3.1. и 6.3.2. у Р 1:1000);

Ову целину представљају Римокатоличка црква Марије 
Снежне са пејсажно уређеном калваријом, као и зеленим 
заштитним појасом –зоном урбаних башти са видиковцима.

 На делу просторног потеса планира се туристичко-
спортско-рекреативна намена.

 Ова целина је обухваћена Културним пределом Срем-
ских Карловаца и чиниће јединствен простор који ће сим-
болизовати западну улазну "капију" на подручје Културног 
предела. 

 У оквиру Културног предела неопходно је обезбедити 
интегралну заштиту културних и природних вредности, 
начин коришћења и одрживи развој подручја.

 Поред комплекса верског објекта, бициклистичког кори-
дора и друмске саобраћајнице, у оквиру зона заштитног 
зеленила је могуће формирање "урбаних башти" (баштен-
ске колоније), као слободне површине за гајење баштен-
ских култура. На катастарским парцелама у зони урбаних 
башти није дозвољена изградња трајних објеката. Могуће 
је формирати "сенице или надстрешнице", као монтажне 
објекте потпуно сведених типских форми, које омогућавају 
комфорнији дневни боравак и простор за складиштење. 
Не дозвољава се укрупњавање парцела у сврху формирања 
урбаних башта. Могуће је укрупњавање парцела у сврху 
формирања јавне намене (јавна саобраћајна површина, 
заштитно зеленило, друге јавне површине).

У овој зони обезбедити основни инфраструктуру која се 
састоји од: пешачке и/или бициклистичке стазе до сваке 
парцеле, прилаза за путничка возила са паркинг просто-
ром, система за снабдевање водом и електричном 
енергијом. У оквиру ове зоне подићи заштитни појас зеле-
нила према категорисаној друмској саобраћајници и 
магистралној прузи, као и јавну површину (видиковац)која 
ће бити лоцирана уз јавни пут и бициклистички коридор. 
Јавна површина може да садржи дечје игралиште, простор 
за седење и пикник, јавни тоалет и сл.

У случају услова који захтевају промену регулације пла-
нираних јавних површина, обавезна је израда плана 
детаљне регулације. 

Заштитно зеленило
Простор намењен заштитном зеленилу уређиваће се 

применом правила уређења дефинисаних у одељку 7. "Пра-
вила уређења и грађења" пододељак 7.1. "Услови уређења 
и грађења усмеравајућег карактера". 

Парковска површина
За планирану парковску површину се препоручује 

уређење типа пејзажног парка. Она представља шире 
окружење споменика културе Римокатоличке цркве Марије 
Снежне на Текијама.

Поред планирања обавезних елемената парка 
(одговарајући концепт озелењавања и шетних стаза, пар-
терно уређење и опремање урбаним мобилијаром) у оквиру 
парковских површина је могућа изградња пратећих садржаја 
у функцији храма. Индекс заузетости износи максимално 
10% у односу на укупну површину парка.

У северозападном делу парковског комплекса (северно 
од водне површине) могуће је формирати паркиралиште 
за потребе храма.

Постојећи објекат на парцели бр. 5039, која је део 
јединственог парка, могуће је реконструисати у оквиру 
постојећег хоризонталног габарита и постојеће спратности 
и намене у функцији парковског комплекса (баштенска 
кућица).

За Римокатоличку цркву Марије Снежне и непосредну 
заштићену околину, као културно добро, Завод за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада прописује конзерва-
торско- рестаураторске услове за предузимање мера тех-
ничке заштите.

Туристичко – спортско – рекреативне површине
На парцелама број 5044, 5045, и 5046 КО Петровара-

дин, планира се туристичко-спортско-рекреативна повр-
шина. У овој намени примењују се правила уређења и 
грађења у складу са усмеравајућим правилима у делу тек-
ста 7.1. Правила уређења и грађења усмеравајућег 
карактера за целине и зоне за које је основ за реализацију 
план детаљне регулације, 7.1.4.2. Туристичко – спорт-
ско – рекреативне површине. Услов за изградњу и 
легализацију објеката је геомеханичко испитивање пар-
целе.

Урбанистичка целина 4 –  део трасе Буковачког пута 
на Алибеговцу; 

На делу Буковачког пута дефинисани су сви саобраћајни 
елементи као и регулације пута у складу са графичким при-
казом бр. 6.4.1. и 6.4.2. у Р 1:1000;

Урбанистичка целина 5 и 6 – зона заштитног зеленила 
на крајњем југу и југозападу подручја обухваћеног планом.

Простор намењен заштитном зеленилу уређиваће се  
применом правила уређења дефинисаних у одељку  7. 
"Правила уређења и грађења" пододељак 7.1. "Услови 
уређења и грађења усмеравајућег карактера".   

