На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада пречишћен текст
(,,Службени лист Града Новог Сада , број 43/08), поводом разматрања Предлога плана
генералне регулације Алибеговца са подручјем за породично становање на југоистоку
Петроварадина, Скупштина Града Новог Сада на XLVІІ седници од 20, фебруара 2019.
године, доноси
-

ЗАКЈЂУЧАК

Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о
извршеној стручној контроли Нацрта плана генералне регулације Алибеговца са подручјем
за породично становање на југоистоку Петроварадина пре излагања на јавни увид са 163.
седнице од 26. јула 2017, године, Извештај о обавленом јавном увиду у Нацрт плана
генералне регулације Алибеговца са подручјем за породично становање на југоистоку
Петроварадина са б. седнице Комисије за планове од 6. августа 2018. године и Измене и
допуне Извештаја о обавњеном јавном увиду у Нацрт плана генералне реrулације
Алибеговца са подручјем за породично становање на југоистоку Петроварадина са
9. седнице Комисије за планове од 22. авrуста 2018. године.
.

2. 3акњучак са планом и Извепітајима доставити Градској управи за
урбанизам и грађевинске послове.

РЕПУБЛКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САд
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број 35-1О1/2011-ј
20. фебруар 2019. године
НОВИСАД

Предсе1 ик

Вко Јелушић

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник
РС , бр, 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 ус, 50/13 УС, 98/13
ус, 132/14,145/14 и 83/18), и члана 24. тачка б. Статута Града Новог Сада пречишћен
текст ( Службени лист Града Новог Сада1, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на
-

-

-

-

-

-

XLVІI седници од 20. фебруара 2019. године, доноси

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
АЛИБЕГОВЦА СА ПОДРУЧЈЕМ ЗА ПОРОдЧНО СТАНОВАЊЕ НА
ЈУГОИСТОКУ ГјЕТРОВАРАДИНА

ј•

уВОд

План генералне регулације Алибеговца са подручјем за породично становање на
југоистоку Петроварадина (у далем тексту: план), обухвата простор површине 936,30 ћа на
сремској страни града Новог Сада, и то на крајњем јужном и југоисточном делу
грађевинског подручја.
Генерално посматрајући, локалитет Алибеговац, као део већег подручја које је
обухваћено планом, граничи се са севера и северозапада државним путем І Б 21 (јанија
ознака овог пута је била М 21), Нови Сад Ириг Рума Шабац Коцелева Валево
Косјерић Пожега Ариле Ивањица Сјеница (у далем тексту: државни пут ј Б 21),
подручјем Мишелука и локалном једноколосечном неелектрифицираном железничком
пругом Петроварадин Беочин, са источне и североисточне стране државним путем Іі A
100 (Хоргош Суботица Бачка Топола Мали Hђош Србобран Нови Сад Сремски
Карловци Инђија Стара Пазова Београд (у далем тесту: државни пут 11 А 100) и
трасом двоколосечне пруге (Београд) Стара Пазова Нови Сад Суботица државна
граница (kelebіa), која се у делу поклапа са границом грађевинског подручја. Према
западу, подручје се граничи са породичним становањем Чардака, а према југу граница се
поклапа са границом грађевинског подручја Новог Сада.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Локалитет Алибеговац пресецају градска главна саобраћајница (веза државних
путева ј Б 21 и 11 А 100) и општински пут Нови Сад Буковац.
-

-

-

Алибеговац карактерише нагнут и брежулкаст терен и присуство фрушкогорских
потока (Роков, Буковачки и Заношки). Највећи део простора представлају парцеле под
воћњацима, виноградима, ливадама и ораницама. На делу подручја обухваћеног планом
налазе се и виногради у власништву Навипа . Последњих година простор је нападнут
бесправном изградњом. Регистрован је већи број нелегално изграђених објеката, углавном
породичних стамбених објеката, викенд-кућа и пословних објеката изграђених уз
1

Буковачки пут и државни пуТ ј Б 2 1. Подручје на југоистоку Петроварадина карактеришу
блокови са породичним становањем као преовлађујућом наменом за које су последњих
-

година донети планови деталне регулације (локалитети Ширине І и 11, Карагача, Буковачки
ллато и Буковачки лут).

LІ.

Цил израде плана
Цил израде плана је утврђивање просторне организације, услова и смерница

уређења и грађења планираних садржаја.
доношењем плана први пут ће се стећи услови да сс на локалитетима који до сада
нису били предмет разраде урбанистичким плановима, а последњих година интензивно
нападнути бесправном изградњом, омогући дале планско регулисање nростора и
успоставлање урбаног реда, спречи деградација и нарушавање природних и створених
вредности.
Програмски елементи плана утврђени су на основу: цилева и основних
процеса просторног развоја града утврђених Генералним планом града Новог Сада до 202 1.
године пречишћен текст (!іслужбени лист Града Новог Сада , број 39/06) (у далем тексту:
-

Генерални план), демографских пројекција о броју становника, потенцијала простора,
анализа постојећег стања природних и створених rрадителских вредности, услова и
програма одговарајућих корисника простора као и јавних и комуналних предузећа итд.
Планирана решења појединих урбанистичких целина и блокова се међусобно
усклађују и повезују у просторву целину која се интегрално сагледава и решава са свих
аспеката.
Планирана решења се усклађују и са заклучцима студија и анализа које
представлају документациону основу плана као и са Концептом генералног урбанистичког
плана града Новог Сада до 2030. године (у далем тексту: ГУП).
На подручју обухваћеном границом плана од утицаја су и пет планских документа:
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног
пута ј реда бр. 21 Нови Сад Рума Шабац и државног пута І реда бр. 19. Шабац
Лозница ( Службени гласник РС , број 40/11);
Просторни план подручја посебне намене Специјални резерват природе Ііковилско
-

-

-

-

петроварадински ритт! (і?службени лист АП Војводинеті, број 3/12);
Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године (!!Службени
-

-

лист АП Војводине , број 16/04);
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-

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке
пруге Београд Суботица државна граница (Келебија) ( Службени гласник РС ,
-

-

број 32/17),
-

Просторни план подручја посебне намене културног предела
Сремских Карловаца ( Службени лист АП Војводине , број 57/2017) и
Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 дунав
(Паневропски коридор Ујј) ( Службени гласник РС,І број 14/15)

1.2.

Правни основ за израду плана

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

1.3.

Плански основ за израду плана

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

породично становање,
мешовиту намену,
туристичко спортско рекреативне површине,
-

-

комуналну поврмину гро6ле,
-

заштитно зеленило,
површину за хидротехнички захват,
специјалну намену,
општеградски центар,
парки
саобраћајне и инфраструктурне коридоре (магистрале, главне саобраћајнице и
саобраћајнице, коридоре за инфраструктуру, путне објекте и железничку пруrу).

Поред Генералног плана, а ради уважавања свих специфичности подручја, плански
основ за израду овог плана чине и планови ширег подручја: Просторни план подручја
посебне намене инфраструктурног коридора државног пута ј реда бр. 21 Нови Сад Рума
Шабац и државног пута ј реда бр. 19. Шабац Лозница ( Службени гласник РС , број
40/1 1), Просторни план подручја посебне намене Специјални резерват природе Ковилско
петроварадински рит ( Службени лист АП Војводине , број 3/12), Просторни план
подручја поссбне намене Фрушке горе до 2022. године ( Службени лист АП Војводине
број 16/04) , Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора
железничке пруге Београд Суботица државна граница (Келебија) ( Службени гласник
-

-

-

-

-

-

РС , број 32/17) и Просторни план подручја посебне намене културног предела Сремских
Карловаца ( Службени лист AH Војводине , број 57/2017).

1.4.

Опис постојећсг стања

Положај Алибеговца и природне вредности овог локалитета допринели су да
последњих година буде интересантан, не само за викенд становање и подизање винограда
и воћњака, него и за породично становање.
Близина главних градских саобраћајница, као и добра повезаност са градом, овај
локалитет изједначава по приступачности са осталим деловима града, а положај централног
просторног потеса на брду, између осталог, пружа изванредне природне услове не само за
становање и викенд становање него и спортску рекреацију, као и другс ванстамбене
садржаје.
Основу постојеће саобраћајне мреже чине два магистрална правца која се пружају
по ободу обухваћеног подручја: државни пут ј Б

-

21 и државни пут 11 А 100. Локалитет
-

Алибеговац пресецају градска главна саобраћајница (веза државних путева ј Б 21 u Іі A
-

-

100) и општински пут Нови Сад Буковац.
-

Окосницу железничке инфраструктуре чине међународна електрифицирана пруга
(Београд) Стара Пазова Нови Сад Суботица државна rраница (kelebіa), која се као
-.

-

-

-

-

део Коридора Х пружа уз источну границу подручја обухваћеног планом. уз северну
границу обухваћеног простора, простире се неелектрифицирана једноколосечна
железничка пруга Петроварадин Беочин, која се задржава у постојећем коридору.
-

Алибеговац карактерише нагнут и брежуњкаст терен и присуство фрушкогорских
потока (Роков, Буковачки и Заношки).
Највећи, средишњи део простора обухваћеног планом представњају парцеле под
воћњацима, виноградима, ливадама и ораницама. део подручја на коме се углавном налазе
виногради, раније је био у власништву Навипа Фрушкогорац.Виногради су данас у
имовини Републике Србије и у закупу су.
Подручје на југоистоку Петроварадина карактеришу блокови са породичним
становањем као преовлађујућом наменом за које су последњих година донети планови
деталне регулације (локалитети Ширине І и 11, Карагача, Буковачки плато и Буковачки
пут). Породично становање се претежно формира у северном и североисточном делу
подручја и уз локални пут за Буковац.
Последњих година бесгіравном изградњом нападнуто је готово цело подручје.
Регистрованје већи број нелегално изrрађених објеката (преко 500), углавном породичних
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стамбених објеката, викенд-кућа и пословних објеката изграђених уз Буковачки пут и
државни путіБ 21.
-

На централном потесу Алибеговца због специфичне конфигурације терена
ограничена је могућност изградње саобраћајница, а тиме и коришћење земњишта за
изградњу стамбених и Других објеката. На терену постоји велики број атарских путева
којима се стиже до стамбених објеката. Постојећи атарски путеви су прилагођени терену,
неки су путеви већег нагиба, мале ширине у усеку, тако да је отежан приступ парцели.
На основу сазнања о природним карактеристикама терена, постојећих истражних
радова и инжењерско-геолошке карте ширег простора, евидентирани су са аспекта
носивости терена и погодности за изградњу: терени погодни, средње погодни и тсрени
непогодни за rрадњу. Простор који се налази на североистоку и југоистоку у обухвату
плана захваћен је процесима клизања тла.
На предметном простору реализована је примарна водоводна мрежа у виду
доводника воде за Сремске Карловце и насење Буковац. Секундарна водоводна мрежа
изграђена је у делу Карагаче и у делу код планираног гробња на Алибеговцу. Остали
корисници простора, потребе за водом решавају преко бушених бунара на сопственим
парцелама.
Примарна канализациона мрежа изграђена је у делу државног пута ІВ-21 и уз
Буковачки пут. Секундарна канализациона мрежа није реализована. Појединиачне потребе
за одвођењем отпадних вода решавају се преко водонепропусних септичких јама на
сопственим парцелама.
Подручје обухваћено планом је испресецано енергетским коридорима далековода и
гасовода у правцима север -југ, северозапад -југоисток и североисток -југозапад.
Електроенергетски вод од 35 kV пролази делом кроз западни део rрађевинског
подручја, са источне стране далековод од 1 10 kV, док са јужне стране електроенергетски
вод од 35 kV тангира посматрано подручје.
део грађевинског подручја које ће бити обухваћено планом, наслања се са источне
стране на Специјални резерват природе Ковињско
петроварадински ритІ, а у
-

непосредној близини сајужне странеје Национални парк Фрушка гораІ .
У оквиру подручја обухваћеног rраницом плана ,од непокретних културних добара
треба издвојити Римокатоличку цркву Марије Снежне на Текијама.
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2.

ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Планом је обухваћено подручје у Катастарској општини (у дал.ем тексту: КО)
Петроварадин, КО Буковац и КО Сремска Каменица, унутар описане границе.
3а тгочетну тачку описа грађевинског подручја утврђена је тачка на пресеку
источне граници одбрамбеног насипа и источне границе железничке пруге Суботица
Веоград у КО Петроварадин. Од ове тачке и дање у правцу југоистока прати
североисточну регулацину линију пруге, пресеца парцелу број б61З(пут) до границе КО
Петроварадин и КО Сремски Карловци, односно на граиици Петроварадина и Општине
Сремски Карловци. Од ове тачке граuица скреће ка југозападу, прати границу
Петроварадина и Општине Сремски Карловци и долази до тромеђе КО Петроварадин,
ко Буковац и КО Сремски Карловци. 0д ове тачке граница скреће ка заладу по граници
КО Петроварадин и кО Буковац до границе парцела бр. 5 8 17 и 5818 у КО Петроварадин.
даЈЂе, граница прелази у КО Петроварадин, затим скреhе ка северу по источној граиици
парцеле број 58 1 8, пресеца парцелу број 5852(пут), прати западну

-

границу парцела бр. 5852 и 5888(пут) до тромеђе парцела бр. 5888, 5874/2 и 5875,
затим прати јужну гралицу парцеле број 5875, и долази до тромеђе парцела бр. 5874/2,
5875 и 6627(пут Петроварадин Буковац). Од ове тромеђе граuица продуженим правцем
јужне граuице парцеле број 5875 пресеца парцеле бр. 6627 и 6002 и долази до заладне
границе парцеле број 6002, затим скреће у правцу североистока, прати западну границу
парцела бр. 6602 и 6601, и продуженим правцем долази до јужне границе парцеле број
6653. дал.е граиица пратијужном границу парцеле број 6653, пресеца парцелу број 6612
(Буковачки поток) и наставњајужном границом парцеле број 6652(пут), долази у тачку
пресека продуженим правцем јужне границе парцеле број 6158(канал). дале се граuица
поклапасајужном граuицом парцеле број 6158 дотромеђепарцелабр. 6158, 6157 и 6156,
затим се поклапа сајужном границом парцела бр. 6156, 6212/1, 6112/2, 6113 и скреће ка
југозападу прати источну граuицу парцела бр. 6216, 6241, 6242, 6251, 6254, 6255, 6256,
6257, 6258, 626 1, 6262, 6265 и 6266, а затим сајугоисточним границама парцела бр. 6266,
6267, 6269, 6270, 6271, 6272/1, 6272/2, 6272/3, 6328, 6327, 6326, 6567, 6575, 6577, 6581/2
и 658 1/1, долази до тромеђе парцела бр. 658 1/1, 6584 и 6586. Од ове тачке граница скреће
ка југоистоку, прати северну граuицу парцеле број 6586, и долази до парцеле број 6652
(пут). У правцу северне граuице парцеле број 6586 граuица пресеца парцелу број 6652 и
њеном источном границом скреће ка северу до тромеђе парцела бр. 6652, 6593/1 и 6594/2.
Од ове тачке граuица скреће ка истоку, прати јужну и западну граuицу парцела бр.
6594/1, 6596, 6593/2, 6595/1, 6317, 6593/3, 6316, 6315, 6313, 6310, 6304, 6305 и 6306 и
долази на границу kO Петроварадин и КО Буковац. На подручју КО Буковад граuица
прати источиу границу парцеле број 1155, јужну границу парцела бр. 1154, 1123, 1130,
2013, 1128, 1127, 1126, 1125, пресецапарцелуброј 3320
(пут), пратијужнуиисточиу
границу парцела бр. 1105, 2038, 2040, 205 1, 2052 и 2053, пресеца парцелу број 2055(пут),
прати јужну и источну границу парцела бр. 2057, 2061 и 2062, и долази на rраницу КО
-
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Буковац и КО Сремска Каменица. Од ове тачхе граница прати границу КО Буховац и КО
Сремска Каменица и дОЛазИ До тачке којаје на пресеку са продуженим правцем границе
парцела бр. 1 15 1 и 1 152 у КО Сремска Каменица. На подручју КО Сремска Каменица
граница пресеца парцелу број 1 143(пут), прати јужну границу парцеле број 1 15 1, пресеца
парцелу број 1153(пут) и излази на северну границу парцеле број 1158(пут), прати
северну границу парцеле број 1 15 8, пресеца парцелу број 3982(пут), продужава северном
гралицом парцеле број 1163(пут), и у тоМ правцу пресеца парцеле бр. 1094/1(пут) и
1094/2 до источие границе парцеле број 3375. Од ове тачке граница скреће кајугу, прати
источну граnицу парцеле број 3375, и долази до тромеђе парцела бр. 3375, 3376/3 и
1094/2. дал,е, у правцу залада граuица прати северну границу парцела бр. 33 76/3, 3376/4,
3377 и 3404, источну границу парцеле број 3410, јужну границу nарцеле број 3414(пут)
и долази до тромеђе парцела на тромеђи парцела бр. 3414, 3419 и 3420/1. Од ове тачке
граuица скреће ка југу обухватајући парцеле бр. 3419 и 3418 до тромеђе парцела бр.
3418, 3477 и 3983(пут), затим скреће ка северу, прати источну границу парцеле број
3983 (пут) до преломне тачке на граници парцела бр. 3983 и 935/1, затим пресеца парцелу
број 3983 до тачке на пресеку источне регулационе линије плаиираие саобраћајнице и
заладне границе парцелс број 3983. Од ове тачке граница пресеца парцелу број 3983 до
тачке на пресеку заnадне границе парцеле број 3983 и источне регуладионе линије
планираnе саобраћајнице, затим пратн источuу регулациону линију планирапе
саобраћајнице до пресека са заnадном граuицом парцеле број 3983. Дае, граница
пресеца парцелу број 3983 до преломне тачке на нсточној граници парцела бр. 3983 и
937, затим прати источну границу парцеле број 3983 до тромеђе парцела бр. 3983, 937 и
3980(пут). Од ове тачке граuица пресеца парцелу број 3980, долази до тромеђе парцела
бр. 3980, 750 и 3978(пут), затим прати јужну и западну граuицу парцеле број 3978 до
тромеђе парцела бр. 3978, 674 и 675. Дал,е граница скреће ка северозападу, прати јужну
границу nарцеле број 675 до тромеђе парцела бр. 675, 672 и 686(пут), затим пресеца
парцелу број 686 до тромеђе парцела бр. 686, 671/1 и 671/2, пратu границу парцела бр.
671/1 и 671/2 и продуженим правцем долази до тачке на пресеку са осовином државног
пута ј реда М-21. од ове тачке граиица скреће ка североистоку, прати осовину државног
пута ј реда М-2 1, прелази у КО Петроварадин, долази до пресека са осовином железничке
npyre Петроварадин -Беочин, затим скреће ка нстоку, пратu осовину железничке пруге
до управног правца повученог из тромеђе парцела бр. 2927(пруга), 35 12 и 35 14. Од ове
тачке граница прати управни правац и јужну граuицу парцела бр. 2927, 2926, 2921 и
2874/1, долази до тромеђе парцела бр. 6614(пруга), 2874/1 и 3450/2, затим скреће ка
југоистоку, прати источну границу железничке пруге Суботица Београд, и долази до
почетне тачке описа границе планског подручја.
-
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З.

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЈБИШТА

3.1.

Конјдепција уређсња

На основу рсшења утврђених Генералним планом, анализе урбанистичке
документације, теренских истраживања, услова и програма јавних комуналних предузећа
и осталих институција, анализа и студија рађених за потребе израде ГУП-а, утврђена је
основна концепција уређења и просторног развоја.
Уређење и просторни развој овог дела града заснива се, пре свега на концепту који
је присутан у свим генерапним урбанистичким плановима од 1950. године, да се Нови Сад,
Петроварадин и Сремска Каменица социјалном, саобраћајном,
интеграцијом развијају као јединствен град на дунаву.

функционалном

Основни костур концепције просторног развоја чuни саобраћајно решење које се
заснива на јасно дефинисаној мрежи саобраћајне инфраструктуре. Саобраћајнице и улице
су дефинисане іірема врсти, интснзитету саобраћаја и рангу у мрежи.
Најзначајнију улогу у мрежи имају градска магистрала државни лут ј Б 21,
градске главне саобраћајнице (државни пут 11 А— 100 и саобраћајница која повезује
подручје Мишелука са државним nутем 11 А— 100), општински пут (пут за Буковац) као и
-

-

коридори железнuчке пруге Петроварадин Беочин и двоколосечне пруге (Београд)
(kelebіa). Генерално је
Нови Сад Суботица државна граница
Стара Пазова
грађевинско подручје поделено на три дела, три просторне целине за које је планиран

-

-

-

-

-

-

одговарајући размештај становника, као и простори за задовоњавање различитих потреба
становника, npe свега јавне службе, саобраћајни и инфраструктурни системн (nросторне
целине бр. 1, 2 и З). Издвајају се no релативно сродним карактеристикама.
Ове значајне делове градског подручја сачињавају урбанистичке целине (зоне) и
мрежа блокова, више или мање правилна. Блокови су често хетерогени no својој структури
и намени.
На подручју плана, највеће је учешће зона где је стаі-іовање преовлађујућа намена.
домuнантан облик становања је породично становање, а поједини блоковu (локалитет
Ширине І) намењују се стамбеном комплексу са посебним правилима и становању са
пословањем (зоне уз главне путне правце). Спратност објеката породичног становања
креће се од П до П+1+Пк, објеката у стамбеном коміілексу са nосебним правилима до
П+2+Пк, а у зонама становања са nословањем до П+1+Пк.
У оквиру блокова породичног становања, планирају се различити модалитети на
основу којих се утврђују услови уређења, грађења и парцелацuје у зависности од положаја
у простору, времену настанка, степену претрпњених траисформација.
8

3а подручје на југоистоку Петроварадина, карактеристична је уситњена структура
парцела као и релативно правилна мрсжа блокова (локалитет Буковачки плато).
Од локалитета Ширине І, Ширине ІІ u Карагачс мрежа блоковаје све неправилнија,
просторна концепција се прилагођава конфигурацији терена, постојећој парцелацији и
саобраћајницама (некатегорисани путеви).
У просторној целини Алибеговац, која до сада није била премет разраде планском
документацијом, начин изградњс у зонама породичног становања ће одражавати
карактеристике природног окружења, склопови физичких структура својом растреситошћу
и малим висинама допринеће специфичном изгледу града на десној обали дунава.
Планом ће се омогућити и одступање од појединих урбанистичких критеријума
(веће површине парцела, становање у оквиру затворених стамбених комплекса, становање
са већим комфором итд.). Тиме се омогућава развој породичног становања вишег
стандарда.
У оквиру зона породичног становања као преовлађујуће намене, дозволени су и
остали комплементарни садржаји као што су садржаји општеградског центра
(угостителство, трговина, занатство...), пословање, јавне службе у складу са просторним
потенцијалом и потребама житезЂа овог дела града.
3а поједине просторне потцелине или блокове, у складу са посебним захтевима
инвеститора, планирају се и специфични комплекси из области туризма и угостителства
(мотели, пансиони за издавање), здравства (приватне клинике), социјалне заштите (домови
за старе), спорта и рекреације (спортски терени тенис
-

и сл.).

Главне путне правце, а нарочито просторне потесе уз државне путеве І и 11 реда и
Буковачки пут, прате пословни комплекси и зоне намењене становању са пословањем и
пословању са становањем. Спратност објеката у овим зонама креће се до П+1+Пк односно
доП+2.
Релативно равномерно у оквиру подручја обухваћеног границом плана, планирају
се зоне намењене општеградском центру. У овим зонама, концентрацијом различитих
садржаја, пре свега пословно трговинског и угоститењског карактера и специфичним
-

уређењем, остварује се улога центра.
Поред ових доминагпних садржаја планирани су и садржаји културе, пословања,
администрације, богомоЈЂе, храмови, јавне службе, становање...
Структура центра је на подручју плана различита, од већих комплекса (простор
циглане) до линијских центара дуж саобраћајница (Буковачки пут).
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Спратност објеката у овим зонама се креће до П+2, а у зависности од положаја у
простору различите су типологије и структуре (од положаја на парцели до обликовања).
На подручју плана, утврђују се комплекси за изградњу објеката и површина јавних
служби, пре свега образовања. У складу са програмским елементима плана и просторним
потенцијалима, планирају сс два комплекса за изградњу основних школа и пет за
предшколске установе.
Планом се оставња могућност за изградњу и осталнх јавних служби (област
образовања, здравства, социјалне заштите) у складу са будућим потребама.
На централном потесу Алибсговца, највеће је учепјће зона намењених туризму,
спорту и рекреацији.

Ове зоне се планирају за лоцирање спортских, угоститењских и објеката за смештај
посетилаца као и различнте забавне, културне садржаје.
У оквиру ових површина дозвојена је изrрадња објеката као што су спортски
центри (спортске дворане и отворенн спортски терени), хотели, кампови, трим
стазе,бициклистичке стазе, скејт паркови итд.
С обзиром на изванредан положај и природне вредности, присуство винограда и
воћњака и традицију виноrрадарске производње, моrуће је развијање винског туризма са
елементима и садржајима неопходним за туристички боравак (обилазак винских подрума
и деrустације, гастрономске манифестације н сл.).
У складу са потребама и захтевима инвеститора, дефинисаће се и комплекси и
конкретни садржаји. Спратност у овим зонама ће се кретати до П+2.
У оквиру локалитета Ширине Г , планира се спортски парк који се намењује за
изградњу вишенаменске спортске хале за мале спортове (кошарка, одбојка, рукомет н сл.)
и спортске терене на отвореном. Спортски терени планирају се укомпоновани у уређење
парковске површине у оквиру којеје могуће лоцирање и угостuтењскнх садржаја у близини
Tepeua.
На крајњем југоистоку rрађевинског подручја, дефиннсан је комплекс који се
реализује под посебнuм условима. Комплекс се планира за садржаје турнзма,
угоститењства и рекреацнје уз претходну сагласност и мuшњење Миннстарства одбране и
регулисање својинских односа.
Од комуналних површина, издваја се комплекс новог градског гробња на
Алибеговцу за потребе дела града на десној обали дунава. Комплекс који се намењује за
гробње, планира се за сахрањивање, главни rробни центар (мртвачнице, сале за
комеморацнју, управну зграду...), парковски обликоване просторе, сакрални трг итд.
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У зависности од просТорног потенцијада, гравитационог подручја и планираног
броја становника, односно да ли се посматра подручје плана или демографско подручје за
десну обалу града, период коришћења се креће од 70 до 88 година са око 2ООО0 гробних
места у оквиру поа где се планира класично сахрањивање.
Поред комплекса гро6ла, на Алибеговцу се планира комплекс гробла за кућне
лубимце као и површина за хидротехнички захват.
На подручју плана, структура зелених површинаје разноврсна. 3аједно са уређеним
поврілинама јавне намене оне чине мрежу повезаних отворених простора (паркови,
скверови и раскршћа, линијско зеленило, улице са дрворедима) и за њих се планира
адекватно уређење: озелењавање, поплочавање тротоара, осветлење, обнавлање
постојећих или изградња нових чесми или фонтана и одговарајућих елемената урбаног
мобилијара (канделабери, корпе за смеће, клупе, информациони стубови, рекламне табле,
ограде, жардинијере, скулптуре и сл!).
На подручју плана планирају се двс парковске површине (на локалитету Ширине
јІI

и комплекс око Римокатоличке цркве Марије Снежне на Текијама).

Систем зеленила употпуњују зоне загптитног зеленила, којима се као зеленим
коридорима успоставла веза између шумског простора залеђа (Национални парк 1TФрушка
г0ра11) и 11Парка института за грудне болести и туберкулозу 1 као и Специјалног резервата
природе Ковилско петроварадински рит1 .
-

Као део зеленог коридора, планира се комплекс парк шуме, димензија утврђених у
складу са показателима о планираном броју становника и фактором приступачности
парковским површинама.
Уређење и коришћење простора на подручју плана се заснива и на начелу заштите
и ревитализације животне средине и градителског наслеђа, природних, културних и
створених вредности.
У културна добра која треба издвојити спадају: споменик културе Римокатоличка
црква Марије Снежне на Текијама и знаменито место споменик на брду нВезирацІ који,
-

с обзиром на атрактивност локације поседује потенцијал да се формира у споменички
комплекс.
Римокатоличка црква Марије Снежне са пејсажно уређеном калваријом, као и
зеленим појасом -зоном урбаних башти са видиковцима, представлаће примарно обележје
урбанистичке целине која је обухваћена Културним пределом Сремских Карловаца. Ова
целина ће чинитијединствен амбијентално- функционални простор који ће симболизовати
западну улазну капију на подручје Културног предела.
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Простор обухваћен траницом плана, налази се у заштитној зони Националног nарка
Фрушка гора и непосредној близини споменика природе 1Парк Института за трудне
болести и тубсркулозу и Специјалног резсрвата природе Ковилско

-

петроварадински

ритT1 .
Заштита природе и животне средине се базира на успоставлању еколошких
коридора дуж Роковог, Буковачког и Заношкот потока, успоставлањем континуитета
зелених површина и обезбеђењу заштите землишта, воде и ваздуха.
За формирање нових елемената урбане структуре и морфологију градског блока
највећи значај имају планирана решења саобраћаја успоставлањс трасе државног пута І
-

2 1, градске главне саобраћајнице и железничка пруга са мрежом објеката у функцији
саобраћаја (петле, надвожњаци, вијадукти, тунел итд.). За железничку npyry (Београд)

Б

-

-

(kelebіa), планира се
државна граница
Суботица
Нови Сад
модсрнизација и реконструкција (дотрадња другог колосека). уз државне путеве утврђена
Стара Пазова

-

-

-

-

су четири комплекса за станице за снабдевањем горивом.

3.2.

Подела подручја на просторне целине

Подручје које је обухваћено планом, представлају целе или делови три просторне
целине како је то утврђено Генералним планом.

1)ЦЕЛИНА БРОЈ 1 површине око 157,37 ћа
-

Простире се између блокова породичног становања Чардака, државног пута ј Б 21,
границе грађевинског подручја Новог Сада и оријентационо положаја некатегорисаног
-

пута који дели простор Алибеговца.
Обухваћен је део просторне целине број ХХујІјј
Чардакі ) .

(І!воцке

-

Староиришки пут

-

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

2) ЦРЛИНА БРОЈ 2 површине око 421,65 ћа
-

Простире се између пута који дели простор Алибеговца, државног nута
21,градске главне саобраћајнице и границе трађевинског подручја.

Римски бројеви и називи просторних целина утврђени на осНову Концепта ГУП-а.
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ј

Б

-

Обухваћенаје у целости просторна целина број ХХІХ Алибеговац
Просторна целина се намењује за: породично становање, туристичко спортско
рекреативне површине, општеградски центар, јавне службе, комплекс са посебним
условима, површину за хидротехнички захват, саобраћајну инфраструктуру, коридоре за
-

-

енергетску инфраструктуру, станицу за снабдевањс горивом, заштитно зеленило.

3) ЦFЛиІТІА БРОЈ 3 површине око 349,58 ћа
-

Простире се између градске главне саобраћајнице, државног пута і Б 21, коридора
100 као и трасе
Беочин, државног пута 11 Л
железничке пруге Пстроварадин
-

-

-

двоколосечне пруге (Београд) Стара Пазова Нови Сад Суботица државна граница
-

-

-

-

-

(kelebіa) (деоница Стара Пазова Нови Сад) односно границе грађевинског подручја Новог
-

Сада у гіравцу истока, југоистока као и са јужне стране.
Обухваћена је у целости просторна целина број ХХХ ( Буковачки плато Ширине
-

Карагача ) и део нросторне целине број ХХУIІ ( Садови ).

-

Намена ове просторне целине је; породично становањс, стамбсни комплекс са
носебним правилима, заштитно зеленило, rіарк, спорстки парк, онштеrрадски центар,
становање са гіословањем, пословни комплекси, пословање са становањем, јавне службе,
верски објекти и обележја, саобраћајна инфраструктура, коридори за снергетску
инфраструктуру, станице за снабдевање горивом.

3.3.

Капацитети простора и биланс површина

Табела: билане површина
НАМЕНА

ћа

%

336,55

35,95

327,48

34, 1 1

0,92

0,98

6,56

0,68

ГРАДСКИ ЦЕНТАУ

15,18

1,62

- општеградскицентар

14,86

1,59

0,32

0,03

СТАНОВАЊЕ
-

породично становање

стамбени
правилима
-

-

комплекс

са

посебним

становање са пословањем

линијски центар
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ЈАВНЕ СЛУЖБЕ (ОБРАЗОВАЊЕ)

5,04

0,54

-

предшколске установе

3,13

0,34

-

основне школе

1,91

0,20

276,19

29,50

10,88

1,17

2,52

0,27

256,56

27,40

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
-

пословање са становањем

-

пословни комплекси

-туристичко-спортско-рекреативне
површине
-

спортски парк

1,89

0,20

-

комплекс са посебним условима

2,43

0,26

станице за снабдевање горивом

1,55

0,16

верски објекти и обележја

0,36

0,04

34,07

3,63

31,04

3,31

-

-

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ
-

гро6ле

-

гробле за кућне њубимце

1,45

0,15

површина за хидротехнички захват

1,58

0,17

140,75

15,03

4,60

0,49

50

0 37

5,24

0,55

127,41

13,60

128,52

13,73

-

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
-

-

парковске површине
јавне зелене
раскршћа...)

површине

-

парк шума

-

заштитно зеленило

(скверови,

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

17,86

- железничкисаобраћај
- друмскисаобраћај
УКУШІО ГРАЋЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
ОБУХВАЋЕНО ПЛАВОМ
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.

1,91

110,66

11,82

б 30

100

Капацитети лростора
Према важећој планској документацији, планирани број становника је 16.500
(површине на југоистоку Петроварадина намењене породичном становању износе 176,75
ћа).
На основу концепта Генералног урбанистичког плана града Новог Сада до 2030.
године учешће површина намењених становању се повећава. Укупно намена становања
износиће 334,96 ћа.
Под претпоставком да је бруто густина становања 40 ст/ћа, планирани број
становника на новим просторима који су намењени породичном становању износи око
6.000.
Укупни просторни потенцијал Алибеговца са подручјем за породично становање на
југоистоку Петроварадина износи 22.500 становннка.
4.

ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
СА НИВЕЛАЦИЈОМ

4.1.

Површинејавне намене
На графичком приказу број 5

План површина јавне намене, саобраћаја и

регулације у Р 1 :5000 приказане су површине јавне намене.
У повргпинејавне намене спадају:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

саобраћајне површине (саобраћајнице, паркинзи, бициклистичке стазе, пешачки
пролази),
железничко подручје,
водно земњиште (потоцн и вододерине),
зелене површине,
парк шума,
предшколске установе,
основне школе,
гробЈЂе,
гробње за кућне њубимце,
поврлина за хидротехничке захвате н
главна мерно-регулациона станица Мишелук .
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4.2.

