
На  осНоВу  члаиа  24. тачка  55. Статута  Града  Новог  Сада  - пречиціћен  текст  
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Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детагњне  регулације  спортског  центра  
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На  основу  члаиа  35. став  7. Захона  о  плаuирању  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  члава  24. тачка  б. Статута  Града  Новог  Сада  - пречишћен  
текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), Скушктина  Града  Новот  Сада  на  
XLVІіІ  седници  од  25. марта  2019. године, доноси  

ПЛАН  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

спорТског  ЦЕНТРА  у  фуТогу  

1. УВОД  
план  детајњне  ретулације  спортског  центра  у  Футогу  (у  дазњем  тексту: план) 

обухвата  подручје  које  се  налази  у  Катастарској  општини  Футог, површине  3,84 ha. 

Обухваћени  простор  се  налази  у  потцелини  Нови  Футог  уз  примарни  одбрамбени  
насип. Са  затіадне  стране  се  налази  Пролетерска  улица, са  северне  комплекс  Основне  
школе  ,,десанка  Максимовић , са  источие  Фрупікогорска  улица, а  јужио  је  одбрамбени  
насип. 

rіnau генералне  регуладије  населенот  места  Футог  (,,Сдужбени  лист  Града  Новог  
Сада , бр.  45/15 и  21/17) ( у  даем  тексту: Ллан  генералне  регулације), обухваЋени  
простор  је  наменио  спортском  центру, саобраhајним  површинама  и  траnсформаторској  
станици  у  комплексу  спортског  центра. 

1.1. Положај  и  карактериетике  обухваћеног  подручја  
Спортски  центарјужно  од  Улице  царице  Милице  садржајно  и  физичхије  поделен  

Пролетерском  улицом , а  овим  плаnом  је  обухваhен  само  једаn његов  део, и  то  источни , 

између  улица  Пролстерске  и  Фрушкогорске , површине  око  3,34 ћа. Овај  део  спортског  
центра  је  делом  већ  реализован , на  основу  важеће  планске  документације , изградњом  
спортске  дворане  и  уређењем  њеног  непосредног  окружења  (колски  прилази  и  паркинг). 

Спортска  хала  је  изведена  као  вишенаменски  објекат  за  спортске  активности , са  
могућношћу  да  се  одржавају  и  манифестације  нз  области  културе , које  употпуњавају  
основну , спортску , функцију  објекта. Објекат  садржи  спортски  блок  са  делом  за  публику, 

који  чине  сала  са  теренима  за  рукомет, кошарку  и  одбојку, трибине  за  око  1.800 гледалаца  
(1.300 места  на  фиксним  трибинама  и  око  500 на  телескопским  трибинама), као  и  
обавезни  пратећи  садржаји  (просторија  за  реквизите , свлачиониде  за  играче  и  судије , 

соба  за  прву  помоћ  и  сл.). Администратuвни  блок  обухвата  гЈросторије  намењене  за  
управу, сnортске  клубове  и  удружења, као  и  прес  - центар  и  коментаторска  места, док  
технички  блок  обухвата  просторнје  за  смештај  постројења  неопходних  за  
функционисање  објекта  (грејање, вентилација, осветлење, режија  и  сл.). 

Главни  улаз  у  објекат  је  са  заладне  страnе, из  Пролетерске  улице, где  је  изведен  
колски  прилаз  са  одређеним  бројем  паркuнг  места, док  је  службени  улаз  и  улаз  за  



спортисте  са  источне  страие. Пешачки  прилази  су  из  Пролетерске  и  Фруілкогорске  
улице, мостом  преко  мелиорадионот  канала  Сукова  бара . 

Јужно  од  сnортског  центра  налази  се  примарни  одбрамбени  насип, који  
представња  техничку  деоницу  одбране  од  високих  вода  Дунава, и  брани  насењс  Фугог  и  
широко  залеђе  од  високих  вода  Дучава  вероватноће  појаве  једном  у  сто  година  (1 % 

висока  вода  Дунава). У  цињу  зттјтите  одбрамбеног  насипа, у  грађевинском  подручју  се  
дефинише  заштитни  појас  насипа. 

1.2. Основ  за  израду  ллана  
План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  деталне  регулације  спортског  

центра  у  Фугогу  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  47/16). 

Плански  основ  за  израду  плана  деталне  регулације  је  План  генералне  регулације, 

према  којем  је  за  овај  простор  дефинисано  да  је  основ  за  реализацију  план  детајне  
регулације . 

1.3. Цињ  доношења  плана  
Цињ  израде  и  доношења  планаје  да  се  угврде  намена  земњишта, правила  уређења  

и  правида  грађења, у  складу  са  генералном  наменом  површина  утврђеном  Планом  
генералне  регулације, и  гіравцима  и  коридорима  за  саобраћајду, енергетску, 
водопривредну, комуuалну  и  другу  инфраструктуру, те  дефинише  начин  реализације  
планираuих  садржаја. 

2. грлницл  ПЛАНА  и  ОБУХВАТ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  
План  обухвата  грађевинско  подручје  у  Катастарској  општини  Футог, унутар  

описане  границе. 
За  почетну  тачку  описа  усвојена  је  најјужнија  тачка  простора  у  пресеку  осовине  

Пролетерске  улице  и  северне  границе  парцеле  број  6694/1. Из  ове  тачке  rраuица  се  прута  
у  правцу  севера  по  осовини  Пролетерске  улице  до  пресека  са  продуженим  правцем  
северне  граuице  парцеле  број  6136/1 где  граница  скреће  на  исток  по  северној  граници  
парцеле  број  6136/1 па  затим  скреће  најуг  по  источаој  граuици  парцеле  број  6136/1 и  у  
правцу  пресеца  парцелу  број  6694/3 и  долази  До  њеuе  јужне  границе. Овде  граница  
скреће  најугозалад  по  северној  граuици  парцеле  број  6694/1 и  гіо  њој  долази  до  почетне  
тачке  описа  rранице. 

Плаu обухвата  3,84 ћа. 

3. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  
3.1. Намена  површина  и  концепција  уређења  

Основна  концепција  просторног  уређења  проистекла  је  из  претежне  намене  
површина  и  услова  утврђених  Плаuом  генералне  регулације , сагледавања  претходне  
плаuске  документације  и  потреба  корисника. 

Обухваћени  простор  је  намењен  спортском  цеuтру, саобраћајним  површинама  и  
трансформаторској  стаuици  у  комплексу  спортског  центра. 
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Плаиски  концегјт  уређења  овог  простора  ће  се  по  својим  калацитетима  н  
урбанистичким  параметрима  кретати  у  оквиру  правила  и  услова  усмеравајућег  карактера  
дефинисаних  Планом  генералне  регулације, којим  се  за  спортски  центар  предвиђа  
задржавање  спортско-пословног  центра  спратности  ВП  и  у  делу  П+1, уз  могућност  
доградње, надоградње  или  изградње  објекта  у  оквиру  комплекса  до  спратности  П+2, До  
дозвоњеног  индекса  заузетости  30 %. Осим  спортских, могућа  је  и  изградња  
комлементарних  садржаја  (угоститењство , смештајни  кападuтети  и  сл.). Планираће  се  и  
отворени  спортскu теренu, а  зеленило  треба  да  чини  саетавни  и  неопходни  садржајни  и  
функционални  део  овог  простора. Осим  основне  функције  коју  треба  да  обавња, треба  да  
чини  и  оазу  зеленuла  у  цедом  насењу  и  да  повеже  зеленило  Поњопривредне  школе  са  
приобалним  зеленилом  Дунава. 

У  складу  са  наведеним  усмеравајућим  правилима, у  оквиру  спортског  центра  
планира  се  изградња  објекта  базена  са  пратећим  садржајима  у  северном  делу  комплекса, 
изградња  туристичко -угоститењског  објекта  у  јужном  делу, као  и  уређење  отворених  
спортских  терена  и  озелењавање  слободног  простора  комплекса; постојећа  спортска  хала  
се  задржава. Уређени  отворени  простори , пешачке  стазе, простори  за  окупњања, 
декоративнс  зелене  површине  и  остали  елементu споњног  уређења  долрннеће  квалитету  
целог  простора. 

Могућаје  фазна  реализадија  плаиираиих  садржаја. 

3.2. Нумерички  показатењи  
Табела : Нумерички  показатењи  

Намене  површина  површина  (ћа) (%) 

спортеки  цснтар  3.3423 87.27 
објекти  0.8097 24.23 
отворени  спортскu терени  0.3122 9.34 
теретананаотвореном  0.0380 1.14 
дечије  игралиште  0.043 1 1 .29 
зеленило  у  комnлексу  0.8932 26.72 
поплочане  површине  0.9843 29.45 
саобраћајне  површине  у  комплексу . 0.2618 7.83 
трансформаторска  станица  0.0049 0.13 
саобраћајне  површине  0.4828 12.61 

Укупна  површина  обухваћеног  простора  (ha) 3.83 100.00 

3.3. План  регулације  површина  јавне  намене  са  нивелацијом  
3.3.1. План  регулације  површина  јавне  намене  

Плаuом  су  утврђене  повртиине  јавне  намене. Од  целих  и  делова  постојећнх  
парцела  образоваће  се  парцеле  поврминајавне  намене, према  графнчком  приказу  број  4 
,,Плаи  регулације  повргпина  јавне  намене  у  размери  1 : 1000. 

Површииејавие  намене  су: 
- саобраћајне  површине: деловu парцела  бр. 6694/3, 6694/16, 6861; 

3 



- спортски  центар: целе  парцеле  бр. 6134, 6135, 6136/2 иделови  парцелабр. 6136/1, 

6861; 
- трансформаторска  станица: део  парцеле  број  6136/1. 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  ларцела  на  
графичком  приказу  број  4 ,,План  регулације  површина  ј  авне  намене  у  размери  1 : 1000, 

важи  графички  приказ. Плаииране  регулационе  линије  дате  су  у  односу  на  осовине  
саобраћајница . Осовине  саобраћајница  дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака  
које  су  дате  на  графичком  приказу. 3а  туристичко -угостителски  објекат, који  је  
површина  осталих  намена, дата  је  максимална  зона  изградње . Коначна  парцела  под  
објектом  формираће  се  након  изградње, а  преостали  део  зоне  припојити  поврпІинијавне  
намене, односно  спортском  центру. 

3.3.2. План  нивелације  
Терен  се  налази  на  надморској  висини  од  79.00 у  заладном  делу  до  79.60 м  у  

јужном  делу. Hnan нивелације  предвиђа  да  се  планирани  објекти  уклопе  у  постојећи  
терен. Елементи  нивелације  и  регулације  дати  су  на  графичком  приказу  број  3 ,,План  
уређења  простора, саобраћаја, регулације  и  нивелације  у  размери  1 : 1000. 

Планом  нивелације  дати  су  следећч  елементи : 

- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајвица , 

- интерполована  кота, 

- нагиб  нивелете . 

3.4. Трасс, коридори  и  капацитети  инфраструктуре  
3.4.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Обухваћени  простор  ограничен  је  следећим  саобраћајним  поврпіинама : 

- са  западне  стране  Пролетерском  улицом, 

- са  источне  стране  Фрушкогорском  улицом, 
- са  јужне  стране  примарним  одбрамбеним  насипом  од  високих  вода  где  

круни  насипа  налазе  пешачко-бициклистичке  стазе. 
се  по  

На  поменугим  улицама  које  су  приступне  саобраћајнице  одвија  се  двосмерни  
мешовити  саобраћај . 

На  обухваhеном  простору  постоје  прикњучци  на  Пролетерску  улицу  преко  које  се  
остварује  саобраћајну  везу  са  населем. У  оквиру  Спортског  центра  изграђене  су  интерне  
саобраћајнице  које  повезују  улазе  и  излазе  Спортског  центра  са  приклучдима, паркинг  
за  особње  спортског  центра  и  паркинг  простор  са  50 паркииг  места  за  аутомобиле  
посетилаца . 