За правила уређења и грађења која нису дефинисана 
овим планом примењиваће се Правилник о општим пра-
вилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени 
гласник РС", број 22/15). 

7.4. Посебни услови за изградњу

Посебни услови за изградњу представљају правила 
усмеравајућег карактера за целине и зоне за које су основ 
за реализацију планови детаљне регулације и правила за 
спровођење која се непосредно примењују у целинама и 
зонама за које је основ за реализацију план генералне 
регулације.

Носивост терена и погодност за изградњу

На основу сазнања о природним карактеристикама 
терена и постојећих истражних радова и инжењерско-
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геолошке карте ширег простора утврђени су елементи који 
утичу на услове изградње, реализацију планираних садржаја 
и заштиту простора.           

С аспекта носивости терена и погодности за изградњу 
извршена је рејонизација простора као градација утврђених 
карактеристика тла које су од утицаја на начин изградње 
и стабилност објеката, а која је представљена на графич-
ком приказу број 2.2. „Посебни услови за изградњу са пла-
нираним регулацијама и заштитом простора“ у Р 1:5000.

На простору плана регистровани су  терени погодни за 
изградњу чија носивост износи 2 kp/cm² и више, на којем 
је могућа градња свих врста објеката изузев посебно 
осетљивих конструкција и терени средње погодни за 
изградњу на којима је оријентационо дозвољено оптерећење 
1,0 -2,0 kp/cm² и на којима је могућа изградња лаких објеката, 
уобичајених конструкција, спратности до П+4. Терен пого-
дан за изградњу обухвата централни и источни део про-
стора у границама плана, односно, просторе источно и 
западно од шире зоне Буковачког потока.

Терен непогодан за изградњу, чија је носивост мања од 
1 kp/сm² и на коме је могућа градња лаких објеката, спрат-
ности до П+1, неосетљивих на слегање и терен врло непо-
годан за градњу са дозвољеним оптерећењем мањим од 
0,5 kp/cm², обухвата један део простора који је означен на 
графичком приказу број 2.2. "Посебни услови за изградњу 
са планираним регулацијама и заштитом простора" у Р 
1:5000 и који по правилу обухвата простор долина Роковог 
и Буковачког потока.

За сваку појединачну парцелу на којој се планира 
изградња објеката било које намене, као и за парцелу на 
којој је изграђен објекат, а која се налази у зони терена 
непогодног за изградњу који је означен на графичком при-
казу број 2.2. "Посебни услови за изградњу са планираним 
регулацијама и заштитом простора" у Р 1:5000, обавезно 
је извршити гео-механичка истраживања.

Стабилност терена

Према инжењерско-геолошким истраживањима и 
сазнањима о природним карактеристикама терена на про-
стору обухваћеном планом утврђени су елементи који утичу 
на услове изградње и реализацију планираних садржаја.

Простор који се налази на североистоку и југоистоку у 
обухвату плана захваћен је процесима клизања тла.

 На делу наноса активног клизишта, где се стенска 
маса налази у сталном покрету те је извођење било как-
вих радова отежано и ризично, простор је намењен заштит-
ном зеленилу и искључена је било каква изградња.

С обзиром да се микрорејон активног клизишта у малом 
и врло ограниченом сегменту простире на делу терена у 
оквиру стамбене намене и туристичко-спортско-рекреатив-
них површина дефинисаних уз државни пут II реда – 102 
на потезу Ширине II, забрањује се изградња објеката у зони 
клизишта, односно, изградња објеката на парцелама које 
припадају овом рејону се дозвољава у зони умиреног кли-
зишта под условима који су дефинисани за рејон умиреног 
клизишта и нестабилних падина.

Микрорејон умиреног клизишта и нестабилних падина 
обухвата простор уз државни пут II реда – 102 и уз 
југоисточну границу плана и захвата просторе намењене 
заштитном зеленилу, породичном становању  и туристичко-
спортско-рекреативним садржајима. 

Ови терени се налазе у условима граничне равнотеже 
стенских маса те извођење грађевинских радова не сме 
да доведе до нарушавања успостављене равнотеже. Свака 
неконтролисана грађевинска активност у терену може да 
буде узрок активирању умиреног процеса клизања.

Да би се спречило активирање процеса клизања, пре 
сваког извођења грађевинских радова неопходно је посеб-
ном пројектном документацијом разрадити услове изградње 
и експлоатације објеката. Зато се за сваку грађевинску 
парцелу, која се налази у овом микрорејону, условљава 
израда елабората геомеханичког испитивања тла, као и 
посебног дела документације потребне за изградњу објекта, 
којим ће се тачно дефинисати позиција објекта на парцели, 
начин фундирања и врста конструкције објекта, поступак 
обезбеђења тла и начин експлоатације објекта.