План регулације површина јавне намене

4.2.1. План регулације ловршина јавнс наменс где јс директна примена
плана генералне регулације
0д целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле површина јавне
намене, према графичким приказима Hnau регулације површина јавне намене са
инфраструктуром у Р 1:1000 и Р 1:2500.
Површинејавне намене у урбанистичким целинама од 1 до 4 намењују се:
1. у урбанистичкој целини 1 (гјрема графичком приказу број 6. 1.2.) за:
саобраћајне површине,
железничкоподручјеи
водно земиште (потоци и вододерине);
2. у урбанистичкој целини 2 (Према графичком приказу број 6.2.2.) за:
железничко подручје и
водно земњиште (потоци и вододерине);
3. у урбанистичкој целиии 3 (према rрафичком приказу број 6.3.2.) за:
водно земјгиште (потоци и вододерине);
4. у урбаиистичкој целини 4 (према графичком приказу број 6.4.2.) за :
саобраћајне поврпгине.
-

-

-

-

-

-

-

Површине јавне намене на локалитетима 2 до 6 намењуј у се :
1. па локалитегу 2 (према графичком приказу број 7.2.) за:
зелене површине;
2. на локалитету 3 (према rрафичком приказу број 7.3.) за :
главну мерно-регулациону гасну ставицу Миглелук ;
3. на локалитету 4 (према rрафичком nриказу број 7.4.) за:
саобраћајне површине;
4. на локалитетима 5 и 6 (према графичком приказу број 7.5.) за:
саобраћајне површине.
-

-

-

-

Планиране регуладионе линије дате су у односу на осовине саобраћајница unu y
односу на постојеће граnице парцела и постојеће објекте. 0совине саобраћајница
дефиннсане су координатама осовинских тачака које су дате на rрафичким приказима.
На површинама осталих намена постојеће rраnице парцела се у највећем обиму
задржавају. Настале промене су углавном услед промене регулационих линија улица.
Грађевинске парцеле се најчешће формирају деобом постојећих ларцела, под условима
датим у овом плану.
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4.2.2. План регулације површина јавне намене на подручјима где је основ
за реајІизацију план деталне регулације
На подручјима где је осНов за реализацију плал деталне регулације површина
јавне намене ће се дефинисати кроз далу разраду плановима деталне регулације када ће
се угврдити и нове регулације у функцији планираних намена.
У плаловима деталне регулације могућа су одступања од планираних регулација
улица у цилу задржавања изграђених објеката на терену, под условом да нису угрожене
јавне градске функције (изградња саобраhајне и комуналне инфраструктуре и објекти
јавне намене).
4.3.

План нивелације

Грађевинско подручје обухваhено планом налази се на надморској висини од
85,50 мдо 237,50 м. Најнижи теренје уз Заношки поток, у најисточнијем делу подручја,
а највиши део јужно од rробла. Подручје је испресецано долинама и потоцима, који се
уливају у дунав, тако да су на неким деловима нагиби терена и преко 20%, што
непосредно утиче на могућиост и услове за изrрадњу објеката.
Плаuиране саобраhајнице су прилагођене терену, са падовима исnод 10%, изузев
на краћим деоницама, где су због конфигурације терена нагиби знатно већи од 10%. Пре
реализације саобраћајница терен је потребно снимити и нивелационо решење
прилагодити постојећем стању уз понітовање основне концегіције плаиа, што
подразумева да су могућа одстучања од датих нивелета.
Плалом нивеладије дати су следећи елементи;
кота nрелома нивелете осовине саобраћајнице;
интерполоваuе коте;
денивелисаnо укрштање.
-

-

-

5.

ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

5.1.

Саобраћајна инфраструктура

Подручје које обухвата план карактерише значајан друмски и железнички саобраћај
који ће се развијати у наредном временском периоду.
друмски саобраћај
Са северозападне стране подручје се ослања на државни пут ІБ 21 (Нови Сад
Рума), а са источне стране на државни rіут 1ј А 100 (Суботица Нови Сад Београд).
-

-

-

-

-

Наведени државни путеви заједно са улицом Буковачки nут представлају део
основне саобраћајне мреже овог дела града преко које се дистрибуира највећи део
моторизованог саобраћаја на градско и ванградско подручје. Овим саобраћајницама одвија
се јавни градски и приградски превоз гіутника.
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На подручју плана извршенаје подела примарне саобраћајне мреже на:
1. Градске магистрале су висококапацитетне саобраћајнице које пролазе кроз
активно градско ткиво и ослањају се на ванградске везне путне правце. Служе
за повезивање садржајно различитих градских целина (рад, становање,
централне зоне).
2. Градске главне саобраћајницеслуже за повезивање појединих делова града са
центрима и зонама актнвности, а у односу на сполну лутну мрежу, могу се
ослањати на путеве регионалног домета. То су капацитетни нотези намењени, у
првом реду, јавном и индивидуалном путничком саобраћају. Своје односе са
другим потезима улuчне мреже остварују у истом грађевинском нивоу, уз
обавезну лримену семафорске сигнализације.
З. Сабирне улице су везни елемент између примарне u секундарне путне мреже.
Њихов задатак је да врше дистрибуцију цилног и изворног саобраћаја у оквнру
компактних урбанистичких целина.
Најзначајнија саобраћајна интервенција на посматраном простору је изrрадња нове
трасе дела државног пута ј Б 21 која представла обилазницу око Петроварадина. Ова
-

траса значајно утиче на nростор уз њу, као и на везу овог nута са осталим nутевима са
којима се укршта. Изградњом ове саобраћајнице повезаће се државни пут І Б 21 (Новн
Сад Рума) са државним лутем П А 100 (Суботица Нови Сад Београд), и дале ка
-

-

-

-

-

северу са ауто путем ј А 1 (међународни пут Е-75).
-

Још једна примарна саобраћајница која је планнрана на обухваћеном простору је
продужетак главне мншелучке саобраћајннце која ће надвожњаком изнад пута Нови Сад
Рума наставити у правцу југоистока и на простору Заноша укрстити са државним путем 11

-

А 100 (Суботица Нови Сад Београд).
-

-

-

Планирано решење саобраћајне мреже заснива се на лостојећој саобраћајној мрежи,
развоју саобраћајне мреже уз постојеће садржаје, као и просторним моrућностима и
оrраничењима развоја уличне мреже и развојем других функција овог nодручја.
У оквиру nопречннх профила свих саобраћајницама планирају се тротоари, а на
rрафичком прнказу број 5 План површина јавне намене, саобраћаја и нивелације
приказане су трасе бнциклuстичких стаза које могу бuти изrрађене или обележене као
издвојене у оквиру попречннх профила улица, у оквиру коловоза, нли у оквиру слободних
зелених површина (туристичко рекрсативне бициклuстнчке стазе).
Планирана мрежа саобраhајница пружа услове за дали развој мреже линија јавног
rрадског саобраћаја. Развој мреже линнја јавног превоза ће се реализовати у складу са
реализацијом планиране мреже саобраћајница и плановнма развоја градског превозника.
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Постојеће станице за снабдевање горивом се задржавају уз могућност
реконструкције и уколико постоје просторне мотућности доградње, а у случају изградње
нових садржаја обавезнаје израда урбанистичког пројекта.
Могућа је изградња станица за снабдевање горивом и на другим локацијама које
нису дефиі-іисане овим планом, али је услов за њихову реализацију израда плана деталне
регулације комплекса станице за снабдевање горивом.
На овом простору стационарни саобраћај решаваће се на парцелама корисника, а у
централним зонама и најавним уличним паркинзима.
Планом се оставла могућност изградње површинских кружних раскрсница где за
То ПОСТОЈС потребе и лросторне могућности, а према условима који су наведени у делу
,,Услови грађења саобраhајне
Све саобраћајнс површине које ће се спроводнти на осі-іову овог плана, дефинисане
су у графичким приказима бр. 6.1.1. до 4.4.2. (Урбанистнчке целинс 1 до 4), бр. 7.1. до 7.6.
(Локалнтети 1 до б) и у оквиру попречних профила улица у Р 1: 200.
Железнички саобраћај:
Уз нсточну границу овог подручја ослања се електрифицнрана пруга (Београд)
Стара Пазова Нови Сад Суботица државна граница (kelebіa), којаје део Коридора

-

-

-

-

-

Х. Северну границу обухваћеног простора представла пруга Петроварадин Беочнн.
-

Планирана железннчка инфраструктура има за цињ да у наредном временском
периоду гіодигне квалитет, брзнну н ниво услуге железничког саобраћаја.
Развој железнице на обухваћеном простору омогући ће квалитетнији превоз путннка
и робе и обезбедити квалитетнс везе са Новим Садом, Сремскнм Карловцима, Беочином,
Београдом...
Електрифицнрана једноколосечна пруга (Београд)
Суботнца

-

државна граница

-

-

Стара Пазова

-

Нови Сад

-.

(keІebіa), планирана је да буде двоколосечна, а траса ове

пруге на делу од Сремских Карловаваца до Петроварадина планира се источно уз постојећу
пругу на удалености до 85 nі.
Неелектрифицирана једноколосечна железничка пруга Петроварадин
планиранаје за реконструкцнју и слектрификацнју по постојећој траси.

-

Беочин

Услови грађсња саобраhајне инфраструіпуре
За изградњу новнх и реконструкцију постојећих саобраћајних површина обавезно
је поштовање одредби:
Заіона о јавннм путевима (?IСлужбени гласник РС , бр. 101/05, 123/07,
-

101/11, 93/12 н 104/13),
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Захона о безбедности саобраћаја на путевима (TTслужбени гласник РС , бр.
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 УС, 55/14, 96/15 др. закон и 9/16 УС),
Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраhаја морају да
испуњавају путнн објекти и други елементи јавног пута ( Службенн
гласник РСТ!, број 50/11),
Закона о железници (,,Службени гласник РС бр. 45/13 и 91/15) и
-

-

-

-

-

Закон о безбедности и интероперабилности железнице ( Службени гласник
РС!! број 92/15).

Основ за реализацију дела државног пута ІБ-21 је план деталне регулације. С
обзиром даје донесен План деталне регулације инфраструктурног коридора државног пута
јБ-21 на административном подручју Града Новог Сада, саобраћајно реіпењс из наведенот
плана деталне регулације у потпуностије имплементирано у овај план.
Приликом изградње саобраћајннх приклучака, приступа или било каквих
ннтервенција на катастарској парцели државног пута јјА-100, неопходно је затражити
саобраћајно техничке услове и сагласности од стране ЈП Путеви Србијет!.
За изгралњу продужетка главне мишелучке саобраhајнице, претходноје потребно
израднти план деталне регулације за који је обавезна израда генералног пројекта са
претходном студијом оправданости.
У хијерархији примарнс мреже на нивоу овог плана препоручује се ширина
регулација улица за:
градску магистралу іиирине попречног профила од 30 до 60 м,
-

градску главну саобраћајнuцу шнрина попречног профила од 1 5 до 50 м и
градску сабирну улнцу шнрине попречног профнла од 8 до 30 м.
Ове ширине представњају основу, а њихов дефинитиваu профил одредиће се
разрадом делова територије обухваћене овнм планом.
-

-

Тачан положај бициклистичких стаза и тротоара може одступати од траса датих у
rрафнчким приказима или у попречним профилима улuца, у цилу квалитетнијег решења,
очувања постојећег растиња, положаја аутобуских ниша и канала за одводњавања
атмосферских вода. Такође, оставла сс моrућност изградње тротоара и бициклистичких
стаза иако ове саобраћајне површине нису уцртане у графичким приказима или у
карактеристичном попречном профилу. Наведена одступања могућа су само у оквиру
постојећих и планираннхјавних површина.
Тротоаре и паркннге израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча који
могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена
саобраћајних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну сврху
код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација). Коловоз и
бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним застором.
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Паркинзи могу бити уређени и тзв перфорираним, префабрикованим, танкостеним
пластичним плочама или сличним елементима који обезбеђују услове стабилности
подлоге, довоњне за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање ниског
растиња.
Изградњу паркинга извршити у складу са ЅRPЅ U.Ѕ4.234 којим су дефинисане мере
и начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања. У оквиру
паркиралишта, где је то гіланирано, резервисати простор за дрвореде по моделу да се на
четири паркинг места планира по једно дрво. Такође је потребно извршити резервацију
паркинга у складу са ЅRРЅ U.А9.204 који се односи на просторне потребе лица са
отежаним кретањем.
На местима где то услови дозвоњавају могућа је изградња уличних паркинга (иако
нису уцртанu у графичким приказима) уз обавезно задржавање и заштиту постојећих
појединачнuх стабала или дрвореда.
На прелазу тротоара преко коловоза u дуж тротоара извршити типско партерно
уређење тротоара у складу са ЅRPЅ U.А9.202 који се односи на несметано кретање лица са
посебним потребама.
Најмања ширина коловоза која је nланом предвиђена је 5 м за двосмерне и З м за
једносмерне саобраћајнице Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су мuнимапно б
м. На саобраћајницама где саобраћају возила ЈГПП-а радијуси кривина треба да су 12 м.
Тротоари су мuнималне ширине 1,6 rn, док двосмерне бициклистичке стазе морају бити
ширине 2 м, аједносмерне 1 м.
Саобраћајнu улови за кружну површинску раскрсницу;
да има максимално 2+2 саобраћајне траке,
да су прилазни краци подједнако оптерећени,
да нама семафорске сигнализације,
да се захтева већи ниво безбедности у саобраћају,
да постоје просторне могућности за изградњу кружне раскрснице,
да се поставњају на раскрснuцама које су мало или средње оптерећене:
1.максимаnно 3400 возuла!
сат у самој раскрсници или
2. максимално 2400 возила!
сат по једном прилазу.
Станице за снабдевање горивом могу бити изграђене са ужим или ширим садржајем.
Под ужим садржајем станице за снабдевање горивом подразумевају се следећи
садржаји:
-

места за истакање за све врсте горива,
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-

-

-

-

манипулативна површина,
цистерне,
систем цевовода,
отвори за пуњење и преглед цистерни,

-

продајни и пословни простор у функцији станице за снабдсвање горивом,

-

надстрешница.

Под ширим садржајем станице за снабдевање подразумева се ужи садржај станице
за снабдсвање горивом, уз додатак следећих садржаја:
-

-

перионице,
сервисне радионице,

-

угоститењства,

-

паркинга.

Ако је станицу за снабдевање горивом са ужим садржајем могућс изградити у
оквиру постојеће парцеле пута, основ за изградњује урбанистички пројекат, уз прибавњање
сагласности управњача јавног пута. У свим другим случајевима захтева се израда плана
дстањнс регулације.
Станице за снабдевање горивом се на просторима гіредузећа, у цизу обавњања
њихове делатности, могу градити на основу плана, којим се уређује изградња у оквиру
основне намене, уз поштовање саобраћајних и прописа који регулишу безбедност њиховог
коришћења и спречавања угрожавања окружења.
Најмања удањеност прилаза станице за снабдевање горивом од суседне раскрснице
је 25 м.
Услови за прикњучење на саобраћајну мрежу
Прикњучење корисника на примарну путну мрежу планира се само са једним
прикњучком, а уколико корисник има више засебних улаза (целина), може имати независне
прикњучке. У случају да се објекат може приклучити и на секундарну мрежу, прикњучак
се по правилу даје на секундарну мрежу.
Простор у североисточном делу, чији је основ за реализацију овај план, налази се уз
Карловачки друм који чини део државног пута јјА-100. Приликом изградње саобраћајних
прикњучака, приступа или било каквих интервснција на катастарској парцели овог пута,
неопходно је затражити саобраћајно техничке услове и сагласности од стране ЈП іІпутеви
Србије . Овај услов неће бити на снази након изградње нове трасе дела државног пута ІБ-

22

21 која представва обилазницу око Петроварадина, чиме ће се наведена деоница
прекатегорисати и неће чинити део државног гіута.
Железнички саобраhај
Утврђују се општи услови уређења и rіравила грађења железничке саобраћајне
инфраструктуре.
Пружни појас јесте простор између железничких колосека, као и поред крајњих
колосека, на одстојању од најмање 8 м у атару, а у грађевинском подручју од најмање бм,
рачунајући од осе крајњих колосека.
3аштитни пружни појасје земњишни појас са обе стране пруге, у ширннн од
100 тп, рачунајући од осе крајњих колосека.
На растојању већем од 8м н мањем од 25 м (јачунајући од осе крајњих колосека)
могуће је планирати уређење простора изградњом саобраћајних површина као и зелених
површина при чему треба водити рачуна да високо растиње мора бнти на растојању већем
од 10 пі.
У заштитном пружном појасу не смеју се планирати зграде, постројења н други
објектн на удањеностu мањој од 25 м рачунајући од осе крајњих колосека, осим објеката у
функцији железничког саобраћаја.
У заштитном пружном појасу на удањености већој од 25 м рачунајући од осе
крајњег колосека могу се градити зграде, поставлати постројења н уређаји и градити
пословни, помоћни и слнчни објекти само на основу издате сагласности Железнице
Србије а. д.
Размак између два укрштања железничке инфраструктуре и јавног пута не може да
буде мање од 2000 м оснм уз сагласност Железнице Србије а.д.
Сви елементи друмскнх објеката који се укрштају са пругом морају битн усклађени
са елементима пруге на којој се ови објекти планирају. Висина доњих ивице конструкцuје
друмског надвожњака изнад пруге биће дефинисана у оквиру посебннх техничких услова
које издаје Железнице Србнје а д
Постојећи пружни прелаз (укрштај Улице Крајишка са железничком пругом
Петроварадин Беочнн, могућеје задржати уз услове и сагласност Іжелезница Србије .
-

3а било какве интервенција на железничкој саобраћајној инфраструктури, услове и
сагласност затражити од іинфраструктура железнице Србије!і а. д..
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5.2.

Водна инфраструктура

Снабдевање водом
Снабдевање водом биће решено преко постојеће и планиране водоводне мреже која
ће функционисати у оквиру водоводног система Града Новог Сада.
На предметном простору постоји доводник воде за Сремске Карловце профил
250 мм из правца Петроварадина, као и нови доводник воде из правца резервоара
Uинститутт! ка Карагачи и Сремским Карловцима, профила 300 мм.
Изграђенје део примарног водовода профила О 200 шгп који представла везу базног
резервоара виших зона сремске стране !іИнститутт! (кота прелива резервоара 145 м н.В.,
запремине 15.000 м3) и дистрибутивне мреже у Петроварадину.
У Улици Крајишкој и Буковачки пут постоји водоводна мрежа профила О 150 мм.
У јужном делу простора постоји доводник воде за населе Буковац профила
О 150 мм са прекидном комором.
Секундарна водоводна мрежа изграђена је у делу Карагаче и у делу код планираног
гробјЂа на Алибеговцу.
Планом се предвиђа изградња резервоара воде Алибеговац на коти 204 м н.в. и
хидрофорског постројења, које ће омогућити снабдевање водом потрошача изнад коте 160
м н.в..
Основ за реализацију комплекса резервоара і?Алибеговац!і биће план детане
регулације који ће се израдити према посебним условима ЖП Водовод и канализацијаі!.
У складу са нивелационим карактеристикама терена и висинским распоредом
резервоара секундарна водоводна мрежа биће поделена у три висинске зоне на
Алибеговцу, две висинске зоне на Карагачи и Ширинама и то на следећи начин:
Алибеговац
ј зона снабдевања водом биhе до коте 120 м н.в., а неравномерност потрошње
изравнаваће се из резервоара ііинститут!? са котом прелива од 145 м н.в. (међу зона
Петроварадин);
јј зона снабдевања водом биће од коте 120 до 160 м н.в., а неравномерност
потрошње изравнаваће се из резервоара ііТатарско брдоT са котом прелива од 187 м н.в.;
ІП зона снабдевања водом биће од коте 160 до 210 м н.в., а неравномерност
потрошње изравнаваће се из планираног резервоара ііАлибеговацті са котом од 204 м н.в.;
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Карагача
ј зона снабдевања водом биће до коте 120 м н.в., а неравномерност потрошње
изравнаваће се из резервоара Институт (међу зона Петроварадин);
11 зона снабдевања водом биће од коте 120 до 160 јп н.в., а неравномерност
ітотрошње изравнаваће се из резервоара Татарско брдо ;
Подвезирац и Ширине
ј зона снабдевања Водом биће до коте 120 м н.В., а неравномерност гіотрошње

изравнаваће се из резервоара институтf! (међу зона Петроварадин);
П зона снабдевања водом биће од коте 120 до 160 м н.в., а неравномерност
потрошње изравнаваће се из резервоара Татарско брдо .
Планира се изградња примарне водоводне мреже профила О 200 мм у продужетку
постојећег доводника воде за Петроварадин.
Примарна водоводна мрежа профила О 150 мм изградиће се у делу Карагаче у
оквиру І висинске зоне снабдевања водом, односно у делу Алибеговца у оквиру 11 висинске
зоне снабдевања водом.
Секундарна водоводна мрежа профила О 100 мм изградиће се у свим постојећим и
планираним улицама где то околна намена простора захтева, повезаће се на примарну
мрежу и својим капацитетом задоволиће потребе за водом будућих корисника.
Планом се омогућава реконструкције постојећих инсталација водоводне мреже и
њихово измештање у регулацији будуће улице, а према планираном распореду инсталација.
Уз водоводну мрежу која се налази на осталом грађевинском землишту планира
се заштитни појас ширине 1 м обострано, мерено од осовине цевовода. У овом појасу
забрањенаје изградња објеката високоградње и садња дрвећа.
На подручју обухваћеним планом могуће су различитости по питању носивости и
стабилности терена.
На подручјима где стабилност терена није доволно истражена, а постоји
оправдана сумња да би реализација инсталација водовода могла да поремети постојећу
стабилност, не препоручује се rрадња истих док се не дефинише укупна стабилност,
односно, не обаве адекватни санациони радови који би садржали и услове извођења и
експлоатације инсталација водовода. Ово се посебно односи на спровођење техничких мера
и активности на будућој мрежи водовода, а у цилу превенције и елиминације погоршања
карактеристика стабилности терена.
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За потребе заливања и одржавања зеленила, омогућава се изградња заливних
система са захватањем воде из подземних водоносних слојева.
Положај постојеће и планиране водоводне мреже дат је у графичком приказу
!!План водне инфраструктуре у размери 1 :5000.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојеће и
планнране канализационе мреже сепаратног типа.
Примарна канализациона мрежа профила О 600 мм изграђена је у делу државног
пута ј Б 21, односно у улици којаје паралелна са државним путем.
-

уз Буковачки пут постоји примарна канализациона мрежа профнла О 400 мм
преко које се отпадне воде насења Букавац одводе према канализационом систему
Петроварадина.
Отпадне воде, са простора обухваћеног nланом, ће се преко планиране
канализационе мреже одводити према постојећој примарној канализационој мрежи
Петроварадина.
Дуж државног пута јјА-100 гіланира се изградња гіримарне канализационе мреже
отпадних вода профнла О 300 мм, на коју ће бити оријентисана секундарна мрежа са
просотра Ширнна 11 и Буковачког платоа.
Отпадне воде дела Карагаче и Алибеговца биће оријентисане ка постојећој
канализационој мрежи профила О 600 мм.
Отпадне воде са дела Карагаче биће оријентисане на постојећу канализациону
мрежу профила О 400 мм.
Секундарна канализациона мрежа отпадних вода биће профила О 250 мм и
изградиће се у свим постојећим и планираним улицама где то намена околног простора
захтева.
36ог савладавања висинских разлнка терена планира се изградња црпних станица
отпадних вода.
Црпне станице биће шахтног типа и реализоваће се у оквиру nланиране регулације
улице. Тачан положај црпних станица дефинисаhе се у плановима деталне регулације,
односно кроз израду пројектно-техничке документације.
уз гіостојећу канализациону мрежу која се налази у осталом грађевинском
землишту, планирају се заштитни појасеви који су дати у графичком приказу План водне
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инфраструктурет . У овом појасу забрањена је изградња објеката високоградње и садња
дрвећа.
до изградње тпаниране канализационе мреже отпадних вода, исте ће се одводити у
водонепропусне септичкејаме на парцелама корисника.
Посебно се инсистира на водонепропусности како би се спречило загађење
подземних водоносних слојева и нарушавање стабилности терена.
Атмосферске воде ће се преко отворене или зацевлене уличне канализационе мреже
одводити према Роковом, Буковачком и погоку Заногп, а све у складу са хидрауличким и
просторним могућностима.
За атмосферске воде са потенцијално заулених и запрланих површина предвиђа се
пред третман на сепаратору ула и таложнику пре упуштања у реципијенте.
Условлава се да квалитет атмосферске воде, која се упушта у потоке буде
минимално 11 класе вода, по категоризацији водотока.
Планом се омогућава уређење и регулисање потока у свему према условима
надлежног водног органа и Покрајинског завода за заштиту природе.
Планирају се заштитни појасеви уз потоке и вододерине ширине 5 м мерено од
горње ивице потока, обострано. У овом појасу забрањена је изградња објеката и садња
дрвећа.
На подручју обухваћеним планом могуће су различитости по питању носивости и
стабилности терена.
На подручјима где стабилност терена није доволно истражена, а постоји оправдана
сумња да би реализација инсталација канализације могла да поремсти nocrojehy
стабилност, не препоручује се градња истих док се не дефинише укупна стабилност,
односно, не обаве адекватни санациони радови који би садржали и услове извођења и
експлоатације инсталација канализације. Ово се посебно односи на спровођење техничких
мера и активности на будућој мрежи, а у цилу превенције и елиминације погоршања
карактеристика стабилности терена.
Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је у графичком приказу
број 8 План водне инфраструктуре у размери 1:5000.
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Правила уређења за водну инфраструктуру
Услови за изградњу водоводне мреже
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе
линије у уличном фронту, по могућности у зеленом појасу једнострано или обострано
уколикоје уличнифронт гпириод 20 м.
Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се поставЈћају 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 инфраструктуре је од 0,7 до 1,0 гл, а вертикално растојање водоводне мреже од
других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 м.
3адате вредности су растојања од споњне ивице новог цевовода до споњне ивице
инсталација и објеката инфраструктуре.
Уколико није могуће испоштовати тражене услове пројектом предвидети
одговарајућу заштиту инсталација водовода.
Није дозвоњено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње;
минимално одстојање од темења објеката износи од 1,0 м, али тако да не угрожава
стабилност објеката.
Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 м мерено од коте терена, а на
месту прикњучка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикњучка свести на
дубину постојећег цевовода.
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од
ширине пута за мин. 1,0 м од сваке стране.
На траси новог дистрибутивног водовода предвидсти одговарајући број хидраната
у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.

Водоводни прикучци
Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикњучком објекта на јавни
водовод.
ПрикЈБучак најавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава
се у склоништу за водомер, закњучно са мерним уређајем.
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Пречник водоводног прикзјучка са величином и Типом водомера одређује ЖП
Водовод и канализација на основу претходно урађеног хидрауличког прорачуна
унутрашњих инсталација за објекат, а у складу са техничким нормативима, Одлуком о
условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке оде
и уклањања вода (ІІСлуж6ени лист Града Новог Сада , бр. 60/10, 8/11 исправка, 38/11,
-

13/14 и 5 9/16) и Правилником о техничким условима за прикњучење на технички систем за
водоснабдевање и тешички систем канализације (ІІСлужбени лист Града Новот Сада , број
13/94).
Прикњучењс стамбених објеката врши се минималним пречником DN 25 мм.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан
прикЈБучак.
Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за породичне стамбене и
пословне објекте, поставЈbају се у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван
објекта у парцели корисника 0,5 м од регулационе линије.
За вишепородичне стамбене објекте водомери, за мерење потрошње воде се
поставњају у шахтовима лоцираним ван објекта у парцели корисника 0,5 м од регулационе
линије и у просторијама за водомере лоцираним унутар самог објекта која мора бити
лоцирана уз регулациону линију гірема уличној водоводној мрежи са које се даје
прикњучак.
Код изградње пословних објеката површине преко 150 м2 код којих је потребна
изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима
противпожарне полиције) израђује се прикњучак пречника DN 63 мм, са монтажом
водомера DN 50 mnі.
Код изградње пословних објеката код којих је неопходна споњашња хидрантска
мрежа врши се прикњучење објеката пречником максимално DN 1 10 мм, са монтажом
водомера DN 100 rnm.
Уколнко се планира обједињена водоводна мрсжа хидрантске и санитарне воде
потребно је на прикзіучку уградити комбинован водомер.
Извођење прикњучка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности
Ј}ЈІ Водовод и канализадија Нови Сад.
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Услови за изградњу канализационе мреже
Трасу мреже канализације полагати у зонијавне површине између две регулационе
линије у уличном фронту једнострано или обострано уколико је улични фронт шири од
20 м!
Минимални пречник отпадне канализацијеје О 250 мм.
Трасе канализације се поставлају тако да задоволи прописана одстојања у односу
на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката
инфраструктуреје од 0,7 до 1,0 м, а вертикално 0,5 м.
Није дозволено nолагање канализације испод објеката високоградње; минимално
одстојање од темела објекта износи 1,0 м, али тако да не угрожава стабилност објеката.
Сви објекти за сакуплање 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 м, мерено од горње
ивице цеви (уз испуњење услова приклучења индивидуалних објеката), а на месту
прикњучка новопланираног на постојећи цевовод, дубину приклучка свести на дубину
постој ећег цевовода.
На траси предвидети изградњу доволног броја ревизионих шахтова на
прописаном растојању од 160-200 DN, a максимум 50,0 м.

Канализациони приклучци
Прикњучак на канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у
ревизионом шахту.
Пречник кајјализационог приклучка одређује ЈКП Водовод и канализацијаІ, а у
складу са типом објекта, техничким нормативима, Одлуком о условима и начину
организовања послова у вршењу хомуналних делатности испоруке водс и уклањања вода
(ІІСлужбени лист Града Новог Сада , бр. 60/10, 8/11 исправка, 38/11, 13/14 и 59/16) и
-

Правилником о техничким условима за приклучење на технички систем за водоснабдевање
и технички систем канализације ( Службени лист Града Новог Сада , број 13/94).
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикњучити на
канализациону мрежу, акоје она изграђена.
Приклучење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 160 мм.
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Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5 м од регулационе линије
парцеле.
Индусгријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне материја,
могу се приклучити на канализациону мрежу само ако се испред приклучка угради уређај
за пречигзіћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у
канализацију.
Објекат који се водом снабдева из сопственог извориіпта може се прикњучити на
фекалну канализацију ііод условом да постави водомер за мерење исцрііњене воде.
Приклучење нодрумских и сутеренских просторија, као и базена на
канализациони систем дозвојава се само преко аутономног постројења препумпавањем.
За решавање одвода угіотреблених вода поступити по Одлуци о санитарнотехничким условима за испуитање отпадних вода ујавну канализацију (,,Службени лист
Града Новог Сада , бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 др, одлука).
-

Заулене атмосферске воде са манипулативних површнна као и воде од прања и
одржавања тих површина (претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном мрежом
спровести кроз таложник за механичке нечистоће и сенаратор уња и мастн и лаких течности
и тек потом испуштати у реципијент.
Санитарно-фекалне отпадне воде моrу се без іјречишћавања испуштати у јавну
канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног
предузећа.
Технолошке воде се могу испуштати ујавну канализацију. Зависно од потреба код
загађивача предвидети изградњу уређаја за предтретман технолошкнх отпадних вода, тако
да њихов квалитет задовоњава 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 н рокQвима за
њихово достизање, Прилог 2, Глава 111, Табела 1 ( Службени гласник РС!, бр. 67/11, 48/12
н 1/16).
Извођење приклучка канализације, као u његова реконструкција су у
надлежности ЈКП !!Водовод u каиализација Нови Сад.

Водни услови
дуж обала потока мора се обезбедити стално проходна и стабилна радноинспекциона стазе шuрине минимум 5,0 м, за пролаз и рад грађевинске механизацuје која
ради на одржавању потока. У овом појасу не могу се градити никакви објекти, поставлати
ограде и слично.
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3а полагање инфраструктуре на водном земњишту, у експропријационом ііojacy
потока, по траси која је паралелна потоку, инсталацију положиТи по линији
експропријације или минималном растојању до исте (до 1 м), тако да међусобно (управно)
растојање између инсталација и ивице обале nотока буде најмање

5,0

м у грађевинском

реону.
Уколико се планира поставњање подземне инфраструктуре на земњишту изван
експропријационог појаса потока (кадаје піирина експропријације мања од 5,0 nі), по траси
која је паралелана са потоком, инсталацију nоложити тако да међусобно (управно)
растојање између трасе и ивице потока буде минимум 5,0 м (члан 133. Закона о водама,
тачка 8.).
Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1,0 м испод нивоа терена
и мора подносити оптерећења тешке механизације којом се одржава поток, а саобраћа
приобалним делом. Кота терена је кота обале у зони радно инспекционе стазе. Сва
евентуална укртптања инсталација са потоком, планирати под углом од 90°.
За лоцирање објеката у зони потока, услов је да се у појасу ширине мин. 5,0 м од
ивице обале потока, не могу градити никакви надземни објекти. У овом појасу се не може
депоновати материјал, нити се могу кретати уговаривачи, камиони и сл.
Саобраћајне површине планирати изван зоне експропријације потока. Уколико је
потребна саобраћајна комуникација повезивање, леве и десне обале потока, исту је
могуће плалирати уз изградњу пропуста мостова. Пројектним решењем пропуста
моста мора се обезбедити статичка стабилност истог и потребан протнцај у профилу
пропуста моста у свим условима ра,ца система. Конструкцију и распон пропуста моста
прилагодити условима на терену и очекиваном саобраћајном оптерећењу.
У потоке, на подручју обухваћеном планом, могу се упуштати атмосферске и
друте пречишћене воде уз услов да се преіходно изврши анализа да ли и под којим
условима постојећн потоци могу да приме додатну количину атмосферских вода, а да не
дође до преливања из потока по околном терену.
На месту улива атмосферских вода у поток предвидети уливне грађевине које
својим габаритом не залазе у протицајни профил потока и не нарушавају стабилност
обале. Испред улива атмосферских вода у поток, предвидети изградњу таложника и
решетки ради отклањања нечистоћа.
-

-

-

-

-

Граница и намена земњишта на које право коришћења, односно право управњања,
има ЈВП Воде Војводине Нови Сад, не може се мењати без посебне сагласности овог
предузећа.
Услови заштите вода дати су у nододењку 6.4. Мере заштите и унаnређења животне
средине.

32

5.3.

Енергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом

Ово подручје ћс сс снабдевати електричном енергијом из јединствејіог
електроенергетског система. Основни објекти за снабдевање биће трансформаторска
станица (ТС) 110/20 kV ,,Нови Сад 6 која се налази у источном делу подручја и планирано
које ће се налазити на месту садашње ТС
разводно постројење (РП) 20 kV
Из ТС ,,Нови Сад 6 и РП 20 ку полазиће 20 КУ мрежа до
35/10 kV
трансформаторских станица 20/0,4 kV, a од ових ТС полазиће мрежајавнеог осветњења и
нисконапонска 0,4 kV мрежа до објеката, чиме ће се обезбедити квалитетно и поуздано
снабдевање електричном енергијом свих потрошача на подручју.
до планираних објеката потребно је изградити прикњучке од постојеће или нове
мреже, као и потребан број трансформаторских стаіица, Нове ТС се могу градити као
слободностојеhи објекти на парцелама свих намсна, у складу са важећом законском и
техничком регулативом. Нове ТС се могу градити и у оквиру објеката, у приземњу објекта.
Свим трансформаторским станицама потребно је обезбедити колски прилаз ширине
минимално 3м (и висине минимално 3,5м, у случају постојања пасажа) ради обезбеђења
интервенције у случају ремонта и хаварије. Локације нових ТС на просторима који се
спроводе плановима деталне регулације ће бити дефинисане приликом израде тих планова.
На подручјује могућа изградња надземне мреже и стубних ТС, а на просторима планиране
изградње потребно је изградити и инсталацију јавног осветњења. У попречним профилима
свих саобраћајница планирани су независни коридори за пролаз електроенергетских
каблова. На подручју планираног парка (урбанистичка целина 3) потребно је изградити
инсталацију осветњења и декоративне расвете.
далековод 35 ку ТС !тнови Сад 1T-TC ІІпетроварадин!! и 20 ку водове на подручју
је могуће демонтирати и изrрадити у регулацијама саобраћајница, према условима ЕПС
дистрибуција, огранак !іЕлектродистрибуција Нови садІ?. Након престанка рада, односно
демонтаже далековода 35 kV, укинуће се и његова заштита. до тада услови заштите се
морају поштовати, односно није дозвоњена изградња објеката за становање и боравак њуди
унутар заштитног енергетског коридора, осим уз услове и сагласност ЕПС дистрибуција,
огранак Електродистрибуција Нови СадІі
Преко подручја прелазе 110 kV далеководи (број 104/6 ТС ,,Инђија - ТС ,,Нови Сад
б , број 104/7 ТС ,,Нови Сад 6- ТС ,,Нови Сад 1, број 124/1 ТС ,,Нови Сад 1- ТС ,,Рума
1) са својим заштитним коридорима.
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Око далековода 110 kV je дефинисан заштитни коридор који износи укупно 50 м и
у коме није дозвоњена изградња објеката, извођење других радова, нити засађивање дрвећа
и другог растиња осим уз следеће услове и сагласност ,,Електромрежа
1) сагласност се даје на Елаборат који инвеститор планираних објеката треба да
обезбеди, а који израђује овлашћена пројектна организација;
2) садржај Елабората и мере које се прогјисују приликом пројектовања и пре и за
време извођења радова прописује власник инсталације, а на основу важећих закона,
правилника и техничких прописа.
Према Плану развоја преносног система за период од 2017. године до 2026. године
изграђеном од стране ,,Електромрежа

А

д

планирана је изградња новог

когенерационог гасно-парног блока велике снаге и енергетске ефикасности. Приклучење
овог производног капацитета сагледава се на 110 kV напонском нивоу на локацији
гіостојеће ТЕ-ТО Нови Сад уз изградњу два нова далековода 1 10 kV према ТС ,,Нови Сад
3 као и нови двоструки 110 kV TE-TO Нови Сад ТС ,,Нови Сад 6 (дужина око 10 km).
-

далеководи 1 10 kV који пресецају средишњи део подручја (од ТС ,,Нови Сад 6)
задржавају своју трасу уз могућност реконструкције, санације и адаптације. Траса
планираног далековода 110 kV koja je уцртана у rрафичком приказу План енергетске
инфраструктуре и електронских комуникација је оријентациона, а тачна траса ће се
одредити кроз израду плана деталне регулације.

Услови за приклучење на електроенергетску мрсжу
Приклучење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом приклучка
који се састој u од прикњучног вода, кабловске прикњучне кутије (КПК) и ормана мерног
места (ОММ). Приклучни вод изградити подземно или надземно, од постојећег или
планираног вода у улици, или директно из трансформаторске станuце. детањније услове за
прикњучење и изградњу приклучног вода и положај KHK u OMM-a прибавити од ЕПС
дистрибуција , огранак Електродистрибуција Нови Сад.

Снабдевањс топлотном снергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из градског гасификационог
система. Основни објекат за снабдевање из гасификационог система биће (главна) мернорегулациона станица (ГМРС) ,,Мишелук до које се гас допрема са гасовода високог
притиска МГ-02 Госпођинци-Беочин који представња огранак магистралног гасовода за
сремску страну града. Овај гасовод, као и разводни гасовод РГ-02-09 према
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Сремским Карловцима, са својим заштитним коридором гіредставЈћају значајан
ограничавајући фактор за изградњу на околном подручју, као и за постојеће објекте који су
изграђени унутар коридора. Планира се прелазак овог гасовода на средњепритисни ниво и
измештање у делу трасе који прелази јіреко подручја државног пута 16 реда бр. 21. Такође,
измештање будућег гасовода средњег притиска могуће је и на другим деловима трасе, у
регулацији постојећих и планираних улица, уз услове и сагласност ЈП Србијагас . Након
преласка гасовода на средњи притисак укида се заштитни коридор гасовода, а до тада се
морају поштовати услови заілтите, односно забрана изградње нових објеката у његовом
коридору.
Све ГМРС ће постати мерно-регулационе станице (МРС), од којих ће бити могућа
изградња мреже средњег прнтиска до нових МРс, као и дистрибутивне мреже. Нова мрежа
средњег притнска, мерно-регулационе гасне станице и дистрибутивна мрежа градиће се
сукцесивно, у реrулацијама саобраћајница и на јавннм површннама (МРС), пратећи нову
изградњу на подручју. Локације нових МРС на просторима који се спроводе плановима
деталне регулације ће бити дефинисане приликом нзраде тих планова. део подручја
(Буковачки плато н околина) ће се и дале снабдевати са гасоводне мреже Петроварадина.
У случају захтева за већим количинама топлотне енергије (код пословно-производних
садржаја) моrућаје изградња гасовода средњег притиска н сопствених МРС на парцелама
корисника. Сви будући објектн имаће могућност прикњучења у гасификациони систем, као
и могућност снабдевања из сопствених топлотнuх извора који не утичу на загађење
животне средине.
Огранци гасовода високог притиска према ГМРС Слога и према Сремској
Каменици су у графичком прнказу !!План енергетске инфраструктуре и електронских
комуникација уцртани оријентационо јер не постоје званични подаци у катастру.

Услови за приклучење на гасоводну мрежу
ПрикЈБучење објеката у гасификационн снстем решити изградњом гасног
прикучка од постојеће гасоводне мреже до мерно-регулационог сета. У случају потреба
за већнм количинама топлотне енергије снабдевање решитн нриклучењем директно на
гасовод средњег притиска н изградњом соnствене мерно-регулацноне гасне станице.
деталније услове за прикучење прибавити од надлежног дистрибутера.
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5.3.1. 06новливи изворн енергије
На овом подручју постоји могућност примене и употребе обновњивих извора
енергије.
Соларна енергија
Пасивни соларни системи дозвоњава се доградња стакленика, чија се површина
не рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се побоњшава
енергетска ефикасност објекта. Код објеката свих намена на фасадама одговарајуће
оријентације поред стакленика дозвоњава се примена осталих пасивних системаваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.
соларни системи за сопствсне потребе и
Акмиени соларнu системи
комсрцијалну употребу могу се поставњати под следећим условима:
постојећи и планирани објекти- на кровним површинама и фасадама објеката,
где просторно-технички услови то дозвоњавају; на плаиираним објектима
фасадни елементи могу бити изграђени од блокова са интегрисаним соларним
паиелима; на објектима под заштитом, соларни системи се могу поставзЂати
само уз сагласност надлежног Завода за заититу споменика културе
површине јавне намене на стубовима јавне и декоративне расвете и за
потребе видео-надзора (у регулацијама улица, на комуналним површинама, у
оквиру дечјих игралишта и спортских терена), за осветњење рекламних паноа
и билборда, за саобраћајне знакове н сигнализацију, на елементима урбаног
мобилијара (надстрешнице за клуле, аутобуска стајалишта и сл.); на стајаћој
воденој површинu (као плутајући елементи) уз дозволу надлежног
водопривредног предузећа;
објекти саобраћајне инфраструктуре као пратећи садржај дозвоњава се
поставЈЂање фотонапонских панела за потребе осветњења, сuгнализације u
видео-надзора путева, надвожњака и објеката у фулкцији путног објекта; на
путним објектима као што је мост, надвожњак, тунел и сл. дозвоњава се
поставњање фотонаnонских панела по претходно прибавњеној сагласности
управњачајавног пута; у заштитном појасу поред јавног пута по претходно
прибавњеној сагласности управлачајавног пута, могуће је заштитну ограду
(за звучну и визуелну затптиту) изградuти од фотонапонских паиела; у
заштитном пружном појасу и на објектима железнице уз сагласност уnравњача
дозволава се поставлање фотонапонских паnела за потребе комерцијалне
производње електричне енергије и за потребе управњања (рамnе),
сигнализације, осветњења и видео надзора;
површине осталuх намена на надстрешницама за паркинге у оквиру
пословіјих и стамбенuх комплекса, тако да не пређе 50% укупие паркuнг
површине, док остали паркинг простор треба да има природну заштиту
високим зеленuлом.
-

-

-

-

-

-

-
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(Хидрогсотермална енергија
Системи са топлотним пумпама који користе (хидро)геотермалну енергију могу
се поставлати у сврху загревања и хлађења објеката. У случају ископа бунара (осим за
физичка лица) потребно је прибавити сагласност надлежног оргава.
Енергија биомасе
Енергија биомасе може се искористити за снабдевање топлотном енергијом
објеката коришћсњем брикета, пелета и других производа од биомасе као енергената у
локалним топлотним изворима.
На просторима намењсним заплитном зеленилу могу се садити брзорастуће
6илке са добрим енергетскuм карактеристикама.
Производња електричке, односно топлотnе енергије за сопствеве потребе
коришћењем обновњивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења
енергије.

5.3.2. Мере енергетске ефикасности
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и
касније експлоатацвје објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром,
јіотребно је применити следеће мере:
-

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

-

користити класичне и савремене термоизолацноне материјале приликом
изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани
материјали, дрво, трска и др.);

-

-

-

-

-

у инсталацијама осветлења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне
расвете употреблавати енергетски ефикасна расветна тела;
користитн пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, тромбмишелов знд, термосифонски колектор итд.);
поставлати соларне паиеле (фотонаnонске модуле и топлотне колекторе) као
фасадве и кровве елементе где технuчке могућности то дозвоњавају;
размотрити могућност поставњања Тзв. зелених кровова и фасада, као u
коритлћење атмосферских и отпадвих вода у сврху одржавања истих;
код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског
система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђеви, коришћенн и
одржавани на начив којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се
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утврђују издавањсм ссртификата о енергетским својствима који чини саставни део
техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање угіотребне дозволе.

5.4.

Електронске комуникације

Ово подручје ће бити комплетно приклучено на системе електронских
комуникација.
Планира се осавремењавање система електронских комуЕикадија у цињу
пружања Нових сервиса корисницима. Планира се и дале поставњање мултисервисних
платформи и друге опреме у уличним кабинетима у склопу децентрализације мреже.
Нови приступни чворови градиће се када постојећа инфраструктура не буде могла да
задовоњи потребе корисника. Планира се изградња ових чворова у улицама Рачког, Мала
Карагача, Буковачки до и околним улицама, као и у насењу Гјуцкаројп. Улични кабинети
се могу поставњати на осталом земњишту, у објектима и на јавној површини, у
регулацијама постојећих и планираних саобраћајница, на местима где постоје просторне
и техничке могућностн. Такође се плаuира повезивање са суседним општинама
изградњом оптичког кабла од Петроварадина до Сремских Карловаца.
Планнра се н изrрадња прнводних 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 панонма и сл.) и у оквиру осталих
поврпіина (на објектнма).
да би се обезбедило гіроширење мреже слектронских комуникација гіотребно је у
регулацијама улнца и до нових објеката изградити подземну мрежу цевн кроз које ће
пролазнтн будућа инсталација електронских комуникација. У попречним профнлима улица
резервисанн су независни коридори за мрежу електронских комуникација.
У оквиру стамбених објеката са више стамбенихјединица, стамбеннх зграда са више
корисннка простора и стамбених делова стамбенопословних зграда потребно је поставити
инсталацнју заједничког антенског система, који омогућава независан пријем услуга радио
и телевизијских програма и њихову дистрибуцију крајњим корисннцнма.
На подручју постоји радио-релејнн коридор фиксне телефоннје на релацијама:
Ирншки Венац ткц Нови Сад са геоrрафском шнрином/дужином Е19°5205/
-

Н45°09 ЗЗ
Ткц Нови Сад Ириіпкн Венац са географском ширином/дужнном Е19°51 јЗ /
-

Н45°1512
На правцу радио-релејнuх коридора није дозвоњена изградња објеката, односно
потребно је обезбедити огітичку видњивост између две тадио-релејне станице.
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Планира се потпуна покривеност оВот подручја ситналом мобилне телефоније свих
надлежних оператера. На подручју је могуће поставњати системе мобилне телефоније и
осталих електронских комуникација уз поштовање следећих услова:
антенски системи и базне станице могу се поставЈЂати на кровне и горње фасадне
површине објеката уз обавезну сагласност власника тих објеката, односно скупштине
-

станара;
антенски системи мобилне телефоније, као и осталих електронских комуникација,
моrу се поставњати на антенске стубове на парцелама намењеним туристичко-спортско-

рекреативним садржајима и зеленилу уз обавезну сагласност власника; базне станице
поставњати у подножју стуба, уз изградњу оптичког приводног кабла до базне стајiице;
антенске системе поставњати 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 оnератера,

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 поставњање антенских система и базних станице мобилне телефоније и осталих

електронских система обавезно је претходно позитивно мишњење надлежног органа
управе.

Уелови за прикњучење на мрежу електронеких комуникација
Прикњучење објеката у телекомуникациони систем репіити изградњом прикњучка
(подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или nланиране уличне
мреже до пристуnачног места на фасади објекта у коме ће бити смештен типски
телекомуникациони орман. деталније услове за прикњучење прибавити од надлежног
оnератера.
Прикњучак на заједнички антенски систем извести према условима надлежног
оnератера.
Прикњучак на кабловски дистрибутивни систем и заједнички антенски систем
извести према условима локалног дистрибутера.
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б.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

6.1.

Мсрс заштите културно историјских спомсника
-

Мере заштите непокретних културних добара и њиховнх заштићених околина
утврђене су 3аконом о културним добрима ( Службенн гласник РС , бр. 71/94, 52/1 1 др.
-

закон и 99/11 др. закон).
-

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, заједно са надлежном
градском службом и корисником стара се о оЕим културним добрима прописујући
конзерваторско

-

рестаураторске услове за предузимање мера техничке заштите. Након

добијених услова треба исходовати и сагласност на техничку документацију.
У оквиру подручја обухваћеног границом плана налазе се следећа непокретна
културна добра на основу услова 3авода за заштиту споменика културе Града Новог Сада:

І Спомсници културс
РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА МАРИЈЕ СНЕЖНЕ НА ТЕКИЈАМА
Петроварадин, Карловачки друм, кп. бр. 5041 КО Петроварадин
Одлука Владе Републике Србије бр. 633-2854/2010 од 22. алрила 2010. године,
Службени гласник РС , број 29/10 од 2. маја.
3аштићена околина споменика културе обухвата катастарске ларцеле број: 3480/2,
5039/1, 5039/2, 5041 и 5043 КО Петровараднн, у приватној својини, катастарске парцеле
број: 5037, 5038, 5040 н 5042 КО Петровараднн, у државној својннн u део катастарске
парцеле број 6625 (пут) КО Петроварадин, у државној својини, на деоници која пролази
заштићеном околином, и то од северозападне границе парцеле број 3480/2 КО
Петроварадин, до југоисточне границе парцеле број 5043 КО Петровараднн.
У непосредној близини ножице насипа постојеће пруге налазu се евидентuрано
добро Спомен чесма извор.
-

Іі 3намснита мсста
СПОМЕНИК НА БРДУ ВЕЗИРАД између Петроварадuна н Буковца, културно
добро од изузетног значаја, Петроварадин, кп. бр. 5775 КО Петроварадин
Решење број 1 16/68 Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 2. апрнла
1968.
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Решењс о проглашењу за културно Добро од изузетног значаја Службени гласник
РС , број 16/90.
Покренут је поступак утврђивања заштићене околинс на катастарским парцелама
бр: 5771, 5772, 5773, 5774, 5776, 5782/1, 5782/2 и делу 5780 КО Пстроварадин (Јавни оглас
објавњен у Службеном гласнику РС , број 107/12) І .

У поступку утврђивања за непокретно културно добро је:
РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА Св. РОКА СА ЖУПНИМ ДВОРОМ, ГРОБЈЂЕМ И
КАЛВАРИЈОМ у Прерадовићевој улици бр. 160, Петроварадин, кп. бр. 2470 Ко
Пероварадин, Калварија (xrі. бр. 3605 ко Петроварадин).
У подручју плана се налази Калварија као део споменика културе који је у
поступку утврђивања за непокретно културно добро и за које је обавезно чување у
интегралном облику са свим елементима аутентичног склопа.
За све интервенције на предметним објектима и лростору неопходио је
исходовање услова за спровођење мера техничке запiтите које утврђује Завод за заштиту
споменика културе Града Новог Сада.

Јјј Објекти од значаја за заштиту градителског наслеђа
БАРУТАНА НА АЛИБЕГОВЦУ, Петроварадин, кп. бр. 4282 КО Петроварадин
Утврђене мере зајнтите за објекте од значаја за заштиту градитењског наслеђа:
дозвоњено је активно коришћење таванског и подрумског простора, с тим да се габарит
објекта не мења: за ове објекте примењује се режим заштите који подразумева мере
интегралне конзервације у складу са затеченим стањем објекта, ревитализацијом и
реконструкцијом целог или делова изворног склопа, а све у складу са условима за
предузимање мера техничке заштите,
СПОМЕН ЧЕСМА

-

извор уз лругу БГ

-

НС (кат. парц. 6614 кО Петроварадин),

налази се југоисточно од границе споменика културе 11Римокатоличке цркве Марије
Снежне на Текијама1, у правцу Сремских Карловаца, у непосредној близини ножице насипа
постојеће пруге Нови Сад

Београд. Изграђена у првој половини XVІІІ века на култном
месту које, по доступним изворима, постоји из времена средњовековне Угарске државе .
-
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ІУ Јавни споменици
потесу Алибеговца налазе се три спомен обележја које је поставила
аустроугарска војска током Првог светског рата:
I. Далинар споменик од камена З15/195 см, са две nлоче од розе мермера, рад
Карла Милера, поставњен 19 1 7. године. Споменик се налази на проширењу пута
платоу, северозападно од кат. парц. 790 КО Сремска Каменица.
2. Чесма са плочом од ружичастог мермера поставњена 1917. године;
З. Камени крст (тзв. Бели крст) у петроварадинском атару Ширине, нодигнут 1817.
године. Обновњен и посвећен 2007. године.
tiна

-

-

У Археологија
Према подацима из документације, историјским изворима, на делу nредметног
простора, на простору Заноша, пронађени су остаци старијих материјалних култура, а било
је и nријава случајних архсолошких налаза који се данас чувају у Музеју Града Новог Сада.
Поред гіраисторијских налаза из времена неолита, пронађени су и налази из
средњевековног и позносредњовековног периода. Могућа је траса римског пута, а у
неnосредној близини су остаци римске виле рустике.
На основу евиденције археолошких налазишта и резултата ранијих заштитних
истраживања Завод за заілтиту споменика културе Града Новог Сада са надлежним
институцијама, на основу чл. 7, 27, 109 и 110 Закона о културним добрима, врши заштитна
археолошка истраживања и контролу земланих радова на угроженим локацијама.
Инвеститори и извођачи радова су обавезни да npe почетка радова на изградњи
објеката и инфраструктуре, јаве надлежном заводу за заштиту сnоменика како би се
обезбедио конзерваторско археолошки надзор над извођењем свих земњаних радова,
односно извршили претходни истраживачки радови због постојања nознатих и могућности
постојања потенцијалних археолоіпких налазишта.

6.2.

Мере заштите заштиhених природних целина2

Увидом у Регистар заштићених добара који води Покрајински завод за заштиту
природе, утврђено је да на nодручју плана нема заштићених природних добара.
Међутим, простор обухваћен планом налази се у заштитној зони
Националног парка Фрушка гора који је заштићен Законом о националним парковима

Мере заштите заштићених природних целина утврђене су на основу услова Покрајииског завода за
запхтиту природе.
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( Службени лисТ РС број 84/15) и наслања се на специјални резерват природе Ковињско
гтетроварадински рит1 , проглашен на основу Уредбе о проглашењу Специјалног резервата
природе Ковил,ско петроварадински рит (і!Службени гласник РС , број 44/1 1) и ставњен
-

-

под заштиту као подручје ј категорије, односно од изузетног значаја.
На подручју плана деонице Роковог и Буковачког потока регистроване су као
еколошки коридори локалног значаја.
Утврђују се следећи услови заілтите природе:
1.У планирању и уређењу корита и обале деоница потока у обухвату плана, који су
идентификовани као еколошки коридори, неоnходно је очувати блиско-nриродни изглед и
облик обала и корита наведених водотока у што већој мери.
Поплочавање и изградњу обала свести на најнеопходнији минимум (применити
еколошка решења за заштиту обале), поплочане или изграђене деонице на сваких
200-300 м (оптимално на 100 м) прекидати мањим зеленим површинама које су саставни
део заштитног зеленила, поплочани или бетонирани делови обале не могу бити стрмији од
45%, а структура њихове површине треба да омогућује кретање животиња малих и средњих
димензија.
Обезбедити отвореност водотока по целој својој дужини (одстранити постојеће
цевоводе).
Испод мостова као и на местима укрштања саобраћајница вишег реда (магистрални
путеви) са еколошким коридорима, предвидети посебне пролазе и прелазе за животиње
приликом изградње или реконструкције наведених објеката.
Избегавати директно осветњење обале и применити одговарајућа техничке решења
у складу са еколошком функцијом локације (тип и умереност светлосних извора,
минимално осветњење) у складу са потребамајавних повргиина.
Прибавити посебне услове од Покрајинског завода заштите природе за израду
техничке документације регулације водотока, поплочавање и изградње обала, изградње или
обнавњање мостова и фреквентних саобраћајница и пројектовањајавне расвете;
2. Успоставњањем континуитета зелених површина, чија структура подржава
функције еколошког коридора, очувати и унапредити вегетацију приобајБа еколошких
коридора.
Наменити простор деонице наведених еколошких коридора за зеленило посебне
намене са улогом очувања и заштите биолошке разноврсности.
Заштитни појас потока у ширини од најмање 4 м (оптимално 8 м) треба да има
травну вегетацију која се одржава редовним кошењем и која не може бити засенчена
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дрворедом. На просторима где не постоје услови за формирање напред описаног појаса
заштитног зеленила (саобраћајнице и сл.) обалу водотока визуелно одвојити од простора
лудских активности зеленилом висине 1-3 м.
Током планирања заштитног зеленила објеката!
блокова, уз међне линије парцела
које се граниче са обалним појасом, обавезно формирати вишеспратно заштитно зеленило
минималне ширине од 5-10 м (у зависности од велнчине парцеле/блока). Зеленило
саставитн од аутохтоних врста Фрушке горе.
3. Урбане садржаје распоредити по принципу зонације којом се одређује минимална
удал.еност објеката од еколомких коридора и намена простора унутар зоне директног
утицаја на коридор.
Минимална удаленост планuраних објеката који захтевају поплочавање и/или
осветлењеје 20 м а оптимално 50 м од обале;
У простору еколошког коридора и зони непосредног утицаја мирине око 200 м
забрањено је одлагање н складиштење отпада и свих врста опасних материја.
Заштита ретких, угрожених и заштићенuх билнuх н животињскнх врста обезбедиће
се успоставлањем континуираног мониторинга и контролом популације ретких,
угрожених и заштићених билних и животињских врста, предузимањем одговарајућuх мера
за одржавање оптималних услова водног режима у истраживаним екосистемима и
спречавањем органског и неорганског загађивања станишта које подразумева отклањање
негативних утицаја угрожавајућих фактора применом одговарајућих конкретних мера у
зависности од типа и облика негативних дејстава.
наслеђа треба спроводитн у складу са одредбом
члана 99. Закона о заштитн природе ( Службени гласник РС , бр. 36/09, 88/10, 91/10
налазача на простору плана
исправка и 14/16), којом је прописана обавеза извођача радова!
Мере заштите гео

-

и лалео

-

-

да пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.)
која би могла представлати заштићену природну вредност, пријави надлежном
министарству у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите од
уништења, оштећивања или крађе.

6.3.

Услови за уређење зелених површина

При сагледавању већих вегетационих целина које утичу на простор Алибеговца,
издвајају се шуме Нацнонајіног парка Фрушке горе1, зеленило Парка Института за грудне
болестн и туберкулозу у Сремској Каменици и подунавске шуме. Наведене целине имаће
највећи утицај ако се вегетација повеже путем планираних категорија зелених поврілнна у
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континуалну целину (зелени коридор). Овако формирани зелени коридор треба да садржи
три спрата (травни појас, спрат жбуња и спрат дрвећа) у којима учешће аутохтоних врста
треба да буде најмање 50%.
Приликом уређења зелених површина и подизања заштитног зеленила избегавати
примену инвазивних врста. Примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити само
на интензивно одржаваним зеленим површинама са нагламеном естетском наменом.
Вегетација на подручју Алибеговца има специфичне захтеве у односу на педолошки
сугістрат, структуру землишта, нагиб терена и преовлађујуће ветрове.
Услови уређења зелених површина представњају nравила усмеравајућег карактера
за целине и зоне за које су основ за реализацију планови детаЈБне регулације и nравила за
непосредну примену у целинама и зонама за које је основ за реализацију план генералне
ретулације.
Зоне заштитног зеленила успоставиће се npe свега у цилу спречавања ерозије, а
вегетацијом треба даје покривено 3/4 површине. Висока вегетација биће заступлена на око
50-70% поврјнина н требаје формирати од одговарајућих врста лишћара и четинара, докје
шибње планирано на ивичним и стрмим деловима простора.
Избор садница треба да је одговарајући (дубок коренов систем) са отпорношћу на
услове средине, ветар и начин одржавања. Избор врста треба да се креће у спектру
аутохтоног асортимана (грабић, храст китњак, руј, клен, јасен, ситнолисна липа, црни бор,
тамарис, дафина и др.).
Корисници парцела намењених зони заштитног зеленила и дале могу да нх користе
као воћњаке, баџјте, ливаде и сл.
дуж путева и пруга заштитно зеленило треба да је заступЈЂено у континуитету тако
да повезује јавно и остало зеленило. Распоред дрвећа треба да буде у слободном пејзажном
стилу.
У зајптитном пружном појасу може се садити дрвеће (зелени појас) на удалености
већој од 25 тп рачунајући од осе крајњих колосека, према условима и уз сагласност
угіравњача и уз примену мера које обезбеђују безбедност луди и саобраћаја.
Мрежу зелених површина у коридору државног nута І Б 21 ће чинити зеленило на
-

површинама јавне намене. Јавне зелене површине ће чинити зелене површине nутног
појаса, сервисних саобраћајница, надвожњака и сл. Заштитни појас са сваке стране
државног пута првог редаје 20 м.
Ремизе (зелене оазе) формирати на местима где ће битu пројектовани nропусти за
животиње (високу и ниску дивњач). Ремизе формнрати од вишегодишњих засада
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аутохтоног порекла који ћс пружити уточиште, заклон и исхрану дивлачи. Онс ће имати
функцију повезивања вегетацијских коридора у протоку, пре свсга, животињских, али и
бињних врста.
3елснило потока и долина треба да повезује шуме Фрушке горе са зеленилом обала
дунава и има улогу заштите од ерозије. Природно најистакнутији елементи који утичу на
распоред зеленила су потеси уз Роков и Буковачки поток и заштитно зеленило на околним
обронцима. Пејзажно уређење овог потеса нагласити пригодном аутохтоном вегетацијом.
Лонгитудинално озелењавање уз потоке, на неки начин, представлаће и вид јавног
зеленила. Уз поток подизање зеленила условлено је заштитном зоном потока најмање 4 м
(оптимално 8 гп) где није дозвоњена садња високог растиња због одржавања и проласка
механизације.
Формиране видиковце и природна узвишења такође треба употпунити елементима
партернс архитектуре. Обрадити их nартерном вегетацијом на правцима визура.
Зеленило окућница породичног становања као категорија зелених површина има
значај како на свакој појединачној парцели, тако и на целокупном простору насења.
Кућне вртове треба формирати у пејзажној обради.
Хортикултурно уређење слободних површина у стамбеним коміілексима треба да
се заснива на поставци декоративне листопадне и четинарске вегетадије, у смислу
заједнички уређене зелене поврпіине. Партерним уређењем, стазама и пролазима ове
површине треба да су повезане са оближњим уређеним зеленим површинама.
У делу стаиовања где је плаиирано и пословање посебно треба појачати зелени
заііітитни појас у цил,у раздвајања намена.
Испод електро енергетског коридора формираЈіе се зелене површине (зајптитно
зеленило) на парцелама или деловима ларцела блокова водећн рачуиа да то буду
травњаци, шибње, поњопривредне културе (воће, поврће, цвеће, лековито бил,е и сл.)
или групације ниског дрвећа (шумарци).
Зеленило уз саобраЈіајнице чине дрвореди и травњаци које треба поставити према
садржајима њихових попречних профила. Важно је ускладити поставку дрвореда са
колским прилазима објектима.
У улицама профила ширих од 16 м поставитн двостраие дрвореде, а у улицама
профила ужих од 16 мједнострани дрвореди треба да буду на северној (источној) страни
улице.
-

Уређење уличног простора оплемењује се поставком жардинијера, озелењавањем
подзида, мањих скверова тргова и вертикалним озелењавањем фасада.
Плаuираuи пешачки пролази између парцела за становање треба да су уређени
цветајућим мибњем и пузавицама уз ограде самих парцела.
-
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Све зелене површине, као што је сквер и сл., треба да су парковски уређене. Поред
декоративне високе и ниске вегетације, на овим ііросторима планирају се и стазе,
одморишта и неопходни урбани мобилијар.
Поставку зеленила у опіптеградским центрима ускладити са концептом уређења
приземл3а и стилским карактеристикама архитектуре објеката. Солитерно декоративно
дрвеће биће укомііоновано са елементима партерне архитектуре (клупе, фонтане,
скулптуре и сл.) на поплочаним платоима.
3елене гіовршине у оквиру школа и дечијих установа, планирају се према
нормативима и специфичним условима простора. Од укупне површине ових комплекса
50% треба да nрипада зеленим површинама. Планирано озелењавање школског комплекса
и дечије установе заснива се на концепту формирања ободног зеленог заштитног појаса.
Структуру зеленог појаса треба да чине високн лишћари, четинари, шибл,е и зелене
живице. Улазне делове нагласити декоратнвном обрадом. У зависности од конфигурације
тсрена u функција простора и слободне повригине се адекватно озелењавају. Треба воднти
рачуна о врстн декоративног дрвећа и ши6ла, те изоставити садњу асмогеннх, алергогених
и бијЂака са бодњама.
Спортски парк је плаиuран у северном делу, где се планирају разнолики
рекреативни и спортски садржаји (тіарковска повріиина, дечија игралиілта, трим стаза,
спортска хала, отворени спортски терени и сл.). У делу под зеленилом треба да буде око
50% површнне, које прожнма читав овај простор, одваја нгралитлта н формира нздвојене
целине, на којима се одвијају поједине рекреативне активности. Основне спортске
површине и објекте треба лоцирати компактно. Обавезно је формирање заілтитног појаса
ободом целог простора, ради стварања боњих услова за одвијање спортских активности,
као и за изолацију игралишта од извора праіпине, гасова, буке и залітите од ветра.
Планирана парковска површина са елементима пејзажног парка граннчи се са
дечнјом установом н заштuтним зеленилом на простору Ширине ј. Проценат
заступњености високе вегетације треба да износи 6О-70% од укупне парковске
површине. Вегетација треба да буде претежно аутохтона, док се алохтона вегетација
планира само у атрактивним деловима парка. Такође је потребно отварање цветnнх
површнна. Стазе треба да су кружно провучене и да прате изохипсе терена. Одморишта
u видиковце треба формирати на истахнутим местима. Парковски мобилијар планира се
одговарајућег дизајна и од природног материјала. Потребно је увети елементе партерне
архuтектуре (подзиде, степенuце, фонтане и сл.). На појединим деловима парковске
површине планирају се дечија игралишта са потребним реквизитима.
На западном делу простора у оквиру заштитног зеленила планиранаје парк шума и
то на теренима непогодним за изградњу. За овај тнп паркова најпогодније су мешовите
шуме разних висинских категорија. Парк шума нма слнчне композиционе односе као и
сваки други јавни парк, а разликује се од њега својим природнuјим карактером. За
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обезбеђивање доступности До ду6лих гіодручја парк шуме, неопходно је предвидети
систем пешачкнх и бициклистичких стаза. Препоручује се формирање стазе зајахање.
две су основне функционалне зоне у парк шуми:
3она масовних активности, ова зона планира сс за пјетњу, бавлење спортом и
Другим врстама активног одмора;
.

