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На  основу  члана  24. тачка  55. Статута  Града  Новог  Сада  - пречишћен  текст  
(,,Службени  лисТ  Града  Новог  Сада , број  43/08), поводом  разматрања  Предлога  плана  
дстањне  регулације  спортског  центра  у  Петроварадину , Скугіштина  Града  Новог  Сада  
на  XLVІІІ  седници  од  25. марта  2019. године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извемтај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  детањне  регулације  спортског  центра  у  
Петроварадину  пре  излагања  на  јавни  увид  са  164. седнице  одржаие  2. августа  2017. 
годнне  и  Извсштај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плаиа  деталне  регулације . 
спортског  центра  у  Петроварадину  са  29. (јавне) седнице  Комисије  за  планове, одржаие  
17.јануара 2019. године. 

2. ЗаЕЛучаЕ  са  Планом  и  извештајиіа  Комисије  за  планове  доставити  Градској  
управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове. 

РЕГIУБЈјИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАд  НОВИ  слд  
СКУПШТННА  ГРАДА  НОВОГ  САдА Предс - ник  
Број : 35-472/20 17-ј  
25. март  2019. године  
нови  САД  



На  основу  члана  35. став  7. 3ахона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 
50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члаиа  24. тачка  6. Статута  Града  Новог  
Сада  - пречишћен  текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), Скулштина  
Града  Новог  Сада  на  XLVІІі  седници  од  25. марта  2019. године, доноси  

ПЛАН  дЕТЛЈћНЕ  РЕГУЛАЦИ IЈЕ  СПОРТСКОГ  ЦЕНТРА  
У  ПЕТРОВАРАДИНУ  

i. уВОД  

План  деталне  регулације  спортског  центра  у  Петроварадину  (у  далем  Тексту: 
план), обухвата  простор  на  сремској  страни  града, у  КатасТарској  општини  
Петроварадин , у  ИСТОЧНОМ  делу  грађевинског  подручја  града  Новог  Сада. 

План  обухвата  поВршину  од  7,06 ha. 
Нодручје  спорског  центра  у  Петроварадину  ограиичено  је: са  северне  стране  

продужетком  Шеноине  улице, са  источие  стране  жедезвичком  пругом  Београд  - Инђија  
- Суботица  - државна  граница  (Келебија), са  западне  стране  Улицом  Раде  Коичара, 
осовином  продужетка  3латарићеве  улице  и  3латарићевом , и  са  јужне  стране  
продужетком  Удице  Божидара  Аџије. 

У  северном  делу  плаnског  подручја, 2015. године  започета  је  изградња  
мултифункционалне  спортске  хале  чији  је  инвеститор  Јавно  предузеће  ,,Пословни  
простор  Нови  Сад. Габарит  објекта  износи  40 х  60 м, а  у  непосредном  окружењу  
објекта  пројектоваиоје  и  партерно  уређење  око  хале, које  ће  се  плаиом  задржати. 

Тренутни  корисници  дела  простора  су  фК  и  РК  Петроварадин . У  претходном  
периоду, јужно  од  зоне  изградње  спортске  хале, на  терену  су  реализовани : фудбалски  
терен  (100 х  70 м) са  пет  редова  трибина  загјадно  од  терена, рукометно  игралиште  (40 
х  20 м) које  са  северне  страuе  прате  бетонске  трибине  и  приземни  објекат  (370 м2) са  
просторијама  друштва  (управа  клуба), свлачионицама  и  пратећим  садржајем. 

Северни  део  простора, у  зони  изrрадње  хале  и  постојећих  спортских  терена  и  
објеката, опремленје  примарном  инфраструктуром  кроз  Улицу  Раде  Кончара. 

Крајњи  северни  део  простора, као  и  јужпа  потцедина, чине  неизграђене  и  
неуређене  површине . 

Све  гхарцеле  у  обухвату  плаuа  су  у  државном  власништву , осим  парцеле  број  
1497 КО  Петроварадин , којаје  у  власништву  ,,Навип  Ад  Беоrрад  3емун  (у  стечају). 