7.5. Правила уређења и грађења унутар 
  инфраструктурних коридора, заштитних 
  појаса потока и зона са посебним режимом 
  у окружењу специјалне намене 

Правила дефинисана у овом делу текста представљају 
правила усмеравајућег карактера за целине и зоне за које 
су основ за реализацију планови детаљне регулације и 
правила за спровођења која се непосредно примењују у 
целинама и зонама за које је основ за реализацију план 
генералне регулације. 

Заштитни појас потока
За лоцирање објеката у зони потока услов је да се у 

појасу ширине 5,0 m од ивице обале потока не могу гра-
дити надземни објекти, постављати ограде, саобраћајнице 
и слично, а подземни објекти морају бити укопани мин. 1 
m испод површине терена и подносити оптерећење тешке 
грађевинске механизације, у складу са Законом о водама 
("Службени гласник РС", бр. 30/10,  93/12 и 101/16).

У оквиру мера заштите природе, а у складу са Законом 
о заштити природе, ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 
88/10, 91/10 – исправка и 14/16) поплочавање и изградњу 
обала свести на најнеопходнији минимум (применити еко-
лошка решења за заштиту обала), поплочане или изграђене 
деонице на сваких 200 – 300  m (оптимално на 100 m) пре-
кидати мањим зеленим површинама које су саставни део 
заштитног зеленила. Поплочани или бетонирани делови 
обале не могу бити стрмији од 45%, а структура њихове 
површине треба да омогући кретање животиња средњих 
и малих димензија.

Избегавати директно осветљење обале.
Заштитни појас потока у ширини од најмање 4 m (опти-

мално 8 m) треба да има травнату вегетацију која се 
одржава редовним кошењем и која не може бити  засен-
чена дрворедом. На просторима где не постоје услови за 
формирање претходно описаног појаса заштитног зеле-
нила (саобраћајнице и сл.), обалу водотока визуелно 
одвојити од простора људских активности зеленилом висине 
1 – 3 m.

Минимална удаљеност планираних објеката који 
захтевају поплочавање и/или осветљење је 20 m, опти-
мално 50 m од обале. Наведени услов се примењује на 
просторима који до сада нису били предмет разраде урба-
нистичким плановима, а на просторима на којима су основ 
за реализацију важећи планови детаљне регулације, у делу 
који се односи на ширину приобалног појаса локалних еко-
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лошких коридора, могуће га је ускладити са заштитним 
појасом ширине 5,0 m од ивице потока, како је то пропи-
сано Законом о водама.

У простору еколошког коридора и зони непосредног 
утицаја ширине око 200 m, забрањено је одлагање отпада 
и свих врста опасних материја, као и складиштење опас-
них материја (резервоари горива и сл.) и нерегуларно 
одлагање отпада.

Заштитни коридор гасовода
У појасу ширине 30 m на једну и другу страну од осе 

гасовода забрањено је градити објекте за становање или 
боравак људи без обзира на степен сигурности са којим је 
гасовод изграђен и без обзира на то у који је разред појас 
гасовода сврстан. 

У појасу ширине од 5 m на једну и другу страну, 
рачунајући од осе гасовода, забрањено је садити биље 
чији корени досежу дубину већу уд 1 m, односно за које је 
потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. У том 
појасу не сме бити препрека (ограде и сл.) и мора стално 
бити проходан за приступ тешких возила у случају 
интервенције на гасоводу.

Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, 
привремене, трајне, покретне и непокретне објекте.

 Заштитни појас железничке пруге
У заштитном пружном појасу, односно земљишном појасу 

са обе стране пруге, у ширини од 100 m, рачунајући од осе 
крајњих колосека, не могу се градити зграде, постављати 
постројења и уређаји и градити други објекти на удаљености 
мањој од 25 m рачунајући од осе крајњих колосека, осим 
објеката у функцији железничког саобраћаја. На растојању 
мањем од 25 m могу се постављати и водити паралелно 
са железничком пругом каблови, електрични водови ниског 
напона за осветљавање, телеграфске и телефонске ваз-
душне линије и водови, трамвајски и тролејбуски контак-
тни водови и постројења, канализације, цевоводи и други 
водови и слични објекти и постројења, ван границе желез-
ничког земљишта, али не ближе од 8 m од осе крајњег 
колосека, а на основу издате сагласности  управљача (ЈП 
"Железнице Србије").

 У заштитном пружном појасу могу се градити зграде, 
постављати постројења и уређаји и градити пословни, 
помоћни и слични објекти на удаљености већој од 25 m 
рачунајући од осе крајњег колосека. Објекти као што су 
рудници, циглане, кречане, каменоломи, индустријске 
зграде, постројења и слични објекти не могу се градити у 
заштитном пружном појасу ближе од 50 m рачунајући од 
осе крајњег колосека.