2. Зона мирног одмора и шетње.
На јужном и западном делу гіростора могу се организовати виногради са
најквалитетнијим сортама винове лозе. Ако су у непосредној близини планнрани
туристичко угостителски објекти, вегетацијом (пузавице, дивла лоза и сл.) треба
нагласити њихове улазе и прилазе.
На локалитету за ново градско гробње на Алибеговцу penіuhe се проблем
сахрањивања на сремској страни града, али и ширем гравитадионом подручју.
Гробна поња ће имати посебан концепт озелењавања, док су централни делови
гробња (главни улаз, управни објекат) и пола специјалне намене улотпуњени партерима
декоративне хортикултурне поставке (цветне леје, перене и травњаци). Карактеристике
ових површина су слободно расnоређене групације листопадне и четинарске вегетације,
са солитерима декоративног дрвећа, шибњем и цветњацима (перењацима, ружичњацима
и рунделама са сезонским цвећем). Ови простори су наглашени дугим визурама nреко
изразитих партерних простора, травнатих теnиха и декоративних покривача тла.
По ободу комплекса гробла, а у оквиру границе плана nланиранје зелени заштитни
појас чија је структура, у зависности од положаја и улоге у простору, различита. Око
комплекса гро6ла, заштитно зеленило мора бити значајне ширине и, пре свега, има
санитарно хигијенска својства.
3еленило унутрашњих простора гробња ће се подизати као парковске целине.
Посебан акценат је на линеарном зеленилу дрворедима уз централну алеју и остале
-

nешачке комуникације који ће се разликовати у зависности од положаја у простору и
међусобно ће одвајати гробна пола.
Издвојен ван комплекса гробла, а у оквиру граница плана, налази се простор
рсзервисан за гробње кућних лубимаца.
дуж трасе гјриступног пута гроблу на Алибеговцу, просторе унутар регулације
(шкарпе, нагибе, усеке и сл.) прекрити травом. Неке делове трасе пута употnунити ниским
полеглим шиблем које треба да упућује на важност и достојанственост места коме води.
Такође је могуће поставњање урбаног мобилијара на неким деловима трасе (клупе за
седење, канте за смеће и сл.).
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На деловима трасе са развијеним облицима резБефа, где се наизменично смењују
шумски комплекси, воћњаци, виногради, пола и насела, а са подлогом подложном
одроњавању, бујицама и јаким ветровима, мора се обезбедити заштита јавног пута и
саобраћаја, сађењем заштитннх шумских појасева и других засада или другим видовима
заштите!
Озелењавање станица за снабдевање горивом треба да се базира на подизању појаса
заштитног зеленила према околним наменама. 3а озелењавање користити листопадно или
четинарско пирамидално дрвеће. Поврпіине где су гіредвиђени резервоари покрити
травњаком или неким од покривача тла. На овом делу изоставјL,а се садња високе вегетације
и шибла.
Парковско окружење цркве Марије Снежне на Текијама представла како
функционалну тако и једну од најуређејіијих зелених површина на овом простору.
Парковску површину треба допунити посебно у делу ободног заштитног појаса
степенастом садњом високог дрвећа и шибња у цилу одвајања парковске површине од
прометне саобраћајнице са западне и пруге са источне стране.
Најдекоративнијом вегетацијом треба допунити травнате партере и прилазне платое
уз цркву и капеле на крижном путу средишњег и јужног дела парка.
Северни део простора осим планираног паркинга треба да садржи дрвореде у
гіаркингу и појас заштитног зеленила дуж ограде комплекса.

6.4.

Мере заштите и унапређења животне средине
На овом простору, намену површина треба усагласити са својствима землнгита са

аспекта погодности н носивостu за изградњу.
Полазећи од морфолоuіких услова терена, у зависности од нагиба и еродибuлности
подлоге, у организацији и коришћењу простора са изразитим нагибима терена, спречавање
ерознје треба обезбеднти обрадом землишта попречно на нагиб, терасирањем површина
под воћњацима и виноградима, а на нагибима од 10 до 20% формирати травне
међупојасеве.
Код подизања зелених коридора и вишенаменског коришћења избор врста и начин
садње треба прилагодити примарној намени. 3аштитно зеленило са истовремено естетском
и рекреативном функцијом треба формирати на просторима непогодним за нзградњу, на
падинама са нагибом терена на којима се не може реализовати основна намена.
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Потребно је обезбедити спречавање сВих облика загађивања и деградирања
природне средине при чему посебну пажњу треба посветити стабилности постојећих
екосистема и очувању пејзажних и амбијенталних вредности.
На парцелама породичног становања, делатности које се могу одвијати, треба да
задовоње критеријуме, који се односе на задовоњавајућу уда.њеност од суседне парцеле или
намене, да обезбеде решавање отпадних вода у складу санитарно-хигијенским захтевима.
Мере заштите од вода обухватају регулисање потока и спречавање ерозије,
неконтролисано изливање и плавњење за време великих вода.
Потребно је предвидети сепаратни тип јавне канализационе мреже за сакупњање
условно чистих атмосферских вода, зауњених атмосферских вода и посебно за санитарнофекалне и технолошке отпадне воде.
Условно чисте атмосферске воде могу се путем уређених испуста упуштати у
атмосферску канализацију, зелене поврпіине, риголе и слично, без преподног
прсчишћавања.
За атмосферске воде са зауњених и запрњанuх површина и технолошке отпадне воде
(од чишћења и прања објеката), пре улива у реципијент, предвидети одговарајућu
предтретман (сепаратор уња, таложник).
Санuтарно-фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде, могу се испуштати у
јавну канализацију, уз предходно прuбавњање услова и сагласности од УКП Водовод и
канализација 1 Нови Сад.
Забрањено је у отворене водотоке испуштати било које отпадне воде, осим
атмосферских и условно чистих расхладних вода, које по Уредби о категоризацији
водотока одговарају 11 класи вода. Уколико се плаиира испуштање осталих отпадних
вода у водотоке, оне морају бити потлуnо пречишћене (примарно и секундарно), како не
би нарушиле захтевану 11 класу воде у реципијенту.3
У наредном периоду потребно је обезбедити праћење квалитета ваздуха у складу
са Законом о заштити ваздуха ( Службени гласник Рсјј, број 36/09 и 10/13), Уредбом о
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( 1Службени гласник РС , бр.
11/10, 75/10 и 63/13).
Праћење нивоа буке потребно је обезбедити у складу са 3аконом о заштити од
буке у животној средини ( Службени гласник РС , бр. 36/09 и 88/10), Уредбом о
индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетнuх ефеката буке у животној средини (ііслужбени гласник PCіі , број
75/10) и Правилником о методологији за одређивање аиустичких зона ( Службени
гласник рсі , број 72/10).

Услови ЈВП Воде Војводине .
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3аштита од буке и асрозагађења за интснзитете који прслазе максимално дозволсне
границе обезбедиће се успоставленим и планираним системом саобраћаја и каналисањем
саобраћаја према капацитету саобраћајница.
3а постојеће и потенцијалне изворе електромагнетног зрачења, неопходна су
одговарајућа мерења и утврђивање нивоа штетности по околину заснована на
одговарајућим истраживањима, а према Правилнику о изворима нејонизујућих зрачења од
посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања (tслужбени
гласник РС , број 104/09).
3а постојеће и планиране стационарне изворе електромагнетног зрачења, прописане
Правилником о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса , врстама извора,
начину и периоду њиховог испитивања, потребно је извршити стручну оцену оптерећања
животне средине за поједине изворе и могућност поставлања истих.
Потребно је обезбедити поступање са отпадним материјама у складу са 3аконом о
управлању отпадом ( Службени гласник РС , бр. 36/09, 88/10 и 14/16), 3аконом о амбалажи
и амбалажном отпаду ( Службени гласник РС I, број 36/09).
3а све пројекте који треба да буду реализовани у границама обухвата плана обавезно
је предузимање мера заштите животне средине, а за пројекте који могу имати утицаја на
животну средину у складу са 3аконом о процени утицаја на животну средину ( Службени
гласник РС , бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за којеје обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину ( Службени гласник РС , број 1 14/08) потребно је утврдити обавезу покретања
посгупка процене утицаја на животну средину.
3аштита од пожара обезбедиће се у складу са 3аконом о заштити од пожара
( Службени гласник РС , бр. 111/09 и 20/15), што подразумева обезбеђење
ватропреградних гтовршина, употребу незапаивих материјала приликом градње објеката,
реализацијом противпожарне хидрантске мреже и моrућност приступа свим објектима.
На подручју плана сваки објекат или група објеката треба да има сабирни пункт за
смештање сабирних посуда

канти или контејнера за одлагање отпада који треба да
задоволе захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве свих корисникајавних површина, као
и површина са посебном наменом.
-

Ови простори морају испуњавати све хигијенске услове у погледу редовног
чиіпћења, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и радницима
комуналног предузећа задуженом за одношење смећа.
3а сакуплање секундарних сировина треба обезбедити специјалне контејнере
прилагођене различитим врстама отпадака (хартија, стакло, пластика, метал).
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На планираном гробњу у наредном периоду потребно је уредити простор и
објекте у складу са планираном функцијом. Потребно је уређење простора и објеката,
дефинисање просторних услова комуналног опремања, уређења стаза, гробних места,
ограда и слично.
Заштита животне средине, поред основних елемената заштите-система сакупњања
и одвођења технолошких вода, система сакуплања и одвођења отпадних и атмосферских
вода, изолације отпадних материја од околног јіростора, усаглашавања нивоа вибрације и
буке са прописаним вредностима, а у складу са чл. 69 76. Закона о заштити животнс
-

средине (іІСлужбени гласник рсiј, бр. 135/04, 36/09, 36/09 др. закон, 72/09 др. закон,
43/11-УС и 14/16), подразумева и континуирано праћење стања животне средине
-

-

-

мониторинг.

6.5.

Услови и мере заштите живота и здравња њуди и заштите од
пожара, елементарних непогода, техничко Технолошких несрећа
-

и ратних дејстава

Мере заштите од земњотреса
Подручје плана спада у зону угрожену земњотресима јачине 8° MCѕ скале.
Ради заштите од потреса максималног очекиваног удара, објекти морају бити пројектовани
и реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима
(іlслужбени лист СфРЈl,, бр. З 1/8 1, 49/82, 29/83,
21/88 и 52/90).
Фактори који су од утицаја на смањење повредливости простора и који се
предузимају на подручју плана су: ниска]мала изграђеност земњијпта и мале густине

ћа бруто у односу на зоне становања), планиране
населености (у просеку око 40 становника!
спратности објеката до П+2, квалитет rрађевинског фонда, правилан избор локација за
изградњу објеката, значајно учешће неизграђених површина за евентуалне потребе
привременог смештања угроженог становништва итд.

Мере заштите од пожара
Најчешћа техничка катастрофа у урбаним структурамаје пожар, а настаје као
последица

ратних

разарања,

инсталација
,

неисправних

рушењу објската од ветра и земњотреса итд.
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у

технолошком

процесу,

при

Угроженост и повредливост од пожара зависи од количине запаливог материјала,
врсте објеката и њихове конструкције, изграђености и искоришћености простора, узајамног
положаја неизграђених површина и атмосферско-климатских услова итд.
Урбанистичка мера заштите односи се на удаленост између објеката. Та удаленост
је толика да су, после зарушавања, саобраћајнице доволне ширинс да представлају
противпожарну преграду.
У цилу заштите од пожара, планира се озелењавање слободних површина,
регулација атмосферских вода и опремање терена водом и канализацијом. Поред
урбанистичких, планира се и примена грађевинско-техничких мера заштите од пожара у
складу са прописима о изградњи објеката, електроенергетских и гасних инсталација и
постројења.
Ради заштите од пожара, урбанистичко-архитектонским решењем омогућава сс
приступ ватрогасним возилима око свих објеката, у складу са Правилником о техничким
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризика од пожара ( 1Службени лист СРЈј, број 8/95).
Гараже за путничке аутомобиле морају у свему бити пројектоване у складу са
Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара
и експлозија ( Службени лист сцгt, број 31/05).
Омогућава се коришћење постојећих и планира изградња нових ватрогасних
хидраната у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за
гашење пожара ( Службени лист СФРЈ , број 30/91).
У складу са чn. 33 35. Закона о заштити од пожара (і!Службени гласник РСI , бр.
1 1 1/09 и 20/15), инвеститор мора прибавити сагласност на техничку документацију од
-

МУП-а Србије, Сектор за ванредне ситуације у Новом Саду.

Склањање луди, материјалних и културних добара
Ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне управе,
органи локалне самоуправе и привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих
права и дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у
склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
Склањање луди, материјалних и културних добара обухвата планирање и
коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и
постојећих комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и објеката погодних за
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заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту њуди од природних и
других нссрећа.
Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у
стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање њуди и материјалних добара,
напуштени тунели, пећине и други природни објекти.
Каојавна склониілта могу се користити и постојеhи комунални, саобраћајни и други
инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање.
Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката у
градовима прилагоди те објекте за склањање њуди.
Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским
просторијама, гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.
Изградња, nрилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката
за склањање становништва врши се у складу са прописима.

Услови и захтсви за прилагођавање плана потребама одбране земле
У складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката и просторних и
урбанистичких планова значајних за одбрану земње (,,Службени лист РС , број 85/15), за
потребе израде плана прибавњени су услови Министарства одбране, Сектора за
материјалне ресурсе, Унраве за инфраструктуру.
Сви елементи који имају карактер поверњивих података обрађени су у nосебвом
Анексу којије саставни део плана.
У Анексу су утврђени услови за прилагођавање плана потребама одбране земње.
Анекс не може бити доступан јавности.
У обухвату плана налазе се два комплекса, а непосредно на подручје плана наслања
се трећи комплекс, који су 3аклучком Владе Републике Србије обухваћени Списком
непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије. У плану је за ове
комплексе дефинисана друга намена (Комплекс које се реализује под посебним условима
и зелена површина (Локалитет 2), уз напомену да се реализацији планских решења може
приступити тек након претходне сагласности и мишњења Министарства одбране, и
регулисања својинских односа у складу са одредбама Закона о јавној својини (,,Службени
гласник РС бр. 72/11, 88/13, 15/14, 104/16 др. закон и 108/16).
-

Утврђује се заштитва зона око војног комплекса који се не налази на подручју
Плана. Положај и величина заштитне зоне око војног комплекса приказани су на Плану
претежне намене земњипіта са поделом на просторне целине и зоне у Р 1: 5000.
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Утврђена зона просторне заштите величине је 200 м око границе комгјлекса
специјалне намене.
3она заштите третира се као простор од посебног значаја за одбрану, са посебним
режимом коришћења, уређења и изградње. дефинисан је као зона забране изградње која
подразумева потпуну забрану било какве изrрадње осим објеката у функцији пруге.
6.6.

Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и ст2ријим особама
Планирање простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилази

објектима као и пројектовање објеката (објекти високоградње јавне и пословне намене,
стамбене и стамбено-пословне зграде са десет и више станова) као и посебних уређаја у
њима мора бити у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
Рс број 22/15).
особама са инвалидитетом, деци и старим особама (,,Службени гласник
,
Правилником о техничким стандардима приступачности прописују се ближе
техничке мере, стандарди и услови којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих,
особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом.
Концепт приступачности се мора базирати на принципу дизајн за све!і који
представла основу стварања окружења за све, односно приступачност окружењу,
услугама, производима најширем могућем круrу корисника.
Приступачност треба да обезбеди услове са савладавање висинских разлика (између
две пеuјачке површине и на прилазу до објекта), оптимално дефинисање тротоара и
бициклистичких стаза, места пешачких прелаза и паркинга, стајалишта јавног превоза и
јавних телефонских говорница и сл.
Поред претходно наведеног Правилника треба узети у обзир u ЅRPЅ
U.А9.201-206 који се односи на просторне потребе инвалида у зградама и околини.

6.7.

Инжењерско геолошки услови
-

Простор плаиа налази се на десној обали дунава, на лесној заравни. Према
литолошким одликама већи део терена је седимент лесних долина. Лес је преталожен,
обога1 ен органским материјама, стишлив.
3емлиште је је типа еутрично смеђе землиште (еутрични камбисол) и чернозем
на лесу и лесоликим седиментима- карбонатни посмеђени. Према типу шумског
станишта простор припада ксерофилним ніумама храста, липе ијавора.
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Према инжењерско-геолоІлкој карти, просТор обухваћен планом налази се на
непромењеном лесу, носивости од 2,5 до 2 kg/см2 (могућа градња свих врста објеката,
изузев посебно осетливих конструкција). Мали дсо простора припада непогодном терену
чијајс носивост од 1,5 до 0,5 kg/см2.
Обавезна је примена Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима (ІІСлужбени лист СФРЈІІ, бр. 31/81, 49/82, 29/83,
21/88 и 52/90).
Подручје обухваћено планом спада у површине са средњим, повоњним
сеизмогеолошким условима у којима не треба очекивати појачане, секувдарне штетне
ефекте код земњотреса. Према карти сеизмичке рејонизације овај простор се налази у
зони осмог степена MCѕ скале. 36ог утврђеног степена сеизмичиости не препоручује се
фундирање објеката у више нивоа, а повоњно је градити објекте мале спратности и са
еластичним конструктивним системима.

7.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

7.1.

Правила урсђења и грађења усмеравајућсг карактера за целинс и
зонс за које је основ за рсализацију план деталне регулацијс

За највећи део подручја Алибеговца условлава се дала разрада простора плановима
деталне регулације. За ове целине и зоне овим планом се дефинишу услови уређења и
грађења усмеравајућег карактера.
Целине и зоне јужно од градске главне саобраћајнице преко Алибеговца као и
линијски инфраструктурни објекти уређиваће се на основу плана деталне регулације а у
складу са условима уређења и грађења усмеравајућег карактера, утврђених овим планом.
При разради основног урбанистичког решења (саобраћајна мрежа и намена
простора) може доћи до одступања у цијњу прилагођавања стању на терену. Плановима
детањнс регулације, утврдиће се тачuа намена и регулација плаиираних улица.
3а целине и зоне које до сада нису биле предмет разраде урбаннстичким планом,
одлуком о изради планског документа биће дефинисан начин и обим геомеханичких
истраживања тла. 3а цедине и зоне за које гіостоје планскu документи детањније разраде,
могућа су геомеханичка истраживања по парцели.
Због планског определења да се просторне целине којима предстоји урбани развој,
односно, које су у већој мери нереализоване, уређују као стамбене зоне са випіим
стандардом становања, као и због природних услова и конфигурације терена, урбанистички
параметри за ове стамбене зоне имају одређене специфичности.
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7.1.1. Становање

У оквиру подручја становања, услови уређења, грађења и парцелације за све облике
(породично, стамбени комплекс са посебним правилима) утврђују се у складу са условима
и смерницама Генералног плана, што је представњено у следећој табели.

Табела: правила уређења и грађења за просторе одређене за далу разраду
ОБЛИК
СТАНОВАЊА
Породично становање

ПОКАЗАТЕЛИ

ПРАВИЛА
Величина
парцеле nі1
мин. макс.

Ширинауличног
фронта
мин.

Спратност

ИЗ (%)

ии

макс.

-

слободностојећим
објектима

300

600

12

•
објектимау низу4

200

300

10

лвојии објекти

200

400

8

-

не услоалава се

Зоне и парцеле са:

дозвојено одступање до

до 40
П
П+I+ Пк

Q3-ј,2(1,5)

до 50
до 40

10!

Породично становање подразумева изградњу једног стамбеног породичног објекта
на парцели, спратности до П+1+Пк, са приземним помоћним објектима, и максимално З
етаже. С обзиром на конфигурацију терена, могућаје, чак и пожењна употреба сутерена и
у том случају је дозвоњена спратност Су+П+Пк. У оквиру породичног објекта могуће је
формирати максимално 3 засебне стамбене или пословне јединице. Други објекти могу
егзистирати као засебни објекти или као анекс главном објекту, у функцији пословања,
гаражирања, оставе и слично, а искњучиво су приземне соратности.
Објекти могу бити слободностојећи, у низу или двојни. Минимална површина
парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 300 м2, а максимална 600 м2 с тим да се
због конфигурације терена на подручју обухваћеном планом може одступити од наведеног
максималног параметра. Препоручује се да парцеле не буду мање од 500 м 2, Минимална
ширина уличнот фронтаје 12 м, уз дозвоњену толеранцију до 10 %.
За двојне објекте минимална површина парцеле је 200 м2, а минимална ширина
фронта 8 м.
3а објекте у низу минимална поврмина парцеле је 200 м2, а минимална ширина
уличног фронта 10 м.

Традиционална панонска кућа. породична кућа на граници Ітрема суседу.
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Максимални индекс заузетости на парцелије 40 %, за објекте у низу максимум 50%,
а максимални индекс изграђености 1,2, односно До 1,5 за породичне објекте у низу. 36от
конфигурације терена на подручју обухваћеном планом може се одступити од појединих
критеријума (веће парцеле, а мањи индекс изграђености и индекс заузетости).
Препоручује се да се индекс заузетости парцела већих од 600 м2 обрачунава тако да
је основ за обрачун 600 м2,
Развијена корисна површина породичног објекта на парцели не сме бити већа од 480
м2 (нето) осим у просторним целинама које су опредењсне као зоне са становањем вишег
комфора.
Гаражирање и паркирање је исклучиво у оквиру парцсле.
Грађевинска линија се утврђује на минимално 5 м од регулационе линије. У складу
са условима на терену, односно конфигурацијом землишта, положај објекта може
одступити од наведеног правила.
Постојећи објекти породичног становања могу се д0градити5, дозвојЂава се
њихова промена намене, као и изградња помоћних објеката, уз поштоваие индекса
заузетости и индекса изграђености парцеле.
У приземњу стамбсних објеката или у осталим објектима на парцели, може се
обавлати пословање у оквиру делатности из области трговине, услуга, сервиса и др. које
својим радом не угрожавају функцију становања. Унутар зоне породичног становања
могуће је планирати и чисто пословне објекте, чија делатност не угрожава становањс у
смислу буке, загађења ваздуха, повећане фреквенције саобраћаја, нарушавања услова
паркирања и сл, односно делатности чија технологија рада и обим транспорта који
генеришу, не утичу негативно на остале функције у окружењу.
Услови уређења и грађења објеката су исти као за породично становање.
Унутар намене породичног стаиовања могућаје реализадија садржаја као што су:
социјални (геронтолошки центри, специјализовани центри за рехабилитацију, домови
пензионера), образовни (предшколске уставове, школе) и здраветвене установе,
рекреативни и спортски комплекси и површине. За плаиираие садржаје на парцелама
површине до 2.000 м2 примењују се услови уређења, грађења и парцелације за зоне
породичиог ставовања уз примену норматива за одређеву делатвост, док је за парцеле
поврілине преко 2.000 м2, са минималним уличиим фронтом оД 20 м, обавезаи
урбавистички пројекат.

Под дсградњом се подразумева извођење грађевинских и других радова којима се изграђује НоВи простор
ван постојећег габарита објекта, као и надзиђнвање објекта тако да са њим чини грађсвинску,
функционалну или техннчку целину.
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Правила за израду урбанистичког пројекта:
максимално дозволен индекс заузетости 3О%;
максимална спратност објекатаје Су+П+Пк или П+1+Пк.
За сваку појединачну парцелу на којој се планира изградња објеката било које
намене, а која се налази у зони терена неповоњног за изградњу, чији је појас дат на
графичком приказу број 2.2 І!Посебни услови за изградњу са планираним регулацијама и
заштитом простораІІ Р 1 :5000, као терен са посебним условима за изградњу, обавезно
-.

-

у

је извршити инжењерско-геолошка истраживања.

Породично становање у затвореним стамбеним комплексима се може планнратн
на парцелама чија је минимална површина 1200 м2, где је могуће остварити квалитетније
становањс. За организацију оваквог типа становања гіотребна су најмање четири објекта за
двострану оријентацију, односно три за једнострану оријентацију. Основни минималнн
модул (припадајућа површина комплекса по објекту) при организацији оваквог становања
је 400 м2. Спратност стамбеннх објеката у овим комплексима је максимално П+1+Пк.
Максuмални дозволени индекс заузетости износи З0%.
Завршна етажа објеката може бити обликована као поткровле са косим кровом
око 300, anu су моrући и кровови са блажим нагибима unu

коме је нагиб кровних равни

равнн.

У

оквиру сваког комплекса дефинисаће се парцеле под објектима и заједничко

коришћење слободних делова комплекса, са интерним, прuступним саобраћајницама, и

уређеним

озелењеним

површина

и њихово

просторима.

озелењавање,

За

при

комплекс

чему

се

се

планира

преІторучује

уређење

слободних

да половина слободног

простора буде озелењена.

Паркирање

или гаражирање возuла за сопствене потребе мора се обезбедити у

оквнру комплекса

За

према нормативу да се заједал стан обезбедu једно паркинг место.

реализадију ових комІІлекса плалом детањне регуладu
је

ће

се утврдити обавеза

израде урбанистичког пројекта.

У

северном делу nодручја планиранаје комбинација породичног и вишепородичног

становања ниже спратности (стамбени комплекс са посебним правилима).

У

оквиру

коришћење

овог

комплекса

дефинисаће

се

парцеле

под

објектима

неизграђених делова комплекса, са интерним приступним

и

заједничко

саобраћајнuцама и

уређеним озелењеним nросторима.

Спратност
Вишепородични
Могуће

објекти комплекса

јединида.

П+1+Пк.
могу имати спратност до П+2+Пк и до 10 стамбених

породичних стамбенuх објеката у комплексу је максимално

је извођење сутерена испод сваког појединачног објекта, чиме би се

обезбедио простор за паркирање, техничхе просторије и слично.
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Паркирање или гаражирање возила за сопствене потребе мора се обезбедити у
оквиру комплекса, према нормативу да се заједан стан обезбедиједно паркинг место.
За реализацију овог комплекса планом детањне регулације ће се условити израда
урбаиистичког пројекта.
У оквиру намене становање с пословањем планирана је изградња стамбених,
стамбено-пословних или пословних објеката с тим да је заступњеност пословних
садржаја минимално 20%. Препоручује се да учешће пословања буде око 50%. Могуће
је утврдити и другачији однос нриликом разраде плановима деталне регулације.
Пословии садржаји су превасходно они који су комплементарни стаuовању као
што су садржаји пословно-трговачког и угостителског карактера (област трговине,
занатских услуга, сервиса, угостителства). дозвоњени су и садржаји из области
здравства, културе, социјалне запітите и сл.
Од могућих делатности изузимају се производне или привредне делатности,
услужно-занатске делатности које околину могу да угрозе буком, гасовима, отпадом
било које врсте и сл. (пилаnе, металостругарске радионице, радионице за производњу
хемијских производа, економски објекти намењени полопривредној производњи,
трговина расутим, експлозивним или запањивим материјалима, као и трговина
секундарним сировинама).
Планираиа спратностје П до П+1+Пк.
Индекс заузетости је до 50%.
Минимална величина парцеле је 500 м2. За парцеле преко 1 .000 м2 нндекс
заузетостије максимум ЗО%.
Објекти се поставњају на грађевинску линију која је удањена минимално 5 м од
регулацноне линије, али су могућа одступања уколико то услови на терену захтевају.
Гаражирање и паркирање возилаје исклучиво у оквнру парцеле.
Смернице за уређење и грађење за просторе јужно од
градске главне саобраћајнице преко Алибеговца
Породични стамбени објекти
За породичнс стамбене објекте:
-.

-

-

-

минимална величина парцеле за слободностојеће објекте јс 50О м2, а за двојне и
објекте у низу 300 м2;
максимална величина нарцеле се не ограничава;
индекс заузетостије максимално 30%;
максималан број стамбених или пословнихјединица no објсктујс 2.
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Зоне становања са веііим kомфором
На графичком приказу број 3 ІНлан претежне намене землишта са подслом на
просторне целине и зоне у Р 1 :5000 предложене су зоне које се у поступку израде планова
деталне регулације требају преиспитати и проверити као могуће стамбене зоне са
нестандардним обликом становања, односно, као зоне становања са већим комфором за
које се утврђују следећа правила:
-

-

-

-

-

-

не ограничава се максимална величина парцеле;
индексзаузетости једо 20%;
максимална развијена корисна површина објекта се не условлава;
дозвоњене су максималано две стамбене јединице;
максимална спратност објектаје П+1;
на парцели је могућа изградња других објекта као засебних или као анекс главном
објекту, у функцији гаражирања, затворених спортско-рекреативних садржаја,
.

оставе и слично, а искЈЂучиво су гіриземне спратности.
Знаменито место Везирац
На локалитету Везирад, на простору где се налази споменик, културно добро од
изузетног значаја, могуће је формирање комплекса површине око 2.500 м2 или већег у
границама заштићене околине, у оквиру кога би се планирали и други обј екти у фуикцији
основне намене (објекат Музеја града и сл.). Садржаји плаиираних објеката се утврђују
у складу са потребама Града и условима надлежиих институција (Завод за заштиту
споменика културе Града Новог Сада, Музеј града Новог Сада итд.).
Препоручује се да се посебним правилима уређења и грађења у блоковима
породичног стаuовања и туристичко-рекреативних садржаја у непосредној околини
споменика, утврде зоне замтите просторних коридора на правцима визура нрема
споменику.
7.1.2. Општеградски и линијски цснтри
За плаиираие центре стамбених зона у обухвату плана дефинисани су основни
урбанистички параметри:
максимални индекс заузетости парцеле је 50% а индекс изграђености 1,5;
максимална спратност објекатаје П+2;
-

-

-

мннимална површииа парцелеје 500 м2;

за веће комплексе (преко 2!000 м2) обавезнаје израда урбаиистичког пројекта.
Делатности које се могу плаиирати у зонама градских центара, у склопу већих
комплекса или у самосталним објектима су из области:
трговине (трговине, продавнице, тржни центри, робне куће и др.),
-

-
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услужног занатства (пекарске, посластичарске, обуlтіарске, кројачке, фризерске,
фотографске и друге занатске радње),
услужних делатности (књижаре, копирнице, видеотеке, хемијске чистионице и
др.),
-

угоститества и туризма свих врста и обима (хотеди, рестораНи, кафеи и др.),

-

социјалне заштите (сервиси за чување деце, вртићи, обданишта, играонице за децу
идр.),

-

здравства (лекарске ординације, стоматолошке ординације и др.)

-

културе (галерије, библиотеке, читаонице, биоскопске и позоришне сале и др.),

-

забаве,

-

пословно

-

административних

делатности (баuке, поште, предстазништва,

агенције, посдовни бирои и др.),
-

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

-

верски објекти,

-

саобраhајни објекти и терминали,

-

и други објекти, уз услов да се ни на који начин не угрожава фуикционисање зоне
и да се у складу са наменом и капацитетима може обезбедити потребан, прописан
број паркинг места за кориснике.

Становање може бити садржај општеградских центара.
Учешће стамбеног у укупно изграђеном простору по објектима или блоковима се
креће у распону од О до 100%, односно објекти који се граде у центру могу бити пословни,
пословно-стамбени или стамбени.
Линијски центри се планирају уз значајније саобраhајне правце.
Линијски центри обухватају мање или веће садржаје локалиог снабдевања и
услуга, које су сконцентрисаие уз главне саобраћајне правце и подразумевају
свакодневно и повремено снабдевање и задовојавање других потреба становника
(пошта, банка, услужно занатство, личне услуге и сл.). Поред комерцијалних, могу се
планнрати и други садржаји (предшколске установе, услуге социјалне и здравствене
заштите, садржаји културе, верски објекти и др.). Величина овuх центара се утврђује на
основу расположиве површине простора и плаuираuог броја стаuовника који им
гравитира.
Спратност објеката је

максимално три етажс, односно, П+1+Пк или П+1+(2)

(повучена завршна етажа).
Индекс заузетости на парцелије до 50%, а индекс изграђеностије до 1,5.
Паркинг простор се обезбеђује на свакој парцели.
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7.1.3. •Јавне службе
У окВиру подручја обухваhеног планом предвиђен је киз објеката намењених
јавним службама из области образовања (предшколско васпитање и образовање, основно
школско васпитање и образовање), културе, здравства. .За поједине намене из области
јавних служби дефинисани су појединачии локалитети, док се део садржаја из ове
области планира у оквиру општеградских или линијских центара или других намена и
. .

деталније ће се разрадити плаиовима деталне регулације.
При разради простора плановима деталне регулације, правила уређења и грађења у
оквиру комnлекса јавних служби, утврђују се у складу са условима и смерницама
Генералног плана и важећим стандардима и нормативима за поједине области.
Осим садржаја који су планирани мрежом јавних служби, моrућа је и реализација у
приватном сектору.
Образовање
Предшколскс установс
Број и капацитете предшколских установа треба планирати тако да се обезбеди
смештај за укупан број деце који износи 5% од укупног броја становника обухваћеног
подручја. Према демографским показател.има и процењеном броју становника, на овом
простору је неопходно обезбедити капацитете за смештај 1 .300 деце.
Потребни капацитети ће се обезбедити у укупно пет планираних објеката.

Табсла: нормиране вредности за предшколске установе
Обухват деце (%)
1-3 год.
50

4-6 год.
100

Површина објекта
по детету (м2)

Радијус (nі)
1-3 Год.
200-300

4-6 год.
300-500

1-3 год,
6,5-8,0

4-6 год.
8,0

Површина
комплекса по
детету (м2)
1-3 год.
4-6 год.
25-40
40-50

Максимална дозвол.ена спратност објеката износи П+1 или П+Пк, а у изузетним
случајевима П+ј+Пк, при чему се у поткровл.у организују административни и
канцеларијски простор.
Минимални индекс заузетостије 3О%.
Паркинг простор се обезбеђује у оквиру комплекса.
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Оеновне гдколе
Основне школе се планирају за децу старосне групе од 7 до 14 година, у обухвату
оД 100%. Према демографским показателима, удео деце основношколског узраста у
укупном броју становника не прелази 8%, па је за очекивани број становника потребно
обезбедити капацитете за 2.080 децс.
У северном делу простора обухваћеног планом, приликом планске разраде
плановима деталне регулације, утврдиће се потребан број школа прсма нормативима за
ову област:

Табела: норіииране вредности за основнс школе
Површина
учионице по
ученику (м2)
2

Радијус до школе
(м2)
макс. 650

Површина објекта
по ученику (м2)
8- 10

Површина
комплекса по
ученику (м2)
1530*

Максимална дозволена спратност планираних објеката основних школа износи
П+2, Док је максимални индекс заузетости комплекса З0% са толсранцијом до 10% у
изузетним случајевима када то захтевају просторни услови комплекса.
За слободне површине уиутар комплекса школа планира се одговарајуће уређење:
озелењавање, изградња спортских терена и одговарајући мобилијар.
Капацитети основних школа се планнрају за рад у једној смени. Оптимални
капацитет основне школе је 700 800 ученика.
-

Подручна основна школа се организује на 2
основна школа на 3 10.000 становника.

-

3,5 хињаде становника, централна

-

Паркинг простор се обезбеђује у оквиру комплекса.

Средње школе
Средње ілколе нису планиране мрежом јавних служби али у случају потребе,
основнu критеријуми и нормативи за њихово планирање и изградњу су следећи:
обухва]kност добне групе старости од 15 до 1 8 година је 100%;
рад установаје у две смсне;
укупна величина потребног земњишта треба да износн најмање 25 м2 по ученику
уједној смени. Само нзузетuо, у густо изграђеннм насењима, површина земњиілта
може бити и мања од прописане, али под условом да у близинн школе постоје
терени које іпкола може да користи;
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-

спратност објеката је приземзње и највише два спрата, а индекс заузетости
комплекса 3О% и
паркинг простор се обезбеђује у оквиру комплекса.

