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

изградњи („Службени гласник Републике Србије”, 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, 83/18, 31/19, 37/19 
–  др. закон и 9/20) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Скуп-
штина Града Новог Сада на LXI седници од 28. фебруара 
2020. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ 
ЗОНЕ ИСТОК У ПЕТРОВАРАДИНУ

1. УВОД

Планом детаљне регулације радне зоне Исток у Петро-
варадину (у даљем тексту: План), обухваћена је површина 
59,04 ha, у југоисточном делу грађевинског подручја града 
Новог Сада, у Катастарској општини  (у даљем тексту: КО) 
Петроварадин.

Обухваћени простор се налази између планиране трасе 
Државног пута IБ реда број 21 „Нови Сад – Ириг – Рума – 
Шабац – Коцељева – Ваљево – Косјерић – Пожега – Ариље 
– Ивањица – Сјеница“ (Нови Сад – Рума) (у даљем тексту: 
Државни пут IБ-21), односно насипа „Победа“ на северу и 
североистоку. Југоисточно од простора који jе обухваћен 
Планом је насип „Победа“ и Роков поток, а западно је желез-
ничко подручје пруге Београд ‒ Стара Пазова ‒ Нови Сад 
– Суботица ‒ државна граница (Келебија). 

1.1. Основ за израду Плана
Просторни план Града Новог Сада („Службени лист 

Града Новог Сада”, број 11/12), (у даљем тексту: Просторни 
план) дефинише основне инфраструктурне правце и 

системе и утврђује обавезу разраде плановима ужег 
подручја. Генерални план града Новог Сада до 2021. године 
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада”, 
број 39/06), (у даљем тексту: Генерални план) дефинише 
намену простора, оквирни обухват и капацитет пречистача 
отпадних вода.

Правни основ за израду Плана садржан је у Закону о 
планирању и изградњи („Службени гласник Републике 
Србије”, 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, 
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20).

План је израђен на основу Одлуке о изради плана 
детаљне регулације радне зоне Исток у Петроварадину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 60/18) коју је 
донела Скупштина Града Новог Сада на XLV седници 27. 
децембра 2018. године.

1.2. Извод из планске документације

 Просторни план 

За развој привреде у Новом Саду формиране су радне 
зоне. Простори намењени радним зонама у Новом Саду 
организовани су у седам заокружених просторних целина 
(радне зоне I до IV, радна зона „Римски шанчеви“, радна 
зона „Исток“ и радна зона „Запад“) и опредељени су за 
развој секундарних и терцијарних делатности. У радним 
зонама, постоје значајне резерве за развој привреде, како 
у слободним неизграђеним површинама, тако и у постојећим 
комплексима. За реализацију планираних пословних 
садржаја неопходно је значајно улагање у инфраструктуру. 

С обзиром на то да друмски саобраћајни подсистем 
представља основни потенцијал будућег развоја Града 
Новог Сада, планира се следеће:

− Изградња на траси бившег Жежељевог моста као 
део државног пута М-22/1;

− Изградња државног пута I реда М-21 у складу са Про-
сторним планом 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“, бр. 
40/11 и 39/19).

Просторни развој, размештај и коришћење инфраструк-
турних система железничког саобраћаја усмериће се на 
фаворизовање овог вида саобраћаја у односу на друмски. 
Просторни развој усмериће се на:

− „Реконструкцију, изградњу и модернизацију постојеће 
пруге Е-85: (Београд) ‒ Стара Пазова ‒ Нови Сад ‒ 
Суботица ‒ државна граница Келебија) у двоколо-
сечну електрифицирану пругу високих перформанси 
за мешовити (путнички и теретни) саобраћај и ком-
биновани транспорт са пројектованим брзинама од 
160 km/h, а где год је то могуће 220 km/h. Пруге за 
велике брзине уклапају се у мрежу пруга за велике 
брзине Европе, а у основи се воде по коридорима 
постојећих пруга где год је то могуће што се односи 
и на зону Новог Сада.“

„Реализација простора, на којима се планира изградња 
уређаја за прераду воде и пречишћавање отпадних вода, 
захтева посебну разраду, с обзиром на релативно сложен 
технолошки процес у њима и специфично обликовање 
објеката и одвија се на основу планова детаљне регулације 
или урбанистичких пројеката.“
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„На постројење за пречишћавање „Роков поток“, капа-
цитета 25.500 ЕС, оријентисаће се отпадне воде, највећег 
подручја сремске стране Новог Сада и насеља Буковац, а 
мањег дела, односно, отпадне воде Сремске Каменице, 
Боцки и гравитирајућег подручја, оријентисаће се према 
предвиђеном групном постројењу за пречишћавање у 
Лединцима, капацитета 17.000 ЕС.“

„У случају промене концепта пречишћавања отпадних 
вода, кад се стекну услови, утврде сви потребни економ-
ски и технички показатељи, прибаве потребне сагласно-
сти и усагласе параметри, могуће је кроз Генерални урба-
нистички план Града Новог Сада и планове генералне 
регулације извршити потребне корекције, у погледу капа-
цитета планираних локација за изградњу објеката 
постројења за пречишћавање отпадних вода, у складу са 
свим потребним условима и сагласностима надлежних 
институција, уз обавезну израду процене утицаја наведе-
них пројеката на животну средину.“

 Генерални план

У Новом Саду су за развој привреде намењени првен-
ствено простори у радним зонама. Радне зоне су сконцен-
трисане у северном делу града око Канала Дунав‒Тиса‒
Дунав (ДТД), док у јужном делу града, на сремској страни 
постоји само једна радна зона. 

На десној обали Дунава радна зона Исток је најзначајнија 
површина намењена пословним садржајима. Постојећим 
комплексима треба омогућити реструктурирање, а на сло-
бодним површинама реализацију малих и средњих 
предузећа из области секундарних и терцијарних делат-
ности. Зону тангира железнички правац уз који је пропи-
сана обавеза дефинисања коридора. 

Унутар постојећег канализационог система функцио-
нише слив Роков поток чија је величина око 300 ha. Капа-
цитет црпне станице Роков поток  је око 3,6 m³/s. Систем 
је реализован, у највећем делу, као општи канализациони 
систем. Главни колектор је профила Ø 250/150 cm. У оквиру 
овог сливног подручја функционишу црпне станице: „Дечије 
село“, „Поток“ и „Роков поток“.

Реципијент свих отпадних вода је Дунав, а упуштање 
вода је без претходног третмана.

Централна постројења за пречишћавање отпадних вода 
предвиђају се у Новом Саду („Север IV“) и Петроварадину 
(„Роков поток“).

Условљава се и стандардизација отпадних вода пре 
упуштања у канализациони систем, односно, доследна 
реализација предтретмана технолошких отпадних вода. 

Усвојена технологија пречишћавања отпадних вода и 
третмана потенцијално загађених атмосферских вода, 
треба да гарантује квалитет воде у пријемнику, односно, 
реципијент пречишћених отпадних вода и третираних атмос-
ферских вода, мора да припада другој категорији, према 
категоризацији водотока. 

Реципијент пречишћених отпадних вода и третираних 
и чистих атмосферских вода је река Дунав и Канал ДТД.

1.3. Циљ доношења Плана

Циљ израде и доношења Плана је преиспитивање про-
сторних капацитета и потреба корисника простора у сврху 

дефинисања правила уређења и грађења за планиране 
намене. 

Овај план ће садржати нарочито: границу и обухват 
грађевинског подручја Плана, поделу простора на посебне 
целине и зоне, детаљну намену земљишта, регулационе 
и грађевинске линије, нивелационе коте улица и површина 
јавне намене, коридоре и капацитете за саобраћајну, енер-
гетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите 
простора, локације за које се обавезно израђује урбани-
стички пројекат, правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама, као и друге елементе значајне за 
спровођење Плана.

2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ 
 ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Грађевинско подручје које је обухваћено Планом налази 
се у Катастарској општини  Петроварадин унутар описане 
границе.

За почетну тачку описа границе Плана утврђена је тачка 
на тромеђи парцела бр. 496/1, 498 и 2946/1. Од ове тачке 
у правцу југоистока граница прати јужну регулациону линију 
насипа, затим скреће ка југозападу, прати северну плани-
рану регулациону линију насипа до пресека са планира-
ном регулационом линијом пречистача отпадних вода, коју 
прати у правцу северозапада до пресека са јужном грани-
цом парцеле број 490/1. Од ове тачке граница скреће ка 
југозападу, прати јужну границу парцела бр. 490/1 и 490/4 
и долази до тромеђе парцела бр. 490/4, 490/6 и 1511/10, 
затим скреће ка северозападу, пресеца парцелу број 
1511/10 до преломне тачке на граници парцела бр. 1511/10 
и 1511/1. Даље, граница прати источну границу парцела 
бр. 1511/10 и 1511/14 и продуженим правцем северне гра-
нице парцеле број 1511/10 долази до источне регулационе 
линије пруге Београд ‒ граница Мађарске, коју прати у 
правцу севера до тромеђе парцела бр. 499/2, 500/1 и 500/3. 
Од ове тачке у правцу истока граница прати јужну границу 
парцеле број 500/3, пресеца парцелу број 2872/1 и долази 
до преломне тачке на источној граници парцеле број 2872/1, 
затим скреће ка северу и истоку, прати западну и северну 
границу парцеле број 496/1 и долази до почетна тачка 
описа границе Плана.

Површина обухваћена Планом је 59,04 ha.

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

3.1. Намена површина и концепција уређења 
  простора

Простор радне зоне представља заокружену целину 
унутар значајних инфрастурктурних коридора (државни 
пут, железничка пруга, примарни насипи за одбрану од 
поплаве). 