На растојању мањем од 25 m могуће је планирати 
уређење простора изградњом саобраћајница, паркинг про-
стора, али на растојању већем од 8 m, као и зелених повр-
шина при чему треба водити рачуна да високо растиње 
мора бити на растојању већем од 10 m у односу на осу 
колосека железничке пруге.

При изради техничке (пројектне) документације за градњу 
објеката у заштитном пружном појасу, као и за сваки про-
дор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге 
(цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови….) 
инвеститор, односно његов пројектант је дужан да се обрати 
ЈП "Железнице Србије" за давање услова за пројектовање 
као и због сагласности на пројектну документацију за градњу 
у заштитном пружном појасу у коридору железничке пруге.

Заштитни коридор далековода
У коридору постојећих и планираних далековода није 

дозвољена садња средње и високо растућег дрвећа и воћки, 
нити изградња објеката (објеката за рад или становање и 
сл.) без знања и одобрења ЈП "ЕМС", Погона "Нови Сад".

Ширине коридора износе 50 m за далеководе 110 kV и 
30 m за далеководе 35 kV.

Заштитни појас надвожњака на траси државног пута 
I Б – 21 

Уз планирану трасу државног пута I Б – 21, која на 
надвожњаку прелази преко простора са различитим наме-
нама, забрањена је изградња објеката у појасу ширине           
50 m (25 m обострано од осовине саобраћајнице).

Заштитни зелени појас могуће је планирати у оквиру 
грађевинских парцела у окружењу, уз поштовање забране 
изградње у зони 25 m обострано од осовине надвожњака.

Заштитни појас и појас контролисане градње
Заштитни појас и појас контролисане градње, у складу 

са чл. 28 – 30. Закона о јавним путевима ("Службени глас-
ник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) треба 
предвидети тако да први садржаји објекта високоградње 
морају бити удаљени минимално 20.0 m од ивице 
земљишног појаса државног пута I реда, уз обезбеђење 
приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предмет-
ном државном путном правцу, осим ако је другачије 
одређено урбанистичким планом. 

У заштитном појасу јавног пута, у складу са чланом 28. 
став 2. Закона о јавним путевима, може да се гради, одно-
сно поставља, водовод, канализација, топловод, желез-
ничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникаци-
оне и електро водове, инсталације, постројења и сл., по 
претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута 
која садржи саобраћајно техничке услове. 

Заштитни појас хидротехничких објеката
Уз водоводну мрежу која се налази на површинама оста-

лих намена планирају се заштитни појасеви ширине 1 m 
обострано, мерено од осовине цевовода. У овом појасу 
забрањена је изградња објеката високоградње и садња 
дрвећа.

Уз канализациону мрежу која се налази на површинама 
осталих намена планирају се заштитни појасеви ширине 
који су дати у графичком приказу "План водне инфраструк-
туре". У овом појасу забрањена је изградња објеката 
високоградње и садња дрвећа.

Зона забране изградње у окружењу простора са 
 специјалном наменом

У југоисточном делу простора обухваћеног планом 
налази се зона забране изградње око комплекса специјалне 
намене, у ширини од 200 m.

7.6. Правила обликовања 

Правила обликовања представљају правила усмера-
вајућег карактера за целине и зоне за које су основ за 
реализацију планови детаљне регулације и правила за 
спровођење која се непосредно примењују у целинама и 
зонама за које је основ за реализацију план генералне 
регулације. 
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Породични стамбени објекти могу се пројектовати са 
косим или равним кровом, уз поштовање максималних 
урбанистичких параметара. Коси кровови се граде без 
назитка или са назитком максималне висине 0,9 m од 
међуспратне конструкције, а простор у оквиру волумена 
крова може се користити као таван или имати другу намену 
(становање, пословање). Нагиб кровних равни је од 30 сте-
пени на више. Мансардни кровови се забрањују. Верти-
кални кровни прозори се не планирају, осветљење 
поткровља се обезбеђује лежећим кровним прозорима.

Поткровну етажу је могуће градити као класично 
поткровље под косим кровним равнима, са  назитком  или 
као повучену етажу пуне спратне висине, са равним кро-
вом или косим кровом малог нагиба, скривеног иза атике.  

Равни кровови се изводе као класични равни кровови 
са непроходном или проходном кровном терасом (могући 
су и зелени равни кровови са земљаним насипом и заса-
дом ниске вегетације) или као коси кровови малог нагиба 
(до 15 степени) скривени иза вертикалне атике тако да 
одају утисак равног крова.

При материјализацији фасада, сугерише се употреба 
квалитетних - отпорних и дуготрајних материјала (фасадна 
опека, керамика, вештачки камен, малтерисана фасада…) 
у комбинацији са природним материјалима (дрво, камен..).

Ограђивање парцела планира се транспарентним огра-
дама у комбинацији са зеленилом. Пуни делови ограде не 
могу прећи висину од 1 m.