Табела: нормиране вредности за средње школе
Површина учионице по
ученику (м2)
2

Површина објекта по
ученику (м2)
10-12

Површина комплекса по
ученику (м2)
25

Објекти културе
Табела: нормативи за димензионисање објеката и комплекса за организације
из области КVЛТVDС
Површина комплекса на
Бруто површина на 1.000
1.000 становника (м2)
становника (м2)
макс.
мин.
макс.
мин.
87,0
43,0
42,0
28,0
библиотекс
архив
биоскопи
изложбенс галерије
концертне дворане
позориштс
омладину
простор
за
(уклучујући КУД)
простор за дсцу

24,5
16,0
3,0
10,0
12,5

43,5
50,0
7,0
20,0
32,5

78 О

95 О

30,0

60,0

Укупно за културу:

225,5

406,0

-

64,0

96,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Културни центар могуће је планирати за простор целог Алибеговца.. Поред
стандардних садржаја културе локалног иивоа (сале за приредбе, изложбени простори,
библиотека и сл.), потребно је планирати и одговарајућu простор за младе: клубови,
културно-уметничка друтптва и сл. Таіође је могуће планирати и мањи биоскоп или
позориште. Маісималии индекс заузетости је 50%. Плаиирана спратност објекта је до
П+2
Могуће је реализовати овс садржаје и у зонама становања, у деnовима објеката или
цслим објектима.
Паркинг простор се обезбеђује у оквиру комллекса.
У складу са потребама Града оставња се могућност да се на одређеним локалитстима
формирају комплекси са спомен обележјима.
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Здравствене установе
Здравствене установе нису планиране мрежомјавних служби али у случају по q ебе,
могуће је њихово планирање и изградња уз примену следећих норматива:
Табела: нормативи за ванболничку здравствену заштиту
Број
становника на
лекара опште
праксе

Број
становника на
стоматолога

Број
становника на
фармацеута

1.5001.800

2.500

6.000

Површина
објекта у м2 на

Површина
апотека у м2 на

1.000

1.000

становника
120

становника
20

На 10.000 становника потребно је планирати једну апотеку и један дом здравња.
Приватна лекарска пракса и приватне апотеке се могу реализовати у оквиру другнх
намена на целом подручју плана, према поебама становништва.
Максимални индекс заузетости је 50%, а планирана слратност максимум П+2.
Паркинг простор се обезбеђује у оквиру комплекса.

Установе социјалне заштите
У области социјалне заштите дефинисани су следећн нормативи везани за просторне
услове:
површина објекта дома за старе и пензионере 20 25 м2 по корисннку;
-

-

површина комплекса дома за старе н пензнонере 20 40 м2 по корнснику;
-

спратност објектаје П+1+Пк или П+1+(2) (повучена завршна етажа),
1 паркинг место на 2 залослена;
-

у свакој месној заједници треба да постоји један клуб за пензионере и стара лица.

дом за пензионере и стара лица својим корисницима обезбеђује становање, исхрану,
негу, здравствену заштиту, културно забавне, рекреативне и друге активности, услуге
-

социјалног рада и друге услуге зависно од потреба, способности и интересовања
корисника. Алибеговац је погодан за лоцирање овuх садржаја због специфичности терена
као и микроклиматских услова који погодују лицима ове старосне групе.
Специфичне

амбијенталне

одлике,

природне

и

микроклиматске

услове

фрушкогорских обронака, као и могућност остваривања ближег контакта са природом,
треба искористити за лоцирање специјализованих центара из областн социјалне и
здравствене заштите (установе за смештај старих лица, рехабилитациони цени). У зонама
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породичног становања могу се планирати мање установе за смештај старих лица,
капацитета око 200 корисника, уз поштовање свих норматива за одговарајућу делатност.

Табела: нормативи за установе и домове за социјалну заштиту деце и омладине
Слободна површина по
Површина комплекса по
Површина објекта по
кориснику (м2)
кориснику (м2)
кориснику (м2)
20
40
15-17

7.1.4. Остале намене
7.1.4.1. Пословање

Поеловање са становањем
У оквиру ове намене планирана је изградња пословннх и пословно-стамбених
објеката уз услов да је nословање заступњено са минимално 50%. Моrућ је и другачији
однос пословања и становања уколико се утврди приликом разраде плановима детањне
регулације.
Пословна намена обухвата делатности које су компатибилне са становањем
односно чија делатност не угрожава становање у смислу буке, загађења ваздуха, повећане
фреквенције саобраћаја, нарушавања услова паркирања и сл.
3аступл,еност стамбених садржаја је до 50%. Могућа је изградња једног стана у
оквиру објекта.
Планирана спратност објекатаје П до П+2.
Могућа је изградња подрумске, или сутеренске етаже уколико то конфигурација
терена дозоволава. Максимална спратностје у том случају Су+П+2.
Индекс заузетостије до 50%.
Грађевинска линијаје удалена минимално 5 м од регулационе линије.
Паркирање и гаражирање за сопствене потребе обавезно је обезбедити на парцели.

7.1.4.2. Туристичко спортско рекреативне површине
-

-

У оквиру ове намене планирају се садржаји везани за спорт и рекреацију у смислу
отворених спортских терена и мањих објеката на комплексима прожетим зеленим
површинама.
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Туристички објекти које је могуће реализовати на овом простору су: хотели,
смештајни капацитсти, угостителски објекти, етно-центри, конгресни центри, објекти
везани за вински туризам и сл.
Препоручује се да минимална величина парцеле буде 800 м2 за постојеће парцеле,
односно 1.500 м2 за нове парцеле уз толеранцију 1О%.
Максимални индекс заузетости је ЗО%.
Максимална спратностје до П+2.
У оквиру планираних садржаја могуће је формирати једну стамбену јединицу
максимум 150 м2 бруто развијене грађевинске површине која се може градити у оквиру
пословног објекта или као слободностојећи објекат (други објекат на парцели).
Начин реализација стамбеног објекта утврдиће се nлановима деталне регулације,
односно, не условалава се изградњом пословног објекта.
Грађевинска линијаје удалена минимално 5 м од регулационе линије, али су могућа
и другачија решења у овисности од потреба и специфичности садржаја и конкретних услова
на терену.
Паркирање и гаражирање возила обавезііо је обезбедити на парцели.
3а комплексе површине преко 5.000 м2 планом деталне регулације се може
условити израда урбанистичког пројекта.
Комплекс који се реализује под посебним условима
Постојећи комплекс специјалне намене у јужном делу грађевинског подручја у
складу са условима Министарства одбране Републике Србије намењује се садржајима
туристичко-спортско-рекреативне намене уз услов да се реализацији ових планских
решења може приступити тек након претходне сагласности и мишлења Министарства
одбране и регулисања својинских односа у складу са одредбама Закона о јавној својини
(,,Службени
бр. 72/11, 88/13, 15/14, 104/16 - др. закон и 108/16).
У складу са потребама Града могући су и други садржаји: из области општеградских
центара, социјалне заштите, здравства и сл.
7.1.4.3. Спортски парк
стандардне елементе уређења парковске
површине допуњују знатно већи простори за активну рекреацију и игру деце и одраслих.
У оквиру намене

спортски парк

Саставни део овако урсђеног простора су и мањи простори за одмор. Преовлађујуће су
парковски уређене и озелењене слободне површине, а површине под објектима не могу да
пређу 10% укупне поврніине сгіортског парка.
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У оквиру простора који је намењен за рекрсацију грађана планирају се терени за
рекрсацију, као и објекти који пратс активност рекреације.
У оквиру сіІортског парка дозволена је и изградња објеката за смештај управе, за
изнајмливање реквизита за одређене спортове, са санитарним чворовима и свлачионицама,
угоститсњским садржајима и сл. Спратностје П, са могућом повећаном спратном висином.
Објекте треба обликовно уклопити у парковски амбијент.
Паркирање и гаражирање возила обезбедити на комплексу.

7.1.4.4. Станице за снабдевање горивом
На подручју Алибеговца, планира се задржавање постојећих и изтрадња нових
станица за снабдевање горивом, чија реализација је условлена израдом плана деталне
регулације или урбанистичкот пројекта уколико је планом деталне регулације тако
предвиђено.
Станице за снабдевањем горивом моту бити са ужим и ширим садржајем, што је
дефинисано у Условима грађења саобраћајне инфраструктуре.
Планиране садржаје могуће је реализовати уз следеће услове: максимално
дозвоњени индекс заузетости је 35%, а спратност П (ВП) до П+2. Подрумску или
сутеренску етажу или етажеје моrуће планирати у зависности од услова на терену.
Манипулативне и паркинг површине обсзбедити унутар комплекса.
Препоручује се да заступњеност аелених површина на комплексима није мања
од 25%.
Приликом уређења и изградње комплекса намењеног станици за снабдевање
горивом потребноје предвидети и извести све мере заштите које таква врста објската треба
да испуни (загађења приликом редовне експлоатације, могућа загађења као последица
акцидентних ситуација, мере смањења аероаагађења, буке, заштиту од пожара, хигијенскотехничке мере и сл.).

7.1.4.5. Верски објекти
На подручју обухваћеном плавом, дефинисана је локација за верски објекат на
локалитету Буковачки плато.
Положај и услови изградње богомола и храмова утврдићс се, у случају потребе,
планом дета.њне ретулације.
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Простор калварије верског обележја лоциран је у ссверном делу простора
обухваћеног планом.
Овај споменик са заштићеном околином је у поступку утврђивања за непокретно
културно добро и уређиваће се у складу са условима за спровођење мера техничке
заштите које утврђује Завод за заштиту споменика културе Града НОЕОГ Сада.
-

7.1.4.6. Комувалне површине
ГробЈbе
3а потребе дела града на десној обали дунава, Генералним планом се планира
изградња новог гро6ла на Алибеговцу површинс 30,91 ћа.
Програмски елементи за планирање овог комплекса утврдиће се на основу
демографских пројекција о броју и старосној структури становништва, основним
елементима за димензионисање простора за сахрањивање али и других елемевата као што
су морталитет, период за који се гробле планира итд. као и урбанистичких стандарда и
норматива којеје потребно поштовати при планирању гробла, важећих закона и одлука на
нивоу Града којима се уређује проблематика сахрањивања н одржавања гробла.
Предлаже се да се концепција rробла заснива на теометријском начину обликовања,
односно ортогоналној основној структури rробних пола која може бити ублажена меким
nотезuма заштитног зеленила и која ће имати карактер пејзажно шумског гробла.
-

Концеnт просторне организације мора бити тако утврђен да се јасно сагледавају
зоне, односно грађевннске целине које је неопходно да комплекс садржи: површине за
сахрањивање (гробна пола за сахрањивање путем укопа, гробна пола специјалне намене,
гробнице, костурнице), гробни центар, економске објекте, зону декоративне хортикултурне
поставке, заштнтно зеленило (пејзажно-шумско гробле) и шумскн зеленu појас.
Просторна организација гробла мора да омогући етапну реализацију. У оквиру
главног гробног центра планирати: мртвачнице са доволнuм бројем оделења и хладњача,
капеле, односно опроштајне дворане, канцеларије за управу и nружање услуга странкама,
nродавннце цвећа, свећа, тоалет, сталну поставку експоната

-

узорака споменика и

церемонијални трг (сакрални трг).
Висинска регулација планнранuх објеката се креhе од П до П+1 а индекс заузетости
у односу на укупну површину гробњаје максимално 5%.
Препорукаје да однос површнна за укоп и nовршина за пратеће функцuје износи 30
-

40% према 70 бО%.
-
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У односу на планирани број становника на подручју плана, 324 умрлих годишње и
бруто површину гробног места од 4,00 м2, добија се период коришћења гробња од 88
година.
Период коришћела гробња у односу на прогнозе демографског развоја за 2009.
годину (33.000 становника) на десној обали Градаје 70 година.
У оквиру гробних поња за класично сахрањивање планирати око 20.000 гробних
места. Број гробних места у оквиру гробних поња специјалне намене планирати око 6.400,
ау оквиру заједничких костурница (озаријума) око 1.500.
Основ за реализацију гробњаје план детал,не регулације.
Гробње за кућне њубимце
Поред планираног локалитета за гробње планира се и комплекс гробња за кућне
њубимце површине 1,45 ћа.
Уређење и изградња овог специфичног комплекса ће се спроводити у складу са
нормативима и стандардима који важе за ову намену.
Основ за реализацију гробњаје план деталне регулације.
Површине за хидротсхничке захвате
Планом сс лредвиђа изградња резервоара воде Алибеговац на коти 206 м н.м. и
његове везе са резервоаром Институт и са резервоаром треће Висинске зоне Чардак .

7.1.4.7. 3елене ловршине
Парковске површине
3а парковске површине на подручју плана се препоручују елементи пејзажног парка.
Поред планирања обавезних елемената парка (одговарајући концепт озелењавања и
шетних стаза, партерно уређење и опремање урбаним мобилијаром) у оквиру парковских
површина је могућа изградња пратећих садржаја (угоститењски објекти итд.). Индскс
заузетости износи максимално 10% у односу на укупну површину парка.
У оквиру парковских површина могу се планирати дечја игралишта, водене
површине итд.
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Јавне зелене површине
У зелене површине сіјадају површине јавне намене у окВиру раскршћа, скверова,
проширења улица итд. за које се планира одговарајући концепт озелењавања и уређења у
зависности од положаја у простору.
Парк шума
Основна улога парка шуме на подручју планаје у пружању могућности за 6авлење
рекреацијом у било ком облику (активном и пасивном).
Парк шума се уређује и решава у пејзажном, слободном стилу уз максимално
коришћење постојећег потенцијала природних карактеристика територије. Садржаји који
се планирају у оквиру парк шуме су пешачке комуникације, трим стазе, бициклистичкс
стазе, велики травни партери, парковски мобилијар итд. Парковски елементи (клупе,
надстрешнице, одморишта...) морају бити прилагођени амбијенту, обавезна је употреба
природних материјала (дрво, камен, опека...).
дозвојЂенаје изградња објеката за пратеће садржаје исклучиво у функцији основне
намене (угостителски објекти, тоалети, изнајмливање сnортских реквизита...).
Максимални индекс заузетости комплексаје 5%, планирана спратност објекта П.
3аштитно зеленило
На читавом подручју обухваћеном планом налазе се простори намењени заштитном
зеленилу. Ови nростори не представлају површине јавне намене, односно
корисници/Власници ових парцела и дале могу да их користе као ливаде, воћњаке, баште,
винограде ... У оквиру ових површина забрањена ја изградња објеката.
У зависности од положаја у простору зеленило ће осим заштитне улоге имати и
естетску, рекреативну (уз потоке), односно служиће као место за одмор и рекреацију.
дозвоЈвава се промена границе парцела на основу пројекта парцелације и
препарцелације. Уситњавање у цилу решавања имовинско-правних односа (јазвргнуће
сувласничке заједнице) је могуће, али да тако формиране парцеле не буду мање од 5.000
м2, а у случају укрупњавања повріпина парцеле се не ограничава.

7.2.

Услови уређења и грађења за просторе који се реализују
на основу плана детањне регулације и nлана генералне регулације

На подручју плана дефинисане су урбанистичке целине у којима се гіримењују
правила уређења и грађења утврђена важећим ллановима, а која се мењају/допуњују овим
планом
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Правила уређења у области водне инфраструктуре
Ширина заштитног појаса уз све потоке на подручју плана смањује се са 7,00 на
5,0Ом.

Правила уређења и грађења за урбанистичку целину Карагаче
У оквиру зона породичног становања, могуће је формирање посебних комплекса и
планирање садржаја комплементарних становању и то: из области здравства (приватне
клинике), социјалне заштите (домови за старе), спорта и рекреације (спортски центри),
туризма (пансиони за издавање, мотели, ресторани), комерцијалних делатности и сл.
Минимална површина парцеле износи 1 .000 м2 за постојеће парцеле, односно 2.000
м2 за нове.
3а комплексе преко 2.000 м2 обавезнаје израда урбанистичког пројекта.

Правила за израду урбанистичког пројекта:
-

-

-

минимални улични фронт парцелеје 20 м;
максимално дозволен индекс заузетостије 30%;
максимална спратност објектаје Су+П+Пк или П+1+Пк.

За постојеће парцеле површине мање од 2.000 м2, примењују се правила уређења и
грађења која важе за зоне породичног становања уз примену норматива за одређену
делатност.
3а породично становање у стамбеним комплексима, индекс заузетости се
ограничава на 30%.
За јіодручје Карагаче, у зонама које су означене на графичком приказу бр. З Плана
деталне регулације Карагаче ( Службени лист Града Новог Сада , број 44/09) као терен
са посебним условима за изградњу , планира се да се уместо свеобухватних обаве
геомеханичка истраживања тла за сваку појединачну парцелу пре реализације планираних
садржаја.
уз надвожњак на траси државног лута І Б 21 на северу подручја, забрањеја је
изградња објеката у појасу ширине 25 м од осовине саобраћајнице.
-
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Правила уређења и грађења за урбанистичку целину лородичног становања уз
Буковачки пут
У зонама породичног стаііовања, на парцелама које се целе или делимично налазе у
3оНи терена врло непогодног за изградњу, представленог на графичком приказу број 2.2.
Посебни услови за изградњу са планираним регулацијама и заштитом простора у Р 1 :5000,
за сваку појединачну парцелу обавезно је извршити инжењерско-геолошка испитивања.

Правила уређења и грађења за урбанистичке целине породичног становања и
туризма, спорта и рекреације на локалитету Ширине Н
100 намењеним породичном становању и
туризму, спорту и рекреацији, на парцелама које се целе или делимично налазе у зони
нестабилне падине и умиреног клизишта, за сваку појединачну парцелу обавезно је
У блоковима уз државни пут 11 А

-

извршити инжењерско геолошка испитивања.
-

У зони туризма, спорта и рекреације где је евидентирано активно клизиште,
грађевинску линију планираних објеката поставњати минимум 30,00 nі од регулације
режијске саобраћајннце.
број
Нестабилне падине и клизишта су представлени на графичком приказу
2.2. Посебни услови за изградњу са планираним регулацијама и заштитом простораT у Р
ј :5000.

У оквиру парцела породичног становања, за садржаје комплементарне становању, у
оквиру услова за израду урбанистичких пројеката додаје се правило да развијена корисна
површина може бити и већа од 480 м , а максимално дозволени индекс заузетости се
утврђује на 40

%.

Правила уређења и грађења на подручју важећих планова деталне регулације
1. Правило којим се утврђује могућност одступања од регулација улица
дефинисаних у важећим плановима деталне регулације, а у цилу задржавања
изграђених објеката на терену
Када је објекат изграђен тако да залази делом у регулацију улице, регулација се
утврђује no габариту објекта максимум до 2,0 м од планиране регулације улице и под
условом да нису угрожене јавне градскс функције (изградња саобраћајне и комуналне
инфраструктуре и објектијавне намене).
2. Правило да се на просторима важећuх планова деталне регулације заштнтни
енергетски коридорu сііроводе на основу плана генералне регулације.
3. Посебна правила за огіремање простора инфраструктуром
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Приликом израде техничке документације за линијске инфраструктурне објекте
(саобраћанје површине) и комуналну инфраструктуру могућа су мања одступања оД
планираног решења датог у графичким приказима и карактеристичним профилима улица,
уколико орган надлежан за управлање јавним површинама или ималац јавног овлашћења
то захтева, а за то постоје оправдани разлози (очување постојећег квалитетног растиња,
подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираној траси већ постоје изграђене
инсталације или објекат који се Планом задржава и сл.).
Наведене интервенције могуће су исклучиво у оквиру постојећих и планираних
јавних површина.
Сва одступања од планског решења морају бити у складу са законима и
правилницима који регулипу предметну област.
Не условалава се формирање потгіуне грађевинске парцеле за регулацију улица
ради реализације појединачних садржаја унутар профила. Могућаје фазна реализација.

Услови уређења и грађења за локалитете 1 до б
На подручју обухваћеном планом утврђују се правила уређења, грађења и
парцелације6 на 7 локалитета представлених на графичким приказима 7.1. до 7.6. са
границама, припадајућим парцелама и планским решењима, а то су:
Локалитет 1, где се формира нова реrулација блока у коме се грађевинске парцеле
намењују породичном становању. (Улица означена у важећој планској документацији као
Нова 28, укида се);
Локалитет 2, где се на катастарској парцели број 4221 КО Петроварадин утврђује
намена зелена површина . На овој катастарској парцели која представла површинујавне
намене, примењују се услови уређења усмеравајућег карактера утврђена овим планом за
зелене површине.
Реализацији планског решења може се приступити тек након претходне сагласности
и мишлења Министарства одбране и реrулисања својинских односа;
Локалитет 3, где се утврђује грађевинска парцела број 4168/6 за мерно-регулациону
станицу. дозволава се реконструкција постојеће мерно-реrулационе станице и сви радови
у оквиру комплекса у складу са програмима надлежног предузећа.
Локалитет 4, где се у делу профила планиране градске главне саобраћајнице преко
Алибеговца формира режијска саобраћајница која повезује Буковачки пут са блоковима
породичног становања урбанистичких целина Ширине І и Ширине ІL

Правила уређења, грађења и ларцелације у важећој планској докіентацији која нису у супротности са
правилима уређења, грађења и нарцелације утврђеним овим планом и дае се лримењују.
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Локалитет 5, где се у делу улице утврђује нова регулација у складу са постојећим
стањем на терену и нове осовинске тачке;
Локалитет б, где се утврђују нови положај и регулација улице и нове осовинске
тачке.
Приликом израде нових планова деталне регулације, могућа су одтугіања
регулација улица у односу на графичке приказе локалитета, а у цилу усаглашавања са
стањем на терену.

7.3.

Услови уређења и грађења за просторе за које је основ
за реализацију ллан генералне регулације

Урбанистичка целина 1

-

блокови намсњени пословању са становањем, породичном
становању, становању са пословањем и заштитном зеленилу
на локалитету Карагача и делу Буковачког платоа. Простиру
се између регулације Крајишке улице, гіостојеће и планиране
трасе државног гіута І Б 21 и трасе железничкс пруге
Петроварадин Беочин (Графички прикази бр. 6.1.1. и 6.1.2.
-

-

уР 1:1000);
Породично становање
Услови уређења и грађења дефинисани су у одењку 7. Правила уређења и грађења
пододсњак 7. 1. Услови уређења и грађења усмеравајућег карактера , подтачка 7. 1. 1.
Становањс

Породично становање .

Парцеле са постојећим објектима у зонама породичног становања новршине мање
објеката са истим
од 300 м2 се задржавају. Могућа је реконструкција и изградња нових
урбанистичким параметрима, односно у складу са планираним, уколико су повоњнији.

Становање са пословањем
У оквиру намене становање с пословањем планирана је изградња стамбених,
стамбено-пословних илн пословних објеката с Тим да је заступњеност пословних
садржаја минимално 20%. Препоручује се да учешће пословања буде око 50%.
Пословна намена обухвата делатности које су компатибилне са стаиовањем
односно чија делатност не угрожава становање у смислу буке, загађења ваздуха,
повећане фреквенције саобраhаја, нарушавања услова паркирања и сл.
На истој парцели могућаје изградња помоћог објекта нриземне спратности који
је у функцији главног објекта (гараже, оставе и сл) или друrог објекта на парцели

намењеног пословању.
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Планираиа спратностје П до П+1+Пк.
Максимални индекс заузетостије до 50%.
Минимална величина парцеле је 500 м2. дозвоњена су одступања за мање
постојеће парцеле до 1О%. За парцеле преко 1.000 м2 индекс заузетостије 3О%.
Максималан број стамбсних или пословнихјединицаје 2.
Објекти се поставњају на грађевинску линију којаје удањена минимално 5 м од
регулационе линије, али су могућа одстулања уколико то услови на терену захтевају.
Свака парцсла мора имати пристул на пут или на другујавну површину намењену
за саобраЋај.
Гаражирање и паркирање возилаје искњучиво у оквиру парцеле.
Пословање са становањсм
У оквиру ове намене планирана је изградња пословних и пословно-стамбених
објеката уз услов дајс пословање заступњено са минимално 50%.
Пословни садржаји су превасходно они који су комплементарни становању као што
су садржаји пословно-трговачког и угоститењског карактера (област трговине, занатских
услуга, сервиса, угоститењства). Могући су и остали садржаји оппітеградског центра.
3аступњеност стамбених садржаја јс до 50%. Могућа је изградња једног стана у
оквиру објекта.
Минимална површина парцелеје 500 м2, а минимална ширина уличног фронтаје 15
м. дозвоњена су одступања за мање постојеће парцеле до 10%.
Планирана спратност објеката је П до П+2.
Максимални индекс заузетости је до 50%.
Грађевинска линијаје удањена минимално 5 м од регулационе линије, уз дозвоњена
одступања због специфичности локације.
Паркирање и гаражирање за сопствене потребе обавезно је обезбедити на гіарцели.
Коиплекс пословања са становањем уз Буковачки пут у оквиру просторне
целине Карагаче задржава се у оквиру постојеће границе, односно граница комплекса је
дефинисана планираним регулацијама саобраћајница које га окружују, укупне површине
3 ћа.
Могућаје промена намене делатности у оквиру постојећих објеката, реконструкција
и адаптација у постојећем габариту објеката.
У случају значајније промене технологије и изтрадње нових пословних објеката,
обавезна је израда урбанистичкот пројекта.
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Правила за израду урбанистичког пројекта:
-

-

-

планирана спратност објската или објектаје П до П+2;
максимални индекс заузетостије 50%;
грађевинска линија планираних објеката мора бити минимално 5,00 м удалена од
регулационе линије улице уз могућа одступања уколико то захтевају посебни
услови или специфични захтсви технолошког процеса;
паркирање и гаражирање возилаје исклучиво у оквиру парцеле;

-

-

Минимум 25% укупнс површине комплексаје под зеленилом;
у оквиру nословних објекатаје дозвоњена изградњаједног стана до 100 м2 развијене
корисне површине (нето);

-

могућа је пренарцелација постојећег комплекса тако да будуће парцеле, у оквиру
којих ће се формирати различите делатности, буду оријентисане ка Буковачком nуту
или планираној улици Нова 9, nод условима дефинисаним за зоне nословања са
становањем.

Заштитно зеленило
Простор намењен заштитном зеленилу nланиран је у релативно уском појасу
источно од Роковог потока. Уређиваће се nрименом правила уређења дефинисаних у
одењку 7. Правила уређења и грађењаІі пододењак 7.1. І!услови уређења и грађења
усмеравајућег карактера .

Урбанистичка целина 2

-

блок намењен пословном комnлексу, становању са пословањем

заштитном зеленилу и станици за снабдевање горивом.

Простире се између регулације државног пута 11 А 100 и
-

регулације железничке пруге

Нови Сад

-

Суботица

-

(Београд)

-

Стара Пазова

државна граница

-

-

(kelebіa)

(Графички прикази бр. 6.2.1. и 6.2.2. у Р 1:1000);
У случају услова који захтевају промену регулације планираних јавних површина,

обавезнаје израда плана детањне регулације
.

Пословни комплекс
У

блоку намењеном пословном комnлексу

планирају се комерцијално-услужне

делатности, делатности из терцијарнот сектора као и одређене делатности из производног
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занатства, пре свега оне које се заснивају на примени нових технологија, односно, које не
угрожавају становање.
Задржава се постојећи гјословни комплекс у коме је могућа реконструкција и
адаптација постојећих објеката, као и њихова доградња7.
У случају доградње примењују се следећи показатели:
Максимални индекс заузетости је 50%.
Максимална планирана спратност објекатаје до П+2.
Исклучује се моrућност изградње стамбених објеката.
Паркирање и гаражирањеје иск.іучиво у оквиру парцеле.
Грађевинска линија објеката је удалена 5 м од регулационе линије уз могућа
одступања уколико то захтевају посебни услови или специфични захтеви технологЈЈког
процеса .
Минимално 25% укупне површине комплекса је под зеленилом и мирујућим
саобраћајем.
У случају значајније промене технологије и изrрадње нових пословних објеката,
обавезна је израда урбанистичког пројекта који ће бити израђен у складу са програмом
корисника и правилима утврђеним за комплексе ове намене.
У случају захтева за променом реrулације површина јавне намене, основ за
реализацију овог комплексаје план деталне регулације.
Становање са лословањем
У оквиру намене стаиовање с пословањем планирана је изградња стамбених,
стамбено-пословних или пословних објеката с тим да је заступњеност пословних
садржаја минимално 20%. Препоручује се да учешће пословања буде око 50%.
Пословни садржаји су превасходно они који су комплементарни становању као
што су садржаји пословно-трговачког и угостителског карактера (област трговине,
заиатских услуга, сервиса, угоститењства). Могући су и садржаји из области здравства,
културе, социјалне запІтнте и сл.
На истој парцели моrућаје изградња помоћиог објекта којије у функцији главног
објекта (гараже, оставе и сл) или другог објекта на парцели намењеног пословању.
Планирана спратностје П до П+1+Пк.

7 Под доградњом се лодразумева извођење грађевинских и других радова којима се изграђује нови лростор
ван лостојећег габарита објекта, као и надзиђиване објекта тако да са њим чини грађевинску,
функционалну или техничку целину.
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Максимални индекс заузетости је до 50%.
Минимална величина парцеле је 500 м2. Д0зволена су одступања за мање
постојеће парцеле до 1О%. За парцеле преко 1 .000 м2 индекс заузетости је ЗО% уз
поштовање услова да развијена корисна површина објеката на парцели не еме бити већа
од 480 м2 (нето), за намену становања.
Објекти се поставзБају на грађевинску линију којаје удалена минимално 5 м од
регудационе линије уз дозвозБена одступања збот специфичности локације..
Свака парцела мора имати приступ на пут или на другу јавну површину намењену
за саобраћај.
Гаражирање и паркирање возилаје исклучиво у оквиру парцеле.
Станица за снабдсвање горивом
Уз државни пут 11 А 100 пдаиира се станица за снабдевање горивом, али се у оквиру
овог комплекса могу планирати и садржаји који су компатибилни садржајима станице за
снабдевање горивом (угоститезБство, салон аутомобила, продаја и складиштење
резервних делова за аутомобиле, сервис, перионица..). Станица може біпв са ужим или
ширим садржајем.
Обавезнаје израда урбанистижог пројекта.
Правила за израду урбанистичког пројекта се дефинишу на основу правила уређења н
грађења за реализацију станица за снабдевање горивом у делу текста 5.1. Саобраћајна
инфраструктура, као и на основу правила усмеравајућег карактера описаиим у тексту
7.1.4.4. Станице за снабдсвање ГОрИВОМ.
У оквиру овог комплекса може бити формирано неколико самосталннх функционалних
целина, односно парцела, које могу имати различиту пословну намену.

Заштитно зеленило
Простор намењен заштитном зеленилу уређиваће се применом правила уређења
дефинисаних у одеку 7. 1Правила уређења и грађења пододезвак 7.1. 1 Услови уређења и
грађења усмеравајућег карактера .

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

-
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Ову целину представњају Римокатоличка црква Маријс Снсжне са пејсажно
уређеном калваријом, као и зеленим заштитним појасом -зоном урбаних башти са
видиковцима.
На делу просторног гтотеса планира се туристичко-спортско-рекреативна намена.
Ова целина је обухваћена Културним пределом Сремских Карловаца и чиниће
јединствен простор који ће симболизовати западну улазну капију на подручје Културног
предела.
У оквиру Културног предела неопходно је обезбедити интетралну заштиту
културних и природних вредности, начин коришћења и одрживи развој подручја.
Поред комплекса верског објекта, бициклистичког коридора и друмске
саобраћајнице, у оквиру зона заштитног зеленила је могуће формирање урбаних башти
(баштенске колоније), као слободне површине за гајење баштенских култура. На
катастарским парцелама у зони урбаних башти није дозвоњена изградња трајних објеката.
Могућеје формирати сенице или надстрешнице!!, као монтажне објекте потпуно сведених
типских форми, које омоrућавају комфорнији дневни боравак и простор за складиштење.
Нс дозвоњава се укрупњавање парцела у сврху формирања урбаних башта. Могуће је
укрупњавање парцела у сврху формирања јавне намене (јавна саобраћајна површина,
заштитно зеленило, другејавне површине).
У овој зони обезбедити основни инфраструктуру која се састоји од : пешачке и/или
бициклистичке стазе до сваке парцеле, прилаза за путничка возила са паркинг простором,
система за снабдевање водом и електричном енергијом. У оквиру ове зоне подићи
заштитни појас зеленила према катеторисаној друмској саобраћајници и магистралној
прузи, као и јавну површину (видиковац)која ће бити лоцирана уз јавни пут и
бициклистички коридор. Јавна површина може да садржи дечје игралиште, простор за
седење и пикник, јавни тоалет и сл.

У случају услова који захтевају промену реrулације планираних јавних површина,
обавезнаје израда плана детањне регулације.

Заштитно зеленило
Простор намењен заштитном зеленилу уређиваће се применом правила уређења
дефинисаних у одењку 7. Правила уређења и трађења пододењак 7.1. !?услови уређења и
трађења усмеравајућег карактера .
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Парковска ловршвна
За пданирану парковску површину се препоручује уређењс типа пејзажног парка.
Она представња ширс окружење споменика културе Римокатодичке цркве Марије Снежне
на Текијама.
Поред планирања обавезних елемената парка (одговарајући концепт озелењавања и
шетних стаза, партерно уређење и опремање урбаним мобилијаром) у оквиру парковских
површина је могућа изградња пратећих садржаја у функцији храма. Индекс заузетости
износи максимално 1О% у односу на укупну површину парка.
У северозападном делу парковског комплекса (северно од водне повргпине) могуће
је формирати паркиралимте за потребе храма.
Постојећи објекат на парцели бр. 5039, која је део јединственог парка, могуће је
реконструисати у оквиру постојећег хоризонталног габарита и постојеће спратности и
намене у функцији парковског комплекса (баштснска кућица).
За Римокатоличку цркву Марије Снежне и непосредну заштићену околину, као
културно добро, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада прописује
конзерваторско- рестаураторске услове за предузимање мера техничке заштите.
Туристичко спортско рекреативне ловршине
-

-

На парцелама број 5044, 5045, и 5046 КО Петроварадин, планира се туристичкоспортско-рекреативна површина. У овој намени примењују се правила уређења и грађења
у складу са усмеравајућим правилима у делу текста 7.1. Правила уређења и грађења
усмеравајућег карактера за целине и зоне за које је основ за реализацију план детањне
рекреативне површине. Услов за
спортско
регулације, 7.1.4.2. Туристичко
-

-

изградњу и легализацију објекатаје геомеханичко испитивање парцеле.

Урбаннстичка целина 4

-

део трасе Буковачког пута на Алибеговцу;

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

Урбанистичка целина 5 и б

зона заштитног зеленила на крајњем југу и југозападу
подручја обухваћеног планом.
-

Простор намењен заштитном зеленилу уређиваће се применом правила уређења
дефинисаних у одењку 7. Гјравила уређења и грађења пододењак 7.1. Услови уређења и
грађења усмеравајућег карактера .
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За правила уређења и грађења која нису дефинисана оВиМ планом примењиваће се
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ( Службени
гласник РсІІ, број 22/15).