Плаиираио  саобраћајно  решење  се  ослања  на  постојећу  мрежу  саобраћајница  при  
чему  се  планирају  следеће  интервенције  на  мрежи: 

- изградња  једносмерне  интерне  саобраћајнице  јужно  од  постојећег  објекта  
Спортске  хале, 
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- укидање  постојећег  јужиог  приклучіа  на  Пролетерску  улицу  и  изградња  Новог  
прикњучка  према  плаиираиој  једносмерној  интерној  сааобраhајници, 

- изградња  новог  паркинг  простора  за  посетиоце  са  приближно  60 места  за  
аутомобиле  и  једносмерним  излазом  са  паркинга, 

- изградња  паркинг  простор  за  аутомобиле  у  профилу  Пролетерске  улице  према  
Спортском  центру. Потребно  је  задржати  и  заштитити  постојећа  квалнтетна  
стабла  у  оквиру  паркиралишта  и  гдеје  то  планираио  резервисати  простор  за  садњу  
Нових  стабала. 

интерне  саобраhајница  унутар  спортског  центра, плаuираuе  су  за  возила  хитних  
служби, возила  одржавања, репортажна  возила, аутобусе  са  такмичарима  и  слично. 

У  вези  са  наведеним , планирана  једuосмерна  интерна  саобраhајница  није  
предвиђена  за  јавни  саобраhај  (осим  за  пешаке  и  бициклисте), већ  под  одређеним  
рестрuктuвним  режимом  коришћења  који  he утврдити  надлежна  институција. 

Све  наведене  саобраћајнице  дефинисане  су  у  графичком  приказу  3 ,,План  уређења  
простора, саобраhаја, регулације  и  нивелациоје  у  размери  1 : 1000. 

Проширење  паркинг  места  за  аутомобиле  може  се  нзузетно  планирати  у  јужном  
делу  простора  обухваhеног  плаиом  у  зони  11 запітитног  појаса  наснпа  према  Закону  о  
водама  ( ,,Службенu гласнuк  РС , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18-др.заіон). 

На  обухваћеном  простору  плаuира  се  паркинг  за  бицикле  и  мотоцuкле. Плаuира  
се  и  ларкинг  простор  за  аутобусе  и  службена  возила  у  близини  службених  улаза  
спортских  обј  еката. 

У  оквиру  овог  простора  плаuирају  се  интерне  пешачке  комуникације  које  повезују  
спортске, пословне  и  угостителске  садржаје  простора. 

3.4.2. Водна  инфраетруктура  
Снабдевање  водом  
Снабдевање  водом  биће  решеnо  преко  постојеће  и  планuраuе  водоводне  мреже, 

које  ће  фуuкциоnисати  у  склопу  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 
У  улицама  Пролетерској  и  Фрушкогорској  изграђена  је  секуuдарна  водоводна  

мрежапрофилаО  100 мм. 

Плаuнраuu угостителски  објекат  повезаће  се  на  постојећу  мрежу  у  улици  
Пролетерској . 

Hланuрани  базен  снабдеваће  се  водом  нз  постојеће  водоводне  мреже  у  улици  
Пролетерској . У  цилу  рационалuе  потрогпње  воде, потребно  је  предвидети  такву  
технологију  базена  која  омогућава  рециркулацију  воде. Препорука  је  да  се  пуњење  
базена  врши  ноћу, кадаје  потрошња  воде  најмања, а  како  се  не  бu реметило  нормално  
снбдевање  водом  осталнх  корисника. 

У  цилу  протuв  пожарне  заштите, плаuом  се  предвнђа  изградња  хидраuтске  
мреже. Хидраuтска  мрежа  снабдеваhе  се  водом  из  уличне  водоводне  мреже. 
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Потребе  за  технолојлком  ВодоМ  у  сврху  заливања  и  одржавања  зеленила  могуће  
је  решити  преко  бушеног  буііара, захватањем  воде  из  подземних  водоносиих  слојева. 

Положај  водоводне  мреже  дат  је  на  графичком  приказу  број  5 ,,План  водне  
инфраструктуре  у  размери  1 : 1000. 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  
Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  ремено  преко  постојеће  и  

планиране  каиализационе  мреже  сепаратног  типа. 
Кавализациона  мрежа  отпадних  вода  изграђена  је  у  улицама  Пролетерској  и  

Фрушкогорској  са  профилима  О  250 мм. 
Планирани  пословни  објекат  приклучиће  се  на  постојећу  канализациоиу  мрежу  у  

улици  Пролетерској . 

Отладне  воде  из  објекта  базена  приклучиће  се  на  постојећу  канализадиону  мрежу  
у  Пролетсрској  улици. Плаuом  се  омогућава  да  се  пражњење  базена  врши  у  постојећем  
мелиорационом  каналу  ,,Сукова  бара  који  се  налази  уз  источну  границу  плана, а  све  у  
складу  с  условима  надлежиог  водног  оргаuа. 

Унугар  комплекса  постоји  изграђена  канализациона  мрежа  атмосферских  вода  
профила  од  О  250 тлм  до  О  400 nіrn која  је  оријентисана  на  постојећи  мелиорациони  
канал  ,,Сукова  бара . 

Планом  се  предвиђа  изградња  секундарне  канализационе  мреже  атмосферских  
вода  за  потребе  одводњавања  колских  приступа  и  паркинга. Гјлаиирана  мрежа  
оријентисаће  се  на  постојећу  мрежу. Плаuом  се  не  предвиђа  изградња  атмосферске  
канализације  дуж  шетних  стаза  унутар  парка, па  је  препорука  да  шетне  стазе  буду  
изграђене  од  водопропусних  материјала. 

У3 источиу  траuицу  плана  налази  се  најнизводнија  деоница  мелиорационог  
каuала, који  функционише  у  склопу  мелиорационог  слива  ,,Сукова  бара  и  црпна  станица  
,,Фугог  која  прикуuлене  воде  препумпава  у  дуuав. У  поднаслову  број  4.3.2. ,,Услови  за  
уређење  водне  инфраструктуре  поднаслов  ,,Водни  услови  биће  дати  услови  заштите  
мелиорационог  калала  са  аспекта  водопривреде . 

Положај  каuализационе  мреже  дат  је  на  графичком  приказу  број  5 ,,План  водне  
инфраструктуре  у  размери  1: 1000. 

Одбрана  од  поплава  
Предметни  простор  браuи  се  од  високих  вода  Дунава  вероватноће  појаве  једном  

у  сто  година, преко  постојећег  землаnог  насипа  који  је  реализован  уз  јужну  траницу  
плаиа. 

У  цилу  одбраие  од  високих  вода  дунава  ређих  вероватноћа  појава, Планом  
генералне  регулације  омогућено  је  надвишење  постојећег  земланог  uacuna. У  цuлу  
очувања  постојећег  насипа, као  и  евентуалног  надвишења  дефинисаuи  су  заштuтни  
појасеви  у  складу  са  водопривредним  условима. Уређење  спортског  центра  nрилагођено  
је  и  усаглапіено  са  условима  заштите  насипа. 
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У  подтачки  4.3.2. ,,Услови  за  уређење  водне  инфраструктуре  у  делу  ,,Водни  
услови  дати  су  услови  заштите  одбрамбеног  насипа  са  аспекта  водопривреде . 

Подземне  воде  
Меродазни  нивои  подземних  вода  су: 

- максимални  ниво  подземних  вода  од  око  77,20 м  н.в., 

- минимални  ниво  подземних  вода  од  око  74,10 м  н.в. 

Правац  пада  водног  огледала  просечиог  нивоа  подземних  вода  је  северозапад- 

југоисток  са  смером  пада  премајугоистоку . 

3.4.3. Енергетска  инфраструістура  
Снабдевање  елеіпричном  енергијом  
Ово  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  

електроенергетског  система. Од  тралсформаторске  стаиице  (ТС) 20/0,4 kV ће  полазити  
мрежа  јавне  расвете  и  нисконалонска  0,4 kV мрежа  до  објеката, чимс  ће  се  обезбедити  
квалитетно  и  поуздано  снабдевање  електричном  енергијом  свих  потрошача  на  подручју. 

део  подручј  а  ј  е  покривен  електроенергетском  мрежом, а  до  планираних  обј  еката  
потребно  је  изградити  приклучхе  од  постојеће  или  нове  мреже. У  случају  потреба  за  
већом  алгажоваиом  снагом  нзградити  нове  траисформаторске  стаиице. Нове  ТС  се  могу  
градити  као  слободвостојећи  објекти  на  парцелама  свих  намена, у  складу  са  важећом  
законском  и  техничком  регулативом. Нове  ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  објеката, а  
будућа  20kУ  и  0,4КУ  мрежа  ће  се  градити  подземно. Свим  трансформаторским  
станицама  потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  З  м  ради  
обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварнје. На  просторима  планираие  
изградње  потребно  је  изградити  и  инсталацију  јавне  и  споњне  расвете. Како  подручје  
плана  претежно  садржи  спортске  објекте, планuра  се  на  свим  отвореним  спортским  
теренима  изградња  додатне  сполне  расвете. 

Све  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  nnanupauux објеката  је  потребно  
изместити  уз  прuбавлање  услова  од  ЕПС  ,,дистрибуција , огравах  
,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Снабдевање  топлотном  енергијом  
Ово  подручје  ће  се  снабдевати  топлотuом  енергијом  из  гасификационог  система, 

употребом  локалних  топлотних  uзвора  и  обновЈЂивих  извора  енергнје . 

Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  обезбеђuвати  лриклучењем  на  
градску  гасну  мрежу  (ГГМ) притuска  до  16 bar од  постојеће  уличне  мреже  до  nодручја  
обухваћеног  планом. У  случају  потреба  за  већим  количинама  топлотне  енергнје, могућа  
је  изградња  мерно-регулацuоне  гасне  станице  (МРС) на  погодвом  месту  у  комплексу, у  
складу  са  важећом  законском  и  техиичхом  регулативом . У  том  случају  од  МРС  ће  
полазитu мрежа  притuска  до  4 bar до  мерно-регулационих  сетова  и  котларница  у  
објектнма. 

7 



Оставња  се  могућиост  планираним  садржајима  да  се  снабдевају  из  локалнлх  
топлотних  извора, уз  употребу  енергената  који  не  угичу  штетио  на  животну  средину. 

Обновњиви  и3в0ри  енергије  
На  овом  подручју  постоји  могућност  коришћења  обновливих  извора  енергије. 

Соларна  енергиа  

Пасивни  соларни  системи  - дозволава  се  доградња  стакленика, чија  се  поврілина  
не  рачуна  код  индекса  изграђености  и  индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  побоњшава  
енергетска  ефикасност  објекта. Код  објекта  свих  намена  на  фасадама  одговарајуће  
ориј  ентациј  е  поред  стакленика  дозволава  се  примена  осталих  пасивних  система-

ваздушних  Koneіnopa, Тромб-Мишеловог  зида  и  сл. 

Активни  соларни  системи  - соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  
производњу  могу  се  поставгњати  под  следећим  условима: 

- постојећи  и  планирани  објекти  - на  кровним  површинама  и  фасадама  објеката, 
где  просторно-технички  услови  то  дозвозЂавају ; на  планираним  објектима  
фасадни  елементи  могу  бити  изграђени  од  блокова  са  интегрисаним  соларним  
панелима; 

- површине  јавне  намене  -. на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  потребе  
видео-надзора  (у  регулацијама  улица, на  комуналним  површинама), за  осветњење  
рекламних  павоа  и  билборда, за  саобраhајне  знакове  и  сигнализацију , на  
елементима  урбаuог  мобилијара  (надстрешнице  за  клупе, аутобуска  стајалишта  и  
сл.) 

(Хиро) Геотермална  енергија  
Системи  са  топлотним  пумпама  који  користе  (хидро)геотермалну  енергију  могу  

се  ттоставњати  у  сврху  загревања  и  хлађења  објеката. У  случају  ископа  бувара  потребно  
је  прибавити  сагласност  надлежног  органа. 