За објекте на регулацији улица (прекинути низ) дефи-
нише се и следеће:

− минималан међусобни размак између објеката на 
месту прекинутог низа је 5 m;

− на фасадама према улици не планира  се изградња 
препуста изнад приземне етаже (еркери, доксати, 
балкони) изузев елемената архитектонске пластике 
(максимум 60 cm, рачунајући растојање од 
грађевинске (регулационе) линије до хоризонталне 
пројекције препуштеног елемента). Максимална повр-
шина ових елемената, односно, њихова вертикална 
пројекција не сме бити већа од 50% површине фасаде, 
не рачунајући приземље.

Објекти ванстамбене намене могу се пројектoвати са 
косим или равним крововима или крововима нагиба до 15°, 
скривеним иза вертикалне атике.. Коси кровови су без 
назитка. Корисни простор у волумену крова се осветљава 
кровним лежећом прозорима ( вертикални кровни се не 
планирају као ни мансардни кровови).

Обликовање објекта ускладити са функцијом, користити 
чисте форме, без претераног декорисања, модерног израза 
или да асоцира на традиционалну градњу и форме из 
окружења.

Околина објекта мора бити уређена, са доста зеленила.

На парцелама на којима се планирају објекти намењени 
општеградском центру, планирана спратност је  до П+2, 
са  косим кровом без могућности формирања назитка или 
равним кровом. Осветљење поткровних етажа се обезбеђује 
уградњом лежећих кровних прозора. Уместо поткровља, 
објекти могу имати и пуну повучену етажу, с тим да се изнад 
формира раван, односно кров малог нагиба. Не планирају 
се мансардни кровови. 

8. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Начин спровођења плана представљен је на графич-
ком приказу број 4 "Спровођење плана генералне 
регулације" у Р 1:10.000.

На подручју које је обухваћено планом, у највећем делу 
простора основ за реализацију је план детаљне регулације.

У оквиру важећих планова детаљне регулације, за 
поједине урбанистичке целине, зоне и локалитете планови 
престају да важе у делу, а услови уређења и грађења се 
утврђују овим планом.

На подручју где се примењују важећи планови детаљне 
регулације, поједина правила уређења и грађења ће се 
мењати и/или допунити правилима утврђеним овим пла-
ном, те ће основ за реализацију бити план детаљне 
регулације и план генералне регулације. То важи и за шест 
локалитета означених на графичком приказу број 4. 

Планом се утврђује шест урбанистичких целина и зона 
у којима је основ за реализацију план генералне регулације 
као и три локалитета за које је под одговарајућим усло-
вима обавезна израда урбанистичког пројекта.

Подручје Алибеговца обухваћено је и границом Про-
сторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора железничке пруге Београд – Суботица- државна 
граница (Келебија) који се у делу директно спроводи. 

8.1. Урбанистичке целине и зоне за које је основ 
  за реализацију план генералне регулације

На подручју плана утврђене су целине и зоне које се 
реализују на основу плана генералне регулације, а то су:

Урбанистичка целина 1 – блокови намењени пословању 
са становањем, становању са пословањем, породичном 
становању и заштитном зеленилу на локалитету Карагаче. 
Простиру се између регулације Крајишке улице, постојеће 
и планиране трасе државног пута I Б – 21 и трасе жалез-
ничке пруге Петроварадин – Беочин.

У делу у коме је основ за спровођење план генералне 
регулације, стављају се ван снаге План детаљне регулације 
"Буковачки плато" у Петроварадину ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 3/07) и План детаљне регулације Кара-
гаче у Петроварадину ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 44/09).

Урбанистичка целина 2 – блок намењен пословном ком-
плексу, становању са пословањем, станици за снабдевање 
горивом и заштитном зеленилу. Простире се између 
регулације државног пута II А – 100 и регулације желез-
ничке пруге (Београд) – Стара Пазова – Нови Сад – Субо-
тица – државна граница – (Kelebia). 

У делу у коме је основ за реализацију план генералне 
регулације ставља се ван снаге План детаљне регулације 
"Буковачки плато" у Петроварадину ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 3/07).

 Урбанистичка целина 3 – просторни потес заштитног 
зеленила са парковском површином уз државни пут II А – 
100 (оријентационо од комплекса Римокатоличке цркве 
Марије Снежне на Текијама до Заношког потока);

Урбанистичка целина 4 – део трасе Буковачког пута на 
Алибеговцу;  

Урбанистичке целине 5 и 6 – зоне заштитног зеленила 
на крајњем југу и југозападу подручја обухваћеног планом.
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8.2. Урбанистичке целине и зоне за које су 
  основ за реализацију важећи планови 
  детаљне регулације и план генералне
  регулације

На подручју плана дефинисане су урбанистичке целине 
у којима се примењују правила уређења и грађења утврђена 
важећим плановима. Ови планови остају даље на снази 
осим у деловима где се мењају и допуњују.