Пданом  ће  се  прецизно  утврдити  намена  простора, дефинисати  корндори  
саобраћајне , водне  и  енергетске  инфраструктуре , као  и  правила  по  којима  ће  се  



уређивати  простор, градити  објекти  и  штитити  природна  и  културна  добра  на  
обухваћеном  простору. 

1.1. Основ  за  израду  плана  

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плала  деталне  регулације  спортског  
центра  у  Петроварадину , коју  је  донела  је  Скупшгина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  

седници, 26. јануара  2017 године, а  објавлена  је  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  
Сада , број  3/17. 

План  је  израђен  на  основу  смерница  утврђених  Генералним  плаиом  Града  Новог  
Сада  до  2021. године  .. пречиіпlтіени  текст  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
39/06) (у  далем  тексту: Генерални  плаи). 

документацuју  од  значаја  за  израду  плаиа  чине: Генералнн  плаи, претходна  
планска  документацuја, студнје  и  анализе  релевантне  за  обухваћени  простор, као  и  
доставлени  услови  од  надлежвих  институцнја . 

На  основу  Генералног  плана, севернu део  простора  у  обухвату  плаuа  намењен  је  
спортском  центру. 

Генералним  планом  дефннисаuа  су  правила  уређења  усмеравајућег  карактера  за  
планираие  намене. Планом  ће  се  детално  дефинисати  правила  уређења  и  правила  

грађења, а  у  складу  са  усмеравајућим  правилима  за  површинејавне  намене. 

Уређење  северног  дела  обухваћеног  простора  је  детално  дефинисано  Hланом  

деталне  регулације  спортског  центра  у  Петроварадину  (,,Службенu лист  Града  Новог  

Сада , број  18/05), који  ће  се  овим  планским  рехлењем  преиспитатu. 

3ајужни  део  плаuског  подручја, нема  важеће  планске  документације . 

1.2. Цил  доношсња  плана  

Цил  израде  и  доношења  плаuа  је  утврђивање  правила  коришћења, уређења, 

грађења  и  запітнте  простора, а  на  основу  смерница  утврђених  Генералним  плаuом, 

анализе  урбавuстичке  документацuје, теренских  истражнвања, усдова  и  програма  
јавних  комуналних  предузећа  н  осталих  институцнја, авализа  и  студнја  рађених  за  
потребе  плавске  документацнје , као  и  усклађнвање  са  захтевнма  и  потребама  
корнсника  овог  простора. 

Hnau са,цржи  нарочито : гравицу  плаuа  и  обухват  грађевинског  подручја  nnaua, 

поделу  простора  на  посебне  целине  и  зоне, деталну  намену  земл.ишта, регулацноне  
линије  јавннх  површина  и  грађевинске  линије  са  елементима  за  обележавање  на  
геодетској  подлози, релеваuтне  ннвелационе  коте, коридоре  и  каііацитете  за  
саобраћајну , енергетску , комулалну  и  другу  инфраструктуру , правила  уређења  и  
правила  грађења  по  целинама, као  и  друге  елементе  значајне  за  спровођење  плана. 

Утврђене  су  и  мере  заштите  животне  средине, правила  и  услови  за  рационално  
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коришћење  необновњивих  и  обезбеђење  услова  за  6оле  коришћење  обновњивих  

ресурса, заштита  живота  и  здравла  луди  и  запітита  од  елементарних  непогода, ратнлх  

дејстава, сталдарди  приступачности  којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  

особама  са  инвалидитетом , деци  и  старuм  особама, итд. 

2. ГРАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

Плалом  је  обухваћено  трађевинско  подручје  у  Катастарској  општнни  

Петроварадин , уиугар  onucaue траиuце. 
За  почетну  тачку  описа  границе  nлаuа  утврђена  је  осовиuска  тачка  број  97. Из  

ове  тачке  граница  прати  осовину  пролаза  испод  пруге  у  правцу  истока  до  пресека  са  

западном  граинцом  парцеле  број  2958/2. Овде  гранuца  наставња  ка  југу  по  западној  
траuици  парцеле  број  2958/2, н  скрећс  ка  нстоку  по  северним  граиицама  парцела  бр. 