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

3.4.4. Мере  енергетске  ефикасности  изградње  
Ради  повећања  енергетске  ефикасности , приликом  пројектовања, изградње  и  

касниј  е  експлоатације  објеката, као  и  приликом  опремања  енергетском  
инфраструктуром , потребно  је  применити  следеће  мере: 

- приликом  пројектовања  водити  рачува  о  облику, положају  и  поволној  
оријевтацији  објеката, као  и  о  угицају  ветра  на  локацији; 

- користити  класичве  и  савремене  термоизолационе  материјале  приликом  изградње  
објеката  (полистирени , минералне  вуве, полиуретаии , комбиноваии  материјали , 
дрво, трска  и  др.); 
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- у  инсталацијама  осветјења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  декоративне  
расвете  употреблавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела  (LED u сл.); 

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

- поставлати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе) као  
фасадне  и  кровне  елементе  тде  техничке  могућности  то  дозволавају; 

- размотрити  могућност  поставлања  тзв. зелених  кровова  и  фасада, као  и  
корипіћење  атмосферских  и  отнадних  вода; 

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

Објекти  високоградње  морају  бити  пројектова.ни, изграђени, коришћени  и  
одржавани  на  начин  којим  се  обезбеђују  прописана  енергетска  својства. Ова  својства  се  
утврђују  издавањсм  сертификата  о  енергетским  својствима  који  чини  саставни  део  
техничке  документације  која  се  прилаже  уз  захтев  за  издавање  улотребне  дозволе. 

Инвеститори  изітадње  објеката  су  дужни  да  грејну  инсталацију  сваког  објекта  
предвиђеног  за  приклучење  на  неки  од  система  снабдевања  топлотном  енергијом  
опреми  уређајима  за  регуладију  и/или  мерење  предате  топлотне  енергије. 

3.4.5. Електронске  комуникације  
Ово  лодручје  ће  бити  комплетно  приклучено  на  системе  електронских  

комуникадија . Кроз  подручје  пролази  оптички  кабел  који  је  потребно  приликом  
изградње  комплекса  изместити  у  плаиирани  коридор. 

Hnauupa се  осавремењавање  система  електронских  комуникација  у  цилу  
пружања  нових  сервиса  корисницима. Планира  се  и  дање  поставлање  мултисервисних  
платформи  и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. 

Улични  кабинети  се  могу  поставњати  на  осталом  земњигпту, у  објектима  и  на  јавној  
површини , у  регулацијама  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  техничке  
могућности . 

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

Гјлаиира  се  и  изградња  приводнuх  каблова  u Wі-Fі  приступних  тачака, као  и  
поставњање  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). 

Плаuира  се  потпуна  покривеност  овог  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  
свих  надлежних  оператера . 

На  подручју  је  могуће  поставњати  системе  мобилне  телефоније  уз  поштовање  
следећих  услова: 
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- антенски  системи  и  базне  станице  мобилне  телефоније  могу  се  поставњати  на  
кровне  и  горње  фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  
објеката; 

- антенске  системе  поставњати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничких  
препорука  из  ове  области; 

- уколико  се  у  близини  налазе  стубови, односно  локадије  других  оператера, 
размотрити  могућиост  заједничке  употребе ; 

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

-	 за  поставњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  осталих  
електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  миш.тњење  надлежног  
оргава  управе. 

3.5. Hлан  уређења  зелених  и  слободних  површина  
На  простору  планиранот  спортског  центара  заступњене  су  претежно  травнате  

површиие . Уз  Пролетерску  улицу  формиран  је  нови  дрворед, као  и  уз  северозападну  
границу  спортског  центра. Садржаје  спортске  хале  и  планираног  базена  од  ллаиираних  
отворених  спортских  терена  раздваја  дрворед  формиран  од  младих  садница  листопадног  
дрвећа. 

На  јуrоисточном  делу  у  непосредлој  близини  насипа  налази  се  мања  групација  
самониклог  аутохтоног  дрвећа  од  којет  се  истнчу  два  солитерна  стабла  јаблаuа. 
Квалитетну  постојећу  вегетацију  потребно  је  максимално  задржати . 

Зеленило  спортског  центра  треба  да  има  функцију  заштите  од  утицаја  околних  
простора  и  обезбеђивања  неометавог  одвијања  спортских  ахтивиости  на  слободном  
простору. Обавезно  је  формирање  зітититног  појаса  дуж  северног  дела  простора, а  са  
цињем  раздвајања  намене  сnортског  центра  u шкодског  комплекса. Зелени  заштитни  
појас  треба  да  је  формираn у  пејзажном  стилу  у  комбинацији  вегетације  различите  
спратности . 

У  сnортском  центру, nод  зеленилом  треба  да  буде  око  50 % поврпіине, које  
прожима  читав  спортски  центар, одваја  игралишта  и  формира  издвојене  целине, на  
којuма  се  одвијају  поједине  рекреативне  активности . 

Западни  део  простора  биће  организован  више  са  компахтлим  сnортским  
садржајима  (спортска  хала) и  објекат  базена, док  ће  источни  и  јужни  део  садржати  
отворене  спортске  терене  и  уређене  зелеnе  површине  са  теретанама  на  отвореном  и  
дечијим  игралиштима . 

Спортске  теренетреба  међусобно  внзуелно  раздвојити  зеленилом  (пирамидалним  
формама  дрвећа  или  обликоваиим  шиблем), као  и  од  дечuјих  игралишта  и  терстана  на  
отвореном . На  исти  начин, неопходно  је  раздвојитн  угоститењски  објекат  од  зоне  
намењене  за  спортске  терене  и  дечије  игралиште . 

Уз  објекат  базена  на  слободним  травнатuм  nовршина  плаиирано  је  nартерно  
уређење  са  вuским  растињем  у  комбинацији  са  цветпим  врстама. а  такође  nотребно  је  и  

10 



прилаз  угоститењском  објекту  декоративно  уредити. На  поплочаним  површинама  
испред  објеката  засену  и  декоративност  постићи  садњом  дрвећа  у  отворима  у  бетону  или  
поставком  цветних  и  озелњених  жардиниера . 

Сва  паркиралиіпта  треба  да  се  налазе  под  крошњама  листопадног  зеленила. 
Ливијско  зеленило  и  дрвореди  подижу  се  према  условима  утврђеним  у  попречним  
пресецима  саобраЋајница . 

Уз  јужну  границу  комнлекса  налази  се  заштитни  појас  одбрамбреног  насипа  који  
има  две  зоне. У  првој  зони  појас  ширнне  10 метара  од  ножице  насипа  резервисаи  је  за  
радно  инспекциону  стазу  и  није  дозвоњена  изградња  објеката, ограда, ни  било  које  врсте  
растиња  изузев  травног  покривача. У  појасу  ширине  10-20 метара  није  дозвоњена  градња  
објеката. ограда  и  сл., а  могућаје  садња  ниског  растиња  (жбуње) и  планирање  приступа  
парцели  са  пешачким  стазама. Појас  іпирине  20-40 метара  може  садржати  отворене  
сггортске  терене, дечија  игралишта  и  теретане, с  тим  да  ухопавање  у  постојећи  терен  
може  бити  максимално  до  дубине  хумусног  слоја, 3040 спі. Могућа  је  садња  ниског  
растнња. У  другој  зони  је  дозвоњена  изrрадња  објеката  под  условом  да  буду  плитко  
фундирани , а  употреба  бињног  материјалаје  ограиичена  на  ниско  дрвеће. 

3аштитни  појас  отвореног  мелнорационог  каиала  са  источие  страие  комплекса  
ширине  је  10 метара  н  у  том  појасу  ннје  дозвоњена  садња  бнњног  материјала, изузев  
травнс  површине, као  ни  изградња  објеката  и  поставњање  оrраде. 

Травнате  површине, постојеће  u nnauupaue, реконструисати  нли  подићu од  врста  
трава  отпорних  на  гажење. 3а  озелењавање  спортског  комплекса  користити  саднице  
добре  виталности , аутохтоне  и  прилагођене  бињке, широког  лuшћа, мањих  захтева  према  
усдовима  среднне  и  са  другим  позитивним  особинама  (декоративност , дуговечност, брз  
раст  нтд.). 

При  избору  бињних  врста  потребно  је  избегавати  инвазивнс, алергене  врсте, као  
и  врсте  са  бобичастим  или  отровним  плодовима. Предлаже  се  употреба  аутохтоних  
дрвенастих  врста  минuмум  20 % и  оптимално  50 %, а  примену  четинара  ограничити  на  
максимум  20 %. 

3.6. Заштита  градителског  наслеђа  
У  евиденцији  и  документацији  надлежног  Завода  за  заштиту  споменика  културе  

Града  Новог  Сада  нема  података  о  објектима  од  значаја  за  rрадитењско  наслеђе, нити  о  
постојању  локалитета  са  археолошким  садржајем  у  обухвату  nлана. 

У  складу  са  члаиом  109. Закона  о  културних  добрима  добрима  (,,Службени  
гласник  РС , бр. 71/94, 52/11-др. захон  и  99/11-др. закон), ако  се  у  току  извођења  
грађевинских  и  других  радова  наиђе  на  археолошка  налазишта  или  археолошке  
предмете, извођач  радова  је  дужан  да  одмах, без  одлагана  прекине  радове  и  обавести  
надлежни  завод  за  заштиту  споменика  културе  и  да  предузме  мере  да  се  налаз  не  уништи  
и  не  оштети  и  да  се  сачува  на  месту  и  у  положају  у  комеје  откривен . 
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3.7. 3аштита  природних  добара  
У  обухвату  предметногплава  нема  затіітићених  подручја. 
дунав  и  његов  обалски  појас  са  насипом  - еколошки  коридор  од  међунардног  

значаја  утврђен  Регионалним  просторннм  плаиом  АП  Војводине  (,,Службени  лнст  АП  
Војводине , број  22/1 1) од  14. 12.201 1. године. 

Канал  приказан  на  графичком  ііpunory представња  локални  еколопжи  коридор  
који  спаја  стаnишта  заштићених  н  сттого  заштићених  дивлих  врста  од  националног  
значаја  која  се  налазе  северно  од  насења  Футог  са  дунавом. 

Опмте  мере  заштите  
Обезбедити  отвореност  канала!водотока  са  улогом  еколошких  коридора  на  целој  

дужини  (извршити  ревитализадију  коридора  код  задевњења  деоница). 

Поттебно  је  обезбедити  очување  и  редовно  одржавање  ттавне  вегетације  насипа, 
као  дела  еколошког  коридора  који  омогућује  миграцију  ситним  врстама  сувих  травних  
стаuишта. 

Наменити  што  већи  део  приобања  деонице  еколошког  коридора  за  зеленило  
посебне  намене  са  улогом  очувања  и  заштите  биолошке  разноврсности . 

Приобално  земњиште  канала]водотока  треба  да  има  травну  вегетацију  у  ширини  
од  најмање  4 м  а  оптимално  8 м  код  локалних  коридора. Травна  вегетација  се  одржава  
редовним  кошењем. 3абрањено  је  узурпирати  приобално  земњиште  коридора  
преоравањем , изградњом  објеката  и  сл. 

Посебне  мере  запиите  
Током  изградње  и  функционисања  објеката  чнјаје  наменадиректно  везана  за  воду  

и/иди  обалу  спречнти  ширење  последица  евентуалног  акцидентног  изливања  горива  и  
уња  у  еколошки  коридор, поставњањем  пливајућих  завеса  на  одговарајућлм  локацијама . 
Гориво  и  ујње  просуто  на  површину  воде, као  и  друге  загађујуће  материје, морају  се  
покупити  у  најкраћем  могућем  року. 3а  зајтјтиту  околних  екосистема  од  последица  
евентуалне  днсперзије  горива  воденом  повріпином  предвидети  одговарајуће  хемијско -
физичке  мере  и  биолошке  мере  санације  према  посебним  условима  надлежног  завода. 

Није  дозвоњено  складнштење  опасних  материја  (резервоари  горива  и  сл.) у  
небрањеном  делу  водотокова . На  тіростору  еколошког  коридора  управлање  отпадом  
вршиће  се  у  складу  са  Законом  о  управњању  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 
88/10, 14/16 и  95/18-др.закон) и  другим  важећим  прописима. 