Концепција уређења простора утврђена плановима 
ширег подручја је основа за даљу разраду и дефинисање 
намене простора обухваћеног овим планом. Основна 
намена простора је пословање у радној зони које се може 
развијати унутар области секундарних и терцијарних делат-
ности.

Планирана је нова саобраћајна мрежа у зони послов-
них садржаја у складу са постојећим интерним саобра-
ћајницама и потребама корисника простора.
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Планом се утврђују урбанистички параметри за 
реализацију нових пословних садржаја у складу са пара-
метрима утвђеним за друге радне зоне града Новог Сада. 
Постојећи комплекси ће се моћи задржати, а омогућена је 
и њихова трансформација уз поштовање основних урба-
нистичких параметара, као и реализација нових пословних 
садржаја.

Планом је утврђена комунална површина намењена 
пречистачу отпадних вода. За ову намену дефинисан је 
максимални обухват и капацитет простора, а када буде 
опредељена технологија пречистача и дефинисана 
пројектном документацијом, простор ће се разрадити урба-
нистичким пројектом.

Као зелене површине планирано је зеленило у категорији 
заштите према железничкој прузи и у зони насипа уз Роков 
поток.

У западном делу простора на улазу у радну зону пла-
ниран је јавни паркинг простор.

3.2. Правила уређења за утврђене намене 
  површина

Простор је у највећој мери намењен пословању, а уз 
пословње значајну површину заузима планирани комплекс 
за прераду отпадне воде.

Саобраћајна веза са околним садржајима омогућена је 
у северозападном делу простора и то преко планираног 
државног пута (обилазница око Петроварадина) и  из Улице 
Шеноине. У јужном делу простора саобраћајни приступ је 
планиран у продужетку Улице Божидара Аџије, али и дирек-

тним повезивањем са планираном саобраћајницом дуж 
примарног одбрамбеног насипа „Победа“. 

Пословни садржаји реализоваће се према утврђеним 
урбанистичким условима максимални степен заузетости 
50 %, а индекс изграђености 0,5‒1,5. Максималнa дозвољена 
спратност је до П+2. 

На овом простору дозвољава се изградња објеката у 
функцији обављања делатности секундарног и терцијарног 
сектора привреде, уз услов да не загађују средину с обзи-
ром на непосредну близину насеља „Садови“ и Петрова-
радина, а избор делатности у складу са Правилником о 
начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС“, број 
92/08). Секундарне делатности обухватају: индустрију, 
грађевинарство и производно занатство. 

На овом простору посебно су изражене могућности за 
развој привредних активности из области терцијарног сек-
тора привреде (саобраћај и складиштење). Наиме, простор 
у обухвату Плана повезан је  индустријским колосеком са 
железничком станицом у Петроварадину, а преко ње са 
планираном двоколосечном пругом. То ствара услове за 
интегрисање потенцијалних привредних делатности у 
функцији дистрибуције робе на овом простору са желез-
ничким транспортним системом. На тај начин овај простор 
омогућава рационалан и ефикасан систем транспорта робе, 
те је дакле могуће формирање робно-дистрибутивног цен-
тра на простору планираном за пословање.

Због инфраструктурних површина које окружују простор 
ове радне зоне, постоје одређена ограничења која су ути-
цала на дефинисање изградње на овом простору. 

3.3. Нумерички показатељи

Табела: Нумерички показатељи

Намене површина површина (ha) (%)

ПОСЛОВАЊЕ 37,17 62,95
- у радној зони 37,17 62,95
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ 13,85 23,46
- пречистач отпадних вода 13,85 23,46
ЗЕЛЕНИЛО 2,33 3,95
- заштитно зеленило 2,33 3,95
САОБРАЋАЈ 5,69 9,64
- улице 5,08 8,60
- паркинг простор 0,61 1,04
                  Укупно у обухвату Плана 59,04 100,00

3.4. План регулације површина јавне намене 
  са нивелацијом

3.4.1. План регулације површина јавне намене

Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих 
и делова постојећих парцела образоваће се парцеле повр-
шина јавне намене, према графичком приказу број 3. „План 
регулације површина јавне намене“  у размери 1:2500. 

Површине јавне намене:

− саобраћајнице: целе парцеле бр. 490/21, 491/5 и 492/14 
и делови парцела бр. 490/1, 490/4, 490/11, 490/40, 
490/41, 490/42, 490/43, 490/44, 490/45, 492/2, 492/15, 
496/1, 496/24, 496/52, 1510/2, 1511/1, 1511/10 и 2872/1;

− комплекс пречистача отпадних вода: целе парцеле 
бр. 479/1, 479/2, 479/3, 479/4, 480/1, 480/2, 480/3, 481, 
482, 483, 484/1, 488/1, 489/1, 490/3, 490/5, 490/6 и 492/4 



страна 316. – Броj 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 5. март 2020.

и делови парцела бр. 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, 485, 
486, 487, 490/1, 490/2, 490/8, 2946/1 и 2946/7;

− паркинг: део парцеле број 499/2.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела 

и бројева парцела на графичком приказу број 3. „План 
регулације површина јавне намене“ у размери 1:2500, важи  
графички приказ. Планиране регулационе линије дате су 
у односу на осовине саобраћајница или у односу на 
постојеће границе парцела. Осовине саобраћајница дефи-
нисане су координатама осовинских тачака чији је списак 
дат на графичком приказу. 

3.4.2. План нивелације

Радна зона Исток налази се између Рибарске аде на 
северу и Роковог потока на југу, као и источно од желез-
ничке пруге Нови Сад ‒ Београд и западно од насипа 
„Победа“, на надморској висини од 75.20 m до 78.80 m, са 
генералним падом од запада ка истоку. 

Планом нивелације се предвиђа да се планиране 
саобраћајнице максимално уклопе у постојећи терен. Коте 
нивелације планираних саобраћајница се крећу од 77.60 
до 78.50 m. Нагиб нивелете саобраћајница је испод 2 %. 
Нивелациони план са котама нивелета и координатама 
осовинских тачака дат је у графичком приказу.

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

3.5. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
  Посебна правила за опремање простора 
  инфраструктуром

3.5.1. Саобраћајна инфраструктура

На подручју Плана заступљен је друмски саобраћај, а 
уз западну границу простора, одвија се интезивни желез-
нички саобраћај (двоколосечна пруга Београд – Нови Сад 
– Суботица – граница Мађарске).

Радна зона је повезана је са друмском саобраћајном 
мрежом Петроварадина преко улица Шеноина и Раде Кон-
чара (у северозападном делу) и Улицом Божидара Аџије 
(у јужном делу). Ове улице, својим техничким карактери-
стикама (ширина регулације, коловоз, елементи пута и сл.) 
не задовољавају захтеве безбедног и комфорног саобраћаја. 
Саобраћајну површину унутар радне зоне чине постојеће 
саобраћајнице које одликују коловози ширине 6,0 m и 
индустријски колосеци, манипулативни платои и паркинзи.

 Друмски саобраћај

Дуж северне и северозападне границе Плана, налази 
се планирана траса Државног пута IБ-21. Овај инфраструк-
турни коридор дефинисан је и спроводи се Планом детаљне 
регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ-21 
на административном подручју града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 26/17). 

У свом северном делу, радна зона Исток има плани-
рани прикључак на Државни пут IБ-21, а у јужном делу 
преко Улице Божидара Аџије и насипа „Победа“. Након 
изградње Државног пута IБ-21 и наведених прикључака, 
оствариће се квалитетна и безбедна саобраћајна веза 
радне зоне Исток са уличном мрежом града Новог Сада 
као и повезаност са суседним регијама.

Планирају се нове јавне саобраћајнице које ће бити у 
функцији радне зоне, а омогући ће развој и формирање 
нових грађевинских парцела. 

Ширина појаса регулације ових улица је од 15,0 до 20,0 
m, а унутар њих су планирани двосмерни коловози, 
заштитно зеленило са дрводом и тротоари. 

Јавни саобраћај ће се одвијати дуж основне саобраћајне 
мреже, а унутар радне зоне по потреби.

 Железнички саобраћај

Западну границу обухваћеног простора чини парцела 
магистралне двоколосечне електрифициране железничке 
пруге (Београд ‒ Стара Пазова ‒ Нови Сад ‒ Суботица ‒ 
граница Мађарске) део коридора Xб (Е-85), у дужини при-
ближно 750 m (од наспрам km 72+720 до наспрам km 
73+758). 

Овај инфраструктурни коридор дефинисан је и спро-
води се на основу Плана детаљне регулације реконструкције, 
модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд ‒ 
Нови Сад ‒ Суботица ‒ граница Мађарске деоница: Стара 
Пазова – Нови Сад на подручју Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 13/12), а који је импле-
ментиран у овај план.

Планом се задржава индустријски колосек који има 
прикључак из железничке станице у Петроварадину, а 
оставља се могућност изградње његовог продужетка (у 
складу са потребама постојећих и будућих делатности).

 Стационарни  саобраћај

У оквиру свих постојећих и планираних намена, парки-
рање свих врста возила, решава се на сопственој парцели, 
а у складу са потребама.

Планом се задржава постојећи паркинг испред главног 
улаза у некадашњи комплекс „Победа“. Могућа је његова 
реконструкција (у дефинисаној зони), али уз задржавање 
и максималну заштиту постојећег дрвећа. Овај паркинг 
користиће се и за посетиоце спортског центра у Улици Раде 
Кончара у периодима одржавања већих манифестација.