2958/1, 2861/1(канал) и  499/1. дале  скреће  ка  југу  пратн  источну  границу  парцела  бр. 

499/1, 1409/1, 1416/1, 2864/5 и  1590, и  у  правцујугозапада  пратијужну  траницу  парцеле  

број  1590 до  пресека  са  источном  nлаuираuом  регулационом  линијом  Златарићеве  

улице. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  северозападу , прати  источuу  планuраuу  

регулацпону  nuuujy Златарићеве  улице  све  до  пресека  са  продуженим  правцем  осовине  

Улице  Марина  држиhа, где  скреће  у  правцу  запада, прати  продужени  правац  до  
осовuнске  тачке  број  101. Из  те  тачке  гранuца  скреhе  ка  северу  по  осовини  Улице  Раде  
Коuчара  и  долазu до  почетне  тачке  описа  границе  nлаuа. 

Плаuомје  обухваћено  7,06 ha. 

3. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  

3.1. Планирана  намена, концепција  уређења  простора  и  ограничавајући  
фактори  за  реализацију  

Простор  у  обухвату  плаnа  може  се  поделити  на  две  просторне  целине: северну  и  
јужну. 

У  северној  просторној  целини, намењеној  спортском  центру, плаuирају  се  
спортски  терени, дечија  игралишта, спортска  хала  и  пратећи  објекти  u садржаји  
(угостителски , санитарни, технuчки  и  други  садржаји  у  функцuји  спортског  центра). 

Постојеhи  спортски  теренu фК  и  РК као  и  објекат  спортске  
хале, се  задржавају , док  се  постојећи  уnравни  објекат  клуба  н  помоћuи  објектu у  
окружењу  уклањају . 

flnauupauu пратећн  објекти, у  функцији  спортских  клубова, дефинисани  су  
режимима  изградње  у  складу  са  протрамом  кориснuка. 

з  



У  зоНи  јужно  од  спортског  центра  Петроварадин  плаинра  се  јавна  парковска  
површина, у  цилу  формирања  запітитног  зеленог  појаса  уз  пругу  и  повезивања  
планираног  спортског  центра  са  зонама  стамбених  блокова  ујјј  и  ІХ. 

На  обухваhеном  простору  постоје  одређени  ограничавајући  фаітори  који  
значајно  утичу  на  оргаиизацију  простора. 

Са  источне  страие  обухвата  плаиа  ограuичавајући  фаіпор  представла  заштитни  
пружни  појас  (25 м  рачунајући  од  осе  крајњих  колосека) где  се  не  може  плаиирати  
изградња  стамбених, пословних, помоћuих  и  сличних  објеката  у  складу  са  3аконом  о  
железници  (т!службени  гласник  РС , бр. 45/13 и  91/15). 

Са  заладне  страве  северне  потцелине  (спортског  центра), уз  регулацију  Улице  
Раде  Кончара, налази  се  ретензиони  канал  са  зонама  заштите  од  5 м  са  обе  страuе, 

мерено  од  насипа  канала. 

Комплекс  спортског  центра  налази  се  у  непосредној  близини  средишњег  дела  
Петроварадина  (старог  Мајура), што  га  чини  нзузетно  приступачним  корисннцима  и  
посетиоцима, док  је  од  периферних  делова  насела  удален  око  1500 м. Овим  је  
обезебеђена  лака  доступност  стаuовницима  Петроварадuна  и  сваіодневно  коришћење  у  
сврху  спорта  и  рекреације . 