То су следећи простори:
1. на целокупном подручју плана – мења се правило у 

области водне инфраструктуре (ширина заштитног појаса 
уз потоке);

2. урбанистичка целина Карагаче – правила се допуњују 
могућношћу формирања посебних комплекса за садржаје 
комплементарне становању, мењају се у области геоме-
ханике (обавезно инжењерско геолошка истраживања по 
парцели); мења се индекс заузетости за стамбене ком-
плексе и утврђује се зона забране изградње уз саобраћајни 
објекат (План детаљне регулације Карагаче у Петровара-
дину ("Службени лист Града Новог Сада", број 44/09);

3. урбанистичка целина уз Буковачки пут – правила 
уређења и грађења се допуњују обавезом инжењерско-
геолошких истраживања по парцели (План детаљне 
регулације породичног становања на Буковачком путу у 
Петроварадину (Службени лист Града Новог Сада", број 
20/20);

4. урбанистичка целина Ширине II – правила уређења 
и грађења се допуњују обавезом инжењерско-геолошких 
истраживања по парцели и повлачењем грађевинске линије 
од активних клизишта (План детаљне регулације "Ширине 
II" у Петроварадину, ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 32/11);

5. подручја важећих планова детаљне регулације – 
допунско правило о утврђивању регулације у случајевима 
када постојећи објекти улазе у регулацију улице и правило 
о заштитним енергетским коридорима. 

На подручју плана утврђено је још 6 локалитета за које 
се мењају решења утврђена важећим планским докумен-
тима а на основу овог плана спроводе се правила уређења 
и грађења. Правила уређења, грађења и парцелације у 
важећој планској документацији, која нису у супротности 
са правилима уређења, грађења и парцелације утврђеним 
овим планом и даље се примењују.

Важећи урбанистички планови који престају да важе у 
делу који се односе на наведене локалитете су:

− План детаљне регулације Карагаче у Петроварадину 
("Службени лист Града Новог Сада", број 44/09);

− План детаљне регулације "Буковачки пут II" ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", број 12/11);

− План детаљне регулације "Ширине II" у Петровара-
дину ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11);

8.3. Урбанистичке целине и зоне за које су 
  основ за реализацијуважећи планови 
  детаљне регулације

На подручју плана, за урбанистичке целине и зоне као 
што су простори уз Буковачки пут, Карагача, Ширине I, 
Ширине II, гробље на Алибеговцу као и инфраструктурне 
објекте, важећи урбанистички планови остају на снази и 

примењиваће се и даље у деловима који нису у супротно-
сти са овим планом, а то су:

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

− План детаљне регулације нове стамбене зоне 
"Ширине I" у Петроварадину ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 32/11);

− План детаљне регулације "Ширине II" у Петровара-
дину ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/01);

− План детаљне регулације "Буковачки пут II" у Петро-
варадину ("Службени лист Града Новог Сада", број 
12/11);

− План детаљне регулације Карагаче у Петроварадину 
("Службени лист Града Новог Сада", број 44/09);

− План детаљне регулације станице за снабдевање 
горивом на државном путу I реда Рума – Нови Сад 
(M-21) у Петроварадину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 21/11);

− План детаљне регулације приступног пута гробљу 
на Алибеговцу ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 14/07);

− План детаљне регулације гробља на Алибеговцу  
("Службени лист Града Новог Сада", број 55/05);

− План детаљне регулације реконструкције, 
модернизације и изградње двоколосечне пруге Бео-
град – Нови Сад – Суботица – граница Мађарске 
деоница: Стара Пазова – Нови Сад на подручју Града 
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 
13/12);

− План детаљне регулације "Буковачки плато" у Петро-
варадину ("Службени лист Града Новог Сада", број 
3/07).;

− План детаљне регулације инфраструктурног кори-
дора државног пута IБ – 21 на административном 
подручју града Новог Сада ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 26/17).

8.4. Урбанистичке целине и зоне за које је основ
  за реализацију план детаљне   регулације а 
  које до сада нису биле предмет разраде 
  урбанистичким планом

За највећи део подручја Алибеговца условљава се даља 
разрада простора плановима детаљне регулације и то за 
урбанистичке целине и зоне намењене породичном 
становању, туристичко – спортско – рекреативним повр-
шинама и осталим комплементарним наменама које се 
простиру јужно од градске главне саобраћајнице преко 
Алибеговца и државног пута I Б – 21.

Израда плана детаљне регулације условљава се и за 
линијске инфраструктурне објекте, као што су: 

− траса градске главне саобраћајнице (веза државних 
путева I Б – 21 и II А – 100) и

− далековод 110 kV.

До доношења планова детаљне регулације забрањује 
се изградња на овим просторима.
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8.5. Планови детаљне регулације који престају 
  да важе у делу

На подручју обухваћеном планом, за поједине зоне и 
целине је потребно изменити важећа решења а овим пла-
ном се утврђују правила уређења, грађења и парцелације.