 Бициклистички и пешачки саобраћај

Афирмација бициклистичког саобраћаја треба да буде 
у што ширем обиму, како би се овај вид превоза више попу-
ларизовао. Дуж Државног пута IБ-21, планира се изградња 
бициклистичких стаза, а планиране су и у оквиру попреч-
них профила појединих улица у оквиру радне зоне. Наве-
дене бициклистичке стазе, планиране су да се међусобно 
повежу.

У свим улицама планирају се тротоари, а  приказани су 
попречним профилима улица.   

На графичким приказима дати су сви технички елементи 
који дефинишу саобраћајнице и коридоре инфраструктуре 
у простору.
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3.5.2. Водна инфраструктура

 Снабдевање водом

Снабдевање водом вршиће се преко постојеће и пла-
ниране водоводне мреже у оквиру водоводног система 
Града Новог Сада.

Радна зона снабдева се водом преко доводника воде 
профила Ø 450 mm из правца Улице Раде Кончара.

Планом се предвиђа изградња водоводне мреже у свим 
улицама, са повезивањем на постојећу мрежу. Планирана 
мрежа биће профила Ø 250 mm и Ø 150 mm и својим капа-
цитетом задовољиће потребе за санитарном водом.

Потребе за технолошком водом решаваће се захватањем 
воде из подземних водоносних слојева.

Северно од предметног простора налази се извориште 
водоводног система „Петроварадинска ада“, једини објекат 
овог типа на десној обали Дунава. У циљу заштите изво-
ришта дефинисане су три зоне санитарне заштите. Цело-
купно подручје обухваћено Планом се налази у широј 
(трећој) зони санитарне заштите. Сви радови на обухваћеном 
подручју морају бити изведени у складу са Правилником о 
начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања.

Планом се оставља могућност реконструкције постојећих 
инсталација и објеката водоводне мреже, уколико они не 
задовољавају планске потребе.

Положај постојећих и планираних инсталација водово-
дне мреже дат је у графичком приказу број 4. „План водне 
инфраструктуре“ у размери 1:2500.

 Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће се 
преко постојеће и планиране канализационе мреже у оквиру 
канализационог система насеља Петроварадин, слив „Роков 
поток“.

Главни колектор слива „Роков поток“ пружа се 
средишњим делом предметног простора и профила је Ø 
250/150 cm. Колектор се завршава код црпне станице „Роков 
поток“ одакле се прикупљене воде препумпавају у Дунав, 
директно без пречишћавања.

У источном делу обухвата Плана, планира се изградња 
централног постројења за пречишћавање отпадних вода 
Града Новог Сада (у даљем тексту: ЦППОВ).

ЦППОВ се предвиђа за пречишћавање свих отпадних 
вода са територије Града Новог Сада и потенцијално 
Општине Сремски Карловци, осим насеља: Ковиљ, Ченеј, 
Руменка, Кисач, Степановићево и Бегеч.

Све отпадне воде са предметног подручја на десној 
обали Дунава, где је општи (заједнички систем каналисања) 
ће се сакупљати на локалитету црпне станице ГЦ2 (одно-
сно нове главне црпне станице НГЦ1), одакле ће се пре-
бацивати на леву обалу Дунава и колектором кроз Петро-
варадин доводити до локације ЦППОВ, где ће им се 
прикључити и отпадне воде са сремске стране.

Укупна површина подручја је око 14.5 hа. Подручје се 
налази у брањеној зони насипа.

Доводни колектор од НГЦ1 до ЦППОВ ће бити  Ø 1200 
mm, са капацитетом 2.0 m³/s и доводиће отпадне воде до 
улаза у постројење са јужне стране.

Капацитет будућег ЦППОВ је 400.000 еквивалентних 
становника (ЕС), са могућношћу проширења до 500.000 
ЕС. Сва пратећа инфраструктура биће прилагођена тој 
максималној коначној изграђености пречистача.

У првој фази изградње, чији почетак се предвиђа око 
2020. године, планирају се објекти за примарно и секун-
дарно пречишћавање, док се 2035. године планира 
доградња објеката терцијарног пречишћавања, која 
представља и коначну фазу изградње.

Експлоатациони век постојења процењен је на 30 година, 
до 2050. године.

Претходна студија оправданости са Генералним 
пројектом ЦППОВ је у коначној фази израде. Тим докумен-
том је одабрана конвенционална технологија ‒ технологија 
активног муља. Одвођење пречишћених вода са постројења 
биће у постојећи излив у Дунав, преко садашње црпне ста-
нице „Роков поток“, која се налази на крајњем источном 
делу обухвата Плана, у брањеној зони насипа.

Капацитет пречистача, технолошки процес прераде 
отпадне воде, планирани објекти и њихове цевне везе, 
биће детаљно разрађени просторним планом подручја 
посебне намене, који ће се паралелно радити са идејним 
пројектом пречистача. 

Планира се изградња примарне и секундарне канали-
зационе мреже у свим улицама где она до сада није реа-
лизована.

Оставља се могућност реконструкције свих постојећих 
објеката и инсталација канализационе мреже које не 
задовољавају планске потребе.

Положај постојеће и планиране канализационе мреже 
и објеката дат је на графичком приказу број 4. „План водне 
инфраструктуре“ у размери 1:2500.

 Одбрана од поплава

Одбрана од поплава спроводи се преко постојеће при-
марне одбрамбене линије која је реализована до нивоа 
одбране од високих вода Дунава вероватноће појаве једном 
у сто година преко одбрамбеног насипа „Победа“. У склопу 
реализације Државног пута IБ-21, планира се реконструкција 
насипа „Победа“ у смислу побољшања техничких каракте–
ристика насипа. Насип ће се проширити ка југу.

Насип „Победа“ није у обухвату Плана, али зоне његове 
заштите јесу, па ће у наставку текста бити дати водни 
услови. 

 Водни услови

У заштитном појасу насипа са брањене стране важе 
следећи услови:

− у појасу ширине од 0 до 10 m мерено од ножице 
насипа, забрањена је изградња било каквих објеката, 
простор мора остати слободан за радно инспекциону 
стазу;

− у појасу ширине од 10 до 30 m мерено од ножице 
насипа, могу се градити објекти нискоградње, при-
ступни путеви, паркинзи и слично, могуће је садити 
жбуње и ниско растиње, није дозвољена изградња 
објеката високоградње, постављање ограда и под-
земне инфраструктуре;

− у појасу ширине од 30 до 50 m мерено од ножице 
насипа могућа је изградња, адаптација и рекон-
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струкција објеката плитко фундираних (дубина 
фундирања максимално 1 m мерено од постојеће 
коте терена), забрањена је изградња подрума и суте-
рена, омогућава се изградња инфраструктуре уз услов 
да се не угрожава прва одбрамбена линија.

За израду рампе за успон на круну насипа, важе следећи 
услови:

− приликом изградње рампе скинути травнати и хумусни 
прекривач у дебљини од максимално 0,30 m;

− на косини урадити степенасто засецање на сваких 
1,5 m висине, водећи рачуна да се засецањем не 
оштети глинени део насипа;

− косину рампе извести у нагибу минимално 10 %;
− приликом насипавња рампе извршити збијање у 

слојевима од по 30 cm;
− у зависности од врсте саобаћаја завшну конструкцију 

рампе прилагодити врсти саобраћаја који ће се 
обављати на њој.

 Подземне воде

Меродавни нивои подземних вода су:
− максималан ниво подземних вода од око 77,00 m н.в.,
− минималан ниво подземних вода од око 73,00 m н.в.

Правац пада водног огледала просечног нивоа подзем-
них вода је југ-север са смером пада према северу.

3.5.3. Енергетска инфраструктура

 Снабдевање електричном енергијом

Ово подручје се снабдева електричном енергијом из 
јединственог електро–енергетског система. Основни објекти 
за снабдевање овог простора електричном енергијом биће 
трансформаторскe станицe (у даљем тексту: ТС) 110/20 
kV „Нови Сад 6“ и планирана ТС 110/20 kV „Петроварадин“, 
коју је потребно изградити на простору Садова. Због пот-
пуног преласка на двостепени систем трансформације 
електричне енергије, реконструисаће се ТС 35/10(20) kV 
„Петроварадин“ и постати разводно постројење (РП) 20 
kV. Из ТС 110/20 kV и РП 20 kV полазиће 20 kV мрежа до 
ТС 20/0,4 kV, а од ових ТС полазиће мрежа јавнoг осветљења 
и нисконапонска 0,4 kV мрежа до објеката, чиме ће се обе-
збедити квалитетно и поуздано снабдевање електричном 
енергијом свих потрошача на подручју. Такође ће се рекон-
струисати опрема у ТС 10/0,4 kV и постојећа 10 kV мрежа, 
и прилагодити за рад на 20/0,4 kV напонском нивоу.

Постојећа електроенергетска мрежа (надземна и под-
земна) као и ТС на подручју изграђене су за сопствене 
потребе пословних садржаја и пречистача. За снабдевање 
планираних објеката потребно је изградити прикључке од 
постојеће или нове мреже, као и потребан број ТС. Нове 
ТС се могу градити као слободностојећи објекти на парце-
лама свих намена, у складу са важећом законском и тех-
ничком регулативом. Нове ТС се могу градити и у оквиру 
објеката, у приземљу објекта. Свим ТС потребно је обе-
збедити колски прилаз ширине минимално 3 m ради 
обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. 
На подручју је потребно изградити инсталацију јавног  и 
спољног осветљења или реконструисати постојећу 
инсталацију. 