далеководне  објекте  и  инфраструктуру  изоловати  и  обележити  тако  да  се  
наминимум  сведе  могућиост  електрокуције  и  колизије  летећих  ортаnизама: носаче  
изолатора  изоловати  пластичиим  навлахама, изолаторе  поставити  на  носаче  у  положају  
на  доле, а  жице  обележити  на  упадњив  начин. 
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3.8. Услови  и  мере  заштитс  и  унапређења  животне  средине  
Сам  објекат  не  представ.Јва  извор  загађења, нити  опасност  по  околину, већ  

доприноси  по6олшању  квалитета  жиВЈЂења  становника  овог  дела  града. 
Ради  заштите  квалитета  воде,  ваздуха, земЈЂишта  као  и  заштите  од  буке, решења  

планираног  објекта  и  пратеће  инфраструктуре  усагласиће  се  са  свим  ахтуелним  
техничким  прописима  и  са  3аконом  о  запітити  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 и  
95/1 8-др.захон). 

При  изградњи  објеката, инвеститор  је  обавезаn да  се, пре  подношења  захтева  за  
издавање  грађевинске  дозволе, обрати  надлежном  органу  за  заіптиту  животне  средине, 
ради  одлучивања  о  потреби  израде  студије  о  процени  утицаја  објекта  ва  животну  
средину, у  складу  са  одредбама  Закона  о  процени  утицаја  на  животuу  средину  и  Уредбом  
о  угврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  
које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животву  средину  (,,Службени  гласник  Рс,,, 
број  114/08). 

Сви  садржаји  у  објекту  морају  бити  доступни , без  препрека, деци, старнма, 
хендикепираним  u инвалидиим  лицима. 

Објекат  треба  да  задовоЈЂава  пропuсаuе  услове  у  погледу  димензионисања  н  
безбедностн , санитарно -хигијенских , протнвпожарних , инсталационо -техничких  u др. 
захтева. 

уз  регулациону  линију  према  Пролетерској  и  Фруілкогорској  улици  предвидетн  
густ  заштитнн  зелени  појас  који  штити  комплекс  спортског  центра  од  неповоњног  
утицаја  саобраhаја  - uздувних  гасова  и  честица  праіпнне . Радu стuмулисања  коришћења  
бицнклнстичког  саобраhаја, потребно  је  планнратн  паркннг  места  за  бицикле. 

У  погледу  заштите  од  буке  треба  обезбедити  услове  за  смањење  штетног  
деловања  применом  изолацuоних  материјала  који  ће  онемогућити  продор  буке  у  
животни  и  радни  простор. 

Ради  заштите  од  прекомерне  буке  nотребно  је  успоставuтн  одговарајући  
монuторинг, а  уколико  ниво  буке  буде  прелазно  дозвоЈЂене  вредности  у  околној  
животној  средини, у  складу  са  3аконом  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  36/09 и  88/10), предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  
отклањање  негативног  утицаја  буке  на  жнвотву  средuву. 

Коришћењем  термоизолационих  материј  ала, приликом  изгралње  обј  екта, 
ујлтедеће  се  знатне  количине  енергнје . 

Постоји  могућuост  снабдевања  енергuјом  нз  алтернатнвних  извора  енертије, као  
што  су  то  сунчева  енергuја, геотермална  н  др. облицн  енергије, чиме  би  се  значајно  
смањнло  аерозагађење . 

С  обзиром  да  се  у  непосредној  бдизнни  простора  у  обухвату  плаuа  налази  насип, 
посебна  пажња  ће  се  посветитu прнмени  одговарајућuх  мера  заштите  од  nоплава  као  н  
форнмнрање  заштитног  зеленнла. Такође, због  блнзине  дуuава, заштнта  вода  обухватиће  
очување  квалитета  подземних  вода  и  вода  у  мрежu мелиорационих  канала  и  водотока  
дунав. 
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Евентуалне  потребе  за  технолошком  ВодоМ, која  би  се  користила  за  одржавање  
стаза, терена  и  зеленила  решити  захватањем  воде  из  подземних  водоносних  слојева, 
преко  бушених  бунара. 

3аштита  вода  на  обухваћеном  простору  оствариће  се  у  складу  са  3аконом  о  водама  
(,,Службени  гласник  РС, , бр.  30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18-др.закон), Уредбом  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковuма  за  њuхово  
достизање  (,,Службенu гласник  РС , бр. 67/11, 48/12 и  1/16), и  др. важећом  регулативом . 

Неопходно  је  обезбедити  оцеђивање  вода  са  паркuнга  и  манилулативн uх  
површина. За  атмосферске  воде  са  зауњенuх  и  запрњаиuх  површина  (паркинг, 

манuпулативне  површине) u отпадне  воде  од  чuніћења  и  прања  објекта, пре  улива  у  
реципuјент, предвидети  одговарајући  предтретман  (сепаратор  уња, таложник). 

Санитарно-фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишћавања  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу, уз  поштовање  услова  и  сагласностu надлежногјавног  комуналног  
предузећа. 

С  обзиром  да  се  очекује  велики  број  корисника  простора  неопходно  је  
успоставитu ефнкасан  систем  управања  отпадом. 

Управњање  отладом  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  уnравњању  отпадом  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 88/10, 14/16 u 95/18-др.закон) и  другuм  прописuма  
нз  ове  области. 

Потребно  је  обезбедитн  довоњан  број  корпи  за  отпатке  на  улазима  у  комплекс , 
унутар  спортске  хале, унугар  свлачионнца, као  и  на  планuраним  пешачким  u поплочаиим  
површинама  комплекса. 

Ради  подстuцања  разврставања  (сепарацuје) отпада, неопходно  је  поставњатu 
посуде  за  одвојено  одлагање  папира, пластике, метала  u стакла. 

За  смештај  контејнера  за  смеће  треба  оградити  површину  у  оквиру  манипулативне  
површнне  на  колском  улазу  у  комплекс  сnортског  центра. Ова  површина  треба  да  је  
nриступачна  за  возилајавне  хигијене, са  подлогом  од  чврстог  материјала  и  могућношћу  
чиіпћења  и  прања. 

3.9. Услови  и  мере  заштите  од  елементарних  непогода  и  других  несрсћа  
Мсрс  заштите  од  елементарних  непогода  
У  цињу  заштите  грађевuнских  објеката  u осталих  садржаја  у  простору, при  

њиховом  пројектовању  и  извођењу  потребно  је  узети  у  обзнр  меродавне  параметре , који  
се  односе  на  заштиту  од  елементарнuх  непогода  (врста  и  количина  атмосферскнх  
падавина, дебњина  снежног  покрнвача,јачина  ветра, носивост  терена, висина  подземних  
вода, ниво  вuсоке  воде  дунава  и  сл.). 

Мере  заштите  од  елементарних  непогода  обухватају  превснтнвне  мере  за  
спречавање  непогода  или  ублажавање  њиховог  дејства, мере  које  се  nредузимају  у  
случају  непосредне  опасностu од  елементарних  непогода. мере  заштите  када  наступе  
нелогоде  и  мере  ублажавања  и  отклањања  неnосредних  последида  насталих  дејством  
непогода  или  удеса. 
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Мере  заштите  од  землотреса  
Подручје  Футога  се  налази  у  зони  угроженој  земл.отресимајачине  8° Mcѕ  скале. 

Ради  заштите  од  потреса  максимално  очекиваног  удара  од  8° MCЅ  скале, објекти  морају  
бити  пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  о  техничким  нормативима  за  
изградњу  објеката  високоградње  у  сеизмичким  подручјима  (,,Службени  лист  СФРЈ , бр. 
31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и  52/90). Препоручује  се  да  се  за  све  веће  објекте  и  комплексе  
уради  сеизмичка  микрорејонизација . 

Мере  заштите  од  поплава  
Мере  заштите  од  поплава  треба  да  се  обезбеде  у  складу  са  условима  датим  у  

подтачки  3.4.2. ,,Водна  инфраструктура , део  ,,Одбрана  од  поплава . 

Мерезаштите  оД  пожара  
3аштиту  од  пожара  треба  обезбедити  погодним  распоредом  појединачних  

објеката  и  њиховом  међусобном  удалеиошћу , коришћењем  незалаливих  материјала  за  
њихову  изградњу, одговарајућом  противпожарном  хидрантском  мрежом, проходношћу  
терена, односuо  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  случају  потребе, у  складу  са  
3аконом  о  зајлтити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС,,, бр.  1 1 1/09, 20/15, 87/18-др.закон  
и  87/1 8), Правилником  о  техничким  нормативима  за  приступне  путеве, окретнице  и  
уређене  платое  за  ватрогасна  возила  у  близини  објекта  повећаног  ризика  од  пожара  
(,,Службени  лист  СРЈ , број  8/95) и  Правилником  о  техничким  нормативима  за  
инсталације  хидрантске  мреже  за  ганіење  ножара  (,,Службени  гласник  

РС ,  број  3/1 8). 

Мере  заштите  од  удара  грома  
Заштита  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изградњом  громобранске  

инсталације , која  ће  бити  правилно  распоређена  и  правилuо  уземзБена . 

Склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  
Ради  заштите  од  елемеuтарвих  непогода  и  других  несрећа, оргаuи  државне  

управе, оргаuи  локалне  самоуправе  и  лривредна  друштва  и  друга  правuа  лица, у  оквиру  
својих  права  и  дужности, дужна  су  да  обезбеде  да  се  стачовништво , односво  залослени, 

склоне  у  скдоuишта  и  друге  објекте  nогодне  за  заіптиту. 
Склањање  ЈБуди, материјалuих  и  културних  добара  обухвата  планирање  и  

коришћење  постојећих  склоuишта, других  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  луди  од  природних  и  
других  несрећа. 

Као  други  заштитuи  објекти  користе  сс  подрумске  и  друге  подземне  просторије  у  
стамбеним  и  другим  зградама, прилагођене  за  склањање  луди  и  материјалних  добара, 

налуштени  тунели, пећине  и  други  природни  објекти. 
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Инвеститорје  дужан  да  приликом  изградње  НоВих  комуналиих  и  других  објеката  
у  градовима  прилагоди  те  објекте  за  склањање  луди. 

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

3.10. Услови  за  несметано  крстањс  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , Дсци  
и  старим  особама  

Приликом  пројектовања  објеката, саобраhајuих  и  пешачких  површина  применити  
Правилник  о  техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, 
којима  се  осигурава  несметаво  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/1 5). 

У  оквиру  сваког  појединачног  паркиралишта  обавезно  предвидети  резервацију  и  
обележавање  паркинг  места  за  улравно  паркирање  возила  инвалида, у  складу  са  
стандардом  ЅRPЅ  U.А9.204. 

Прилазе  објектима, хоризонталне  и  вертикалне  комуникације  у  објектима  
пројектовати  тако  да  се  обезбеди  несметано  кретање  деце, старих, особа  са  отежаним  
кретањем  и  особа  са  инвалидитетом , у  свему  према  важећем  Правилнику  о  техничким  
ставдардима  планирања, пројектовања  и  нзградње  објеката, којима  се  осигурава  
несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама. 

3.11. Степен  комуналне  опремлености  по  целинама  и  зонама  из  планског  
документа , који  је  потрсбан  за  издавање  локацијских  услова  и  
грађевинске  дозволе  

У  цилу  обезбеђења  одговарајућих  саобраћајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализацију  плавираних  садржаја  потребно  је  обезбедити  приступ  јавној  саобраhајној  
поврпіини, којаје  изграђена  или  планом  предвиђена  за  изградњу . 

Потребан  степен  комуналне  опремњености  nодразумева  репіење  у  снабдевању  
водом, одвођењу  отпадних  вода  и  снабдевању  електричном  и  тоnлотном  енергијом . 
Комунално  опремање  ће  се  извршити  прикњучењем  на  изграђену  или  планом  
nредвиђену  водоводну, канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу. 
Изузетно , приклучење  на  енергетску  инфраструктуру  није  обавезно  за  објекте  који  ће  
испуњавати  највише  стандарде  у  енергетској  сертuфикацији  зграда, односно  који  ће  
имати  таква  техничко-технолошка  решења  која  ће  обезбедити  снабдевање  енергијом  
независно  од  комуналне  инфраструктуре  уз  nоштовање  свих  еколонЈких  стандарда. 

4. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  
4.1. Услови  за  изградњу  објеката  и  уређење  простора  
4.1.1. Спортски  цснтар  

Сnортски  центар  обухвата  следеће  садржаје; постојећу  спортску  xany, nnanupauu 
објекат  базена, планирани  туристичко-угоститењски  објекат, отворене  спортске  терене, 
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теретане  на  отвореном, дечија  игралиЈпта, као  и  саобраliајне, поплочане  и  озелењене  
површине  

Спортсіса  хала  
Постојећи  вишенаменски  објекат  се  задржава  без  промена. Могуће  је  остварити  

топлу  везу  са  планираним  објектом  базена  или  туристичко-угоститењским  објектом , 

уколико  је  то  могуће  функционално  и  конструктивно , и  ако  се  укаже  потреба  за  
повезивањем , уз  услов  да  се  не  ремети  комуникација  на  терену. 

Објекат  базена  
Објекат  базена  се  планира  у  северном  делу  комплекса, унутар  зоне  изградње  

дефинисане  на  графнчком  приказу  број  3. ,,План  уређења  простора, саобраћаја , 

регулације  и  нивелације  у  размери  1:1000. 

Планирана  спратност  објектаје  П  до  П+1, при  чемује  п+1 у  мањем  делу  објекта. 

Приземње  објекта  искористити  за  смештај  базена  и  пратеће  технике, а  следећу  етажу  
искористити  за  гардеробе  и  санитарне  чворове, мање  трибине  и  слично. Висина  етажа  
зависи  од  техничко-технолошких  решења  и  одабира  врсте  базена, који  директно  утиче  
на  неопходну  светлу  висину. Гізганирана  зона  изградње  је  максимална . У  случају  
повлачења  грађевинске  линије, део  ове  зоне  ће  се  планирати  за  озелењавање . 

Могуће  је  делимичuо  или  потпуно  отварање  простора  базепа  корипіћењем  
клизнот  крова  или  отварањем  делова  фасаде. Препоручује  се  да  се  у  том  случају  део  
спрата  објекта, односно  нивоа  на  коме  се  налази  базен, намени  за  терасу  отвореног  
базена. 

Могућеје  извести  олимпијски  или  мали  базен  за  пливање, базен  за  ватерполо, са  
или  без  базена  за  скокове, у  зависности  од  исказаиих  потреба. 

Приликом  одабира  врсте  базена  узети  у  обзир  следеће  диензије: 

- базен  за  пливање  (олимпијскн) - базен  димензија  50 м  (дужина) х  25 м  (ширина), 

минималне  дубине  2,2 м; 

- базен  за  пливање  (мали) - базен  дужине  25 гп; 
- базен  за  скокове  - базен  је  димензија  20 м  х  25 м; минимална  дубина  базена  за  

скокове  са  платформе  од  10 м  износи  4,5 м, а  минимална  чuста  висина  од  даске  
или  платформе  4 м; базен  мора  бити  опремлен  даском  за  скокове  на  висини  од  1 

м  и  3 м, и  платформама  за  скокове  на  5 м, 7,5 м  и  10 м; 

- базен  за  ватерполо  - базен  димензија  30 м  (дужина) х  20 м  (ширина) за  мушкарце, 

носно  25 м  (дужина) х  17 м  (ширина) за  жене; дубина  базена  1,8-2,2 м; 

У  склопу  објекта  се  могу  предвидети  простори  за  комерцијалне  и  услужне  
делатности  уско  повезаuе  са  спортом  и  рекреадијом  (специјализоване  спортске  
продавнице  и  сервиси), као  и  мањи  угостителски  пунктови, с  тим  да  не  прелазе  10 % 

укупnе  површине  објеката. 
Главни  улаз  у  објекат  предвидети  са  заііадне  или  јужие  страве. 
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Објекат  треба  да  буде  једноставне  и  непретенциозне  архитектуре, обликовно  
уклоп.њен  са  постојећим  објектима  и  природниМ  окружењем  приоба.ња  дунава. Планира  
се  раван  или  плитах  коси  кров, а  могуће  је  пројектовање  и  лучног  или  крова  неког  другог  
геометријског  облика, који  би  обликовно  био  адекватан  за  објекат  базена. Приликом  
одабира  кровног  нокривача  водити  рачуна  о  текстури  и  боји, како  би  се  избегло  
формирање  велике  рефлектујуће  површине . 

Туристичко -угостител.ски  објекат  
Објекат  се  планира  у  најјужиијем  делу  комплекса, унутар  зоне  изградње  

дефинисане  на  графичхом  приказу  број  3 ,,План  уређења  простора, саобраћаја, 
регулације  и  ннвеладије  у  размерu 1 : 1000, као  површина  осталих  намена  унутар  
епортског  центра  (површинајавне  намене). 

Плаиира  се  формирање  грађевинске  парцеле  под  габаритом  објекта  према  
дефинисаној  максималној  зони  изградње; уколико  се  габарит  изграђеног  објекта  не  
поклапа  са  зоном  изградње, конаtшу  парцелу  под  објектом  формирати  након  изградње, а  
преостали  део  зоне  припојити  површинијавне  намене  (спортском  центру). 

Планирана  спратност  објектаје  до  П+2. Планира  се  раван  или  плитак  косн  кров, 
а  приликом  одабира  кровног  покривача  водити  рачуна  о  текстури  и  боји, како  би  сс  
избегло  формирање  велике  рефлектујуће  повріпине . 

У  оквиру  објеіпа  могући  су  садржаји  из  областн  угостителства , као  и  смештајни  
капацитети . Могуће  је  повезuвање  објекта  са  круном  насипа, уз  обавезно  прибав.њање  
услова  од  ЈВП  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад. 

Отворени  спортски  терени  
Отворени  спортски  терени  се  планирају  у  јужном  и  источиом  делу  комплекса. 

Планирана  су  по  два  терена  за  кошарку, одбојку  и  тенис, распореда  према  графичком  
приказу  број  3. ,,План  уређења  простора, саобраhаја, регулације  и  нивеладије  у  размери  
1 : 1000. Уколико  се  укаже  потреба  за  другачијим  распоредом  од  оног  дефинисаног  овuм  
планом, обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта. 

димензије  спортских  терена  су  следеће: 
- кошарка  - терен  за  игру  је  дuмензија  28 тп  (ширина) х  15 м  (дужина); са  

минималпим  слободним  простором  2 м  око  терена; слободаn ваздушни  простор  
изнад  простора  за  игру  износи  најмање  7 м. 

- одбојка  - терен  је  правоугаоник  димензuја  18 пi х  9 гп, окружен  са  свих  страuа  
слободном  зоном  широком  најмање  3 м, а  слободан  ваздуілни  простор  изнад  
проетора  за  игру  износи  најмање  7 м, рачуuајући  од  подлоге  за  игру; 

- тенис  - терен  за  синглјс  димепзија  23,77 м  (дужuна) х  8,23 м  (ширина), а  за  дубл  
23,77 (дужина) м  х  10,97 м  (ширина); 

Спортске  терене  треба  оградитu заштитном  мрежом, а  подлоrу  за  играње  известu 
од  одговарајућих  материјала. Уз  терене  се  могу  поставити  монтажне  трибине. Око  терена  
је  предвиђен  појас  вuсоког  зеленuла, као  тампон  зона  која  ће  ублажити  утицај  ветра, 
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обезбедити  сенку  и  створити  повоЈЂнију  Микроклиму, али  само  у  деловима  спортског  
центра  где  не  постоје  ограиичења  везаиа  за  заштитни  појас  одбрамбеног  насипа. 

С  обзиром  да  се  терени  у  јужном  делу  налазе  делимично  у  заштитној  зони  уз  
одбрамбени  насип, приликом  извођења  испоштовати  услове  Јвп  ,,Воде  Војводине  Нови  
Сад, који  су  дати  у  подтачки  3.4.2. ,,Водна  инфраструктура  део  ,,Одбраиа  од  поплава . 

Теретане  на  отвореном  
Оквирне  позиције  теретаиа  на  отвореном  означене  су  на  графичком  приказу  број  

3 ,,План  уређења  простора, саобраЋаја, регулације  и  нивелације  у  размери  1: 1000. 

На  одговарајућу  подлогу  поставити  справе  за  вежбање  које  су  предвиђење  за  

отворени  простор  и  прилагођене  за  самостално  кориіпћење  за  све  генерације . 

дечија  игралишта  
Оквирне  позиције  дечијих  игралишта  означене  су  на  трафичком  приказу  број  3 

,,План  уређења  простора, саобраћаја , регулације  и  нивелације  у  размери  1 : 1000. 

У  оквиру  дечијих  игралишта  могуће  је  поставзњање  пешчаиика, Мреже  за  игру  

деце, фитнес  мобилијара, клупа  за  одмор, као  и  извођење  платоа  за  иrру  деце  са  

њуњашкама, клацкалицама  и  другнм  мобилијаром . Мобилијар  извести  у  савременим  

материјалима, прилагођеним  игри  деце, коставњен  га  на  гумелу  или  неку  другу  

адекватну  подлогу. Око  итралишта  извести  ливадски  травњак, намењен  за  игру  и  

рекреацију  деце, и  предвидети  одговарајућу  расвету. 
Пажњиво  испројектовати  сваки  детањ, водећи  рачуна  о  специфичностима  дечијег  

одмора  и  иrре. Посебну  пажњу  поклонити  избору  застора  прилагођеном  деци. Слободне  

површиuе  озеленети  травњаком  отпорним  на  гажење, а  дрвеће  и  шибње  лоцирати  водећu 

рачуна  о  доброј  инсолацији , при  чему  се  не  дозво.њава  отровна  и  трновита  вегетација. 

Уређење  слободних  површина  
Предвидети  уређене  просторе  за  окупњање  и  одмор, као  и  пешачке  комуникације  

које  треба  да  функционално  повежу  садржаје  у  оквиру  спортског  центра, и  да  обезбеде  

везу  спортског  центра  са  окружењем . 

Главни  прилази  спортском  центру  су  са  западне  стране, из  Пролетерске  улице, и  

то  и  колски  и  пешачки, док  се  пешачка  веза  планира  и  из  Фрушкогорске  улице, лреко  

моста  преко  мелиоративног  канала  ,,Сукова  бара . 

Пешачке  стазе  и  комуникације  nлаuирати  са  ширином  од  1,50 до  5,00 м, у  

зависности  од  значаја  пешачкот  правца. Стазе  и  поплочане  површине, платои, могу  

заузимати  максимално  10 до  15 % укупне  поврптuне  спортског  центра. Пешачке  стазе  

извести  од  водопропусних  материјала . 

У  оквиру  спортског  центра  предвидети  одговарајући  мобилијар  (дрвене  клупе  са  

наслоном, чесме, корпе  за  отпатке, осветЈЂење  спортског  центра  и  отворених  спортских  

терена). 
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4.1.2. Уређене  јавне  површине  и  саобраћајне  површине  
На  свим  уређеним  јавним  површинама  предвидети  одговарајуће  поплочавање , 

хортикултурно  уређење  и  озелењавање  и  лоставњање  урбаног  мобилијара, при  чему  
треба  да  се  nостигне  обликовна  и  стилска  усаглапіеност, кахо  би  се  стекао  утисах  
јединственот  простора. 