Планови детаљне регулације који престају да важе у 
делу су:

− План детаљне регулације Карагаче у Петроварадину 
("Службени лист Града Новог Сада", број 44/09),

− План детаљне регулације "Буковачки плато" у Петро-
варадину ("Службени лист Града Новог Сада", број 
3/07).

8.6. Урбанистичке целине и зоне за које је основ 
  за реализацију план генералне регулације а 
  за које је обавезна израда урбанистичког 
  пројекта

На подручју плана утврђена су два комплекса за која 
се, под одговарајућим условима, условљава израда урба-
нистичког пројекта, а то су:

− пословни комплекс уз државни пут II А – 100 (урба-
нистичка целина 2); 

− станица за снабдевање горивом ( урбанистичка 
целина 2) и 

− комплекс уз Буковачки пут (урбанистичка целина 1).

8.7.  Подручје директне примене просторног 
  плана подручја посебне намене

На делу подручја Алибеговца, на површинама јавне 
намене које се намењују изградњи железничке пруге Бео-
град – Суботица – државна граница (Келебија), примењује 
се директно Просторни план подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – 
Суботица – државна граница (Келебија). 

9. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
 ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ 
 И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и 
инфраструктурних услова за  реализацију планираних 
садржаја потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној 
површини, која је изграђена или планом предвиђена за 
изградњу.

Потребан степен комуналне опремљености подразу-
мева решење у снабдевању водом, одвођењу отпадних 
вода и снабдевању електричном и топлотном енергијом. 
Комунално опремање ће се извршити прикључењем на 
изграђену или планом предвиђену водоводну, канализа-
циону, електроенергетску и термоенергетску мрежу. Изу-
зетно, комунално опремање се може решити на следећи 
начин, и то:

1. У зонама породичног становања (становање са 
пословањем и пословање са становањем) снабдевање 
водом може се, до изградње секундарне водоводне 
мреже, решити преко бушених бунара на парцели 
корисника уколико бунарима захваћена вода квали-
тативно и квантитативно задовољава потребе корис-

ника. Уколико не постоји могућност прикључења на 
канализациону мрежу, одвођење отпадних вода 
решити преко водонепропусне септичке јаме на пар-
цели корисника. Снабдевање топлотном енергијом, 
такође, се може решити употребом алтернативних 
и обновљивих извора енергије (соларни  колектори, 
топлотне пумпе, употреба брикета, пелета итд.), као 
и локалних топлотних извора (сопствене котларнице 
које користе енергенте који не утичу штетно на 
животну средину).

2. Прикључење на енергетску инфраструктуру није оба-
везно за објекте који ће испуњавати највише стан-
дарде у енергетској сертификацији зграда, односно 
који ће имати таква техничко-технолошка решења 
која ће обезбедити снабдевање енергијом независно 
од комуналне инфраструктуре уз поштовање свих 
еколошких стандарда.

10. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације 
о локацији, локацијских услова и решења за одобрење 
радова за које се не издаје грађевинска дозвола, осим за 
просторне целине за које је утврђена обавеза доношења 
плана детаљне регулације или израда урбанистичког 
пројекта.

Саставни део плана су следећи графички прикази:

1.   Извод из Генералног плана града Новог Сада до 
 2021. године  .............................................................  А-4
2.  Посебни услови за изградњу
 2.1.  Инжењерско-геолошка карта ............Р 1 : 50 000
 2.2.  Посебни услови за изградњу са 
   планираним регулацијама и заштитом 
   простора ...............................................Р 1 : 5 000
3.  План претежне намене земљишта са 
 поделом на просторне целине и зоне .........  Р 1 : 5 000
4.  Спровођење плана генералне регулације....Р 1 : 10 000
5.  План површина јавне намене, саобраћаја 
 и нивелације ...................................................Р 1 : 5 000
6.  Урбанистичке целине и зоне за које је 
 основ за реализацију план генералне 
 регулације