Планирана 20 kV и 0,4 kV мрежа ће се градити подземно 
у постојећим и планираним регулацијама улица. Да би се 
обезбедили планирани капацитети, а до изградње плани-
ране ТС 110/20 kV „Петроварадин“, у оквиру пословног 
комплекса „Победа“ потребно је изградити 20 kV вод од 
ТС „Нови Сад 6“ до нове ТС или до новог разводног 
постројења које би било смештено у оквиру комплекса. 
Такође, за потребе комплекса пречистача отпадних вода 
планира се изградња новог 20 kV вода вод од ТС „Нови 
Сад 6“ до ТС „Црпка Роков поток“.

Све инсталације које се налазе у зони изградње плани-
раних објеката је потребно изместити уз прибављање 
услова од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о, огранак „Електро–
дистрибуција Нови Сад“.

 Снабдевање топлотном енергијом

Основно снабдевање топлотном енергијом овог подручја 
се планира из гасификационог система.

Планира се да гасовод притиска до 50 bar за сремску 
страну града МГ-02 Госпођинци‒Беочин  пређе на средњи 
притисак (до 16 bar), а поједине деонице које су на 
недозвољеним растојањима од планиране двоколосечне 
међународне пруге Београд ‒ Нови Сад ‒ Суботица ће се 
изместити у нове коридоре. Преласком гасовода на при-
тисак до 16 bar, потребно је извршити реконструкцију главне 
мерно-регулационе станице (ГМРС) „Победа“ која се налази 
у северозападном делу подручја. Такође се планира 
измештање гасовода притиска до 16 bar који се налази у 
пружном појасу код Улице Божидара Аџије, а који полази 
из ГМРС „Победа“ до МРС „Петроварадин I“.

Основни објекат за снабдевање из гасификационог 
система биће садашња ГМРС, а будућа мерно-регулаци-
она станица (МРС) „Победа“. Од МРС ће полазити гасо-
водна мрежа ниског притиска (до 4 bar) са које ће се снаб-
девати постојећи и планирани садржаји. У случају захтева 
за већим количинама топлотне енергије изградиће се гасо-
вод (до 16 bar) средњег притиска и сопствене мерно-регу-
лационе станице на парцелама инвеститора. 

Осим из гасификационог система, планирани садржаји 
се могу снабдевати топлотном енергијом из локалних 
топлотних извора који не утичу штетно на животну средину, 
као и коришћењем обновљивих извора енергије.

 Обновљиви извори енергије

На обухваћеном 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 објекта 
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 сопствене потребе и комерцијалну 
производњу могу се постављати под следећим условима:
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− 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; 

− површине јавне намене – на стубовима јавне и деко-
ративне расвете и за потребе видео-надзора (у 
регулацијама улица, на комуналним површинама, за 
осветљење рекламних паноа и билборда, за 
саобраћајне знакове и сигнализацију, на елементима 
урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе, ауто-
буска стајалишта и сл.); 

− површине осталих намена ‒ на надстрешницама за 
паркинге у оквиру пословних комплекса, тако да не 
пређе 50 % укупне паркинг површине, док остали 
паркинг простор треба да има природну заштиту висо-
ким зеленилом.

 (Хидро)геотермална енергија

Системи са топлотним пумпама могу се постављати у 
сврху загревања и/или хлађења објеката. Ако се постављају 
хоризонталне и вертикалне гео-сонде, могу се постављати 
искључиво на парцели инвеститора удаљене од међе или 
суседног објекта најмање 3 m. У случају ископа бунара 
(осим за физичка лица) потребно је прибавити сагласност 
надлежног органа. Обавезно је извести упојне бунаре. Није 
дозвољено упуштање воде у канализациони систем или 
изливање на отворене површине.

 Енергија биомасе и биогаса

Енергија биомасе може се искористити за снабдевање 
топлотном енергијом објеката коришћењем брикета, пелета 
и других производа од биомасе као енергената у локалним 
топлотним изворима. 

У оквиру комплекса пречистача отпадних вода дозвољава 
се изградња постројења за биогас. Услови за изградњу 
овог постројења биће дати приликом детаљније просторно-
планске разраде обухваћеног простора. 

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

3.5.4.  Мере енергетске ефикасности изградње

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом 
пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, 
као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, 
потребно је применити следеће мере:

− приликом пројектовања водити рачуна о облику, 
положају и повољној оријентацији објеката, као и о 
утицају ветра на локацији;

− користити класичне и савремене термоизолационе 
материјале приликом изградње објеката (полисти-
рени, 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, термосифон-
ски колектор итд.);

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

− размотрити могућност постављања кровних вртова 
и зелених фасада, као и коришћење атмосферских 
и отпадних вода;

− код постојећих и нових објеката размотрити могућност 
уградње аутоматског система за регулисање 
потрошње свих енергетских уређаја у објекту;

− постављати пуњаче за електричне аутомобиле на 
јавним и осталим површинама предвиђеним за 
паркирање возила.

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 
и прилаже се уз захтев за издавање употребне дозволе.

3.6. Електронске комуникације

Обухваћено подручје ће бити комплетно прикључено 
на системе електронских комуникација. 

Планира се осавремењавање телекомуникационих чво-
ришта у циљу пружања нових сервиса корисницима. Пла-
нира се и даље постављање мултисервисних платформи 
и друге опреме у уличним кабинетима у склопу децентра-
лизације мреже. Улични кабинети се могу постављати на 
осталом земљишту, као и на јавној површини, у регулацијама 
постојећих и планираних саобра ћајница, на местима где 
постоје просторне и техничке могућности. Уколико се 
постављају на јавној површини, потребно је да буду на 
постојећим или планираним трасама водова електронских 
комуникација. Удаљеност ових уређаја од укрштања путева 
треба да износи минимално 20 m од осовине. Уколико се 
кабинети постављају на осталом грађевинском земљишту, 
потребно им је обезбедити колски приступ ширине мини-
мално 3 m. Планира се и изградња приводних каблова и 
Wi-Fi приступних тачака, као и постављање система за 
видео-надзор, у оквиру регулација површина јавне намене 
(на стубовима јавне расвете, семафорима, рекламним 
паноима и сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима).

Планира се да електронско-комуникациона мрежа буде 
пројектована као „отворена“ (Open access network) тј. да 
ће бити омогућен приступ и пружање сервиса свима који 
задовоље постављене услове, а у циљу побољшања ква-
литета и смањења цена услуга. Истовремено, мрежа елек-
тронских комуникација Града Новог Сада са оптичким кабло-
вима је ресурс који може да омогући ефикасније и 
економичније функционисање града кроз сервисе као што 
су – даљинска контрола саобраћаја, контрола семафора, 
даљинско очитавање водомера, очитавање и управљање 
мерним уређајима топлане итд. 

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. 
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Подручје у обухвату Плана покрива емисиона станица 
Црвени чот, са координатама 45º09’3.96”N 19º42’40.02”E. 
Преко подручја не прелазе радио-релејни коридори Јавног 
предузећа „Емисиона техника и везе“ Београд.

Планира се потпуна покривеност подручја сигналом 
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 
обавезну сагласност власника тих објеката, односно 
скупштине станара;

− антенски системи мобилне телефоније, као и оста-
лих електронских комуникација, могу се постављати 
на антенске стубове на парцелама намењеним 
пословању и заштитном зеленилу уз обавезну саглас-
ност власника; базне станице постављати у подножју 
стуба, уз изградњу оптичког проводног кабла до базне 
станице;

− антенске системе постављати уз поштовање свих 
правилника 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;

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

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

3.7. План уређења зелених и слободних површина

Систем зеленила обезбедиће повезивање, продирање 
и измену свежих ваздушних маса и опште побољшање 
урбаног микроклимата. Еколошке повољности које зеле-
нило може да пружи, манифестоваће се уколико се зеле-
нило протеже и прожима по целом простору, тако да ће се 
масиви зеленила међусобно повезати са зеленилом у 
оквиру насипа „Победа“, а са западне стране са зелени-
лом породичног становања. Уређење зелених површина 
потребно је прилагодити особама са инвалидитетом, деци 
и старим особама, без обзира да ли се ради о зеленилу у 
оквиру површина јавне намене или површина осталих 
намена. Постојеће квалитетно зеленило на паркинг про-
стору код главног улаза на комплекс „Победа“, као и остало 
квалитетно зеленило унутар комплекса потребно је зад-
ржати и редовним мерама неге одржавати (орезивање и 
уклањање сувих и оштећених грана, нега против паразита 
и штеточина, и слично). 

Зеленило у оквиру површина јавне намене планирано 
је у две категорије:

 Пречистач отпадних вода

Обавезно је подизање заштитног зеленог појаса обо-
дом комплекса. Даљом разрадом уређења комплекса пре-
чистача отпадних вода ће се утврдити даље смернице.

 Саобраћајне површине
У оквиру уличних профила на комплексу нема услова 

за подизање дрвореда, већ је потребно мерама неге и 
редовним одржавањем у што већој мери сачувати постојеће 
биљке на комплексу и у оквиру паркинг простора.

Зеленило у оквиру површина остале намене планирано 
је такође у две категорије:

 Пословање
Површине око објеката пословања треба обавезно да 

садрже зелени заштитни појас, а на улазним и прилазним 
просторима да се примене различити видови декоративне 
вегетације (партерно зеленило, озелењене жардињере, 
вертикално озелењавање и сл.). Потребно је планирати 
вишеспратно зеленило (дрвеће, жбуње, цветне површине 
као и повијуше). Планирани садни материјал треба да буде 
претежно од аутохтоних сорти лишћара, четинара или зим-
зеленог биљног материјала, које су прилагодљиве усло-
вима средине, док у мањој мери треба планирати биљни 
материјал од алохтоних сорти (биљке са другог подручја) 
које нису инвазивне. Такође, потребно је поставити 
одговарајући урбани мобилијар (канте, клупе, расвету). 
Минимална површина под зеленилом у радним зонама је 
20 % од комплекса.