Могуће  је  поставњање  јавних  чесми  у  оквиру  површииа  јавне  намене, пре  свега  
уређених  јавних  површина, с  обзиром  да  чесма  у  било  ком  облиху  оллемењује  јавни  
простор  и  доприноси  повећању  квалитета  градског  простора  и  удобности  живота  
његових  житења. Само  поставњање  најавну  површину  и  прикњучење  најавну  градску  
водоводну  мрежу  скоро  у  потпуности  гарантује  доступност  воде  и  јавних  чесми  свим  
корисницима . О  приступачности  је  неолходно  водити  рачуна  призіиком  партерног  
уређења, и  одабира  техничког  и  дизајнерског  решења  јавне  чесме, где  је  могуће  
промовисати  и  применити  ,,дизајн  за  све  или  ,,универзални  дизајн . Приликом  одабира  
локација  треба  водити  рачуна  и  о  безбедностн  корисника, али  и  саме  чесме, што  се  може  
постићи  адекватпим  позиционирањем  у  простору, али  и  увођењем  додатнuх  
безбедносннх  мера  као  што  су  додатно  осветњење, видео  надзор  и  слично. За  
функционисање  јавне  чесме  неопходно  је  обезбеднти  прнк.ЈЋучах  на  градску  водоводну  
и  градску  канализациону  мрежу, а  према  техннчким  условима  које  треба  прuбавити  од  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. Уколнко  днзајн  н  
техничко  решење  изискују , алтернативно  је  потребно  омогућитн  прикњучке  и  на  остале  
инфраструктурне  мреже  (електро  ннсталација, Wі-Fі  u слнчио). Поставњање  чесмн  је  
могуће  у  регуладијн  саобра]іајница  н  у  оквиру  спортског  центра, у  оквиру  уређених  
слободнuх  поврІпина, уколнко  су  задовоњени  горе  наведени  услови. 

4.2. Локације  за  које  је  обавезна  израда  урбанистичког  npojeіna 
Израда  урбанистичког  пројекта  је  обавезна  уколико  се  укаже  потреба  за  

другачијим  распоредом  отвореннх  спортских  терена  од  оног  дефинисаuог  овим  планом. 

4.3. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  
4.3.1. Услови  за  уређење  саобраћајних  поврпіина  

Правила  уређења  и  правила  грађења  друмске  саобраћајне  мреже  
3а  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраЋајних  површнна  обавезно  

је  попітовање  одредби : 
- Закона  о  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр.  41/18 н  95/18-др.захон), 

- Захона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Службенн  Іnасник  РС , бр.  41/09, 

53/10, 101/11, 32/13 - уС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - УС, 24/lg, 41/18, 41/18 - 

др. Захон  н  87/18), 
- Правилника  о  условима  које  са  acneіcra безбедности  саобраЋаја  морају  да  

нсnуњавају  путни  објеісги  н  други  елементнјавног  пута  (,,Сдужбени  гласник  рС,,, 

број  50/11), 
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- Правилника  о  техничхим  стандардима  планнрања, пројектовања  и  изградње  
објеката, којима  се  осигурава  несметаио  кретање  и  пристул  особама  са  
инвалидитетом , деци  н  старим  особама  (,,Службени  тласник  Рс,,, 6рој  22/15), 

-	 3ахона  о  заштити  оД  пожара  (,,Службени  гласник  РС,,, бр.  1 11/09, 20/15, 87/1 8 и  
87/18-др.захон), и  осталим  прописима  који  perynuіny ову  област. 

На  укрштањима  колских  саобраћајница  и  планираних  пешачких  комуникација  у  
комплексу  Слортског  центра  нивелационо  решење  колског  прилаза  мора  бити  такво  да  
су  пешачке  комуникадије  у  континуитету  и  увек  у  истом  нивоу. Овакво  решење  треба  
примснити  ради  указивања  на  приоритетно  кретање  пешака  у  односу  на  возила  која  се  
крећу  колским  саобраћајницама  у  складу  са  ЅRРЅ.U.СІ .285. 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  и  дуж  тротоара  извршити  типско  нартерно  
уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничхим  ставдардима  планирања, 

пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  
особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама, и  у  складу  са  ЅRРЅ.U.А9.202 који  се  
односи  на  несметаво  кретање  инвалида. 

Тротоаре  и  паркинге  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча  
који  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  разлuчитих  
намена  саобраћајнuх  површuна. Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта, то  има  практичну  
сврху  код  изградње  и  реконструкције  комуналнuх  водова  (инсталација). Паркинзи  се  
могу  израђивати  битu уређени  у  тзв. ,,перфорираuим  плочама , unu сличним  елементима  
(типа  бехатон  - растер  са  травом) који  обезбеђују  услове  стабилности  подлоге, довоњне  
за  навожење  возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  ниског  растиња  и  смањење  
отицање  воде. 

Hnauupa се  управно  паркирање  за  аутомобuле  димензија  4.80 х  2.30 м, подужно  
паркирање  за  аутобусе  дuмензија  17.00 х  4.00 м  и  паркинг  за  мотоцикле  и  бицикле  
димензија  2.00 х  1.00 м. Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.54.234 којим  
су  дефинисаве  мере  и  начuн  обележавања  места  за  паркирање . 

Такође  је  потребно  извршити  резервацију  nаркинга  у  складу  са  Правилником  о  
техничким  стандардuма  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  пристуn особама  са  uнвалuдитетом, деци  и  старим  
особама, и  ЅRРЅ  U.А9.204 који  се  односи  на  просторне  потребе  особа  са  инвалидuтетом. 

Најмања  ширина  коловоза  којаје  планом  детањне  регуладије  предвиђенаје  5 м. 
Ужа  је  само  једносмерна  uнтерна  саобраћајница  која  је  минималие  ширине  3,5 м. 

Радијуси  крuвина  на  укрштању  саобраhајница  су  минимално  5 м, осим  интерних  
саобраћајница  у  комплексу  Спортског  центра. На  саобраhајницама  где  саобраћају  
аутобуси  радијуси  кривина  треба  да  су  12 м. Коловоз  завршво  обрађuватu асфалтним  
застором  или  материјалима  који  могу  да  поднесу  носuвост  за  меродавно  возило  а  то  је  
комунално  возило  за  одношење  смећа. Тротоари  су  минималне  ширине  2,0 м. 

У  току  израде  пројектне  докумеитадије , могуће  су  блаже  корекције  положаја  
паркинга  за  бицикле  и  мотоцикле  у  односу  ва  положај  у  графичком  приказу  3 ,,Плаи  
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уређења  простора, саобраhаја, регулације  и  нивелације  у  размери  1 : 1000. Препорука  је  
да  половина  паркинга  за  бицикле  и  мотоцикле  имају  заппиту  од  атмосферских  утицаја. 

4.3.2. Услови  за  урсђсње  водне  инфраструктурс  
Услови  за  изградњу  водоводнс  мреже  
Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зонијавне  повртлине, између  две  регулационе  

линије  у  уличном  фронту, по  могућлости  у  зеленом  појасу  једнострано  или  обострано  
уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставлају  тако  да  водоводна  
мрежа  задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  
инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуреје  од  0,7 до  1,0 м, а  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  
других  инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. 

Задате  вредности  су  растојања  од  споњне  ивице  новог  цевовода  до  споњне  ивице  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  није  могуће  испоштовати  тражене  услове, пројектом  предвидети  
одговарај  ућу  заштнту  инсталадиј  а  водовода. 

Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње ; 
минималио  одстојање  од  темења  објеката  износи  од  1,0 м, али  тако  да  не  угрожава  
стабилност  обј  еката. 

дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2-1,5 nі  мерено  од  коте  терена, а  на  
месту  прикњучка  новопланираиог  на  постојећи  цевовод, дубину  прнкњучка  свести  на  
дубину  постојећег  цевовода. 

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

На  траси  новог  дистрибутивног  водовода  предвидети  одговарајући  број  
хидраната  у  свему  према  важећим  прописима. Предност  дати  уградњи  надземних  
хидраиата. 

Водоводни  прикњучци  
Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  се  прикњучком  објекта  на  јавни  

водовод. 
Прuкњучак  најавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом, а  завршава  

се  у  склоништу  за  водомер,  закњучио  са  мерним  уређајем . 
Пречник  водоводног  прнкњучка  са  велuчином  и  тнпом  водомера  одређује  ЈКП  

,,Водовод  и  каиализација  Нови  Сад  на  основу  претходно  урађеног  хидрауличког  
прорачуна  унутрантњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  нормативима, 

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  техничким  условкма  за  прикњучење  на  

22 



технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Свака  трађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  
прикјЂучак. 

Индивидуални  водомери , за  мерење  потрошње  воде  за  породичне  стамбене  и  
пословне  објекте, поставњају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта  у  парцели  корисника  0,5 м  од  регуладионе  линије. 

Код  изградње  пословних  објеката  површине  преко  150 м2  код  којих  је  потребна  
изградња  само  унутраілње  хидралтске  мреже  (према  важећем  правилнику  и  условима  
противгіожарне  полиције) израђује  се  прикњучак  пречника  DN 63 мм, са  монтажом  
водомера DN50 пім. 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  споњашња  хидраuтска  
мрежа  врши  се  прикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 110 mrn, са  монтажом  
водомера DN l00гпм. 

Уколико  се  планира  обједињена  водоводна  мрежа  хидрантске  и  саuитарне  воде  
потребно  је  на  прикучку  уградити  комбиноваи  водомер. 

Извођење  прикњучка  водовода,  као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јкп  ,,Водовод  и  каиализациј & Нови  Сад. 

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  
Трасу  мреже  каuализације  полагати  у  зони  јавне  површине  између  две  

регулационе  линије  у  уличuом  фронту  једкострано  или  обостраuо  уколико  је  улични  
фронт  іnupu од  20 м. 

Минимални  пречник  отпадне  канализадијеје  () 250 rnnі. 
Трасе  канализадије  се  поставњају  тако  да  задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  

на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 
Минимално  хоризонталuо  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  

инфраструктуреје  од  0,7 до  1,0 м, а  вертикално  0,5 м. 
Није  дозвоњено  полагање  отпадне  канализадије  испод  објеката  високоградње ; 

минимално  одстојање  од  темења  објекта  износи  1 ,0 м, али  тако  да  не  угрожава  
стабилност  обј  еката. 

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

Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1,3 nі, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
прикњуча  новоплаuираuог  на  постојећи  цевовод, дубину  nрикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода. 

На  траси  предвидети  изгра,цњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  
прописалом  растојању  од  160-200 DN, a максимум  50,0 м. 
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Канализациони  приклучци  
Прикњучах  на  отпадну  кавализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  завршава  се  у  

ревизионом  шахту. 
Пречиик  каиализационог  прикњучка  одређује  ЈКП  ,,Водовод  и  каиализадија  

Нови  Сад, а  у  складу  са  типом  објекта, техничким  нормативима, Одлуком  о  условима  и  
начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  воде  и  
уклањања  вода  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  60/10 , /11-исправка, З /11, 

13/14 и  59/16) и  Правилником  о  техничким  условима  за  прикњучење  ва  технички  систем  
за  водоснабдевање  и  технлчкu систем  канализације  (,,Службеuи  лист  Града  Новог  Сада , 

број  13/94). 
Свака  трађевивска  парцела  са  нзграђеним  објектом  мора  сс  лриклучити  на  

каиализацио uу  мрежу, акоје  oua изграђеuа. 

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

Индустриј  скu обј  екти  u други  обј  екти  чиј  е  отпадне  воде  садрже  мтетне  материј  а, 
могу  се  прикзучити  на  каиализациону  мрежу  само  ако  се  испред  прикњучка  угради  
уређај  за  пречишћавање  индустријских  отпадних  вода  до  проnисаног  квалитета  
улуштања  у  канализацију . 

Прикњучење  подрумских  и  сутеренских  просторија, као  и  базеuа  на  
каиализациони  систем  дозвојава  се  само  преко  аутономног  постројења  nрепумпавањем . 

Код  решавања  одвода  употребњеuuх  вода  постуnити  по  Одлуци  о  санитарно-
техвичким  условима  за  испуінтање  отпадних  вода  ујавну  каuализацију  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 17/93, 3/94, 10/01 и  47/06-др. одлука). 

3ауњеuе  атмосферске  воде  са  манипулатив uих  површина, као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.), посебном  
мрежом  сnровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  
лахих  течвости  и  тек  потом  испуіптати  у  реципијент . 

Санитарно-фекалuе  отпадuе  воде  могу  се  без  пречишћавања  испуіптати  у  јавну  
каиализацнону  мрежу, уз  поілтовање  услова  u сагласности  uадлежногјавног  комуналног  
предузећа. 

Извођење  приклучка  каиализадије , као  и  његова  реконструкција  су  у  
uадлежности  ЈКП  ,,Водовод  и  каналuзација  Нови  Сад. 