 6.1. Урбанистичка целина 1 
 6.1.1. План намене земљишта, регулације, 
   нивелације и саобраћаја .....................Р 1 : 1 000
      6.1.2. План регулације површина јавне 
   намене са инфраструктуром ..............Р 1 : 1 000
 6.2. Урбанистичка целина 2
 6.2.1.  План намене земљишта, регулације, 
   нивелације и саобраћаја .....................Р 1 : 1 000
 6.2.2.  План регулације површина јавне 
   намене са инфраструктуром ..............Р 1 : 1 000
 6.3.  Урбанистичка целина 3
 6.3.1. План намене земљишта, регулације, 
   нивелације и саобраћаја .....................Р 1 : 2 500
 6.3.2.  План регулације површина јавне 
   намене са инфраструктуром ..............Р 1 : 2 500
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 6.4. Урбанистичка целина 4
 6.4.1. План намене земљишта, регулације, 
   нивелације и саобраћаја .....................Р 1 : 1 000
 6.4.2. План регулације површина јавне 
   намене са инфраструктуром ..............Р 1 : 1 000
 7. Локалитети 1 до 6 
 7.1. Локалитет 1 .............................................Р 1 : 1 000
 7.2. Локалитет 2 .............................................Р 1 : 1 000
 7.3.Локалитет 3 ..............................................Р 1 : 1 000
 7.4.Локалитет 4 ..............................................Р 1 : 2 500 
 7.5. Локалитет 5 и 6 ........................................Р 1 : 2500
 8. План водне инфраструктуре .........................Р 1 : 5 000
 9.  План енергетске инфраструктуре.................Р 1 : 5 000
10. Попречни профили улица ....Р 1 : 100, 1 : 200 и 1 : 300
11. Типско решење партерног уређења тротоара 
 на прилазу пешачком прелазу преко коловоза 
 за несметано кретање лица са посебним потребама

План генералне регулације Алибеговца са подручјем 
за породично становање на југоистоку Петроварадина сад-
ржи текстуални део који се објављује у "Службеном листу 
Града Новог Сада", и графичке приказе израђене у три 
примерка, које својим потписом оверава председник Скуп-
штине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала плана чува се 
у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урба-
низам и грађевинске послове и у Јавном предузећу "Урба-
низам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа овог плана чува се у Градској 
управи за урбанизам и грађевинске  послове.

План генералне регулације Алибеговца са подручјем 
за породично становање на југоистоку Петроварадина 
доступан је на увид јавности у згради Скупштине Града 
Новог Сада, Жарка Зрењанина 2 и путем интернет стране 
www.skupstina.novisad.rs.

На делу подручја Алибеговца, на површинама јавне 
намене које се намењују изградњи железничке пруге (Бео-
град) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна 
граница – (Kelebia),, примењује се директно Просторни 
план подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд – Суботица – државна граница 
(Келебија) ("Службени гласник РС", број 32/17). 

Ступањем на снагу овог плана престају да важе план-
ска решења Генералног плана града Новог Сада до 2021. 
године – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 39/06) на простору који је обухваћен овим пла-
ном, а која су у супротности са овим планом.

Ступањем на снагу овог плана престају да важе урба-
нистички планови и то: План детаљне регулације "Буко-
вачки плато" у Петроварадину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 3/07) и План детаљне регулације Карагаче у 
Петроварадину ("Службени лист Града Новог Сада", број 
44/09) у делу за који је основ за реализацију овај план. 

Ступањем на снагу овог плана престају да важе урба-
нистички планови из одељка 8. пододељак 8.2. и пододељак 
8.3. и то: План детаљне регулације гробља на Алибеговцу 
("Службени лист Града Новог Сада", број 55/05), План 
детаљне регулације Карагаче у Петроварадину Алибеговцу 
("Службени лист Града Новог Сада", број 44/09), План 

детаљне регулације породичног становања на Буковачком 
путу у Петроварадину ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 20/03), План детаљне регулације нове стамбене зоне 
"Ширине I" у Петроварадину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 32/11), План детаљне регулације "Буковачки 
плато" у Петроварадину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 3/07), План детаљне регулације "Ширине II" у 
Петроварадину ("Службени лист Града Новог Сада", број 
21/11), План детаљне регулације комплекса "Буковачки 
пут II" у Петроварадину Петроварадину ("Службени лист 
Града Новог Сада", број 12/11), План детаљне регулације 
приступног пута гробљу на Алибеговцу ("Службени лист 
Града Новог Сада", број 14/07), План детаљне регулације 
станице  за снабдевање горивом на државном путу I реда 
Рума – Нови Сад (M-21) у Петроварадину ("Службени лист 
Града Новог Сада", број 21/11), План детаљне регулације 
реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне 
пруге Београд – Нови Сад – Суботица – граница Мађарске 
деоница: Стара Пазова – Нови Сад на подручју Града Новог 
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/12), у 
делу у којем су у супротности са овим планом. 

За делове подручја који до сада нису разрађивани пла-
новима детаљне регулације, донеће се планови детаљне 
регулације и то за: урбанистичке целине и зоне намењене 
породичном становању, туристичко – спортско – рекреа-
тивним површинама и осталим комплементарним наме-
нама које су планиране јужно од главне градске 
саобраћајнице преко Алибеговца и државног пута I Б – 21 
и трасу градске главне саобраћајнице (везе државног пута 
I Б – 21 и државног пута II А – 100).

До доношења планова детаљне регулације из претход-
ног става, забрањује се изградња  на овом подручју. 

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-101/2011-I 
20. фебруар 2019. године
НОВИ САД
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