 Заштитно зеленило
У оквиру намене заштитног зеленила у јужном делу ком-

плекса потребно је формирати густ засад од високих и 
средње високих дрвенастих врста, које ће имати функцију 
заштите животне средине.

Посебни услови озелењавања дефинисани су у зони 
инфраструктурних коридора:

 Енергетски коридор

Испод енергетског коридора забрањена је садња висо-
ких дрвенастих биљака, дозвољава се изградња пласте-
ника, ратарских, повртарских култура, као и нижих жбуна-
стих биљака.

 Заштитни појас пруге
У оквиру заштитног појаса пруге (21‒23 m) забрањена 

је садња биљака, дозвољава се само затравњивање повр-
шине, због мера одржавања пруге, изван заштиног појаса 
дозвољава се садња високог растиња.

 Заштитни појас насипа
Забрањена је садња високих дрвенастих врста у појасу 

од 25 m од ножице насипа, дозвољена је садња нижег и 
полеглог жбуња.

3.8. Заштита градитељског наслеђа
На простору у обухвату Плана не постоји ни једно 

утврђено културно добро.
У комплексу „Победа“1 постоји више објеката ‒ произ-

водних хала са очуваним конструктивним, архитектонско-

1 „Победа“ је једно од најзначајнијих предузећа у машинској индустрији на 
простору Војводине. Изграђено је на овој локацији непосредно након Другог 
светског рата, званично основано од стране Владе Федеративне Народне 
Републике Југославије под именом „Победа“, 17. априла 1949. године. Израсло 
је из првобитне фабрике машинских делова,опреме и пољопривредних 
машина, којој су, актом о оснивању, припојене „Војвођанска ливница“ и 
„Војводина“, фабрика индустријских уређаја (основана 1905. године).
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функционалним склоповима и опремом (мосне и порталне 
дизалице, машине и склопови, расвета) карактеристичном 
за време њихова настанка, као и пратећих објеката (зграда 
ресторана) значајних архитектонских вредности који све-
доче о развоју и дометима у обликовању индустријске архи-
тектуре и примењеног дизајна послератног периода на 
овим просторима. Предметни објекти, заједно са аутентич-
ном опремом, у великој су мери очувани, већим делом и 
добро одржавани. Временом, дошло је до промена у тех-
нолошким процесима појединих објеката (углавном из про-
изводног у магацински простор), док је у неколико хала 
производни процес до данас у непрекинутој функцији, одно-
сно у радном стању.

У кругу фабрике „Победа“ евидентирана су следећа спо-
мен обележја и јавни споменици:

− Спомен-плоча Јосипу Брозу Титу, од бронзе, на поста-
менту од бетона, рад вајара Миодрага Цветичанина 
из Новог Сада, постављена 1981. године, на зеленој 
површини – парку на улазном простору комплекса;

− Спомен-обележје у знак захвалности оснивачима и 
учесницима такмичења металских радника 
Југославије, постављено 1976. године, уз базен са 
фонтаном;

− Јавни споменик ‒ скулптура „Три кошуте“, рад Јована 
Солдатовића (1920‒2005), постављена на зеленој 
површини уз главни приступни пут према управној 
згради фабрике. 

На простору у обухвату Плана утврђене су следеће 
мере заштите, односно услови чувања и коришћења:

− Очување евидентираних спомен обележја и јавног 
споменика ‒ скулптуре. За све евентуалне интер-
венције на предметним споменицима неопходно је 
сходно Одлуци о подизању и одржавању споменика 
на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 15/2009, 20/2010 и 51/2011) 
исходовати услове које утврђује Завод за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада.

− Интервенције на постојећим производним и пратећим 
објектима фабрике „Победа“ условљене су њиховом 
претходном валоризацијом у смислу утврђивања 
историјског, технолошког, друштвеног, архитектон-
ског или научног значаја.

− Инвеститорима изградње нових објеката и инфра-
структуре, потребно је указати на члан 109. Закона 
о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 
71/94, 52/11 ‒ др. закони и 99/11 – др. закон), да уко-
лико приликом извођења земљаних радова наиђу на 
археолошко налазиште или предмете, одмах без 
одлагања стану, оставе налазе у положају у којем су 
нађени и обавесте надлежни завод за заштиту спо-
меника културе.

3.9. Услови и мере заштите и унапређења 
  животне средине

 Заштита природних  добара

У обухвату Плана нема заштићених природних добара.
Простор у обухвату Плана се налази на удаљености од 

око 1 km oд Специјалног резервата природе „Ковиљско-
петроварадински рит“. Већи део простора налази се уну-
тар заштитне зоне еколошког коридора реке Дунав која 
износи 500 m од границе коридора.

Река Дунав са приобалним појасом је еколошки кори-
дор од међународног значаја утврђен Регионалним про-
сторним планом Аутономне Покрајине Војводине („Служ-
бени лист АПВ“, број 22/11).

На небрањеном делу простора уз акваторију Дунава, 
није дозвољено испуштање непречишћених и непотпуно 
пречишћених отпадних вода, складиштење опасних 
материја, одлагање чврстог отпада и других загађујућих 
материја, као ни обављање осталих активности које нису 
у складу са потребама очувања интегритета коридора и 
постојећих природних вредности. За евентуалне радове и 
активности (подизање нивоа терена, бетонирање, изградња 
насипа, изградња и/или реконструкција саобраћајница и 
сл), којима се обухвата простор коридора прописују се 
посебне мере заштите.

Радне садржаје потребно је распоредити по принципу 
зонације којом се одређује минимална удаљеност објеката 
од еколошких коридора и намена простора унутар зоне 
директног утицаја на коридор:

− минимална удаљеност планираних објеката који 
захтевају поплочавање и/или осветљење је 20 m, а 
оптимална 50 m од обале коридора;

− одговарајућим распоредом објеката у оквиру пред-
метног простора и/или применом грађевинско-
техничких решења, обезбедити заштиту од буке 
(лоцирање саобраћајница и активности који су извори 
буке на већем растојању од коридора, избор опреме 
која емитује мањи ниво буке, пригушење буке на 
самом извору настанка и сл.) и светлосног загађења 
(смањена висина светлосних тела, усмереност свет-
лосних снопова према саобраћајницама и објектима 
и сл.), коришћењем материјала којима се не 
формирају рефлектујуће површине у правцу кори-
дора и сл. 

У појасу до 200 m од еколошког коридора поштовати 
следеће мере:

− примена мера заштите коридора од утицаја светло-
сти, буке и загађења; резервисати простор за појас 
заштитног зеленила на локацијама на којима се 
најефикасније смањује утицај осветљења и ширења 
буке;

− фаворизовање аутохтоних дрвенастих и жбунастих 
врста за озелењавање уз забрану коришћења инва-
зивних врста;

− паркинг-просторе равномерно покрити високим 
лишћарима.

Услов за изградњу укопаних складишта је да се њихово 
дно налази изнад коте максималног нивоа подземне воде, 
уз примену грађевинско-техничких решења којима се 
обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја у 
окружење.

У појасу до 500 m од еколошког коридора поштовати 
следеће мере:

− забрањују се планска решења којима се нарушавају 
карактеристике хидролошког режима од којих зависи 
функционалност коридора и опстанак врста и ста-
нишних типова;

− за озелењавање избегавати примену инвазивних 
врста;

− забрањено је упуштање непречишћених, односно 
недовољно пречишћених отпадних вода у водо-
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пријемник. Обавезан је предтретман процесних отпад-
них вода до нивоа квалитета дозвољеног за упуштање 
у канализациони систем или обезбедити индивиду-
ално пречишћавање ефлуената за упуштање у крајњи 
реципијент.

Обезбедити пречишћавање продуката емисије на свим 
местима потенцијалног ризика од емисије загађујућих 
материја у спољашњу средину, сагласно Уредби о гранич-
ним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 
из постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, број 
6/16).

Управљање опасним материјама вршити сагласно 
одредбама Правилника о садржини политике превенције 
удеса и садржини и методологији израде Извештаја о без-
бедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник 
РС”, брoj 41/10). Идентификацију повредивих објеката и 
добара извршити до минималне удаљености од 1000 m oд 
границе локације, сагласно циљевима и принципима 
деловања оператера постројења ради управљања ризи-
ком од удеса.

У складу са Законом о заштити природе („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 ‒ исправка, 14/16 и 
95/18 – др. закон), пронађена геолошка и палеонтолошка 
документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла 
представљати заштићену природну вредност налазач је 
дужан да пријави надлежном министарству у року од осам 
дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од 
уништења, оштећивања или крађе.

 Природне карактеристике
 Инжењерско-геолошки  и природни услови 

На основу инжењерско-геолошке карте, највећи део 
подручја у обухвату Плана припада терену непогодном за 
градњу (оријентационо дозвољено оптерећење износи од 
1,5‒0,5 kg/cm²), могућа градња лаких објеката, неосетљивих 
на слегање. 

Мањи делови обухватају терен врло непогодан за градњу 
(оријентационо дозвољено оптерећење износи 0,5 kg/cm²) 
и терен средње погодан за градњу (оријентационо 
дозвољено оптерећење 1,0‒2,0 kg/cm²), могућа је градња 
лаких објеката, уобичајених конструкција.

Литолошка класификација и погодност терена 
за изградњу 

Литолошку класификацију на простору у обухвату Плана 
чине:

− старији речни нанос, глиновито, песковит, до извес-
ног степена консолидован,

− савремени речни нанос, претежно фино песковит, 
хетероген, неконсолидован,

− преталожен лес, уништена лесна структура, повећан 
садржај песковите фракције; у односу на лес, кохезија 
је смањена.