7.4.

Посебни услови за изградњу

Посебни услови за изградњу представлају правuла усмеравајућег карактера за
целине и зоне за које су основ за реализацију планови деталне регулације и гiравила за
спровођење која се непосредно примењују у целинама и зонама за којс је основ за
реализацију план генералне регулације.

Носивост терена и погодност за изградњу
На основу сазнања о природним карактеристикама терена и постојећих uстражних
радова и инжењерско-геолошке карте ширег простора утврђени су елсменти који утичу на
услове изградње, реализацију планираних садржаја и заштuту простора.
С аспекта носuвости терена и погодности за изградњу извршена је рејонизација
простора као градација утврђених карактеристика тла које су од утицаја на начин изградње
и стабилност објската, а која је представлена на графичком приказу број 2.2. ,,Посебни
услови за изградњу са планираним регулацијама и заштитом

у Р 1 :5000.

На простору плана регистровани су терени погодни за изградњу чија носивост
износи 2 kр/см2 и више, на којем је могућа градња свих врста објеката изузсв посебно
осетливих конструкција и терени средње погодни за изградњу на којимаје оријентационо
дозволено оптерећење 1,0 -2,0 kр/см2 и на којима је могућа изградња лаких објеката,
уобичајених конструкција, спратности до П+4. Терен погодан за изградњу обухвата
централни и источни део простора у границама плана, односно, просторе источно и западно
од шире зоне Буковачког потока.
Терен непогодан за изградњу, чијаје носивост мања од 1 kр/см2 и на комеје могућа
rрадња лаких објеката, спратности до П+ 1, неосетливих на слегање и терен врло непогодан
за градњу са дозволеним оптерећењем мањим од 0,5 kр/см2, обухвата један део простора
којије означен на графичком приказу број 2.2. !!Посебни услови за изградњу са планираним
регулацијама и заштитом простора у Р 1:5000 и који по правилу обухвата простор долина
Роковог и Буковачког потока.
3а сваку појединачну ларцелу на којој се планира изградња објеката било које
намене, као и за парцелу на којој је изrрађен објекат, а која се налази у зони терена
непогодног за изградњу којије означен на графичком приказу број 2.2. Посебни услови за
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изградњу са пзјанираним регулацијама и заштитом простора!? у Р 1:5000, обавезно је
изврпЈити гео-механичка истраживања.

Стабилност терсна
Према инжењерско-геолошким истраживањима и сазнањима о природним
карактеристикама терена на простору обухваћеном планом утврђени су елементи који
утичу на услове изградње и реализацију планираних садржаја.
Простор који се налази на североистоку и југоистоку у обухвату плана захваћен је
процесима клизања тла.
На делу наноса активног клизишта, где се стенска маса налази у сталном покрету
те је извођење било каквих радова отежано и ризично, простор је намењен заштитном
зеленилу и исклученаје било каква изградња.
С обзиром да се микрорејон активног клизишта у малом и врло ограниченом
сегменту простире на делу терена у оквиру стамбене намене и туристичко-спортскоШирине
рекреативних површина дефинисаних уз државни пут јј реда 102 на потезу
-

П, забрањује се изградња објеката у зони клизишта, односно, изградња објеката на
парцелама којс припадају овом рејону се дозвоњава у зони умиреног клизишта под
условима који су дефинисани за рејон умиреног клизишта и нестабилних падина.
Микрорејон умиреног клизишта и нестабилних падина обухвата простор уз
државни пут 11 реда 102 и уз југоисточну границу плана и захвата просторе намењене
заштитном зеленилу, породичном становању и туристичко-спортско-рекреативним
-

садржајима.
Ови терени се налазе у условима граничне равнотеже стенских маса те извођење
грађевинских радова не сме да доведе до нарушавања успоставњенс равнотеже. Свака
неконтролисана грађевинска активност у терену може да буде узрок активирању умиреног
процеса клизања.
да би се спречило активирање процеса клизања, пре сваког извођења грађевинских
радова неопходно је посебном пројектном документацијом разрадити услове изградње и
експлоатације објеката! Зато се за сваку грађевинску парцелу, која се налази у овом
микрорсјону, условњава израда елабората геомеханичког исnитивања тла, као и посебног
дела документације потребне за изградњу објекта, којим ће се тачно дефинисати позиција
објекта на парцели, начин фундирања и врста конструкције објекта, nоступак обезбеђења
тла и начин ексnлоатације објекта!
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7.5.

Правила уређења и грађења унутар инфраструктурних коридора,
замтитних појаса потока и зона са гІосебним режимом у
окружењу специјалне намене

Правила дефинисана у овом дслу текста прсдставњају правила усмеравајућег
карактера за целиие и зоне за које су основ за реализацију плаиови дстаЈБне рсгулације и
правила за спровођења која се непосредно примењују у целинама и зонама за које јс
основ за реализацију план генералне регулације.
3аштитни појас потока
За лоцирање објеката у зони потока услов је да се у појасу ширине 5,0 м од ивице
обале потока не могу градити надземни објекти, поставњати ограде, саобраhајнице и
слично, а подземни објекти морају бити укопани мин. 1 м испод поврілине терена и
подносити оптерећење тешке грађевинске мехаиизације, у складу са Законом о водама
(TTслужбени гласник РС , бр. 30/10, 93/12 и 101/16).
У оквиру мера заштите природе, а у складу са законом о заштити природе,
(TTСлужбени гласник РС , бр. 36/09, 88/10, 91/10 исправка и 14/16) поплочавање и
изградњу обала свести на најнеопходнији минимум (применити еколошка решења за
заштиту обала), поплочаnе или изграђеие деонице на сваких 200 300 м (оптимално на
100 гл) прекидати мањим зеленим површинама које су саставни део замтитног зеленила.
Поплочани или бетонираnи делови обале не могу бити стрмији од 45%, а структура
њихове поврпјине треба да омогући кретање животиња средњих и малих димензија.
іІзбегавати директно осветњење обале.
3аштитни појас потока у ширини од најмање 4 м (оптимално 8 м) треба да има
травнату вегетацију која се одржава редовним кошењем и која не може бити засенчена
дрворедом. На просторима где не постоје услови за формирање претходно описаног
nojaca заштитног зелеuила (саобраhајнице и сл.), обалу водотока визуелно одвојити од
простора њудских активности зеленилом висине 1 3 м.
Минимална удањеност планираних објеката који захтевају nоплочавање и/или
осветЈЂење је 20 м, оптимално 50 м од обале. Наведени услов се примењује на
просторима који до сада нису бнли предмет разраде урбанистичким плановима, а на
просторима на којима су основ за реализацију важећи планови детањне регулације, у
делу који се односи на ширину приобалног појаса локалних еколошких корндора, могуliе
га је ускладити са заштитним појасом ширине 5,0 м од ивице потока, како је то
проnисано Законом о водама.
У лростору еколошког коридора н зони непосредног утицаја ширине око 200 м,
забрањеноје одлагање отnада и свих врста опаснuх материја, као и складиштење опасннх
материја (резервоари горива н сл.) и нереrуларно одлагање отпада.
-

-

-
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3аштитпи кориДор гасовода
У појасу ширине 30 м на једну и другу страну од осе гасовода забрањено је
градити објекте за становање или боравак њуди без обзира на степен сигурности са којим
је гасовод изграђен и без обзира на то у који је разред rіojac гасовода сврстаи.
У појасу ширине од 5 м на једну и другу страиу, рачунајући од осе гасовода,
забрањено је садити 6иле чији корени досежу дубину већу уд 1 м, односно за које је
потребно да се землиште обрађује дубле од 0,5 м. У том појасу не сме бити препрека
(ограде и сл.) и мора стално бити проходаu за приступ тејпких возила у случају
интервенције на гасоводу.
Забрањено је изнад гасовода градити, као и поставлати, привремене, трајне,
покретне и непокретне објекте.

3аштитни појас желсзничке пруге
У заштитном пружном појасу, односно земзЂишном појасу са обе страuе пруге, у
ширини од 100 м, рачунајући од осе крајњих колосека, не могу се градити зграде,
поставлати постројења и уређаји и градити други објекти на удалености мањој од 25 м
рачуиајућн од осе крајњих колосека, осим објеката у функцији железничког саобраћаја.
На растојању мањем од 25 м могу се поставлати и водити nаралелно са железничком
пругом каблови, електрични водови ниског напона за осветњавање, телеграфске и
телефонске ваздушне линије и водови, трамвајски и тролејбуски контактни водови и
постројења, канализације, цевоводи и други водови и слични објекти и постројења, ван
границе железничког земњипІта, али не ближе од 8 м од осе крајњег колосека, а на
основу издате сагласности управњача (ЈП Железнице Србије ).
У заштитном пружном појасу могу се градити зграде, поставњати nостројења и
уређаји и градити пословни, помоћли и сличии објекти на удалености већој од 25 м
рачунајући од осе крајњег колосека. Објекти као што су рудници, циглаuе, кречане,
каменоломи, индустријске зграде, постројења и сличии објекти не могу се градити у
заштитном пружном појасу ближе од 50 м рачуиајући од осе крајњег колосека.
На растојању мањем од 25 м могуће је гілаиирати уређење простора изградњом
саобраlтіајница, паркинг nростора,али на растојању већем од 8 м, као и зелених површина
при чему треба водити рачуна да високо растиње мора бити на растојању већем од 10 м
у односу на осу колосека железничке пруге.
flpu изради техничке (пројектне) документације за градњу објеката у заілтитном
пружном појасу, као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке
пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови....) инвеститор, односно
његов пројектант је дужан да се обрати ЈП Железнице Србије за давање услова за
пројсктовање као и због сагласности на пројектuу документацију за градњу у зајнтитном
пружном појасу у коридору железничке пруге.
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3аштитни коридор далековода
У коридору постојећих и лланираних далековода није дозволена садња средње и
високо растућег дрвећа и воћки, нити изградња објеката (објеката за рад или становање
и сл.) без знања и одобрења ЈП ЕМС ,Погона Нови Сад .
Ширине коридора износе 50 м за далеководе 1 10 kV u 30 м за далеководе 3 5 kV.
3амтитни појас надвожњака на траси државног пута І Б 21
-

Уз планирану трасу државног пута І Б 21, која на надвожњаку прелази нреко
50
простора са различитим наменама, забрањснаје изградња објеката у појасу ширине
м (25 м обострано од осовине саобраћајнице).
-

3аштитни зелени појас могуће је планирати у оквиру грађевинских парцела у
окружењу, уз попітовање забране изградње у зони 25 м обострано од осовине надвожњака.

3агптитни појас и појас контролисане градње
Заштитни појас и појас контролисане градње, у складу са чл. 28 30. Закона ојавним
путевима ( Службени гласник РС , бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) треба
nредвидети тако да први садржаји објекта високоградње морају бити удалени минимално
20.0 м од ивице земњишног појаса државног пута І реда, уз обезбеђење приоритета
безбедног одвијања саобраћаја на предметном државном путном правцу, осим ако је
другачије одређено урбанистичким планом.
-

У заштитном појасу јавног пута, у складу са чланом 28. став 2. 3акона о јавним
путевима, може да се гради, односно nоставња, водовод, канализација, топловод,
железничка пруга и други сличан објекат, као и тепекомуникационе и електро водове,
инсталације, постројења и сл., по претходно прибавњеној сагласности управњача јавног
пута која садржи саобраћајно техничке услове.

3аштитни појас хидротехничких објеката
Уз водоводну мрежу која се налази на површинама осталих намена планирају се
заштитни појасеви ширине 1 м обострано, мерено од осовине цевовода. У овом појасу
забрањенаје изrрадња објеката високоградње и садња дрвећа.
Уз канализациону мрежу која се налази на површинама осталих намена планирају
се заштитни појасеви ширине који су дати у графичком приказу План водне
инфраструктуре . У овом појасу забрањена је изградња објеката високоrрадње и садња
дрвећа.
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Зона забране изградње у окружењу простора са специјалном наменом
Ујугоисточном делу простора обухваћеног планом налази се зона забране изградње
око комгілекса специјалне намене, у ширини од 200 п .

7.6.

Правила обликовања

Правила обликовања представњају правила усмеравајуlтіеГ карактера за целине и
зоне за које су основ за реализацију планови деталне регулације и правила за спровођење
која се непосредно примењују у целинама и зонама за које је основ за реализацију план
генералне регулације.
Породични стамбени објекти могу се пројектовати са косим или равним кровом,
уз поштовање максималних урбанистичких параметара. Коси кровови се граде без
назитка или са назитком максималне висине 0,9 м оД међуспратне конструкције, а
простор у оквиру волумена крова може се користити као таван или имати другу намену
(становање, пословање). Нагиб кровних равни је од 30 степени на више. Мансардни
кровови се забрањују. Вертикални кровни прозори се не планирају, осветлење
поткровња се обезбеђује лежећим кровним ттрозорима.
Поткровну етажу је могуће градити као класично поткровле под косим кровним
равнима, са назитком или као повучену етажу пуне спратне висине, са равним кровом
или косим кровом малог нагиба, скривеног иза атике.
Равни кровови се изводе као класични равни кровови са непроходном или
проходном кровном терасом (могући су и зелени равни кровови са земњаnим насипом и
засадом ниске вегетације) или као коси кровови малог нагиба (до 15 степени) скривени
иза вертикалне атике тако да одају утисак равuог крова.
При материјализацији фасада, сугерише се употреба квалитетних отпорнuх и
дуготрајних материјала (фасадна опека, керамика, вештачки камен, малтерисаuа
фасада...) у комбинадији са природним материјалима (дрво, камен..).
Ограђивање парцела планира се транспарентним оградама у комбинацији са
зеленилом. Пуни делови ограде не могу прећu висину од 1 м.
3а објекте на регулацији улица (прекиuути nиз) дефинише се и следеће:
минималан међусобни размак између објеката на месту прекинутог низаје 5 м;
на фасадама према улици не планира се изrрадња препуста изнад приземне етаже
(еркери, доксати, балкони) изузев елемената архитектонске пластике (максимум
60 сгп, рачунајући растојање од грађевинске (регулационе) линије до
хоризонталне пројекције препуіптеног елсмента). Максимална површина овuх
елемената, односно, њихова вертикална пројекција не сме бити већа од 50%
површине фасаде, не рачунајући приземле.
-

-

-

Објекти ванстамбене намене могу се пројектовати са косим или равним крововима
или крововима нагиба до 15°, скривеним иза вертикалне атике.. Коси кровови су без
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назитка. Корисни простор у волумену крова сс осветлава кровним лежсћом прозорима (
вертикални кровни се не гјланирају као ни мансардни кровови).
Обликовање објекта ускладити са функцијом, користити чисте форме, без
претераног декорисања, модерног израза или да асоцира на традиционалну традњу и форме
из окружења.
Околина објекта мора бити уређена, са доста зеленила.
На парцелама на којима се планирају објекти намењени олштеградском центру,
планирана спратност је до П+2, са косим кровом без могућности формирања назитка или
равним кровом. Осветлење поткровних етажа се обезбеђује уградњом лежећих кровних
прозора. Уместо поткровња, објекти могу имати и пуиу повучену етажу, с тим да се изнад
формира раван, односно кров малог нагиба. Не планирају се мансардни кровови.

8.

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Начин спровођења плана представлен је на графичком приказу број 4 Іспровођење

плана тенералне ретулације у Р ј: 10.000.
На подручју које је обухваћено планом, у највећем делу простора основ за
реализацнјује план деталне регулације.
У оквиру важећих планова деталне регулације, за поједине урбанистичке целине,
зоне и локалитете планови престају да важе у делу, а условн уређења и грађења се утврђују
овим планом.
На подручју где се примењују важећи планови деталне регулације, поједина
правила уређења и грађења ће се мењати u/unu допунити правилима утврђеним овuм
планом, те ће основ за реализацију бити план деталне регулације н план генералне
регулације. То важи и за шест локалитета означенuх на графичком приказу број 4.
Планом се утврђује шест урбанистичкнх целина и зона у којима је основ за
реализацнју план генералне регулације као н трн локалитета за које је под одговарајућим
условима обавезна uзрада урбанистичког пројекта.
Подручје Алибеговца обухваћеноје и границом Просторног нлана подручја посебне
намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд
траннца (Келебнја) који се у делу днректно спроводи.

89

-

Суботица- државна

8.1.

Урбанистичке целине и зоне за које је основ за реализацију
план генералне регулације
На подручју плана утврђене су целине и зоне које сс реализују на основу плана

генералне регулацијс, а то су:
Урбанистичка целина 1

-

блокови намењени пословању са становањем, становању

са пословањем, породичном становању и заштитном зеленилу на локалитету Карагаче.
Простиру се између регулације Крајишке улице, постојсће и планиране трасе државног
пута ј Б 21 и трасе жалезничке пруте Петроварадин Беочин.
-

-

У делу у коме јс основ за спровођење план генсралне регулације, ставњају се ван
снаге План детањне регулације Буковачки гілато у Петроварадину ( Службени лист Града
Новог Сада , број 3/07) и План деталне регулације Карагаче у Петроварадину ( Службени
лист Града Новог Сада , број 44/09).
блок намењен пословном комплексу, становању са
пословањем, станици за снабдевање горивом и заштитном зеленилу! Простирс се између
регулације државног пута 11 А 100 и рсгулације железничке лруге (Београд) Стара
Урбанистичка целина 2

-

-

-

Пазова Нови Сад Суботица државна граница (kelebіa).
-

-

-

-

У делу у комеје основ за реализацију план генералне регулације ставња се ван снаге
План детањне регулације Буковачки плато у Петроварадину ( Службени лист Града
Новог Сада , број 3/07).
просторни потес заштитног зеленила са парковском
површином уз државни пут 11 А 100 (оријентационо од комплекса Рнмокатоличке цркве
Урбанистичка целина З

-

-

Mapuje Снежне на Текијама до Заношког потока);
Урбанистичка целина 4 део трасс Буковачког пута на Алuбеговцу;
-

Урбанистичке целине 5 и б зоне заштитног зеленила на крајњсм југу и југозападу
-

подручја обухваћеног планом.

8.2.

Урбанистичке целине и зоне за које су основ за реализацију
важеhи планови деталне регулације и план генералне регулације

На подручју плана дефинисанс су урбанистичке целннс у којима се примењују
правила уређења и грађења утврђена важећим плановима. Ови планови остају дале на
снази осuм у деловнма где се мењају и допуњују.
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То су следећи іІростори:
1.на целокупном подручју плана мења се правило у области водне инфраструктуре
(ширина заштитног појаса уз потоке);
-

2. урбанистичка целина Карагаче правила се допуњују могућношћу формирања
посебних комплекса за садржаје комплементарне становању, мењају се у области
геомеханике (обавезно инжењерско геолошка истраживања по парцели); мења се индекс
-

заузетости за стамбене комплексе и утврђује се зона забране изградње уз саобраћајни
објекат (План деталне регулације Карагаче у Петроварадину ( Службени лист Града Новог
Сада , број 44/09));
3.урбанистичка целина уз Буковачки пут правила уређења и грађења се допуњују
обавезом инжењерско-геолошки истраживања по парцели (План деталне регулације
породичног становања на Буковачком путу у Петроварадину (Службени лист Града Новог
-

Сада , број 20/20));
правила уређења и грађења се догіуњују
обавезом инжењерско-геолошких истраживања по парцели и повлачењем грађевинске
линије од активних клизишта (План деталне реrулације T Ширине 111 у Петроварадину,
4. урбанистичка целина Ширине јј

-

(Tслужбени лист Града Новог Сада , број 32/1 1));
5. подручја важећих планова деталне регулације допунско правило о утврђивању
реrулације у случајевима када постојећи објекти улазе у регулацију улице и правило о
-

заштитним енергетским коридорима.
На подручју плана утврђено је још б локалитета за које се мењају решења утврђена
важећим планским документима а на основу овог плана спроводе се правила уређења и
грађења. Првила уређења, грађења и парцелације у важећој планској документацији, која
нису у супротности са правилима уређења, грађења и парцелације утврђеним овим планом
и дале се примењују.
Важећи урбанистички планови који престају да важе у делу који се односе на
наведене локалитете су:
-

-

План деталне регулације Карагаче у Петроварадину ( 1службени лист Града Новог
Сада!І , број 44/09);
План деталне регулације Буковачки пут јјТІ ( Службени лист Града Новог Сада11,
број 12/11);
План деталне реrулације T1Ширине 11 у Петроварадину (ІСлужбени лист Града
НовогСада , број 21/11);
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8.3.

Урбанистичке целинс и зоне за које су основ за реализацију
важсhи планови деталне регулације
На подручју плана, за урбанистичке целине и зоне као што су простори уз Буковачки

пут, Карагача, Ширине І, Ширине 11, гробње на Алибеговцу као и инфраструктурне објекте,
важећи урбанистички планови остају на снази и примењиваће се и дање у деловима који
нису у супротности са овим планом, а то су:

-

-

-

-

План детањне регулације породичног становања на Буковачком путу у
Петроварадину ( Службени лист Града Новог Сада , број 20/03);
План деталне регулације нове стамбене зоне Ширине І у Петроварадину
( Службени лист Града Новог Сада , број 32/1 1);
План деталне регулације Ширине јјІ у Петроварадину ( Службени лист Града
Новог Сада , број 21/01);
План деталне регулације Буковачки пут 11 у Петроварадину ( Службени лист
ГрадаНовогСада , број 12/11);
План деталне регулације Карагаче у Петроварадину ( Службени лист Града Новог
Сада , број 44/09);
План детањне реrулације станице за снабдевање горивом на државном путу І реда
Рума Нови Сад (М-21) у Петроварадину ( Службени лист Града Новог Сада , број
-

-

-

-

21/11);
План детањне регулације гіриступног пута гробњу на Алибеговцу ( Службени лист
Града Новог Сада , број 14/07);
План деталне регулације гробња на Алибеговцу ( Службени лист Града Новог
Сада , број 55/05);
План деталне регулације реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне
пруге Беоrрад Нови Сад Суботица граница Мађарске деоница: Стара Пазова
Нови Сад на подручју Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада , број
13/12);
План деталне регулације Буковачки плато у Петроварадину ( Службени лист
Града Новог Сада , број 3/07).;
План деталне регулације инфраструктурног коридора државног nута ІБ 21 на
административном подручју града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада ,
број 26/17).
-

-

-

-

-

-

-
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8.4.

Урбанистичке целинс и зоне за које је основ за реализацију план деталне
регулације а које до сада нису биле предмет разраде урбанистичким планом
За највећи део подручја Алибеговца условл3ава се дала разрада простора плановима

детајне регулације и то за урбанистичке целине и зоне намењене породичном становању,
туристичко спортско рекреативним површинама и осталим комплементарним наменама
-

-

које се простирујужно од градске главне саобраћајнице преко Алибеговца и државног пута
јБ -21.
Израда плана деталне регулације условава се и за линијске инфраструктурне
објекте, као што су:
-

-

траса градске главне саобраћајнице (всза државних nутева І Б 21 и 11 А 100) и
-

-

далековод llО kУ.
до доношења планова деталне регулације забрањује се изградња на овим

просторима.

8.5.

Планови деталне регулације који престају да важе у делу
На подручју обухваћеном планом, за поједине зоне и целине је потребно изменити

важећа решења а овим планом се утврђују правила уређења, rрађења и парцелације.
Планови детањне регулације који престају да важе у делу су:
-

План деталне регулације Карагаче у Петроварадину (

Службени лист

Града Новог

Сада , број 44/09),
План деталне регулације Буковачки плато у Петроварадину ( Службени лист
Града Новог Сада , број 3/07).

8.6.

Урбанистичке целине и зоне за које је основ за реализацију ллан генералне
регулације а за које је обавезна израда урбанистичког пројекта
На подручју плана утврђена су два комплекса за која се, под одговарајућим

условима, условава израда урбанистичког пројекта, а то су:

лут 11 А 100 (урбанистичка целина 2);

-

пословни комплекс уз државни

-

станица за снабдевање горивом ( урбанистичка целина

-

комплекс уз

-

Буковачки пут (урбанистичка целина 1).
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2) и

8.7.

Подручјс директне примене проеТорног плана подручја посебне намене

На делу подручја Алибеговца, на површинама јавне намене које се намењују
изградњи железничке пруге Београд Суботица државна граница (Келебија), примењује
се директно Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора
железничке пруге Београд Суботица државна граница (Келебија).
-

-

-

9.

-

СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЛЕНОСТИ ПОТРЕБАН ЗА
ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЋЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

У цилу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за
реализацију планираних садржаја потребно је обезбедити присђп јавној саобраћајној
површини, којаје изграђена или планом предвиђена за изградњу.
Потребан степен комуналнс опремлености подразумева решење у снабдевању
водом, одвођењу отпадних вода и снабдевању електричном и топлотном енергијом.
Комунално опремањс ће се извршити приклучењем на изграђену или планом предвиђену
водоводну, канализациону, електроенергетску и термоенергетску мрежу. Изузетно,
комунално опремање се може решити на следећи начин, и то:
1. У зонама породичног становања (становање са пословањем и пословање са
становањем) снабдевање водом може се, до изградње секундарне водоводне
мреже, решити преко бушених бунара на парцели корисника уколико бунарима
захваћена вода квалитативно и квантитативно задоволава потребе корисника.
Уколико не постоји могућност прикњучења на канализациону мрежу, одвођење
отпадних вода решити преко водонепропусне септичке јаме на парцсли
корисника. Снабдевање топлотном енергијом, такође, се може решити
употребом алтернативних и обновливих извора енергије (соларни колектори,
топлотне пумпе, употреба брикета, пелета итд.), као и локалних топлотних
извора (сопствене котларнице које користе енергенте који не утичу штетно на
животну средину).
2. Прикњучење на енергетску инфраструкђру није обавезно за објекте који ће
испуњавати највише стандарде у енергетској сертификацији зrрада, односно
који ће имати таква техничко-технолошка решења која he обезбедити
снабдевање енергијом независно од комуналне инфраструктуре уз поштовање
свих еколошких стандарда.
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10.

ПРИМЕНА ПЛАНА

доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских
услова и решења за одобрење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, осим за
просторне целине за које је утврђена обавеза доноuјења плана деталне регулације или
израда урбанистичког пројекта.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
1. Извод из Генералног плана града Новог Сада до 202 1. године

А-4

2. Посебни услови за изrрадњу
Р 1 : 50 000

2.1. Инжењерско-геолошка карта

2.2. Посебни услови за изrрадњу са планираним регулацијама и
Р 1 ; 5 000
заштитом простора
З. План претежнс намене земњиілта са поделом на просторне
целинеизоне
4. Спровођење плана генералне регулације
5. План површинајавне намене, саобраћаја и нивелације

РІ :5000
Р 1 : 10 000
Р 1 : 5 000

б. Урбанистичке целине и зоне за којејс основ за реализацију
план генералне регулације
6.1. Урбанистичка целина 1
6. 1 1. План намене земњишта, регулације, нивелације
.

Р 1 : 1 000

и саобраћаја
б. 1.2. План регулације површина јавне намене
са инфраструктуром

.

Р 1 : 1 000

6.2. Урбанистичка целина 2
6.2.1. План намене земњишта, регулације, нивелације
исаобраћаја

Р 1: 1000

6.2.2. План регулације површинајавне намене
са инфраструктуром

Р 1 : 1 000

6.3. Урбанистичка целина 3
6.3.1. План намене земњишта, регулације, нивелације
исаобраћаја
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Р 1:2500

6.3.2. План регулације површинајавне намене
са инфраструктуром Р 1 : 2 500
6.4. Урбанистичка целина 4
6.4.1. План намене земњишта, регулације, нивелације
исаобраћаја

Р 1: 1000

6.4.2. План регулације површинајавне намене
са инфраструктуром

Р 1 : 1 000

7.Локалитети 1 До 6
7.1. Локалитет 1

Р 1 : 1 000

7.2. Локалитет 2

Р 1 : 1 000

7.З.Локалитет 3

Р 1 : 1 000

7.4.Локалитет 4

Р 1 : 2 500

7.5. Локалитет 5 и 6

Р ј : 2500

8.План водне инфраструктуре

Р 1 : 5 000

9. План енергетске инфраструктуре

Р 1 : 5 000

Р 1 : 100, 1 : 200 и ј : 300
10.Попречни профили улица
1 1. Типско рејпење партерног уређења тротоара на прилазу
пешачком прелазу преко коловоза за несметано кретање
лица са посебним потребама
План генералне реrулације Алибеговца са подручјем за породично становање на
југоистоку Петроварадина садржи текстуални део који сс објавњује у Службеном листу
приказс израђене у три примерка, које својим потписом
Града Новог СаДаІ ,
и графичке

оверава председник Скупштине Града Новог Сада.
По један примерак потписаног оригинала плана чува се у Скупштини Града Новог
Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове и у Јавном предузећу
Урбајтизам Завод за урбанизам Нови Сад.
документациона основа овог плана чува се у Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове.
План гснералне регулације Алибеговца са подручјем за породично становање на
југоистоку Петроварадина доступан је на увид јавности у зrради Скупштине Града Новог
Сада, Жарка Зрењанина 2 и путем интернет стране www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ.
На делу подручја Алибеговца, на површинамајавне намене које се намењују
изградњи железничке пруге (Београд) Стара Пазова Нови Сад Суботица државна
-

-
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-

-

граница (kelebіa),, примењује се директно Просторни план подручја посебне намене
инфраструктурног коридора желсзничке пруге Београд Суботица државна граница
(Келебија) ( Службени гласник РС l, број 32/17).
-

-

-

Ступањем на снагу овог плана престају да важе планска решења Генералног плана
града Новог Сада до 2021. године пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада І ,
број 39/06) на простору који је обухваћен овим планом, а која су у супротности са овим
-

планом.
Ступањем на снаrу овог плана престају да важе урбанистички планови и то: План
детањне реrулације 1 Буковачки плато у Петроварадину ( Службени лист Града Новог
Сада , број 3/07) и План деталне регулације Карагаче у Петроварадину (11Службени лист
Града Новог СадаlІ , број 44/09) у делу за који је основ за реализацију овај план.
Ступањем на снагу овог плана престају да важе урбанистички планови из одењка 8.
пододењак 8.2. и пододењак 8.3. и то: План детањне регулације гробња на Алибеговцу
( Службени лист Града Новог Сада 1 број 55/05), План детањне регулације Карагаче у
Петроварадину Алибеговцу (ІСлужбени лист Града Новог Сада , број 44/09), План деталне
регулације породичног становања на Буковачком путу у Петроварадину (1 Службени лист
Града Новог Сада , број 20/03), план деталне регулације нове стамбене зоне Ширине ј у
Петроварадину ( Службени лист Града Новог садаІІ, број 32/11), План деталне регулације
1TБуковачки платоІІ у Петроварадину ( Службени лист Града Новог Сада , број 3/07), План
деталне регулације Ширине јГ у Петроварадину ( Службени лист Града Новог Сада ,
број 21/1 1), План деталнс регулације комплекса Буковачки пут јј у Петроварадину
Петроварадину ( Службени лист Града Новог Сада , број 12/1 1), План деталне регулације
приступног пута гробњу на Алибеговцу ( Службени лист Града Новог Сада , број 14/07),
План деталне регулације станице за снабдевање горивом на државном путу І реда Рума
Нови Сад (М-21) у Петроварадину ( Службени лист Града Новог Сада , број 21/11), План
деталне регулације реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге
Београд
Нови Сад Суботица граница Мађарске деоница: Стара Пазова Нови Сад на

-

-

-

-

-

лист Града Новог Сада , број 13/12), у делу у којем
подручју Града Новог Сада ( Службени
су у супротности са овим планом.

3а делове подручја који до сада нису разрађивани плановима деталне реrулације,
донеће се планови деталне регулације и то за: урбанистичке целине и зоне намењене

рекреативним површинама и осталим
комплементарним наменама које су планиране јужно од главне градске саобраћајнице
преко Алибеговца и државног пута ј Б 21 и трасу градске главне саобраћајнице (везе
државног пута І Б 21 и државног nута ІІ A 100).
породичном становању, туристичко

-

спортско

-

-

-

97

-

До доношења планова детаЈвне ретудације и3 претходног става, забрањује се
изградња на овом подручју.
План ступа на снагу осмот дана од дана објавливања у Службеном листу Града
Новот Сада1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
грлд ноВи слд
СКУпШТиНА ГРАДА НоВоГ САДА
Број: 35-1О1/2011-І
20. фебруар 2019. године
НоВи САД
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЛУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
комисиЈА зл HJІAHOBE
Број: У-35-1О1/1I
дана: 26. 07. 2017. године
нОвИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ
НАЦРТА пллНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЛИБЕГОВЦА СА ПОДРУЧЈЕМ
ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ НА ЈУГОИСТОКУ ПЕТРОВАРАДИНА
ПРЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВиД

Стручна контрола Нацрта плана генералне регулације Алибеговца са подручјем за
породично становање на југоистоку Петроварадина, обавњена је на 163. седници
Комисије за планове одржаној 26.07.2017.године, са почетком у 09,00 часова, у згради
Јавног предузећа ,,Урбанизам Завод за урбанизам, Булевар цара Лазара 3, у великој сали
на трећем спрату .
Седници су присуствовали 3оран Бакмаз, председник Комисије, Васо Кресовић, Зоран
Вукадиновић, Радосав Шћепановић и Радоња дабетић.
Седници су присуствовали и представници ЈП Урбанизам 1 Завод за урбанизам Нови Сад ,
Градске управе за грађевинско земњиште и инвестиције, Градске управе за заштиту
животне средине и завода за заштиту споменика кузггуре Града Новог Сада.
Нахон уводног образложења одтоворног урбанисте из Јп Урбанизам 3авод за урбанuзам
Нови Сад, као обрађивача плана, Комисијаје констатовала следеће :
1. Да је Одлука о изради планова генералне регулације за грађевинско подручје града
Новог Сада, усвојена на ХјХ седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 27.
новембра 2009. године ( Службени лист Града Новог Сада број 48/2009) са Решењем о
изради стратешке процене утицаја планова генералне регулације за грађевинско подручје
Града Новог Сада на животну средину и Решењем о неприступању изради стратешке
процене утнцаја планова генералне реrулације за грађевинско подручје Града Новог Сада
на животну средину .
2. да је Концепт плана генералне регулације Алибеговца са подручјем за породично
становање на југоистоку Петроварадина, разматран на 1 17. седници Комисије за nланове
(претходни сазив Комисије), одржаној 13. 04. 2011. године, када је Комисија за планове
дала позитивно мипіњење на исти.
3. Првобитна верзија Нацрта плана генералне регулације Алибеговца са подручјем за
породично становање на југоистоку Петроварадина разматрана је на 172. седници
Комисије за планове, одржаној 06.06.2012. године и на 5. седници, која је одржана
31.01.2013. године. Након седница су сачињени Извештаји о стручној контроли Нацрта
плана генералне регулације Алибеговца са подручјем за породично становање на

југоистоку Петроварадина, где су наведени ставови Комиснје за планове о потребном
преиспитивању предложеног планског решења.
4. Нацрт плана генералне регулације Алибеговца са подручјем за породично становање на
југоистоку Петроварадина, од фебруара 2017. године, разматран је потом на 153. седници
Комисије за планове , одржаној 26.04.2017. године кадаје закњучено:
да је потребно изврідити корекције Нацрта плана у делу спровођења плана, тако да
се коригује део који је у обухвату Просторног плана tiодручја гтосебне намене
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд
Суботица
државна
граница (Келебија) (,,Службени гласник Рс број 32/2017) за који је основ за
-реализацију наведени Просторни план подручја посебне намене,
да је потребно допунити услове уређења и грађења усмеравајућег караіпера за
цслине и зоне које до сада нису биле предмет разраде урбанистичким планом,
да је потребно допунити тскст плана условом да је неопходно извршити
свеобухватно геомеханичко испитивање тла пре израде планова детањније разраде.
-

-

-

-

-

Будући даје у међувремену дошло до нових чињеница и околности које су изискивале
корекције Нацрта плана (започет поступак доношења одлуке о изради плана деталне
регулације Мишелук ј у Новом Саду, као и поступак доношења Просторног плана
подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци, усваЊње Плана деталне
регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ.2 1 на административном
подручју града Новог Сада), на предлог обрађивача плана, Комисија је поново разматрала
Нацрт плана генералне регулацијс Алибеговца са подручјем за породично становање на
југоистоку Петроварадина, на 163. седници одржаној 26.07.2017.године и констатовала да
је припремњен у складу са Законом о планирању и изградњи (ІІСлужбени гласник
Републике Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/ ј 2,.42/13-УС, 50/13ус, 98/1З-УС, 132/14 и 145/14).
-

6. Комисија за планове констатује даје потребно извршити следеће корекције у тексту
на стр. 15 исправити број локалитста (уместо досадашњих ссдам уписати шест
локаЛитја)
-

Након корекцнја и усаглапіавања са ставовима Градске управе за прописе, Нацрт плана
генералне регулације Алибеговца са подручјсм за породично становање на југоистоку
Петроварадина, може се упутити у дали поступак доношења плана, у складу са чланом
50. Закона о планирању и изградњи.
Овај извештајје сас-јавни дсо записника са 163. седнице Комисије за планове.
Hзвештај доставити:
і . Јп ІІурбанизамІІ Завод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевинско земјЕ,иште и инвестиције
3. Градској управи за урбанизам и грађевинске послове
4.Члану Градског већа задуженом за урбанизам и заштиту животне средине
5.Архиви

Предсе ни

.