3.2. Нумерички  показатеди  

Површинејавне  намене  Површина  (ha) Удео  (%) 

Спортски  центар  3,59 50 

Парковска  површина  2,38 34 

СаобраУіајне  површине  0,83 12 

Ретензиони  канал  0,26 4 

Укупна  површина  обухвата  плаuа  7,06 100 

У  намени  спортског  центра  површина  под  објектнма  (Из) износи  15%. 
Спортски  терени  заузимају  34%, а  слободне  површнне  (зеленнло , саобраhај, 

игралишта) 51% од  укупне  површине  парцеле. 

3.3. План  регулаиије  површина  јавне  намене  са  нивелацијом  

3.3.1. План  регулације  површина  јавне  намене  

Плаuом  су  утврђене  гјовршине  јавне  намене. Од  целих  и  делова  постојећих  
парцела  образоваhе  се  парцеле  површuна  јавне  намене, према  графичком  приказу  број  
3 План  регулацuје  површинајавне  намене, т  у  Р  1 : 1000. 

Површинејавне  намене  су: 
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- саобраhајна  површина: делови  парцела  бр. 1416/1, 1496, 1497, 2861/1, 2864/5, 

2958/1, 2982/1; 
спортски  центар: целе  парцеле  бр. 499/1, 499/3, 1409/1, 1410/1, 1411/1 и  делови  

парцелабр. 1416/1, 2861/1, 2864/5, 135/1, 3327; 

парк: целе  парцеле  бр. 1591, 1592, 1593, 1594, 1595 и  делови  парцела  бр. 1416/1, 

1497, 1588, 1589, 1590, 1596, 1597, 2864/5; 

канал: део  парцеле  број  2861/1. 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  

графичком  приказу  број  3 План  регулације  површина  јавне  намене , важи  графички  
приказ. Планираие  регулационе  линије  дате  су  у  односу  на  осовине  саобраhајница  или  

у  односу  на  границе  парцела. Осовине  саобраћајница  дефинисаuе  су  координатама  
осовинских  тачака  које  су  дате  на  графичком  приказу. 

3.3.2. План  нивелацијс  

Простор  обухваћен  планом  налази  се  на  надморској  висини  од  76,50 м  до  79,0 м  
(насип  бивше  пруге). Северни  део, где  су  лдаuираuи  тениски  терени, потребно  је  
насути  до  нивелете  77,0 м. Јужни  део  се  задржава  у  висинском  логледу. Едементи  
нивеладије  дати  су  на  графичхом  пркказу  План  намене  земњипіта, саобраћаја, 

регулације  и  нивелације  са  режимима  изградње  ІІ  y P 1 : 1000! Планом  нивелације  дати  
су  следећи  елементи: 

- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраhајница, 

- иагиб  нивелете . 

3.4. Трасе, коридори  и  капацитети  инфраструктуре  

3.4.1. Саобраhајна  инфраструктура  

Обухваћени  простор  ограuиченје  следећим  саобраћајницама : 

- са  западне  страuе  улицама  Златарићевом  и  Раде  Кончара, 
- са  северне  Шеноином  улицом, 

- са  источне  страuе  парцелом  магистралне  једноколосечне  железничке  
пруге  Београд  - Стара  Пазова  - Нови  Сад  - Суботица  - државна  граница  (Келебија) и  

- сајужне  страuе  Улицом  Божидар  Аџије. 

Hланирају  се  два  приступа  спортском  центру  из  Улице  Раде  Кончара. Једаn је  на  
месту  nостојећег  који  се  налази  у  продужетку  Улице  Јурија  Крижалића, а  други  је  
приближно  75 м  северно  од  наведеног. 

да  би  се  обезбедили  услови  за  одвијање  моторизоваuог  саобраћаја  планира  се  
реконструкција  и  изградња  двосмерног  коловоза  у  улицама  Раде  Кончара, Шеноиној  и  
Јураја  Крижаuића. 
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Важећом  плапском  докумеитацијом  планираи  је  продужетак  Улице  Раде  
Кончара  (у  правцу  југоистока) и  веза  ове  улице  са  Златарићевом  улицом. На  овај  начин  
гтристул  спортском  центру  и  јавном  парку, биће  омогућен  улицама: Божидара  Аџије, 
Марина  држића  и  планиране  Улиде  Нова  2, чиме  је  становницима  из  јужног  дела  
Петроварадина  и  насења  Садови  обезбеђена  бржа  и  квалитетнија  саобраћајна  веза. 