 Педолошка структура

Педолошку структуру на простору у обухвату Плана 
чине:

− алувијално  земљиште (флувисол) – иловасто,
− алувијално земљиште (флувисол) – забарено,
− чернозем на лесу и лесоликим седиментима – еро-

диран.

 Сеизмичке карактеристике

Сеизмичке карактеристике условљене су инжењерско-
геолошким карактери–стикама тла, дубином подземних 
вода, резонантним карактеристикама тла и др. факторима.

Према карти сеизмичке рејонизације Србије подручје 
Града Новог Сада налази се у зони осмог степена MCS 
скале.

 Климатске карактеристике

Клима је умерено-континенталног типа са карактери-
стикама субхумидне и микротермалне климе. Главне карак-
теристике овог типа климе су топла и сува лета са малом 
количином падавина, док су зиме хладне, са снежним пада-
винама. Пролећни и јесењи месеци су умерено топли и 
одликују се већом количином падавина.

Временска расподела падавина се карактерише са два 
максимума: јули 72,8 mm/m² и децембар 58,5 mm/m², и два 
минимума ‒ март 35,3 mm/m² и септембар 33,4 mm/m², при 
чему је укупна сума воде од падавина 593 mm/m².

Релативна влажност ваздуха је у распону од 60 до 80 
% током целе године.

Најчешћи ветар је из југоисточног и северозападног 
правца. Остали правци ветра нису посебно значајни. Јачина 
ветра се креће од 0,81 до 1,31 m/s.

 Услови и мере заштите и унапређења животне 
 средине

Опасност од могућих акцидената у производњи, 
складиштењу и транспорту представљају потенцијалне 
изворе угрожавања са краткорочним, дугорочним, ревер-
зибилним и иреверзибилним последицама.

Због наведених разлога постојеће и планиране делат-
ности на простору Плана могу изазвати негативне утицаје 
по животну средину, уколико се не примене планиране 
мере заштите, а које се односе на заштиту земљишта, 
заштиту површинских и подземних вода, заштиту природ-
них и створених вредности, заштиту ваздуха од загађивања 
и заштиту од акцидената.

Планирање квалитета животне средине у постојећим 
предузећима и на комплексима будућих корисника подраз-
умева: 

− да се код инвестиционих улагања, било да се ради 
о реконструкцији постојећих капацитета или изградњи 
нових објеката, сагледају утицаји на квалитет животне 
средине и да се код избора технологије врши избор 
најпогоднијих програма и техничко технолошких 
решења;

− да се у раду постојећих капацитета осигура спро-
вођење предвиђених мера односно да се обезбеди 
функционисање уређаја за заштиту средине.

Ради очувања и унапређења квалитета животне сре-
дине, у складу са Законом о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 ‒ др. закон, 
72/09 ‒ др. закон, 43/11 ‒ УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон 
и 95/18 – др. закон), приликом реализације планских решења 
подразумева се спречавање свих видова загађења.

За све пројекте који се буду реализовали у границама 
обухвата Плана, утврђује се обавеза предузимања мера 
заштите животне средине, а за пројекте који могу имати 
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утицаја на животну средину у складу са Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10) и Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08), 
обавезно је покретање поступка процене утицаја на животну 
средину.

 Заштита земљишта

Услови и начин коришћења земљишта на простору Плана 
обавезују све, да приликом коришћења и експлоатације 
земљишта обезбеђују рационално коришћење и заштиту 
овог природног ресурса. 

Загађивач земљишта који испуштањем опасних и штет-
них материја загађује земљиште, дужан је да сноси трош-
кове рекултивације, односно санације земљишта.

Зауљене отпадне воде са паркинга и манипулативних 
површина и платоа, морају се прихватити путем талож-
ника, пречистити и онда упустити у канализацију. Чврсти 
и течни отпаци морају се одлагати у складу са санитарно-
хигијенским захтевима.

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно 
како би се спречила његова деградација услед продирања 
опасних материја. Земљиште треба контролисати у складу 
са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штет-
них материја у земљишту и води за наводњавање и мето-
дама њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 
23/94). 

 Заштита ваздуха

Праћење и контрола ваздуха на подручју у обухвату 
Плана ће се вршити у складу са Законом о заштити ваз-
духа („Службени гласник РС“, бр. 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), односно 
у складу са важећим прописима који регулишу ову област.

Уз ефикасну сталну контролу емисије, мора се прићи 
свим техничко-технолошким мерама за спречавање и 
смањивање емисије које обухватају измену технологије, 
побољшање састава и квалитета горива и елиминацију 
честица и гасова из емисије доступним поступцима.

Застареле технологије пречишћавања доприносе 
ослобађању велике количине загађујућих материја у 
животну средину. Због тога, у технолошком процесу, неоп-
ходна је примена савремених, чистијих технологија, које 
ће допринети смањењу аерозагађења. Постављање фил-
тера и посебних система за пречишћавање издувних гасова, 
допринеће смањењу емисије загађујућих материја у ваз-
дух.

С обзиром  на то да се на предметном простору очекује 
велика фреквенција саобраћаја, нарочито теретног, велики 
извор аерозагађења ће бити саобраћај. Смањење емисије 
сумпор диоксида и олова у ваздух, постићиће се коришћењем 
квалитетнијег горива (безоловно).

Озелењавањем радне зоне обезбедиће се заштита про-
стора од ширења последица загађивања. Врсте за 
озелењавање треба да буду из групе отпорних на 
аерозагађење, са израженом санитарном функцијом, под 
условом да не припадају групи инвазивних.

Неопходно је успоставити одговарајући систем управ-
љања отпадом, чиме ће се спречити настајање дивљих 
депонија и емисија метана у ваздух.

 Заштита, унапређење и управљање квалитетом 
 вода

Заштита вода подразумева примену следеће законске 
регулативе:

− Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 
93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон),

− Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање 
(„Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16),

− Уредба о граничним вредностима приоритетних и 
приоритетних хазардних супстанци које загађују повр-
шинске воде и роковима за њихово достизање („Служ-
бени гласник РС“, број 24/14), 

− Уредба о граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземним водама и седи-
менту и роковима за њихово достизање („Службени 
гласник РС“, број 50/12),

− Правилник о параметрима еколошког и хемијског 
статуса површинских вода и параметрима хемијског 
и квантитативног статуса подземних вода („Службени 
гласник РС“, број 74/11), односно примену свих 
важећих прописа који регулишу ову област.

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. 

С обзиром на то да се простор налази у широј (трећој) 
зони санитарне заштите изворишта „Петроварадинска ада“, 
неопходно је примењивати мере у складу са Правилником 
о начину одређивања и одржавања зоне санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС“, број 
92/08).

 Заштита од буке

Ради заштите од прекомерне буке потребно је успоста-
вити одговарајући мониторинг, а уколико ниво буке буде 
прелазио дозвољене вредности у околној животној сре-
дини у складу са Законом о заштити од буке у животној 
средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) 
предузимаће се одговарајуће мере за отклањање негатив-
ног утицаја буке на животну средину.



страна 324. – Броj 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 5. март 2020.

Планско озелењавање предметног простора (нарочито 
делове према оближњој железничкој прузи, траси Држав-
ног пута IБ-21, према комплексу Постројења за 
пречишћавање отпадих вода и др.) и контрола извора буке 
додатно би умањили присуство буке као физички штетне. 

 Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Обавезно је успостављање система контроле интензи-
тета зрачења и нивоа контаминације у објектима у којима 
постоје, односно где се ради са изворима зрачења и око-
лине ових објеката, као и система контроле индивидуалне 
и колективне изложености јонизујућим зрачењима. 

Потенцијални извори зрачења су: 
− извори нискофреквентног електромагнетског поља, 

као што су: ТС, постројење електричне вуче,
− електроенергетски водови тј. надземни или подземни 

каблови за пренос или дистрибуцију електричне 
енергије напона већег од 35 kV, 

− базне станице мобилне телефоније које се користе 
за додатно покривање за време појединих догађаја, 
а привремено се постављају у зонама повећане 
осетљивости, 

− природно зрачење радиоактивних материјала, радон, 
поједини грађевински материјали и др.

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења 
потребно је обезбедити услове за ефикасну контролу извора 
јонизујућег зрачења и успоставити систематску контролу 
радиоактивне контаминације животне средине. 

Потребно је:
− сакупљање, складиштење, третман и одлагање ради-

оактивног отпада,
− успостављање система управљања квалитетом мера 

заштите од јонизујућих зрачења,
− спречавање недозвољеног промета радиоактивног 

и нуклеарног материјала.

Ради заштите од јонизујућег и нејонизујућег зрачења 
неопходно је поштовати следећу законску регулативу:

− Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и без-
бедности („Службени гласник РС“, бр. 95/18 и 10/19)

− Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Служ-
бени гласник РС“, број 36/09) и 

− Правилник о границама излагања нејонизујућим 
зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09).

 Заштита од отпадних материја

Одлагање отпадака на местима која нису одређена за 
ту намену није дозвољено, као и одлагање индустријских 
отпадака пре издвајања отпадака који се могу користити 
као секундарне сировине. Са отпадом се мора поступати 
на начин којим се обезбеђује заштита животне средине од 
његовог штетног дејства: организовано сакупљање, раци-
онално коришћење отпадака који имају употребну вред-
ност и очување њиховог квалитета за даљу прераду, као 
и ефикасно уклањање и безбедно одлагање, односно 
складиштење отпадака. Неопходно је класификовати врсте 
отпада који ће се генерисати у оквиру планираног подручја 
и успоставити ефикасно управљање посебним токовима 
отпада. Посебну пажњу посветити правилном управљању 

електронским отпадом (тонерима и др.), гумом и ПВЦ амба-
лажом, с обзиром на заступљене делатности на простору 
у обухвату Плана.