оран Бакмаз, ди л

.исије

ж.геод.

В.д. Начелника
Градске управе за урбанизам и гр. -винске посдове

Дејаи Михајловић
•

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДНОВИСАД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-1О1/1 1
дана: 06. 08. 2018. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ

о ОЕАВЈБЕНОМ ЈАВНОМ УВдУ У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЈјНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ АЈШБЕГОВЦА СА ПОДРУЧЈЕМ ЗА ГГОРОДИЧНО
СТАНОВАЊЕ НА ЈУГОИСТОКУ ПЕТРОВАРАДHНА

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада, на 5. (јавној) сеДншLи тоја је одржана дана
03.08.2018. гоДине у згради Скупштине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка 3рењанина број 2, у
плавој сали на Г спрату, са почетком у 09,00 часова, в на 6. седници одржаној Об.0g201 8. годинс у
згради ЈП ,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад, са почетком у 08,00 часова хаматрала је
Извештај обрађивача плана о сгtроведеном јавном увиду у Нацрт плана генерашіе регулације
Алибеговца са подруІіјем за породично становање на југоистоку Петроварадіна ао и допуву
истог.
5. и 6. седници су присуствовали: Радоња дабетић, председник Комисије, Нада Милић, секретар
Комисије, 3орица Флорић Чанадановић, Радосав Шћепановић и Васо Кресовић, чланови Комисије.
Одлука о изради планова генералне регулације за грађевинско подручје града Новог Сада,
усвојена на ХIХ седници Скупштинс Града Новог Сада одржаној 27. новембра 2009. године
(TTслужбени лист Града Новог Сада број 48/2009) са Решењем о изради стратезике процене
утицаја планова генералне регулације за грађевинско подручје Града Новог Сада на животну
средину и Решењем о неприступању изради стратеџіке процене утицаја планова генералне
регулације за грађевинско подручје Града Новог Сада на животну средину.
Концепт плана гснералне регулације Алибеговца са подручјем за nородично становање на
југоистоку Петроварадина, разматран је на ј 17. седници Комисије за планове (преіходни сазив
Комисије), одржаној 13. 04. 20 1 1. године, када је Комисија за лланове дала позитивно мишл,ење на
исти.
Нацрт плана генералне регулације Алибеговца са nодручјем за породично становање најугоистоку
Петроварадина, израдило је Јавно предузеће тТУрбанизамН 3авод за урбанизам Нови Сад.
Првобитна верзија Нацрта nлана снералне рсгулације Алибеговца са подручјем за породично
на југоижу Г1етроварада разматрана је на 172. седници Комисије за планове,

2
одржаној 06.06.2012. године и на 5. седници, којајс одржана 31.01.2013. године. Након ссдница су
сачињсни Извештаји о стручној контроли Нацрта плана генералне регулацијс Алибсговца са
подручјем за породично становање на југоистоку Петроварадина, гдс су наведени ставови
Комисијс за плановс о потребном преиспитивању предложеног планског рсшења.
Нацрт плана генсралне рсгулације Алибеговца са подручјем за породично становање најугоистоку
Петроварадина, од фебруара 20 17. године, разматран је потом на I 53. седници Комисије за
планове , одржаној 26.04.2017. године кадаје закњучено да су потребне корскције и допуне истог.
Будући даје у међувремену дошло до нових чињеница и околности које су изискнвале корекције
Нацрта плана (започет поспак доношења одлуке о изради плана деталне регулације Мишелук ј
у Новом Саду, као и ггоступак доноuјења Просторног ллана подручја посебне намене културног
предела Сремски Карловци, усвајање Плана деталне регулације инфраструктурног коридора
државног пута јБ-21 на административном подручју града Новог Сада), на предлог обрађивача
плана, Комисијаје поново разматрала Нацрт плана генералнс регулације Алибеговца са подручјем
за nородично становање на југоистоку Петроварадина, на 163. седници одржаној
26.07.2017.године и констатовала даје припремњен у складу са Законом о планирању и изградњи
( Службени гласник Републике србијеІІ, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 уС, 24/11, 121/12,
42113-УС, 50/13-УС, 98/I3-УС, 132/14 и 145/14) уз мање корекције.
-

Нацрт плана је изложен на јавни увид у периоду од 23.10. до 21.11.2017. године (чије је
оглашавање објавњено у листу дневник од 22. октобра 2017. године). У току јавног увида
доставњено је 37 (тридесетседам) примедби а након рока још 3 (три), што је обрађивач плана
констатовао у Извештају о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана генералне регулације
Алибеговца са подручјем за породично становање најугоистоку Петроварадина.
Након спроведеног јавног увида, Комисија за планове је на 5. (јавној) седници, одржаној 03.08.
2018. године (чијеје одржавање објавњено у листу днсвник од 02.08. 2018. године), разматрала
Извештај обрађивача плана о спровсденом јавном увиду у Нацрт плана генсралне регулације
Алибеговца са подручјем за породично становање најугоистоку Петроварадина.
Након изношења става обрађивача плана, у затвореном делу седнице, Комисијаје констатовала да
су примедбе доставили:
1. НенадИлић
2. Желжо Миловић
3. Винко дорић
4. Столе Стојановић
5. Бранислав Стефановић
6. Слободан Плавшић
7. Филип Глигзић
8. Селвер Буњубашић
9. Мирјана Вујасиновић и Александар Вујасиновић
10.Ристо Зекановић
11.Жењко Балаћ и Светлана Балаћ

12.Јована Влајков, Миј&ана Узелац, Видосава Реѕтић и Павле Јоксимовић
13.Павле Јоксимовић
14.Милица Чизмић Лебар
15.дамир Гужвањи
16.НебојшаЈовин
17.Игор Џолев
Г 8. ЗдравкаВрцењ
19.Жезтко Пудар
20. Ивана Стевановић, Стил венчања t
21. данијела Hрвенков
22. Ђурђица Новић
23. Мира Стјепановић и дејан Стјепановић
24. дарко Перковић
25. јЂубица Савић и Мирјана Родић
26. Жезгко Тиј.uма
27. Јhубинка Несторовић
28. MHP HPOMET, Доо
29. Петар Шушњар
30. Градска управа за грађевинско земјтиште и инвестиције
3 l. Јелена дунђерски, Будинка Суботић, Милијана Тодосијевић
32. Јелена Пејчић
33. Јелена Мезеи
34. Милета Милошевић и Петар Милошевић
35. Милка Агбаба
36. Слободан Прошић
37. Бранко Јовановић
Гіримедбе после рока:
38. Жезгко Тишма (допуна примедбе број 26) и
39. Радивоје Симовић
40. Велибор Катанић
41. Слободан Прошић и други(допуна примедбе број 36)
42. Сенка Кнежевић
43. Ведран дујић
44. Мирослав Марић

Примдба број 1:
Примедбу је доставио Ненад Илић (Улица Руђера Бошковића 16, Нови Сад), а
односи се на План детазгне регулације Буковачког платоа у Петроварадину.
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Подносилац примедбе предлаже спајање делова парцела број 3550/13, 3550/9, 3550/1,
3550/12, 3550/8, 3550/6, 3550/5, 3550/2, 3551/2, 3551/3, 3551/4, 3551/5,3551/7
КО
Петроварадин у јединствен пословни комплекс. Предлаже укидање планиране улице која
би делила пословни комплекс, будући даје усвајањем плана деталІ-те регулације државног
пута іБ 2 1 површина планирана за изградњу на наведеним парцелама значајно умањена.
Предлаже и, а се на делу парцеле број 355 1/који је планиран за породично становање.
планира јавна површина- сквер када је већ већи део парцеле намењен за јавну повріпинусаобраћајницу.
-

Комисија за планове делом не прихвата примедбу а део примедбе сматра
неоснованим, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном
увиду. Комисија за планове сматра да је потребно кориговати Нацрт плана у овом
сегменту у складу са планским решењем дефинисаним Нацртом плана деталне
регулације ,,Буковачког платоа у Петроварадину, који је био изложен на јавни
увид.

Примедба број 2
Примедбује доставио Желко Миловић (Улица Бачка, број 70, Врбас)
Примедба се односи на парцеле број 4591 и 4590 КО Петроварадин, на којима је
планирана туристичко- сnортско-рекреативна површина, а предлаже породично
становање.
Предлаже могућност изградње стамбеног објекта, с обзиром да се парцеле граниче
са породичним становањем и миuілења је да постоји могућност за проширењем намене
породичног становања закучно са његовим парцелама.
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Комисија за планове делом не прихвата примедбу а део пријиедбе сматра
неоснованим, у3 образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном
увиду. Комисија за планове сматра да је потребно кориговати и ДоuуниТи правила
изградње на парцелама намењеним туристичко-спортско-рекреативној намени тако
да се дозвол.ава изградња објеката породичног становања максималне бруто
површине до 150 mZ са једном стамбеном јединисоіu.

Примедба број З:
Примедбу је доставио Винко дорић (Улица Макснма Горког, број 6/7/63, Нови
Сад).
Примедба се односи на парцелу број 740/1 КО Сремска Каменица, на којој је
планирано заштитно зеленило. Іјредлаже промену намене у породично становање или
туристичкоспортско рекреативну површину, с обзиром да у непосредној близини има
изграђених стамбених објеката, на терену постоји изграђена инфраструктура (пут, струја,
гас и вода), а на графичком приказу 2.2 1 Посебни услови за изградњу са планираним
регулацијама и заштитом простора у Р 1 : 5 000 види се да се део парцеле налази у зони
означеној као терен погодан за изградњу.

Комисија за планове прихвата примедбу и констатује да је потребно
кориговати намену спрам просторних могућности а не само на предметној парцели.

Прим.едба број 4
Примедбује доставио Столе Стојановић (Улица Балзакова, број 17, Нови Сад).
Подносилац примедбе је власник породичне стамбене зграде изграђене на парцели
број 4602/1 КО Гіетроварадин. Поврілина парцеле је 1876 м2 Објекат је изграђен без
одобрења за изградњу и поднет је захтев за у законском року за за накнадно издавање
грађевинске и употребне дозволе.
Нацртом Плана генералне регулације Алибеговца са подручјем за породично
сгановање на југоистоку Петроварадина, предметна парцела је планирана за туристичкоспортско-рекереативне површине. Минимална површина парцеле је 1000 пі2 за постојеће
парцеле, односно 2000 м2 за нове парцеле.Уколико се план усвоји, предетна парцела
неће имати услове за деобу.
Из тог разлога подноси примедбу да намена парцеле број 4602/1 буде породично
становање уместо туристичко- спортско- рекреативне. Намера мује да након деобе
поклони новоформирану парцелу сину. Предметна парцела излази на површину
.
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планирану зајавне намене и има фронт од око 55 м што задовоњава критеријуме за
формирање две или випје парцела.
С обзиром на изграђене стамбене објекте у окружењу, цео простор означен на графичком
приказу промени намену у породично становање.

Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају
обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Примедба број 5:
Примедбу је доставио Бранислав Стефановић (Улица доња Барања број 1,
Буковац).
Предмет примедбе су парцеле број 4762 и 4756/8 КО Петроварадин.
Парцела број 4762 је намењена за огнјітеградски цснтар, а како до 2009. године нијс
приведена намени, предлаже промену намене у породично становање како би се решили
породични егзистенцијални проблеми.
Парцела број 4756/8 се не види на плану , па подносилац примедбе сматра даје
треба уцртати на графичке приказе. Урађенаје парцелација и препарцелација rіo важећем
плану. Парцела број 4756/8 је намењена за пут.

Комисија за планове сматра да је примедба делом неоснована а део примедбе
се прихвата. Комисија за планове прихвата да се предметна парцела намени
породичном становању а за део примедбе који је неоснован образложење је дато у
Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Примедба број б:
Примедбује доставио Слободан Плавшић (Улица Мичуринова, број 68, Нови Сад
Примедба се односи на парцеле број 6500/4 и 6497/1 КО Петроварадин.
Примедба се односи на чињеницу да десна страна пута према Ширинама није
планирана за породично становање, а много грађана има изграђене куће са потпуно
регулисаним комуналијама (струја, вода, комплетна легализација, прикугіњају се потписи
за довођење гаса). Предлаже nромеву намене у породично становање.
Комисија за планове делимично прихвата примедбу уз образложење дато у
Извештају 06р8ђивача О спроведеном јавном увнду. Комисија сматра да је потребно
кориговати намену спрам просторних могућностн а не само на предметној парцели.
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Примедба број 7:
Примедбује доставио Филип Глишић (Булевар цара Лазара 37, Нови Сад)
Примедба се односи на парцелу број 5758/1 КО Петроварадин, као и на парцеле у
непосредном окружењу 5758/2 и 5757/2 КО Петроварадин.
Подносилац примедбе је постао власник парцеле број 5758/1 КО Петроварадин и
увидом у Катастар утврђено је даје парцела оптерећена уписом извршеним 1972. године,
којим је дато право приступа парцелама број 5758/2 и 5757/2 КО Петроварадин преко
парцеле број 5758/1.
Увидом на терену, међутим, утврђеноје да до парцела број 5758/2 и 5757/2 гіостоји
гірилазни пут који се користи дуги низ година и који је унет у катастарску лодлогу.
Непотребним уписом у Катастар, парцела број 5758/1 КО Петроварадин је оптерећена
правом приступа власницима парцела број 5758/2 и 5757/2 КО Петроварадин, чиме су
непотребно нарушсна права својине и приватности.
Стога се предлажс да сс потврди постојање приступа парцслама број 5758/2 и
5757/2 са постојсћег пута а не преко парцеле број 5758/1, чиме би се омогућило
уклањање забележбе у Катастру о преласку преко парцеле број 5758/1. Указује сс на
чињеницу да парцслс број 5758/2 и 5757/2 КО Петроварадин, постоји обезбсђен приступ.
,

,

Комисија за планове сматра да је примедба неоснована уз образложење дато у
Извепітају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Примедбаброј 8.;
Примедбује доставио Сслвер Булубашић (Удица Иве Андрића број 21, Нови Сад)
Примедба се односи на парцелу број 840/4 КО Сремска Каменица Планом
генсралне рсгулацијс је утврђсна намена запјтитно зелснило. Предлаже промену намене у
туристнчко- спортско-рекрсативну површину.
Парцела је у власништву подносиоца примедбе од 1982. године, и на парцели је
изграђен објскат површине око 40 м2. И на суседним парцелама су изграђени објекти.
Имају трофазну струју и градски водовод. Соггственим срсдствима је изграђен и пут.
Предмстна парцела, као и парцеле у окружењу су уређсне у стилу викенд нассња.
.

Комисија за планове прихвата примедбу.
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Примедба број 9:
Мирјана Вујасиновић и Александар Вујасиновић (Улица Бранка Манојловића, број
8, Сремска Каменица) су доставили две основне примсдбе од којих прва има б примедби у
начслу, 1 конкретну примедбу, а друга се односи разрешење проблсма довођења струје на
гіодручју Мала Карагача, Огшітина Петроварадин.
Гіримсдбе се односе на парцеле број б ig ј, 6182 и 6184/1, КО Петроварадин које су
планиране за туристичко-спортско-рекреативне поврuіине, а предлажу промену намене у
nородично становањс. Приложили су детањно образложсње свог прсдлога, с обзиром да
на том подручју постоје изграђени објскти, сматрају да су парцеле мале површинс н даје
конфигурација терена неповоњна за намене туризам,спорт и рскреацију.
Предлажу да се цело грађевинско подручје Карагачс третира као урбанистичка
целина са основном намсном породично становање.
Начелне примедбе:
Насупрот прокламованим цињевима у нацрту Плана да се жсли њиме завести
урбанистички ред повезивања урбанистичких целина и блокова, њихово мсђусобно
повезивањс и усклађивање у просторну целину која се интсгрално сагледава и решава са
свих аспската (став 1.1. цијt еви израде плана) предложено је супротно јер је просторна
целина Карагаче подењена необјашњиво на два негіовезана подручја од којих је један део
урсђен или се nланира уређењс и за који су већ донети детањни планови а други дсо
Карагаче остаје плански неуређен за дужи временски период због неадекватне намене
простора или других нејасних неаргументованих разлога.
Становници или повремени становници у викснд кућама или потенцијални
становници који планирају да изграде куће на простору Карагачс који нацртом плана није
предвиђсн за породично становање су чскали на доношење овог плана од 2009-те годнне
да би сада дошли у ситуацију да су им изгледи да на легалан начин као њихове комшије у
другом делу Карагаче са наменом породичног становања свој простор користе у исте
сврхе. Како је на овом делу Карагаче предвиђена превасходно изградња објеката за
туристичко-спортски-рекреативне активности могућности да изграде стамбене објскте за
породично становањс примерене њuховим економским могућностима према предлозима у
нацрту Плана су у урбанистичком и правном смислу неизвеснс и магловите. Тоје простор,
да подсетим, Карагаче познат под називом Мала Карагача део простора обележен
зеленом бојом на графичком приказу.
Указујем на нелогичност и неизводњивост намене земњишта у делу Карагаче где су
предвиђени објекги превасходно за туристичке и спортско-рекреатuвне аіпивности за које
никада на том простору за протеклих 30 година није показано интересовање нити ће бити
упркос ГУП-у Фрушка гора 2022. године на који се предлагач нацрта Плана позива.
Као што у уводу нацрта ГУП-а бр. і 867 пише највећи део nростора Алибсговцаје
под воћњагима, виноградима, ораницама, терен је брежуњкаст и нагнут, управо и на овом
делу Карагаче и као такав нсподобан за изградњу туристичких и спортских објеката.
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Чињеницаје да на овом простору, терену, постојс изграђени објекти и то претежно
викенд објекти а неки од њих су у међувремсну легализовани са грађевинским и
употребним дозволама и да су взіасници тих објската сопствсним средствима обезбедили
воду, изградили приступни пут док су чекали скоро 20 година да се донесу обећани
дстални урбанистички пданови.
Уколико сс остане при ставу да овај дсо Карагаче будс намсњсн nретежно
туристичким и спортско рекрсативним садржајима овај простор ће остати Іцрна рупа
зарасла у шикару у непосрсдној близини града са потенцијалном опасношћу да сс настави
дивла стамбена изградња. Поставламо питање зашто је само тај део Карагаче са истим
карактеристикама као и остали делови Алибеговца (конфнгурација терена, дивла градња,
виногради и воћњаци, путна мрежа, близина града, итд.) намењен просторно претсжно
туризму и спортско рекреативним активностима за чсга нс постоји интерсс, а ни природни
услови, а не породичном становању за које постоји интерес што је видливо на терену.
Конкретна примсдба:
Поглавле З нацрта Плана: Претсжна намсна землишта
З. 1. Концспција уређења
На основу начелних примсдби на нацрт Плана тражимо да сс Карагача у целини
третира као простор за прсвасходно породично становање уколико јс Град одбацио
могућност проглашења овог простора за викенд зону што би било природније решење од
предложеног туризма, спорта и рекрсацuје и опет подсеlтхамо да на простору Мала
Карагача који је мали део укупне цслине Алибеговца нема услова за развијањс туризма,
спорта и рекрсације јер су то малс парцсле под воћњацима и виноградима.
Да би урбанистички простор био цсловит, конзистснтан и као такав функционална
цслина прсдлажемо да се цео простор Карагаче определи за намсну породичног
становања.
Конкрстно, као подносилац ових примедби и као лично заинтерссован власник
викенд објстгн јарілтіб181 и два плаца (парцеле 6182 и 6184/1) на подручју Мала
карагачаІ наводим да сам довсо
воду о свом трошку, да поседујсм грађсвинску дозволу и
да сам очекнвао да ћу доношсњем овог Плана моћи да унапредим услове становања тако
да ћу моћи ту да станујем и да ћу имати исти третман као мојс комшијс на удалености
мањој од 800 тп.
Из свих навсдених разлога предлажсм да се у нацрту ГУГТ-а бр. 1867 грађевински простор
Карагача третира као урбанистичка целина са основном наменом породично становањсІі
Примедба која се односи на разрешење проблема доаођења струје на подручју Мала
Карагача:
Проблем увођсња јавне и приватве расветс на подручју Мала Карагача траје већ 20
година. На удалености од свега 5 km од Новог Сада, становници овог подручја Општин
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Петроварадиі-і, раније викендаши, а сада све виuје становници који живе у стмбеним
објектима, живе у мраку без ст])ује.
Одржан је и састанак 2015.године са градоначелником, ресорним министрима,
представницима Епектровојводине, ЈП 3а80да за изградњу града, ЈП Урбанизам са
заинтересованим грађанима. Исказана је добра војЂа и спремност да Град исфинсанситра
извођење потребних радова. У међувремену су прикупзене и потписане и оверене
сагласности власника земЈЂишТа дужином трасе којом би ишао далековод.до данас није
ништа урађено да се крене у реализацију.
У одговору на захтев грађана ЕПС-у Ед Нови Сад, запјто се не поставла трафо станица,
наведено је да је основна препрека за реализацију договореног, доношење планова
детањне регулације а без њих Ед Нови Сад не може да почне радове.
Сматрају даје План генералне регулације којије најавном увиду до 21.11.20!. године
може бити основ за покретање реализације објекта стубна трафо станица СТс 1Мала
Карагача јер се стичу основни услови за то. Предлажу привремене одлуке ЈП Урбанизам,
Завода за урбанизам до доношења плана деталне реулације, односно привремена решења
о УТУ-има како би Елктровојводина могла да започне са радовима како је у сличним
ситуацијама и урађено.
Ако се овај апел надлежнима не гіокаже као недовоњан, биће принуђени да скрену nажњу
јавности и на друге начине (окуплање, обраћање медијима и сл.)
Комисија за планове сматра да су примедбе делом неосноване а делом се не
прихватају, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном
увиду.

Примедба број 10
Примедбу је доставио Ристо Зекановић (Улица Каће дејановић број 2 1, Нови
Примдба се одкои на парцеле број 6500/1 и 6500/2 КО Пстроварадин (које се
наслањају на парцелу број 65 10). Парцеле су намењене за туристичко-спортскорекреативне гіовршине.
Предлаже промену наменс у породично становањс.
На парцели је изграђена породична кућа површине 97 м2 која је уписана у
Катастар, објекат је пријавЈЂен за легализацију 2003. године, а покренут је и поступак
озакоњења.
Комисија за планове не прихвата примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача о спроведеном јавном увиду.
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Примедбаброј 11:
Примедбу су доставили Же.њко Балаћ и Светлана Балаћ (Гудуре 3, Пстроварадин)
Примедба се односи на парцеле број 5044, 5045 и 5046 КО Петроварадин.
Парцеле су намењене зони заштитног зеленила а предлажу стамбено-рекреативну
намену, за становање и лословну намену ниског интензитета, огледно сеоско имање где би
се деци школског и предшколског узраста и туристима (ходочасницима) гtриказао живот
из ранијег периода и данас.
Уз примедбу је доставио и образложење где је навео да са женом и децом живи на
овом месту већ 15 година, да су купили стари (уцртан на подлогама) објекат који су
адаптирали за живот. Уведенаје струја, вода, а приложили су Уnрави пројекте и решења о
плаћеним обавезама до сада.
детањно образлаже да је купѕњен објекат без струје, воде, нормалног прилаза,
запуштен и зарастао у коров, да је купњен због здравственог стања ДеLLе, да су имали
визију да обезбеде деци живот у природи. Све своје животне материјалне и моралне
ресурсе су уложили да од овог места створе дом за живот и рад, и зато моле да се у томе
подрже. Наводи да имају употребну дозволу, моле да се сви објеіпи легализују, озаконе и
укњиже, јер су обавезе према Граду и држави испуњавали и плаћали. Поднели су и папире
за озакоњење помоћних објеката.
Комисија за планове делимично прихвата примедбу. Прихвата се промена
намене из заштитног зеленила у туристичко-спортско-рекреативну намену. Услов за
изтрадњу и легализацију објаісата је геомеханичко испитивање парцеле.

Приме 6а број 12:
Примедбу су доставили Јована Влајков (Улица Ла.зе Лазаревића, Нови Сад ),
Ми.њана Уза (Улиі. а Пі6ника број б, Нви Сад), Видосава Релић (Улица Веселина
Малеше број 120, Нови Сад), Павле Јоксимовић ( Ливаде 56, Сремска Каменица), које све
заступа Ласло Дубајић из Новог Сада.
Примедба се односи на намену парцела утврђену у Плану генералне регулације
туризам-спорт и рекреација, а траже уважавање стања на терену, односно да се узму у
обзир постојећи и изграђени објекти.
Подносиоци примедбе указују на следеће :
Придиком израде овог Нацрта поступајући орган није водио рачуна о фактнчком
стању на терену. Анализом замиш.њеног (и предложеног) у тексту Нацрта, као и у картама
и плановима, стиче се утнсак да је планирање вршено из канцеларије
без увида на
конкретну ситуацију на терену.
Поступајући орган очигледно није израдио ситуациони nлан. Није било провере
изграђености сваке парцеле на терену, као ни упоређења постојећих копија планова са
стварним стањем на терену, а такође ни са поднетим захтевима за озакоњење објеката.
-
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дакле, поступајући орган није утврдио стварно стање на терену. Последица тогаје
одсуство анализе постојећег стања и стварј-тих животних околности које терете предметне
парцсле. Као крајња последица оваквог поступања је предлог из документа који
представ.па промаіuај: неживотна репјења која се директно косс са постојећим животним
околностима и стањем на терену.
Напред изречсне примедбе односе се нарочито на делове потеса Алибеговац који
су овим Нацртом предвиђени за спортско-рекреативне намене.
У стварности, Алибеговацје веома изграђег-і , а структура намене исте изграђености
је двојака: породичне куће за становање и викенд куће за одМор. Готово да нема парцеле
на којој није изграђен објекат. Куће за одмор у највсћем броју случајева постоје саграђене
већ неколико деценија. ПородиІтне куће за стално становање су у највсћем броју новијсг
датума, старе неколико година.
Бројеви парцела на којс се ово односи су: 671/2, 677, 679, 680, 681, 683/!, 683/2,
683/4, 683/5, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 695, 696, 697/ І , 697/2, 697/3, 703, 704, 707, 708.
Такође, од значаја јс напоменути да су власници парцела финансирали о свом
трошку све увођсње и прик.nучење на електро мрежу свих објеката, ук.пучујући и
извођење радова, цсну прик.nучака и све друго. Такође, власници парцела су финансирали
извођење радова пристуггних путева, о њиховом трошку су избушени бунари за
снабдевањс водом, итд.
Ово су чињснице које не могу да се пренебрегну. Стога их свакако треба узети у
обзир приликом одлучивања.
Сви власници ових објеката поднели су захтеве за озакоњење објеката као
стамбених. Уколико би овакав План био усвојен пре нсго што би била донета решења о
озакоњењу, сви ти објекти би били предвиђени за рушсње, јер се не уклапају у План. То
би нансло нснадокнадиву штету власницима истих објеката.
Подносиоци овог приговора сматрају то неприхват.nивим. Сматрају да је задатак
оваквог Плана нс само да на савремсн начин урбанизује град и рубна насе.ња, већ да
урбанизација буде у складу са реалним потребама грађанства које живи и ради на
однос -тбј теригоріји.
Свако супротно решсње довело би до правног нонсенс-а: постоји објекти који су
изграђени годинама уназад, сасвим функционални, подобни и који при том не нарушавају
ни изглед, ни природно окружењс, нити су еколошки неприхват.nиви. За све те објекте
гіоднети су захтеви за озакоњењс који чекају на позитивно решавање. Сада, након свега
тога, овим Нацртом Плана добар део тих објеката одједном се не уклапа у замиш.nену
урбанистичку структуру.
Стога је неопкодно да се пре усвајања Плана исти исправи тако да уподоби
поједине делове дета.nних планова са стањем на терену. У конкретизацији, то значи да
План узме у обзир постојеће и изграђене објекте, провсри са Градском управом за
урбанизам, грађевину и стамбене послове поднетс захтеве за озакоњење објската, те
власіјицима изграђених објеката омогући уживање постојсћег стања
-

-
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Комисија за планове делом не прихвата примедбу а део примедбе сматра
неоснованим, уз образложење дато у Извеtдтају обрађивача о спроведеном јавном
увиду.

Примедба број 1З
Примедбу је доставио ГЈавле Јоксимовић ( Улица Ливаде, број 56, Сремска
Каменица), који је поднео примедбу и са групом грађана које заступа Ласло дубајић
(примедбаброј 12).
Примедбасеодноси на парцеле број 671/1 и 671/2, КО Сремска Каменица
Парцела број 671/! је проглашена нестабилним клизавим тереном, иако није
утврђена процена статике на терену. Парцела број 671/2 је намењена за туристичкоспортско-рекреативну површину.
На наведеним парцелама чијије власник, живи од 2010. године са супругом, тује и
пријавлен. Објекат је уцртан 1997. године као викенд кућа а захтев за легализацију је
подношен 2003. године, 2010. и 2015. Године.
Збот свега наведеног обраћа се Приговором, ради промене намене у породично
становање.
Сва потребна документацијаје доставлена при захтевима за легализацију.
,

Комисија за планове сматра да је део примедбе неоснован а део примедбе се не
прихвата, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Кримба број 14:
•

Примедбуједоставила Милица Чизмић-Лебар (НООкаплара; број 8, Нови Сад).
Примедба се односи на трасу пута којим се обезбсђује приступ парцелама које се
налазе са северне иди северозападне стране планираког градског гробња на Алибеговцу.
Реч је о подручју на коме је изграђено скоро седамнаест кућа- викендица, које су добиле
грађевинску и уnотребну дозволу, где је водоводна и електро мрежа у потпуности
изграђена, и које имају право службености пролаза уз обод винограда. С тиМ у вези,
Планом деталне ретулације гробња на Алибеговцу ( Службени лист града Новог Сада ,
број 55/2005), предвиђена је саобраћајница по ободу комплекса гробња, іj. пут дуж
nарцеле број 853, те дале према западу преко парцела број 858, 860,861 и 862.
Овим нацртом плана се укида део приступног пута, тачније његов део који води на
запад. Уједно ће бити онемотућен приступ парцелама које су намењене за туристичкосnортско-рекреативне садржаје.
3начи, тражи се да се врати правац nриступног nута којије био усвојен претходним
ГТланом деталне регулације гробња на Алибеговцу.
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Комисија за планове сматра да је примедба неоснована, уз образложење дато у
Извештају обрађивача о спроведеном јаRном увиду.

Примедбе број 15А И 15Е:
Примедбеје доставио Дамир Гужвањи (Улица Чернишевског број 4, Нови Сад).
Примедба 15А се одНоси на парцеле број 4603, 4604, 4605/1 КО Петроварадин.
Парцеле су намеu,ене за Туристичко-спортско-рекреативне гјовршине, а предлогје
да се намене за породично становање.
Парцеле које су његово власнипјтво се граниче са парцелама намењеним за
породично становање, и зато сматра да се намена породично стаповање планира и на
његовим парцелама.
Примедба 15Б се односи на парцелу број 6201/2.
Парцелаје намењена за туристичко-спортско-рекреативну површину, а предлогје
да се намени за породично становање.
Комисија за планове не прихвата примедбе, уз образложење дато у Извемтају
обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Примедба број 16:
Примедбује доставио Небојша Јовин (Булевар ослобођења број 1, Нови Сад)
Примедбу подноси као заинтересовани стручњак и грађанин.
Примедба се односи на непостојање заштитног зеленог појаса око државног пута
јБ-21 као затлтите од загађења буком.
Нац1* пна каkо у -јеkсту тато и а гјафичктм приказима не третира постојање
заштитног појаса који би требао да се формира око државног пута [Б-21, посебно на
правцу којим државни пут пролази поред Карагаче и иде ка Петроварадину.
Предлогје формирати зелени заштитни појас око државног пуга ГБ-21 као заштиту
целог подручја породичног становања од загађења буком.
дале у тексту примедбе образлаже детално да условн на терену (државни пуг на
висинској коти изнад подручја Алибеговац и Карагаче који се налазе у удолнни односно
на нижој висинској коти) стварају ситуацију да је загађење буком целог подручја веома
велико. Сматра да су урађена мерења буке на овом подручју, да би резултати показали да
је степен буке изнад дозвоњеног за овај део града. Интерес града је да се овде формира
стамбено насејЂе, а разлог зашто се то до сада није десило је превелика бука од државног
пута. а не због непостојања инфраструктуре на предметном подручју.
-
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Комисија за планове сматра да је примедба неосноаана, уз образложење дато у
Извештају обрађивача о спроведеном јааном увиду.