Интерне  саобраћајница  унутар  комплекса  спортског  центра  нису  предвиђне  за  
јавни  саобраћај  (осим  за  пешаке  и  бициклисте ), већ  под  одређеним  рестриктивним  
режимом  коришћења  који  ће  угврдити  надлежна  институција. 

Приступ  пешацима  и  бициклистима  спортском  центру  и  јавном  парку, планира  
се  изградњом  тротоара  и  бициклистичке  стазе  у  оквиру  комгілекса  спортског  центра  и  
улицама  Раде  Кончара  и  3латарићевој . 

3а  кориснике  и  посетиоце  спортског  центра, паркирање  пугничких  аyгомобила  и  
аутобуса  плаnира  се  у  оквиру  попречног  профила  Улице  Раде  Кончара  и  у  оквиру  
комплекса  спортског  центра. На  овај  начин  обезбедиће  се  140 уличних  паркинг  места  за  
путничке  аутомобиле , пет  уличних  паркинг  места  за  аутобусе  и  45 паркинг  места  за  
путничке  аутомобиле  у  оквиру  комплекса  спортског  центра. 

Паркирање  бициклова  плаuира  се  у  оквиру  комплекса  уз  интерне  саобраћајнице . 

У  складу  са  потребама, планом  се  оставња  могућност  изградње  паркинга  за  бицикле  и  
на  другим  локалитетима  унутар  комплекса  спортског  цента. 

Све  наведене  саобраћајнице  дефинисане  су  у  графичком  прнказу  број  2 ,,Гілан  
намене  земњишта, саобраћаја, регулације  и  нивелације  са  режимима  изградње  у  
размери  1:1000. 

3.4.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом  
Снабдевање  водом  биће  решено  преко  постојеће  и  планиране  водоводне  мреже  

која  ће  функционисати  у  склопу  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 

У  Удици  Раде  Кончара  постојu секундарна  водоводна  мрежа  профида  О  100 

пші, а  унутар  спортског  комплекса, осим  секундарне  водоводне  мреже, постоји  и  
примарни  водовод  профила  О  450 nіnx, за  потребе  снабдевања  водом  фабрике  ,,Победа . 

Плаnом  се  омогућава  изградња  секундарне  водоводне  мреже, за  потребе  

снабдевања  водом  корисника  спортског  центра. Плаuираnа  мрежа  повезаће  се  на  
постој  ећу  и  чиниће  ј  единствену  целину. 

У  јужном  делу  Улице  Раде  Кончара  плаuира  се  uзградња  секундарне  водоводне  
мреже  профила  О  100 мш  за  потребе  снабдевања  водом  чесми  унутар  парка  (у  колuко  
се  укаже  потреба  за  њuма) и  планиране  водеие  површине  унутар  парка. 

У  цињу  одржавања  адекватног  квалитета  воде  у  воденој  површинu унутар  парка, 

планира  се  изградња  уређаја  за  ту  намену, као  и  за  намену  рецилкулације  воде, а  како  
би  се  што  рационалније  користила  пијаћа  вода. 
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Потребе  за  технолошком  водом, у  сВрху  заливања  зеленила, могуће  је  решити  

захватањем  воде  из  подземних  водоносиих  слојева. 

Положај  постојеће  и  планиране  мреже  дат  је  у  графичком  приказу  број  4 ,,План  

водне у  размери  1 : 1000. 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  
Одвођење  отпадннх  и  атмосферских  вода  биће  решено  преко  постојеће  и  

планираnе  кавализационе  мреже  заједничког  типа, која  ће  функционисатн  у  склолу  
каиализационог  система  насезіа  Петроварадин . 