Поступање са отпадним материјама треба да буде у 
складу са Законом о управљању отпадом („Службени глас-
ник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), Пра-
вилником о начину складиштења, паковања и обележавања 
опасног отпада („Службени гласник РС“, број 92/10) и Пра-
вилником о условима и начину сакупљања, транспорта, 
складиштења и третмана отпада који се користи као секун-
дарна сировина или за добијање енергије („Службени глас-
ник РС“, број 98/10), односно у складу са важећим пропи-
сима који регулишу ову област.

Број, врста посуде, места и технички услови за 
постављање посуда на јавним површинама дефинисани 
су Правилником о условима за постављање посуда за 
сакупљање отпада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 19/2011 и 7/2014). За веће комплексе препоручује се 
постављање посуда за одлагање отпада капацитета 5 m³.

На основу Одлуке о одржавању чистоће („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 – исправка, 3/11 
– исправка, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18 и 31/19), инвеститор 
је у обавези да приликом прибављања локацијске дозволе 
прибави сагласност од надлежног Јавног комуналног 
предузећа „Чистоћа“ Нови Сад о потребном броју, врсти и 
месту за постављање посуда.

Ове површине морају испуњавати све хигијенске услове 
у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције 
и неометаног приступа возилима и радницима комуналног 
предузећа задуженом за одношење смећа.

Опасан отпад, било да се транспортује или је продукт 
неког технолошког процеса, један је од озбиљних складиш-
них и еколошких проблема. Да би се спречила неконтро-
лисана инцидентна ослобађања опасних материја, потребно 
је у потпуности испоштовати све законске одредбе о транс-
порту и складиштењу опасних материја.

3.10. Услови и мере заштите од елементарних 
   непогода и других несрећа

У циљу заштите грађевинских објеката и осталих 
садржаја у простору, при њиховом пројектовању и извођењу 
потребно је узети у обзир меродавне параметре, који се 
односе на заштиту од елементарних непогода (врста и 
количина атмосферских падавина, дебљина снежног покри-
вача, јачина ветра, погодност терена за изградњу, висина 
подземних вода и сл.).

Мере заштите од елементарних непогода обухватају 
превентивне мере за спречавање непогода или ублажавање 
њиховог дејства, мере које се предузимају у случају непо-
средне опасности од елементарних непогода, мере заштите 
када наступе непогоде и мере ублажавања и отклањања 
непосредних последица насталих дејством непогода или 
удеса.

 Мере заштите од елементарних непогода

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

 Мере заштите од земљотреса

Највећи део подручја Града Новог Сада се налази у 
зони угроженој земљотресима јачине 8° МСЅ скале. Ради 
заштите од потреса максимално очекиваног удара од 8° 
МCS скале, објекти морају бити пројектовани и реализо-
вани у складу са Правилником о техничким нормативима 
за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима 
(„Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 
52/90).

 Мере заштите од пожара

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

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 објекта повећаног 
ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, број 8/95), Пра-
вилник о техничким нормативима за заштиту индустријских 
објеката од пожара  („Службени гласник РС“, број 1/18) и 
Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара 
стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене 
(„Службени гласник РС“, број 22/19).

Омогућава се коришћење постојећих и планира изградња 
нових ватрогасних хидраната у складу Правилником о тех-
ничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за 
гашење пожара („Службени гласник РС“, број 3/18)

У складу са чл. 33. до 35. Закона о заштити од пожара 
(„Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – 
др. закони), инвеститор мора прибавити сагласност на тех-
ничку документацију од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, (Управе и одељења у саставу 
Сектора за ванредне ситуације). 

При уређењу и изградњи свих неопходних садржаја ста-
нице за снабдевање горивом поштовати Правилник о тех-
ничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија 
станица за снабдевање горивом превозних средстава у 
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних 
и спортских ваздухоплова („Службени гласник РС“, бр. 
54/2017 и 34/19).

 Мере заштите од удара грома

Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом 
громобранске инсталације, која ће бити правилно 
распоређена и правилно уземљена.

 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 прилагођене за склањање људи и 
материјалних добара.

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. 

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

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

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешач-
ких површина применити Правилник о техничким стандар-
дима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени глас-
ник РС”, број 22/15).

У оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно 
предвидети резервацију и обележавање паркинг места за 
управно паркирање возила инвалида, у складу са стандар-
дом SRPS U.S4.234:2005.

Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне 
комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбеди 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама.

3.12. Степен комуналне опремљености по 
   целинама и зонама из планског документа, 
   који је потребан за издавање локацијских 
   услова 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.

С обзиром на намену планираних садржаја на овом про-
стору, њихове капацитете, те потребе за комуналном инфра-
структуром, као и карактеристике простора на којима се 
планирају, неопходан услов за реализацију ових садржаја 
је системско опремање комуналном инфраструктуром. Ово 
подразумева прикључење на изграђену или планирану 
водоводну, канализациону, електроенергетску и термое-
нергетску мрежу. 

Изузетно, прикључење на енергетску инфраструктуру 
није обавезно за објекте који ће испуњавати највише стан-
дарде у енергетској сертификацији зграда, односно који ће 
имати таква техничко-технолошка решења која ће обезбе-
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дити снабдевање енергијом независно од комуналне инфра-
структуре уз поштовање свих еколошких стандарда.

Такође, потребе за технолошком водом решити преко 
бушених бунара у оквиру сопствених парцела.

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. Услови за изградњу објеката и уређење 
  простора

Овим планом дефинисана су правила изградње за пла-
ниране намене у обухвату Плана, а за комплекс пречи-
стача отпадних вода дефинисан је обухват и капацитет 
простора.

 Утврђивање регулационе и грађевинске линије

Планом је дефинисана намена површина, а у односу 
на планиране намене, дефинисане су улице које омогућавају 
приступ свим планираним садржајима. Ширине регулација 
улица утврђене су у односу на карактер улице.

Планом су утврђене регулационе линије свих улица, и 
то као планиране и регулационе линије по постојећој гра-
ници парцеле. Ширине регулација планираних саобраћајница 
су 15‒20 m. Сви технички елементи дефинисани су на гра-
фичком приказу број 2. „План намене површина, саобраћаја, 
регулације и нивелације“ у размери 1:2500.

У односу на регулационе линије, планиране су грађе-
винске линије. За постојеће објекте који се задржавају, у 
случају реконструкције, задржавају се постојеће грађевинске 
линије. За планиране објекте утврђена је грађевинска линија 
0‒10 m како је приказано на графичком приказу број 2. 
„План намене површина, саобраћаја, регулације и 
нивелације“ у размери 1:2500. 

У зони између регулационе и грађевинске линије могуће 
је поставити објекте портирнице, рекламне елементе и сл.

 Правила изградње 

 Пословање секундарног и терцијарног сектора

Пословање у овој радној зони развијаће се унутар обла-
сти секундарних и терцијарних делатности. Реализоваће 
се на основу овог плана, уз обавезу израде процене утицаја 
на животну средину за потенцијалне загађиваче у складу 
са законском регулативом која важи у тој области. 

На простору радне зоне није дозвољено одлагање отпад-
них материја или рециклирање, изузев ако се примењује 
модерна технологија или се организује у затвореним про-
сторима. 

Планом се условљава израда урбанистичких пројеката 
за нове комплексе веће од 1 ha и за пословне комплексе 
на којима је услед промене технологије неопходно преис-
питати просторне услове, ако нови технолошки процес зах-
тева сложену организацију садржаја на комплесу или 
другачије услове у смислу опремања инфраструктуром. 

Минимална величина парцела је 2000 m2 и ширина 
фронта 25 m. Дозвољено је одступање од утврђених мера 
je 10 %.

Нове парцеле треба да буду приближно правилног 
геометријског облика, да имају излаз на јавну површину, а 

величина је дефинисана у зависности од намене и положаја 
парцеле у простору. На графичком приказу број 3. „План 
регулације површина јавне намене“ у размери 1:2500 дефи-
нисани су обавезни елементи парцелције на површинама 
јавне намене, а дефинисана су и правила парцелације за 
планиране намене. 