Прнмедба број 17:
Примедбује доставио Игор Цолев, дипл.инж.грађ. (Радничка 16, Нови Сад).
Примедба се односи на правила уређења и грађења утврђена у делу текста 7.
Правила уређења и грађења, 7. ј . Правила уређења и грађења усмеравајућег карајсгера за
целине и зоне за које је основ за реализацију план детајњне регулације, 7. 14. Остале
намене, 7.1.4.1. Пословање, Пословање са становањем где се у тексту наводи да је
планирана спратност објеката П До П+2.
Предлаже да се дода реченица сјіедеhе садржине:
Уколико конфигурација терена дозвоњава, могућа је изградња сутеренских
(подрумских) етажа, које би се користиле као техничке просторије. Максимална
дозвоњена спратност у том случајује Су+ П+2
Образложено је чињеницом да је у оквиру важећег Плана детањне регулације
Карагаче у Петроварадину ( нСлужбени лист града Новог Сада , број 44/2009), у оквиру
намене породично становање, утврђено nравило да је максимална дозвоњена спратност
објеката три корисне етаже, односно П+ј +Пк, уз могућг-іост кориuіћења сутеренске
(подрумске) етаже . Како објекти иамју намену пословање са становањем, и често
захтевају сложенија техничка решења, додатна сутеренска (подрумска етажа би била
адекватна за техничке просторије и складиuгтењс опреме.
,

Комисија за планове прихвата примедбу

Прлw

б -број i8:

Примедбује доставила Здравка Врцењ (Ширине іЈТ!
З, Петроварадин)
Примедба се односи на парцеле број 840/1 и 840/2 КО Сремска Каменица.
Парцеле су намењене заштитном зеленилу, а предлог је да буде стамбена зона у
оквиру којеје могуће изградити објекат породичног становања.
Образлаже да је изградња могућа јер је улица комунално опремњена струјом и
водом, односно омогућени су основни услови за живот.
Комисија за планове делимично прихвата примедбу, уз образложење дато у
Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Примедба број 19:
Примедбује доставио Жењко Пудар (Улица Војводе НЈупњикца број 22, Нови Сад)
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Примедба се односи на парцелу број 5 164 КО Петроварадин на којој се ппанирају,
какоје навео, стамбено-пословни објекти.
Примедба се односи на правило утврђено у овом Плану детал,не регулације Ширине
у Пстроварадину, да се заузстост у зонама породичног становања ограничава на ЗО% за
парцеле гіовршине већс од 1000 м2, уз ограничење оД макс.480 м2 развијенс корисне
површине.
Предлаже да се за пословне објектс дозволи заузетост парцеле до 40% без
ограничења од 480 м2 развијене корисне површине.
Сматра да су правила за изградњу ограничавајући фаісгор за изградњу пословних
објеката, нарочито за парцеле преко ј 000 м2, с обзиром да се на овом ггодручју планира
изградња садржаја туризма, спорта, рекреације, угостителства, занатства, трговине...
јј

Комиеија за планове делимично прихвата примедбу, уз образложење дато у
Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду изузев развијене корисне површине на
парцели. Комисија за планове сматра да је могуће да развијена корисна површина на
парцели породичног становања буде и веhа од 480 м2 али само када се простор разрађује
урбанистичким пројектом за садржаје комплементарне становању.

Примелба број 20:
Примсдбу је доставила Ивана Стевановић, Стил венчања (Петра Драпшина 12,
Нови Сад)
Примедба се односи на парцслу број 5164 КО Петроварадин, као и примедба број
19.
На парцели која је намењена за породично становање, предлажу заузетост до 40%,
ограничења
без
од 480 м2 развијене корисне површине на парцели.
Планирају да на купњеној парцели изграде центар за различите манифестације,
прославе, конференцијс, манифестације гјздрм.ена.кулІур.е и
Планирају запошавање 1 5-20 радвика а планирани објекат би испунио све
законске стандарде. Приложеноје идејно репіење објекта.
.

Комисија за nланове делимично прихвата примедбу, уз образложење дато у
Извсштају обрађивача о спроведеном јавном увиду изузев развијене корисне површине на
парцели. Комисија за планове сматра да јс могуће да развијена корисна површина на
парцели породичног становања буде и већа од 480 м2 али само када се простор разрађује
урбанистичким пројектом за садржаје комплементарне становању.

Примедба брј 21;
Пимедбује доставила данијела Црвенков (Рењковићева, број 43, Петроварадин)
Примедба се односи на парцеле број 4443, 4444/ І и 4445/1 КО гјетроварадин

На парцелама имају изграђене објекте за становање и помоћне објекте који су у
процесу легализације.
На остатку парцела би правили куће за становање, деци и унуцима, када се буду
знала правиіа за парцелисањс.
планове делом не прихвата примедбу а део примедбе сиатра
неоснованим, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.
ТСомисија за

Примедба број 22:
Примедбује доставила Ђурђица Новмh, (Улица Сечањска) број 16, Нови Сад)
Примедба се односи на парцеле број 5744 и 5742 КО Петроварадин.
Подносилац промедбе је власница ових парцела. Нацртом планског решења, део
парцела је планиран за породично становање, а део парцела за туристичко-спортскорекреативне поврпЈине. делови парцела који се планирају за породично становање, имају
приступ планираној саобраћајници.
Предлаже да се целе ларцеле планирају за породично становање, те да се приликом
израде планова детањне регулације nланира и приступна саобраћајница, како би се овај
простор могао аіпивирати (планирати саобраћајницу као површину јавне намене или као
приватни колски пролаз до будућих грађсвинских парцела).На овај начин би се простор
могао рационално уредити као породично становање у затвореним стамбеним
комплексима, што јеједна од добрих могућности која предвиђа овај план.
уз примедбу прилаже графичке приказе шире ситуације, предлог решења, а
предлаже и могућност уклучења шире зоне) непосредног окружења у намену породично
становање. Предлажу проширење ове зоне тако да прати нагиб терена.
Комисија за планове не прихвата примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача о спровсденом јавном увиду.

Hримедба број.• 2З
Примедбу су доставили Мира Стјепановић и дејан Стјепановић (Улица Лоле
Рибара 26, Сремска Каменица) које заступа Тања Арсић.
Примедба се односи на парцеле 775, 697/5 и 697/6 КО Сремска Каменица, које су у
власништву подносиоца примедби.
Планирана намена у Плану генералнс регулацијеје заштитно зеленило.
Подносиоци приговора нису желели да нелегално граде, а сада им је то
онемогућено овим нацртом односно nредлогом плана и то на свим парцелама на којима
имају nраво својине.
На предложеном планском решењу, види се да су зоне са другим наменама веома
близу предметних парцела. Парцела број 775 се граничи са зоном чија је намена
породично становање, nредлажу да се прошири зона становања на парцелу број 775, или
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да промени намену у туристичко.-спортско-рекреативне поврпшне. Парцела би с обзиром
на гговршину, задоволила услов у оДносу на минимум површине који ларцела мора да има
како би ушла у ту зону.
Предлажу и да се ггарцеле број 697/5 и 697/6, које се готово граниче са туристичкоспортско-рекреативном површином, планирају за ову намену, јер обе испуИавају у
погледу површине услов да буду у туристичко-спортско- рекреативној зони, односно
намени поврLпина.
Предлажу да се уваже разлози, да се у складу са ггриговором промени намена, у
супротном би цела ггородица Стјепановић била ускраћена за могућност планирања своје
будућности, а битно би ограничило и њихово гграво својине.С друге стране држава
награђује све оне који су нелегално градили и имају могућност да по одредбама Заксна о
озакоњењу уггишу право својине на својим објектима.
Уједно захтевају да им nоступајући орган упути позив или обавптење о одржавању
јавне расправе поводом приговора.
,

,

Комисија за планове прихвата примедбу. .Комисија сиатра да је
потребно кориговати намену спрам просторних могућности а не само на предметној
парцели.

Прн.медба број 24:
Примедбује доставио дарко Перковић (Сунчани кеј 39, Нови Сад)
Примедба, тачније три примедбе, доставио је као власник парцеле број 6414/22
КО Петроварадин, којаје Планом генералне регулације намењена за туристичко-спортскорекреативну гіовршину.
Прво, сматра да је намена nодручја туристичко-спортско-рекреативна
неодговарајућа на подручју, чије су парцеле под нагибом, и никакве спортскс терене није
могуће направити. АЕо се п (а 4рају оваkве ја} еНе, то једино је реално ИЗВОДЈЂИВО на
подручјима која су у равници, а део подручја који је брдовит предлаже да буде намењен
искњучиво породичном становању, са могућносшћу узгоја винограда, воћњака итд.
друго, условњавање добијања дозволе за изградњу стамбеног објекта и присуством
туристичко-спортско-рекеративних садржаја онемогућиче власнике парцела ,који нису
подигли нелегални објекат, фаворизујући нелегалну изградњу. Истовремено ће
власницима већ изграђених објеката отежати легализаацију, а држави ускратити плаћање
пореза. Предлже да се дозвола за изградњу стамбеног објекта добије независно од
постојања туристичко-сгтортско-рекреативни садржаја, који могу остати као опциони у
зависности од могућности власника.
Треће, одређивање да парцелс на којима се може нешто градити морају бити веће
од 1000 м2, хендикепира више од 80% власника nарцела које су доминантно мање од
1000 м2. Такође Гіе онемогућити легализацију већ постојећих објеката Предлаже
да граница буде померена на ОО м2, чиме би се обухватио велики део парцела, готово све.
,

.

19

И на крају, сматра да је начин обавештавања заинтересованих грађана потпуно
неадекватан. Овај вид обавештавања оставња већину грађана потпуно необавештеним
без могућности да се уложи жалба или приговор. Нада се да ће адекватно бити
обавештени о оджавањујавне седнице, како би своје примедбе образложили.
Комисија за планове сматра да су примедбе делом неосноване, део примедби се
не прихвата а део примедби се прихвата, уз образложење дато у Извепітају
обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Примедба број 25:
flримедбу су доставиле ЈЂубица Савић (Сремска Каменица) и Мирјана Родић (
Улица Славка Родића, број Бачка Паланка)
Примедба се односи на парцеле број 4489 и 4490 КО Петроварадин које су Планом
генералне регулације планиране утврђене за заштитно зеленило.
С обзиром да на парцелама имају изграђен грађевински објекат изграђен пред 30
година. Објекат је уписан у Катастар. до сада су парцеле вођене као грађевинске. На
околним парцелама су такође изграђени објекти.
Моле да ове површине буду третиране као грађевинске.
,

Комисија за плановс прихвата примедбу.

Примедба број 26:
Примедбу је доставио Жењко Тишма (Улица Пуцкарош број 63, Пстроварадин),
као и допуну примедбе (геодетски стамк),
Примедба се односи на парцелу број 5 1 74 КО Пстроварадин на којој се планира
породично становање и саобраћајнице.
Предлог је да се коригује планирана регулациона линија саобраћајнице уз
југозападну границу његове парцелс број 5 174, тако да планирана регулациона линија иде
по габариту изграђеног објекта.
Изграђен објекат датира из 1996. године и увучен је у односу на постојећу
регулацију више од 2,0 м.
Објскатје грађен од чврстог материјала, користи се у сврху помоћног простора и за
гаражирање возила.
Моли да се прихвати предлог корекције регулације, да би могао да се заврши
постуnак озакоњења. Приложио је графичке приказе.
Комисија за планове сматра да је примедба неоснована, уз образложење дато у
Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.
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Прнмедба број 27:
Примедбу је доставила јЂубинка Несторовић (Улица Дожа Ћерђа, број 48, Будисава)
Примедба се односи на парцеле број 4269, 4261/ и 4621/2 КО Петроварадин
Парцела број 4269 је планирана за породично становање, док су парцеле број
4261/1 и 4261/2 у зеленом заштитном појасу.
Све три парцеле су груітисанеједна до друге, па није логично даједна парцела буде
у породичном становању, а друге две које се граниче са њом не буду, заштитни појас не
испуњава своју сврху, нелогичноје да усред грађевинског рејона буде воћњак и виноград.
Предлог је да се на парцелама 4261/1 и 4261/2 промени намена у породично
становање и да се поред породичне стамбене изградње дозволи изградња пословног
објекта за потребе мале привреде, што величина парцеле дозвоњава.Уколико не буде
усвојен овакав приговор, предлажу да парцеле треба да промене намену у парковску или
сличну површину, јер је оваквом нелогичном наменом обезвређено земњиште у
потпуности.
Комисија за планове не прихвата примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Примедба број 28;
Примедбу је доставио миР ПРОМЕТ доо, Сремски Карловци (Улица Максима
Горкогброј l )
Предмет примедбе су парцеле број 3495/1 и 2, 349g/1 и 2, и 3499/2 КО
Петроварадин које су у власништву подносиоца примедбе и на којима је нацртом Плана
генералне регулације планирано ІІСтаНов ,е
Предлажу да се на њиховим парцелама планира реализација станице за снабдевање
горивом.
Разлог зареализацију станице за снабдевање горивом сматрају оправданим, јер на
државном путу јјА-100 Нови Сад-Веоград. у смеру од Београда ка Новом Саду, од Инђије
до центра Новог Сада не постоји станица
Сама локација има довону површину (6.612 пі2) на којој се могу реализовати
садржаји који су компатибилни са садржајима станице за снабдевање горивом (
угоститеЈЂство, салон аутомобила, продаја и складиштење резервних делова за
аутомобиле, сервис, перионица итд) што одговара и категорији пута.
Предлажу да се за реализацију станице за снадевање горивом предвиди и изрдада
Урбанистичког пројекта којим се дефинисали садржаји комплекса.
Иницијативу су покренули и 2007. Године, какасу добили и сагласнот
Градоначелника (у прилогу), али због нерешених имовинскоправних односа тада нису
успели да реализују до краја.
Моле да се узму у обзир разлоге за примедбу, како би могли да реализују овај
објекат.
,

са ггословањемІ .

за снабдевање горивом возила.
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Комисија за планове прихвата примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача о спроведеном јавном увиду. Комисија сматра да је потребно дефинисати нове
јавне површине на деловима предметних парцела у складу са доставњеним графичким
приказом на самој 5. (јавној) седници.
Примедба број 29
Примедбуједоставио Петар Шушњар (Ујіицадимитрије Аврамовићаброј 58, Нови
Сад)
Примедба се односи на парцелу број 1109/8 КО Сремска Каменица.
Парцела број ј 109/8 је nланирана за заштитно зеленило (подносилац примедбе је
грепјком написао породи чно становање), а предлаже туристичко-спортско-рекреативну
површину.
Сматра да је у Новом Саду сувише простора за становање. Постоји простор од
Петроварадина, почев од зграде рТВ па све дунава. Посебно истиче да је Терен сличан
ономе на комеје изграђен и због чегаје баш на том месту Институт за плућен болести.
Сматра да намена коју предлаже више одговара. Власници су сами сопственим
напорима решили питање електроснабдевања. воде, телефона..
Комисија за планове прихвата примедбу. Комисија за планове сматра да је
потребно кориговати намену спрам просторних могућности а не само за предметну парцелу.
Примедба број 30:
Примедбу је доставила Градска управа за грађевинско земњиште и инвестиције
Поводом предложеног решења Нацрта плана генералнс регулације Алибеговца са
тхолручје за іорбдчТо сановајЂе на југоистоку Петроварадина, имају сугестију на
предложено планско решсње:
У оквиру тскстуалног дела плана, у оквиру тачке 7.2. Услови уређења и грађења за
просторе који се реализују на основу плана детаЈЂне регулације и плана гснералне
регулације, а у оквиру наслова Правила уређења и грађења на подручју важећих планова
дстаЈЂне рсгулације додати следећи текст:
З. Посебна правила за опремање простора инфраструктуром
Приликом израдс техничкс докумсвтацнје за линијске инфраструктурне објекте
(саобраћанје поврnіине) и комуналну инфрастрктуру могућа су мања одступања од
nланираног решења датог у графичким приказима и карактеристичним nрофилима улица,
уколико орган надлежан за управњање јавним површинама или ималац јавног овлапіћења
то захтева, а за то постоје оправдани разлози (очување постојсћег квалитетног растиња,
подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираној траси већ постоје изграђсне
инсталацијс или објекат који се Планом задржава и сл.).
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Наведене интервснције могуће су искјучиво у оквиру постојсћих и планираних
јавних површина.
Сва одступања од планског решења морају бити у складу са законима и
правилницима који регулишу предметну област.
Нс услова.њава сс формирање потпуне грађевинске парцсле за рсгулацију улица
ради реализације појсдиначних садржаја унутар ггрофила. Могућаје фазна реализација.
Комисија за планове прихвата примедбу.

Примедба број 31:
Примедбу су доставилс Јслсна дунђерски, Будинка Суботић и Милијана Тодосијевић
Примедба се односи на парцсле број 4399/1, 4399/2, 4399/3 и 4399/4 КО
Петроварадин, на којима сс планира породично становање.
Њихов предлог јс да се парцсла број 4399/4 дефинише као јавно грађевинско
зсмл.иштс, како би сс омогућио излаз на јавну површину парцслама број 4399/1, 4399/2 и
4399/3, како би оне билс потпун грађсвинскс парцсле.
На парцелама 4399/2 и 4399/1 већ нсколико дсценија постојс изграђени породични
објскги који користе парцелу број 4399/4 као пут за прилаз породичним објектима, као и
парцсли број 4399/1 на којој јс планом предвмђено породично становањс.
Парцеле су комунално 0премлснс.
јјако је у карти спровођења назначено да ће се простор на комс се налазе ііредмстне
парцелс разрадити планом детањне рсгулације сматрају да се овим планом генералнс
регулацијс можс, и треба дсфинисати да парцела број 4399/4 будс поврпјинајавнс наменс.
Тако би сс избегло одуговлачсње поступка озакоњсња изграђених породичних објската на
напред наведеним парцслама.Треба имати у виду да јс слична јавна површина
саобраћајі-гиL а дфнисіі-іа вим плјном с руге стране потока. Волни су да као
власници парцсла, парцелу каоја сс и сада користи као приступни пут уступс Граду.
Напомињу да су објсіпи на парцелама 4399/2 и 4399/1 упоступку озакоњења.
Предлажу Комисији за планове да размисли о могућности да се у тексту плана
наведс да план можс бити основ за озакоњење објеката који сс налазс у намени породично
становање иако доношење плана детањне регулације тек предстоји након усвајања Плана
генералне регулације.
У прилогу доставњају орто-фото снимак и копију плана.
,

-

Комисија за планове сматра да примедба делом није основана а део примедбе се не
прихвата, уз образложење дато у Извепітају обрађивача о спроведеном јавном увиду.
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Примедба број 32:
Примсдбује доставила Јелена Пејчић (Улица Пере Попадића број 5/2, Нови Сад)
Примсдба сс односи на парцелу број 4455 КО Петроварадин која се планира за
запітитно зеленило а предлаже да се намени за здравство, туризам, спорт и рекреацију.
Планира изградњу центра природНог здравња где би се примењивала
традиционална мсдицина и остале светске методе алтернативне медицине, укњучујући
атдасотерапију. Пројекат се ради у сарадњи са Развојним клубом ЦЕНЕПHј( и ФК Црвена
3везда. С обзиром да і-і a суседним парцелама постоји тениски центар, то би употпунило
садржину Алибеговца.
Комисија за планове прихвата примедбу. Комисија за планове сматра да је
потребно кориговати намену спрам просторних могућности а не само за предметну парцслу.

Примедба број 33:
Примедбује доставила Јелена !vlезеи ( Улица Јована Ђорђевића број 7/2, Нови Сад)
Примедба се односи на парцелу број 4715 КО Петроварадин, на којој се предвиђа
проширење пута (Улица Нова 5)
Моле да се размотри могућност да се планирани пут (Улица 1-јова 5) која пролази
дуж њихове парцеле број 47 15 КО Петроварадин дужином од скоро 90м, на неки начин
мало измести, или сузи. Предлажу да се сужавањем улице одузме мање или измештањем
мање од њихове парцеле а више од парцела преко пута ( парцеле број 4737,4738,4739 и
4740).
Важећим планом јс предвиђено да се одузме за пут преко 40% парцеле) што и овако
уску парцелу сужава. Мотив за молбу измештања пута на парцеле преко пута, темење на
чињеници да су све у власништву Републике Србије (бивше Навипове парцејје), а и знатно
су $ ћодЊиХовиХ парцела.
-

-

Комисија за плановс делом не прихвата примсдбу а део примедбе сматра
неоснованим, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Ціидба број 34:
Примедбу су доставили Милета Милошевић и Петар Милошевић ( Карагача број 5,
Петроварадин)
Примедба се односи на парцелу број 4789 КО Петроварадин, на којој се планира
породично становање и ширина улице 1 5,ООм.
Предлажу да се сузи планирана регулација ради коначне легализације куће за
становање и помоћног објекта (летње кухиње са гаражом), тако јпто ће се уцртати

-
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заобилазница око помоћног објекта н капије, или лак помери граница пута на доњу
страну.
У прстходном периоду изграђен је објекат ( кућа за становање спратности
Су+П+Пк) и помоћни објекат, који се делом налази на површини планираној за улицу.
Уз захтев су приложили геодстски снимак, ситуациоі-tи план, Копије плана из
2002.године и 20 1О.године, деобни нацрт од l 990.године, Пројекат парцелације из
2ОјОгодине, Пројекат легализацијс из 2010.године, Мишњење о условима за издавање
накнадног одобрсња за градњу (из 2007. године, стамбени објскатје добио мишњење да се
Може издати привремено одбрење за изградњу).
Коіиисија за планове делом не прнхвата примедбу а део примедбе сматра
неоснованим, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.
Примедба број З5
Примедбује доставила Милка Агбаба (Улица Бате Бркића, број 32, Нови Сад)
Примедбу подноси као власник парцсле број 64 l 4/23 КО Петроварадин.
Сматра да су власници парцела који немају изграђене објеісге, у делу пословања са
становањем, оштећени овим планом. Условал,авањем добијања дозволе за изградњу
стамено пословног објекта туристичко-спортско.рекреационог садржаја, онемогућиће се
мали број власника парцела који нису саградили нелегалне објекте да добију у догледно
време дозволу за подизање стамбеног објекта, фаворизујући нелегалну градњу на осталим
парцелама. Власницима већ изграђених објеката ће се отежати легализација, а држави
ускратити наплатајавних прихода.
Предлаже да се дозвола за изградњу стамбеног објекта добија независно од
изградње пословног објекта, који може остати -у опцији као слободностојећи објекат
(други објекат на парцели у зависности од могућности власника парцела.
Такођ предлаже ка0 власник парцеле површине 879 м2, да граница- парцеле- за
изградњу буде померена на 800 м2 из разлога шТо је већи део парцела са изгрђеним и
неизграђеним објектима испод 1000 м2. У противном ће се онемогућити власницима
изграђених објеката да легализију постојсће објекте, а власницима парцела без
изграђених објеката да добију дозволу за градњу.
Сматра да намена туристичко-спортско-рекреативне површине не одговара овом
терену, јер су парцеле лод нагибом, а већи де парцела има уизграђене објекте за
становање.
У овом делу Алибеговца нема услова за подизање хотела, конгресних центара, етно
центара и др..
На крају констатује даје овај вид обавештавања ускратио већини власника парцела
да буду обавештени о планираној намени овог простора. Нада се да ће бити власници
обавепЈтени приликом усвајања плана како би знали да ли су разматране примедбе, које су
одлучујуће у овом плану, и не на штету власника парцела у овом делу Ллибеговца.
-

-

-

-
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Комисија за планове делом не прихвата примедбу, део примедбе сматра
неоснованим а део примедбе прихвата, уз образложење дато у Извештају обрађивача о
спроведеном јавном увиду.
Примедба број 36:
Примедбује доставио Слободан Прошиh (Хаџи Рувимова 41, Нови Сад)
Примедба се односи на парцелу број 4276/1 КО Петроварадин.
Примедба се односи на намену nарцеле која је представ.гLена на графици
(породично становање), а предлаже пословање, с обзиром на атраісгивност локације и
чињеницу да се поменута парцела налази на улазу у град, тик уз државни пут јБ-2 Ј .
Сматра да намена треба да буде пословна а све у цил,у изградње пословног
објекта.
,

Комисија за планове сматра да је део примедбс неоснован а део примедбе
прихвата, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.
Примелба број 37:
Примедбује доставио Бранко Јовановић (Булевар ослобођења број 155, Нови Сад)
Примедбу подноси као власник парцеле број 4273 КО Петрварадин и већински
власник парцеле број 4272 КО Петроварадин
Предлогом плана генералне регулације на предметним парцелама планира се
породично становање. На парцели број 4273 подносилац приговора је изградио четири
земњаиа тениска терена, а на парцели број 4272, подносилац приговора је изградио халу
спортске намене и стамбени објекат Према граници са парцелом број 4271/3 Ненадић
Жењко има изграђен објекат поред когасудо спортске кале изграђенијошједнитемењи.
По 6сјојзхіе Іргпада зем.г&ицпе на парцели број 4272 које се простире иза
халејошједан метар, па све до закњучно са парцелом број 4273.
Имајући у виду да је подносилац захтева поднео захтев за легализацију која је у
току, предлаже да се, имајући у виду чињенично стање, већи део парцеле број 4272 и цела
парцела број 4273 уллану генералне регулације измени тако да тај део представња комлекс
тенсиког клуба Интернационал , који већ дуги низ година функционише као такав.
Приложенаје скица ситуације.
.

-

Комисија за планове сматра да је примедба неоснована, уз образложење дато у
Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду осим дела који се односи на промену
намене. Комсија за планове сматра да је потребно кориговати и допунити правила уређења и
грађења за породично становање (део текста Нацрта плана ,,7.1.1. ,,Становац,е ) таісо да се
омогућава реализација садржаја спорта и реісреације по нормативима за ту намену.
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Пріімедба број 38 допуна примедбе број 26
-

доставиоје Жењко Тишма допуну своје примедбе (геодетски снимак)
допуна nримедбеје приложена уз Примедбу број 26.
Примедба бројЗ9;
Примедбу је доставио Радивоје Симовић као власник парцеле број 4389 (КО
Петроварадин)
Предлаже да се обавеза геомеханичких истраживања ограничи по парцели а не за
неко шире подручје, с обзиром на то даје реализација таквог елабората пуно комплекснија
и изискује већа финансијска средства свих власника на подручју Алибеговца.
,

Комисија за плаиове не прихвата примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Примедба рој 40:
Примедбује доставио Велибор Катанић (Алибеговац 66, Петроварадин)
Примедба се односи на гјарцеле број 4453 и 4454 КО Петрварадин. Предметне
парцеле су намењене за заштитно зеленило, а предлаже гіромену намене у туристичкоспортско-рекреативну површину, као штоје у окружењу.
Образлаже примедбу чињеницом да је на парцелама, чији је власник, изграђен
легализован објекат П+ 1, спортско-пословне намене.
Комисија за планове гхрихвата примедбу. Комисија за планове сматра да је
потребно кориговати намену спрам просторних могућности а несамо за предметну
парцслу.
-

-

Примвдба број 41 допуна прнмедбе број Зб:
-

допуну примедбе је доставио Слободан Прошић уз изјаву још осам сувласника парцеле
број 4276/1 КО Петроварадин да су сагласни да се промени намена у пословање. Поред
Слободана ПрОШІіћа, сувалсници су још Беквалац Мирјана, Крњетин (Сава) драган,
Крњетин (Сава) Милогл, Крњетин (Сава) Слободан, Трбојевић (драгомир) Јовица,
Трбојевић (Петар) Вогданка, Живковић Мира, Јеркић Жел,ко.

Примедба број 42;
Примедбује доставила Сенка Кнежевић (Иве Андрића 17, Нови Сад).
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Примедба се односи на парцеле број ІО67І1 и 1067/2 КО Сремка Каменица за које
моли да се преведу из спорТско-Туристичко-рекреативне намене у породично становање,
будући да су исте гіозициониране уз постојећу саобраћајницу и да у окружењу има већ
изведених породичних стамбених објеката који су Јіегализовани.
Комисија за планове делимично прихвата примедбу, уз образложене дато у
Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду. Комиснја за планове сматра ла
је потребно кориговати намену спрам просторних могућности а не само за предметну
парцелу.

Примедба број 43:
Примедбује доставио Ведран дујић (Буковачки до, 546, Петроварадин)
Примедба се односи на парцеле број 4756/8 и 4756/1.
Предлажу две варијанте померања границе између ове две ларцеле (представлене на
ситуационом плану приложеном уз примедбу), у цилу омогућавања пристугта гаражи (да
се не сече бетонска рампа улаза).
Комисија за планове сматра да је примедба неоснована, уз образложење дато у
Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Примедба број 44:
Примедбу јс доставио Милосав Марић, Булевар ослобођења 36, Нови Сад
(примедба број 44).
Примедба се односи на парцелу број 4569 КО Петроварадин која је нацртом
планског документа намењена за турЈстичкQ-слортско-рекреативну површину.. Како је на
наведеној парцели изградио викенд кућу моли да се омогући да се легализује /озакони
објекат тако што би се променила намена наведене парцеле.
Констатује да према важећем Генералном плану града Новог Сада до 2021. године
не може да озакони објекатјер се исти налази у намени туристичко-спортско-рекреативној
површини.
Комисија за планове делом не прихвата примедбу а део примедбе сматра
неоснованом, уз образложење дато у допуни Извеіптаја обрађивача о спроведеном
јавном увиду.
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Комисија за планове прихвата потребне корекције Нацрта плана наведене у делу
,,НАПОМЕНА у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду изузев дела под
бројем 5) јер ће се уместо наведене реченице додати следеће:
Іприликом

регулација

улица

израде
као

и

нових

укидања

плаі-това

детал,не

стамбених

и

регулације,

приступних

могућа

су

саобраћајница,

графичке приказе локалитета, а у цињу усаглашавања са стањем на

одступања

у оДносу

на

терену ІІ
.

Сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи, Извештај се доставла обрађивачу плана
на надлежно поступање. ГТакон поступања по овом Извештају, обрађивач плана ће плански
документ доставити надлежном органу градске управе ради упућивања у процедуру
доношења.

Нада Милић, дипл.инж.арх.
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ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1.Радосав Шћепановић, дипл.инж.арх.
2. Зорица Флорић Чанадановић, дипл.инж.арх.
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З. Васо Кресовић, дипл. инж. арх.
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РЕПУБЛКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУHШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-10I/ јј
дана: 22. 08. 2018. године
НОВИСАД

ИЗМЕНА ИДОПУНА ИЗВЕШТАЈА
О ОБАВЈБЕНОМ ЈАВНОМ УВиДУ У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ АЛHБЕГОВЦА СА ПОДРУЧЈЕМ ЗА ПОРОДШјНО
СТАНОВАЊЕ НА ЈУГОИСТОКУ ПЕТРОВАРАДИНА

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада, на 9. (јавној) седници одржаној 22.08.2018.
године, у затвореном делу седнице, разматрала је захтев обрађивача ЈП ,,Ујбанизам Завод за
урбанизам Нови Сад, да се преиспитају ставови Комисије наведени у Извештају о обавленом
јавном увиду у Нацрт плана генералне регулације Алибеговца са подручјем за породично
становање на југоистоку Петроварадина број V-35-1О!/t І од 06.08.2018. године, са 6. седнице
одржане 06.08.20 1 8. године.
9. седници су присуствовали: Радоњадабетић, председник Комисије, Зоран Вукадиновић, заменик
председника Комисије, Нада Милић, секретар Комисије, Радосав Шћепановић, Васо Кресовић и
Антонио сандики, чланови Комисије.
Након изношења става представника ЈП ,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад, као
обрађивача плана, у затвореном делу 9. седнице одржане 22.082018. године, Комисија је
констатовала следеће:

Примедба број 1
Гlримедбу је доставио Ненад Илић (Улица Руђера Бошковића 16, Нови Сад), а
односи се на План деталне регулације Буковачког платоа у Петроварадину.
Подносилац примедбе предлаже спајање делова парцела број 3550/13, 3550/9, 3550/1,
3550/12, 3550/8, 3550/6, 3550/5, 3550/2, 3551/2, 3551/3, 3551/4, 3551/5,3551/7 КО
Петроварадин у јединствен пословни комплекс. Предлаже укидање планиране улице која
би делила пословни комплекс, будући да је усвајањем плана деталне регулације државног
пуга IБ 21 поврwина планирана за изградњу на наведеним парцелама значајно умањена.
Предлаже и, да се на делу парцеле број 355 1/који је планиран за породично становање,
планира јавна површина- сквер кадаје већ већи део парцеле намењен зајавну повргпинусаобраћај ницу.
-

2

Комисија за планове делом не прихвата примедбу а део п.римедбе сматра
неоснованим, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном
увиду.
.

Прииедба број 39;
Примсдбу је доставио Радивоје Симовић као власник парцеле број 4389 (КО
Петроварадин)
Предлаже да сс обавеза геомеханичких истраживања ограничи по парцсли , а не за
неко шире подручје, с обзиром на то дајс реализација таквог елабората пуно комплекснија
и изискује већа финансијска средства свих власника на подручју Азіибеговца.
Комисија за планове делимично прихвата примедбу. Комисија сматра да је
могуhе геомеханичко истраживање по парцели у делу обухвата Нацрта плана за који
постоје донети плански документи деталније разраде. 3а део Нацрта плана који до
сада ннје разрађиван планском документацијом, биће дефинисано одлуком о изради
планског документа начин и обим геомеханичких истраживања.

Имајући у виду да је Комисија за планове кориговала став за примедбе број 1 и 39,
овим Извештајем престаје да важи део Извештаја о обавњеном јавном увиду у Нацрт
гілана генералне регулације Алибеговца са подручјем за породично становање на
југоистоку Петроварадина број У-35-1О1/11 од 06.08.2018. године.

з

Сходно члану 50. Закона о nланирању и изградњи, Извештај се доставла обрађивачу
плана на надлежно поступање. Након поступања по овом Извештају, обрађивач плана ііe
плански документ доставити надлежном органу градске управе ради упуhивања у
процедуру доношења.
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\Нада Милић, дипл.инж.арх.

В.д. 1-јачелника
анизам и грађсвинске послове

Михајловић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1.Радосав Г1Іћепановић дипл.инж.арх.
2. Зоран Вукадиновић, диnл.инж.саобр.
З. Васо Кресовић, дипл. инж. арх.
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