Водни  услови  
3а  плаuuрање  и  изградњу  објеката  и  извођење  радова  у  зони  насиnа  ј  одбрамбене  

линије: 
3ахоном  о  водама  (члап  16. ЗОВ) дефинисаuо  је  пгга  се  сматра  заштитним  појасом  

насипа  и  колика  је  његова  потребна  ширина, односно  да  се  саставним  делом  uacuna за  
одбраuу  од  поплава  сматра  запітитни  нојас  са  шумом  и  запггитuим  зеленилом  (заштитне  
шуме) у  инундациоuом  подручју, у  ширини  50 м  поред  насипа, одводuи  канали  
паралелни  иасипу  и  брањеном  подручју, на  удалеuости  од  10 м  до  50 м  од  ножице  
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насипа  (зависно  од  каракгеристика  водотока  и  објекта), као  и  сервисни  путеви  у  
брањеном  подручју  за  спровођење  одбране  од  поплава. 

Уважавајући  наведено , за  израду  предметног  плава, у  зони  насила  прве  
одбрамбене  линије  реке  Дунав, се  морају  испунити  одређени  услови. 

У  зови  насипа, у  појасу  ширине  50 м  од  ножице  насипа  у  брањеном  и  10 м  у  
небрањеном  делу, забрањено  је  градити  објеіпе, поставњати  ограде  и  сл. као  и  
постав.њати  цевоводе,  каблове  и  друге  подземне  инфраструктуре , копати  бунаре, ровове. 

У  овом  појасу  се  могу  предвидети  приступи  парцели, паркинг  просто  и  слични  објекти  
високоградње , садити  ниско  растиње  - жбуње, предвидети  травњаци  и  сл. 

Забрањено  је  на  насипима  копати  и  одлагати  материјал  и  обавњати  друге  радње  
којима  се  може  угрозити  стабилност  насипа. 

Дуж  одбрамбене  линије, у  појасу  ширине  10 іn од  ножице  насипа  у  брањеном  
подручју, мора  се  оставити  слободаи  пролаз  за  радно  инспекциону  стазу, за  возила  и  
механизацију  службе  одбраве  од  поплаве  и  спровођење  одбраuе  од  поплаве. 

Нијс  дозвоњена  изградња  било  каквих  грађевинских  објеката  који  задиру  у  тело  
насипа. 

Мора  се  спречити  скупњање  и  задржавање  атмосферских  вода  уз  ножице  насипа  ј  
одбрамбене  линије. 

Приликом  одбране  од  поплава  и  радова  на  редовном  одржавању  насипа, надлежве  
службе  водопривреде  задржавају  право  кретања  у  целој  зони  насипа  І  одбрамбене  
линије. 

Напомињемо  да  је  за  извођење  свих  радова, и  плавирање  и  изградњу  свuх  врста  
објеката  у  зони  до  50,0 м, nотребно  претходно  nрибавити  nозитивие  услове  од  ЈВП  ,,Воде  
Војводине  Нови  Сад  и  оргача  аутономне  nокрајиие, односно  јединице  локалне  
самоуправе , надлежног  за  послове  водоnривреде. 

Додатни  услови  за  планирање  и  изградњу  у  грађевииском  подручју  насења  Футог, 

у  оквиру  ког  је  заштитни  појас  насипа  ширине  50 м, подењен  на  две  зоне  запјтнте  зона  
ј  и  зона  П, у  зависности  од  кивелационих  карактеристика  терена  вепосредно  уз  насип  
прве  одбрамбене  линије  са  брањене  страие. 

дефинишу  се  услови  под  којим  се  могу  градити  нови, реконструисати  постојећи  
објекти  и  изводити  други  радови  који  могу  трајно, nовремено  или  гіривремено  утицатu 

на  nромене  у  водном  режиму  у  дефиннсаиим  зонама  заштите  насиnа  у  оквиру  
предметног  планског  nодручја. 

1) 3она  ј  - налази  се  између  ножице  насипа  и  зоне  11. На  nредметном  делу  обухвата  
Плачом  се  ширида  ове  зоне  креће  од  40 - 42 м. 

Утврђују  се  услови  изrрадње  у  оквиру  ове  зоне. 

У  појасу  ширине  10 м  од  ножице  насипа  мора  се  оставити  сдободан  пролаз  за  
радно  инсnекциону  стазу, за  возила  и  механизацију  службе  одбраие  од  поnлаве  u 
сnровођење  одбрале  од  поплаве. У  том  nojacy, сем  евентуалног  насипања  због  уређења  
простора. није  дозвоњена  гралња  никаквнх  објеката, nостаазЂање  ограда, садња  растиња, 
жбуња  и  дрвећа, и  сл. 
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У  појасу  ширине  од  10 - 20 м  од  ножице  насипа  могу  се  предвидети  пристули  
парцели  (пешачка  стаза  максимално  до  дубине  хумусног  слоја  од  30 - 40 см ), садити  
ниско  растиње  - жбуње, али  није  дозвоњена  изградња  никаквих  надземних  објеката, 

ограда  и  сл. као  ни  поставл.ање  цевовода, каблова  и  друге  подземне  инфраструктуре . 

У  појасу  ширине  од  20 - 40 м  (до  краја  зоне  І) од  ножице  насипа  могу  се  градити  
отворени  спортски  терени, терегане  и  дечија  игралишта, с  тим  да  укопавање  у  постојећи  
терен  може  бити  максимално  до  дубине  хумусног  слоја, од  30 40 сш. Уколико  је  
потребно  дубње  фундирање  од  хумусног  слоја, постојећи  терен  се  мора  насути  и  уредити  
до  потребне  коте. Потребно  наснпање  принасипског  појаса  се  мора  извести  са  падом  
терена  од  ножице  насипа  ка  планираним  теренима, јер  се  не  сме  дозволити  скупњање  и  

задржавање  атмосферских  вода  уз  ножицу  насипа. 

2) 3она  11 - налази  се  између  границе  зоне  І  и  границе  лојаса  шнрине  50 м  од  
ножице  насипа. 

У  овој  зони  могућа  је  изградња  објеката  под  условом  да  буду  плитко  фуидuраии  
(до  дубине  од  1,0 м). Није  дозвоњена  uзградња  сутерена  (подрума). У  овом  појасу  се  
може  предвидети  поставњање  цевовода, каблова  u друге  подземне  инфраструктуре  
(дубина  рова  за  поставњање  инсталација  до  максимално  1,0 м  од  постојеће  коте  терена). 

Утврђују  се  услови  за  плалирање  и  изградњу  објеката  у  зонu мелиорадионог  
каuала. 

У  експропрuјационом  појасу  канала, односно  у  појасу  ширине  од  најмање  5,0 м  
дуж  обала  канала  треба  да  је  обезбеђен  континуитет  радно-инспекционе  стазе  за  
несметан  пролаз  службеним  возилима  и  механизације  за  одржавање  каuала. У  овом  
појасу  не  могу  се  градитu никакви  објектп, поставњати  ограда  н  сл. 

У  случају  да  се  плаuира  поставзЂање  инфраструктуре  на  водном  земњишту, у  
експропријационом  појасу  калала, по  траси  која  је  паралелна  са  каналом, инсталадију  
положити  по  линији  експропријације  калала, односно  на  минимум  одстојању  до  uсте  (до  
1,0 м), тако  да  међусобно  (управно) растојање  између  трасе  и  ивице  обале  канала  буде  
минимум  5,0 м. 

Уколико  се  планира  поставњање  подземне  инфраструктуре  на  земњишт  изваu 

зоне  експропријадионог  појаса  калала  (када  је  поред  калала  ширuна  експропријације  
мања  од  5,0 м), по  траси  која  је  паралелна  са  калалом, инсталадију  положuтu тако  да  
међусобно  (управно) растојање  између  трасе  и  ивице  обале  каuала  буце  минuмум  5,0 м  
(члан 33З.3ОВ. тачіа 9). 

Подземна  инфраструктура  мора  бити  укопаuа  минuмум  1 ,0 м  uспод  нивоа  терена  
и  мора  подносити  оптерећења  тешке  грађевинске  механизације  којом  се  одржава  канал, 
а  саобраћа  приобалним  делом. Кота  теренаје  кота  обале  у  зонu радно  инспекционе  стазе. 

Сва  евентуална  укрштања  инсталадија  са  каналом, плаnиратu под  углом  од  90°. 

За  лоцирање  објеката  у  зони  каuала, услов  је  да  се  y nojacy uјирине  мнн. 10,0 м  од  
ивице  обале  канала, не  могу  градити  никакви  надземни  објекти. У  овом  појасу  се  не  може  
деноновати  материјал , нитu се  могу  кретати  утоваривачи , камиони  и  сл. 

26 



Саобраћајне  површине  планирати  изван  зоне  експројтријације  каиала. Уколико  је  
потребна  саобраћајна  комуиикација  - повезивање , леве  и  десне  обале  канала, исту  је  
могуће  планирати  уз  изградњу  пропуста  - мостова. Пројектним  решењем  пропуста  - 
моста  се  мора  обезбедити  статичка  стабилност  истог  и  потребаи  протицај  у  профилу  
пропуста  - моста  у  свим  условима  рада  сuстема. Конструкцију  и  распон  пропуста- моста  
nрилагодити  условuма  на  терену  и  очекиваиом  саобраћај uом  оптерећењу. 

У  каuал  ,,Сукова  бара , на  подручју  обухваЋеном  плаиом, могу  се  упуглтати  
атмосферске  и  друге  пречишћене  воде  (употреблене  воде  из  базена  и  др.)  уз  услов  да  се  
претходно  изврши  анализа  да  ли  и  под  којим  условима  постојећи  канал  може  да  прими  
додатну  количину  атмосферских  вода, а  да  не  дође  до  прелuвања  из  канала  по  околном  
терену. Не  сме  да  се  наруши  nројектован  воднu  режим  главног  канала  за  одводњавање  
слива  цС  ,,Футог . 

На  месту  улива  атмосферских  вода  у  канал  предвидети  уливне  грађевине  које  
својим  габаритом  не  залазе  у  nротицајни  профил  канала  и  не  нарушавају  стабилност  
обале. Испред  улива  атмосферских  вода  у  канал, предвидети  изградњу  таложника  и  
решетки  ради  отклањања  нечистоћа. 

Пречиглћене  употребњене  воде  из  базена, уколико  задовоњавају  прописаuе  
вредностu квалuтета, могу  се  испупттати  у  мелиорациони  каuал. Треба  даје  обезбеђеuа  
рециркулација  воде  у  систему  базена  каіо  би  се  потрошња, а  и  испуштање, воде  свело  на  
минимум, уз  контролисаuо  пречишћавање  исте. Предвидети  мерач  протока  за  ефлуент  на  
испусту, ради  регистровања  количине  испуштених  пречишћених  вода  у  реципијент. 

Граница  и  намена  земњишта  на  које  лраво  кориіnhења, односно  право  управњања, 

има  Јвп  ,,Воде  Војводиuе  Новu Сад, не  може  се  мењати  без  посебне  сагласности  овог  
предузећа. 

4.3.3. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструкгуре  и  
електронских  комуникација  

Услови  за  прикњучење  на  електроенергетску  мрежу  
Прикњучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  прикњучењем  на  

нисконапонску  мрежу  изrрадњом  пријњучха  који  се  састоји  од  прихњучног  вода, 
кабловске  прикњучие  кутије  (КПК) и  ормаnа  мерног  места  (ОММ). Прикњучuи  вод  
изградити  подземно , од  постојећег  или  планираиог  вода  у  улици, unu дuректно  из  
трансформаторске  стаnице. Детањније  услове  за  прикњучење  и  uзградњу  лрикњучиог  
вода  и  положај  КПК  и  ОММ-а  прибавити  од  ЕПС  ,,Дистрибуција , 

,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  за  приклучење  на  гасоводну  мрежу  
Прикњучење  објеката  у  гасификацио uи  систем  решити  изградњом  гасног  

прикњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно-регуладионог  сета. У  сЈтучају  потреба  
за  већим  количuнама  топлотне  енергије  снабдевање  решити  изградњом  МРС  и  
прикњучењем  директно  на  гасовод  средњег  прuтuска. Детањниј  е  услове  за  прикњучење  
прибавити  од  надлежног  дчстрибугера. 
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Услови  за  прикњучење  на  мрежу  електронских  комуникација  
Прикњучење  објеката  у  систем  електронских  комуникација  решити  изтрадњом  

приісњучха  (подземне  мреже  оптичхих  или  бакарних  проводника) од  постојеће  или  
плаииране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутрашњости  објекта, 

тде  ће  бити  смештен  типски  телекомуникадиони  ормаи. деталније  услове  за  
приклучење  прибавити  од  иадлежнот  оператера. 

Приклучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  иадлежнот  
оператера. 

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  
локалног  дистрибугера . 

5. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

доношење  овот  плаиа  омогућава  издавање  информације  о  локацији, локацијских  
услова  и  решења  за  одобрење  радова  за  које  се  не  издаје  трађевинска  дозвола. 

Израда  урбанистичкот  пројекта  је  обавезна  уколико  сс  укаже  потреба  за  
друтачијим  распоредом  отворених  спортских  терена  од  оног  дефинисаиог  овим  плаиом . 

Закони  и  подзаконски  акти  наведени  у  плану  су  важећи  прописи, а  у  случају  
њихових  измена  или  доношења  нових, примениће  се  важећи  пропис  за  одређену  област. 

Саставни  део  плана  су  следећи  трафнчкu прикази : 

1.  

размера  
Извод  из  Плана  генералне  uасењеног  места  Футот  
графичкu приказ  број  4: План  намене  земњишта  грађевинског  подручја  

2.  План  намене  nовршина  Р  1 : 1000 

З. План  уређења  простора, саобраliаја, регулације  и  нивелације   Р  1 : 1000 

4.  План  регулације  површuнајавне  намене  Р  1 : 1000 

5.  Нлан  водне  инфраструктуре  Р  1 1000 

б. Нлан  енертетске  инфраструктуре  и  електроuских  комуникација Р  1 : 1000 

7.  Синхрон  план  инфраструктуре  и  зеленила  Р  1 : 1000 

8.  Попречни  профили  Р  1 : 100 
Р  1 : 200 

9.  Типско  решење  партернот  уређења  тротоара  
на  прилазу  пешачком  прелазу  преко  коловоза  
у  вези  са  несметаuим  кретање  лица  са  посебним  потрсбама  

Hnau детањне  регулације  спортскот  центра  у  Футогу  садржи  текстуални  део  који  
се  објавњује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новот  Сада , и  графичке  приказе  uзрађене  у  трu 

примерка, које  својuм  потписом  оверава  председнuк  Скупштине  Града  Новог  Сада. 
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По  једаи  примерак  потписаног  оригинала  плаиа  чува  се  у  Скуnштини  Града  Новог  
Сада, Градској  улрави  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, и  у  Јавном  предузећу  
,,Урбаиизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

документациона  основа  овог  плана  чува  се  у  Градској  улрави  за  урбаиизам  и  
грађевинске  послове. 

Hлан  деталне  регулације  спортског  центра  у  Футогу  доступанје  на  увидјавности  
у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  2, и  путем  интернет  странс  
www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плака  престаје  да  важи  Регулациони  план  спортског  
центра  у  Футогу  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр!  5/98 и  19/03) у  делу  који  је  
обухваћен  овим  плаuом. 

План  ступа  на  снагу  осмог  даuа  од  даиа  објавливања  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сада . 

РЕНУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОвОГ  САДА  
Број : 35-181/2017-1 
25. март  2019. године  
НОВИ  САД  
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РЕГWБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОДНА  
грАд  ноВи  слд  
склілтинл  грлдл  ноВог  слдл  
КОМСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-181/17 
Даиа: 01. 06. 2017. године  
нови  слд  

ИЗВЕШТАЈ  
о  извРШЕНоЈ  СТРУЧиОЈ  контоли  

HАЦРТА  ГІЈL4НА  ДЕТАЛВЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  споРТског  цнтрл  У  тог  
HPE ИЗЛАГАЊА  НА  JABHH УВHД  

Стручна  контрола  Надрта  пдана  детањне  регудације  спорТскот  цептра  у  Футогу, обавњена  
је  на  15 1. седници  Комисије  за  плаиове  одржаиој  12.04.2017.године  и  на  157. седницн  
одржаној  01.06.2017. тодине,  са  почетком  у  09,00 часова, у  зтради  Јаног  предузеllа  

завод  за  урбаннзам , Булевар  цара  Лазара  З, у  велихој  сали  на  трећем  слрату . 

151. седници  су  лрисуствовали : 3оран  Бакмаз, лредседиик  Комисије, Васо  Кресовић, 
Милаи  Ковачевић, Радосав  НЛlепановић  и  Радоња  дабетић. 
157. седвиди  су  лрисуствовали : Зорал  Бахмаз, председнии  Комисије, Васо  Кресовић, 
Мидаu Ковачевuћ  и  Радоња  дабетић. 

Седннци  су  лрисуствовали  и  представници  Јп  Урбанизам  3авод  за  урбаиизам  Нови  Сад , 
Градске  управе  за  грађевииско  земњијпте  и  инвестиције , Градске  управе  за  заштиту  
жиЂотне  средиие  и  3авода  за  зајптиту  споменика  кузггуре  Града  Новог  Сада. 

Нахон  уводнот  образдожења  одговорног  урбависте  из  ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбаиизам  
Нови  Сад, као  обрађивача  плаиа, Комисијаје  констатовала  следеће : 

1. даје  Одлуха  о  изради  плаиа  детањне  регуладије  спортског  цеитра  у  Футогу, усвојена  на  
У  седвици  Скуппјтине  Града  Новот  Сада  одржаиој  22. јула  2016. тодине  ( Службени  лист  
Града  Новот  Сада  број  47/16) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратепхке  процене  
утицаја  плана  детањне  регулације  слортског  цеитра  у  Футогу, на  животву  средину. 

2. даје  Концептуални  оквир  плаиа  детањне  регуладије  спортсхог  центра  у  Футогу, био  на  
раиомјавном  увиду  у  nериоду  од  18.08.2016. тодине  до  01.09.2016.године. 

З. даје  текст  за  Надрт  плаиа  детањне  регуладије  спортског  центра  у  Футогу  припремен  у  
складу  са  Захоном  о  плаnцрању  и  изграпњи  ( Службени  гласник  Републике  Србиј&1 , бр. 
72109, 81/09-ислравка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/1З-УС, 98/ІЗ-УС, 132/14 и  
145/14). 



4. Да  је  Комисија  за  плаиове  на  151. седди  одржаној  12.04.2017. годиве  разматрала  
материјал  припремњен  за  наведени  Нацрт  и  том  ириликом  констатовала  да  је  потребно  
прсиспитати  планско  решењс  у  потледу  табарита  планираног  спортског  објекта  (затвореног  
базена  са  пратећим  садржајима)  као  и  решења  мирујућег  саобра1іаја  за  потребе  спортског  
центра. 

5. да  је  Комиснја  за  ллаиове  поново  разматрала  Надрт  плаиа  детањне  регуладије  
спортског  центра  у  Футогу  на  157. седницн  одржаној  01.06.2017. године, на  којој  су  
прихваlіене  корекције  Нацрта  плана  у  потледу  позиције  плаииранот  спортскот  објехта  и  
повећансг  броја  паркинг  места. 

Наіzон  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плаиа  детане  
регулације  спортског  центра  у  Футогу, може  се  улугитн  у  дали  поступах  донопхења  плаиа, 
у  складу  са  члааом  50. 3ахона  о  плавирању  и  изградњи . 

Овај  извештај  је  саставни  део  записниха  са  157. ссднице  Когvпсије  за  плаиове. 

Извештај  доставитн: 

1. ЈП  TTУрбанизам  3авод  за  урбаннзам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  зсмзbиште  и  ннвестицкје  
3. Градској  управи  за  урбаиизаічt и  грађевинске  послове  
4.Члаіту  Градскот  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животие  средкне  
5 .Архиви  

   

д .На•ика  
Градске  уnр$(е Иђевннске  послове  



РЕHУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  САд  
СКУHШТИНА  ГРАДА  НоВог  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: V-35-181/17 
дана: 17.01.2019. године  
НОВИ  САд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  увидv у  НАЦ?Т  HnAHA ДЕТАЈБНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ  споРТскОг  ЦЕНТРА  фуТОгу  

Комисија  за  тіланове  Скупштине  Града  Новот  Сада, на  29. (јавној) седници  која  је  одржана  дана  
17.0 1. 20 1 9. године  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  3рењанина  број  2, у  
гтлавој  сали  на  1 спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  ј4звештај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  ппана  детањне  регулације  сгтортског  центра  у  Футогу. 

29. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, 3оран  Вукадинови?, 
заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић  и  3орица  Флорић  Чаиадановић  чланови  Комисије  и  
Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове . 

Одлука  о  изради  плана  детајЂне  регулације  спортскот  центра  у  Футогу  усвојена  је  на  V седници  
СкупІ.птине  Града  Новог  Сада  одржаној  22. јула  20 16. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  
број  47/16) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратепјке  процене  угицаја  плава  дета.њне  
регулације  спортског  центра  у  Футогу  на  животну  средиву. 

Концептуални  оквир  плана  детањне  регулације  спортскот  центра  у  Футоту  био  је  на  раном  јавном  
увиду  у  лериоду  од  18.08.20 16. тодине  до  01.09.20 16.године. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  детајгне  регулације  спортског  центра  у  Футогу, Комисија  за  
планове  извршила  је  на  151. седници  одржаној  12.04.2017. године  и  на  157. седници  одржаној  
01.06.2017. године  и  Том  ПИЛИКОМ  дала  позитивно  мијпјЂење  на  исти. 

Нацрт  плана  Дета.њне  регулације  спортског  центра  у  Футотује  изложен  најавни  увиД  у  периоду  од  
20.09. до  19.10.2018. године  (чије  је  оглашавање  објавзЂено  у  листу  ідневникІ  од  19. септембра  
2018. године).  У  токујавног  увида  доставЈЂенаје  1 (једна) примедба  на  предложено  урбанистичко  
решење, гпто  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извепјтају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  29. (јавној ) седници , одржаној  17.0 ј . 
2019. године  (чијеје  одржавање  о6јавлено  у  листу  дневник1  оД  15.01.2019. године) раЗмтраЈіа  
Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  тілана  дета.њне  регулације  
спбртског  центра  у  Фугогу . . . 

Након  изношења  става  обрађивача  по  приспелој  примедби , на  јавној  седници  је  омогућено  
подносиоцу  да  додатно  образложи  своје  примедб; након  чегаје  закЈЂученјавни  део  седнице. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавнот  увида  поднета  1 (једна) 
примедба, којује  доставила: 



изам  и  г  ннске  послове  

н  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. Зоран  Вукадиновић , дипл.инж.саобр . 

2. Васо  Кресовнћ , дипл.инж.арх. 

3. 3орица  Флорић  Чанадановић . дипл.инж.арх.  

ПРЕдС 1 КОМИСИЈЕ  

?4  

7- ?адоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

. в.Д. Начелника  

еа  

2 

Месна  заједница Ул. цара  Лазара  бр.42, Футог. 

Примедба  број  1: 
(Подноси: Месна  заједница  

Примедба  се  односи  на  текстуап-tи  део  нацрта  плана. Предлогје  да  се  у  делу  тскста  4. Правила  
грађења, 4.1. Услови  за  изградњу  објеката  и  уређење  простора, 4.1.1. Спортски  центар, код  
набрајања  садржаја  предвиди  и  мотућност  за  отворени  базен. 

Еомисијаза  планове  прихвата  примедбу. 

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи , Извештај  се  достав.т .а  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање. 
Имајући  у  виду  да  је  06. новембра  201& године  ступио  на  снагу  3акон  о  изенама  и  допунама  
Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  РС  број  83/2018) потребно  је  да  
обрађивач  плана  Нацрт  плана  усклади  са  истим. 

Након  поступања  по  овом  Извепттају, обрађивач  плана  ће  плански  документ  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доношења. 

4. Нада  Милић, дипл. инж.арх.-мастер  . 
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