За реализацију планираних садржаја у радној зони ће 
се примењивати следећи урбанистички параметри:

− максималан индекс заузетости је 50 %, а индекс 
изграђености треба да се креће у распону 0,5‒1,5;

− индекс заузетости за комплексе који се састоје од 
више парцела рачуна се у односу на укупан комплекс;

− у комплексима чији је степен заузетости испод 50 % 
сви објекти се могу доградити до назначеног степена 
под условом да не ремете постојеће технолошке 
линије; 

− све постојеће објекте могуће је реконструисати, догра-
дити или заменити новим, уз поштовање основних 
урбанистичких параметара, односно утврђеног мак-
сималног индекса заузетости и индекса изграђености;

− дозвољена спратност објеката је високо приземље 
(приземље) до максимално П+2. Висина објекта 
(венац или слеме) не сме прећи висину од 15 m. Под-
румска или сутеренска етажа се не препоручује, а 
унутар постојећих комплекса ускладити спратност;

− ако се унутар етаже реализује галерија, дозвољава 
се реализација галеријског дела на максимално 1/3 
основе приземља објекта;

− за административне објекте и за карактеристичне 
објекте (објекти са посебним конструктивним и обли-
ковним захтевима због технолошких потреба) не 
условљава се спратност ни висина;

− висина рекламних елемената ограничава на макси-
мално 30 m; 

− објекте лоцирати на парцели тако да је удаљеност 
од суседне парцеле минимално 5 m на једној страни 
због противпожарних услова, односно минимално 2 
m на супротној страни (за индустријске објекте 
положај ускладити са условима утврђеним Правил-
ником о техничким нормативима за заштиту 
индустријских објеката од пожара;

− манипулативне и паркинг-површине обезбедити уну-
тар комплекса, паркирање обезбедити за 50 % запо-
слених или према нормативима за одређену делат-
ност; 

− кровови објеката су равни или благог нагиба до 10 
степени и другог облика уз поштовање утврђене мак-
сималне висине објеката;

− комплекси се могу ограђивати транспарентном огра-
дом висине до 2,20 m (осим ако конкретна намена 
не условљава посебне услове ограђивања);

− могућа је фазна реализација за све планиране 
садржаје; 

− заступљеност зелених површина на комплексу зависи 
од величине комплекса. Комплекси величине до 1 
ha треба да имају минимално 20 % зелених повр-
шина, комплекси величине 1‒5 ha 25 %, а већи ком-
плекси преко 5 ha 25‒50 % зелених површина. Мини-
мално учешће високог зеленила (дрвећа) је 60 % од 
утврђених процената.
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Обавеза инвеститора је очување евидентираних спо-
мен обележја и јавног споменика-скулптуре.

 Пречистач отпадних вода

Пречистач отпадних вода реализоваће се на комплексу 
величине 13,85 hа. Унутар утврђене површине могућа је 
изградња унутар зоне утврђене грађевинским линијам, 
односно до максимално 70 %. Грађевинске линије дефи-
нисане су у складу са ограничењем у зони примарног 
одбрамбеног насипа, односно са обавезом формирања 
зеленог заштитног појаса унутар комплекса пречистача, а 
према планираним пословним садржајима.

Када буде опредељена технологија пречистача и дефи-
нисана пројектном документацијом, простор ће се разра-
дити урбанистичким пројектом.

4.2. Правила за опремање простора    
  инфраструктуром

4.2.1. Услови за уређење саобраћајних површина

За изградњу нових и реконструкцију постојећих 
саобраћајних површина обавезно је поштовање свих про-
писа који регулишу ову област.

− приликом изградње саобраћајних површина мора се 
поштовати Правилник о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама 
са инвалидитетом, деци и старим особама који ближе 
прописује техничке стандарде приступачности којима 
се обезбеђује несметано кретање деце, старих, особа 
са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом, 
разрађују урбанистичко-технички услови за 
планирање простора јавних, саобраћајних и пешач-
ких површина, прилаза до објеката и пројектовање 
објеката (стамбених, објеката за јавно коришћење и 
др.), као и посебних уређаја у њима; поред претходно 
наведеног правилника треба узети у обзир и SRPS 
U.S4.234:2005. који се односе на просторне потребе 
инвалида у зградама и околини;

− приликом израде пројектне документације могуће је 
кориговање трасе саобраћајних површина од решења 
приказаном у графичким приказима и карактеристич-
ним попречним 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 надземне инфраструктуре 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 парцеле за регулацију 
улица ради реализације појединачних садржаја уну-
тар профила. Могућа је фазна реализација;

− минимална ширина тротоара за један смер кретања 
пешака је 1 m, а за двосмерно 1,6 m; 

− по правилу, врши се одвајање пешачког од колског 
саобраћаја; раздвајање се врши применом заштит-

ног зеленог појаса, или где то није могуће, предви-
дети заштитне ограде;

− препорука је да се тротоари и паркинзи изводе од 
монтажних бетонских елемената или плоча које могу 
бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања 
и обележавања различитих намена саобраћајних 
површина; поред обликовног и визуелног ефекта, то 
има практичну сврху код изградње и реконструкције 
комуналних водова (инсталација); 

− увек када је могуће, тежити да бициклистичка стаза 
буде двосмерна, тј. минималне ширине 2 m и физички 
одвојена од осталих видова саобраћаја; бицикли-
стичке стазе завршно обрађивати асфалтним засто-
ром;

− паркинзи могу бити уређени и тзв. „перфорираним 
плочама”, „префабрикованим танкостеним пластич-
ним”, или сличним елементима који обезбеђују услове 
стабилности подлоге, довољне за навожење возила 
и истовремено омогућавају одржавање ниског 
растиња; изградњу паркинга извршити у складу са 
SRPS U.S4.234:2005 којим су дефинисане мере и 
начин обележавања места за паркирање за разли-
чите врсте паркирања; уколико у карактеристичном 
попречном профилу улице нема планираног простора 
за дрворед, у оквиру паркиралишта се оставља про-
стор за дрвореде по моделу да се на четири паркинг 
места планира по једно дрво; тада пречник отвора 
за дрво мора бити минимално 1,5 m;

− најмања планирана ширина коловоза је 3,5 m за 
једносмерне саобраћајнице, а 5 m за двосмерне; на 
саобраћајницама где саобраћају возила јавног пре-
воза радијуси кривина треба да су минимум 8 m; 
коловозе завршно обрађивати асфалтним застором; 

− за било какве интервенције на железничкој 
саобраћајној инфраструктури, услове и сагласност 
затражити од „Железнице Србије” а.д. Београд.

4.3. Услови за изградњу и прикључење на 
  водоводну и канализациону мрежу

 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 1 m, 
а вертикално растојање водоводне мреже од других 
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 
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објеката износи од 0,7 до 1 m, али тако да не угрожава ста-
билност 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 минимално 1 m 
од сваке стране.

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

Уколико се нова водоводна мрежа планира у оквиру 
зоне изворишта воде радови морају бити спроведени у 
складу са Законом о водама и Правилником о начину 
одређивања и одржавања зона санитарне заштите изво-
ришта водоснабдевања, чл. 27, 28, 29 и 30.

 Водоводни прикључци

Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикљу-
чком 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 Јавно комунално предузеће „Водовод 
и канализација“ Нови Сад на основу претходно урађеног 
хидрауличког прорачуна унутрашњих инсталација за 
објекат, а у складу са техничким нормативима и Одлуком  
о условима и начину организовања послова у вршењу кому-
налних делатности испоруке воде и уклањања вода („Служ-
бени 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 имати засебан прикључак. 

Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за 
пословне објекте, постављају се у засебно изграђеним 
шахтовима који су лоцирани ван објекта у парцели корис-
ника 0,5 m од регулационе линије.

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 Јавног комуналног предузећа 
„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 опште канализације Ø 300 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 1 m, а верти-
кално 0,5 m.

Није дозвољено полагање фекалне канализације испод 
објеката високоградње; минимално одстојање од темеља 
објекта износи 1 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 m.

 Канализациони прикључци

Прикључак на фекалну канализацију почиње од споја 
са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту.

Пречник канализационог прикључка одређује Јавно 
комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, 
а у складу са типом објекта, техничким нормативима и 
Одлуком  о условима и начину организовања послова у 
вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања 
вода и Правилником о техничким условима за прикључење 
на технички систем за водоснабдевање и технички систем 
канализације.

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

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 материје, 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. 

Код решавања одвода употребљених вода поступити 
по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање 
употребљених 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. 
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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. 

Извођење прикључка канализације, као и његова рекон-
струкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Нови Сад.

4.3.1. Правила за уређење енергетске 
   инфраструктуре и електронских 
   комуникација

 Услови за прикључење на електроенергетску мрежу
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу 

решити изградњом прикључка који се састоји од прикључног 
вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног 
места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно, од 
постојеће или планиранe мреже  или директно из ТС. 
Детаљније услове за прикључење и изградњу прикључног 
вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о, огранак „Електро–дистрибуција Нови 
Сад“.

 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.

 Услови за прикључење на мрежу електронских 
 комуникација

Прикључење објеката у телекомуникациони систем 
решити изградњом прикљу–чка (подземне мреже оптичких 
или бакарних проводника) од постојеће или планиране 
уличне мреже до приступачног места на фасади објекта 
или у објекту у коме ће бити смештен типски телекомуни-
кациони орман. Детаљније услове за прикључење приба-
вити од надлежног оператера.

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

5. 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 
просторe за које је утврђена обавеза израде урбанистич-
ког пројекта. 

 Сви у Плану наведени законски и подзаконски акти су 
тренутно важећи, a у случају њихове измене или доношења 
нових, примениће се важећи пропис који регулише пред-
метну област.

Саставни део Плана су следећи графички прикази:
размера

1.- 1.  Извод из Генералног плана 
      графички приказ број 3:  План намене 
                                        површина .....................А3 
1. - 2. Извод из Просторног плана
      реферална карта број 1:  Намена простора ........А3  
2.   План намене површина, саобраћаја, 
  регулације и нивелације ..................................1:2500
3.   План регулације површина јавне намене ......1:2500
4.   План водне инфраструктуре  ......................... 1:2500
5.   План енергетске инфраструктуре и 
  електронских комуникација ............................ 1:2500
6.   Синхрон план саобраћајне, водне и 
  енергетске инфраструктуре и зеленила  ...... 1:2500

План детаљне регулације радне зоне Исток у Петрова-
радину садржи текстуални део који се објављује у „Служ-
беном 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 детаљне регулације радне зоне Исток у Петрова-
радину доступан је на увид јавности у згради Скупштине 
Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, и путем интер-
нет стране www.skupstina.novisad.rs.  

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи Регу-
лациони план дела радне зоне „Исток“ у Петроварадину 
(„Службени лист Града Новог Сада”, бр. 22/98 и 12/03).

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: 35-164/2019-I
28. фебруар 2020. године
НОВИ САД
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