У  Улици  Раде  Кончара  постоји  примарна  каnализациона  мрежа  профила  

О  700 nmі, која  је  оријентисана  на  колектор  профила  200х150 см. Поменути  колектор  
пролази  кроз  средишњи  и  јужии  део  гіредметног  лростора. Планом  се  предвиђа  
заштптнu појас  колектора  шuрине  по  2,0 м  обостраnо, мерено  од  спо.њне  ивице  
колектора. 

За  потребе  одвођења  отnаднuх  u атмосферскuх  вода  унутар  спортског  парка, 
плаnира  се  uзградња  секундарне  каиализацuоне  мреже  профила  од  О  250 mnі  до  
О  400 rnrn, са  оријентацијом  на  постојећу  примарну  канализацио uу  мрежу. 

Код  укріuтања  плаuираnе  каиализационе  мреже  са  постојећим  мелиорационuм  
каналом, омогућава  се  изградња  црпне  стаnице. 

Унутар  парка  плаnира  се  изградња  каuализацuоuе  мреже  за  одвођење  
употреб.њеннх  вода  из  водене  површuне. 

Плаuом  се  омогућава  изградња  каиализационе  мреже  за  одвођење  атмосферских  
вода  са  јлетних  стаза  унутар  парка. Планuрану  мрежу  могуће  је  прик.њучити  на  
постој  ећу  уличну  примарну  канализациону  мрежу. 

У  Улици  Раде  Кончара  плаuuра  се  изградња  примарне  каuализацuоне  мреже  
профилаО  l200 пітп. 

Уз  Узтицу  Раде  Кончара  реализоваuје  и  каuал  за  сахупњање  атмосферских  вода. 
Постојећu канал  северно  од  Улице  Јураја  Крuжаnића, плаuом  се  у  потпуностu 

задржава. У  цu.њу  његовог  несметаuог  функцuонuсања  и  одржавања, планом  се  
дефинишу  заштитнu појасевu ширине  5,0 nі  обостраnо, мерено  од  горње  uвице  канала. 

У  овом  појасу  забрањенаје  изградња  било  кахвих  објеката, као  и  садња  дрвећа. планом  
се  не  предвиђају  уливи  атмосферске  канализације  у  канал. 

За  све  евентуалне  радове  у  заштитном  лојасу  канала, потребно  је  израдuтu 

пројектно  техничху  документацију  у  склалу  са  3ахоном  о  водама  ( Службени  гласнuк  
РС , бр. 30/10, 93/12 и  101/16), уз  доказ  да  uuje угрожена  стабuлност  косииа  каuала  и  
његово  функционисање . 

Отворенu мелиорациони  каnал  јужно  од  Улице  Јураја  Крижаnића, на  терену  не  
постоји. У  катастру  инсталација  не  постоји  податак  о  његовом  зацевњењу, па  је  овај  
простор  пренамењен  у  саобраћајну  површину, док  ће  фуnкцuу  одвођења  атмосферских  
вода  преузети  постојећа  и  nланираuа  каuализациона  мрежа. 
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Положај  постојеће  и  плаииране  канализационе  мреже  дат  је  у  графичком  
приказу  број  4 ,,Плал  водпе  ивфраструктуре  у  размери  1 : 1000. 

3.4.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  снертијом  
Ово  подручје  he ce снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  

електроенергетског  система. Основни  објеісти  за  снабдевање  овог  простора  
електричном  енергијом  биће  трансформаторска  станица  (ТС) 110/20 kV Нови  Сад  б , 

будућа  ТС  110/20 КУ  Петроварадин  и  будуће  разводно  постројење  (РП) 20 kV 

Петроварадин  које  ће  настати  реконструкцијом  постојеће  ТС  35/10 kV. Из  ових  
објеката  ће  полазити  20 kV мрежа  до  дистрибутивних  тралсформаторских  стаuица  
20/0,4 kV, a од  дистрибугивних  ТС  ће  полазити  мрежа  јавног  осветлења  и  
нисконалонска  0,4 kV мрежа  до  потропіача  чиме  ће  се  обезбедити  квалитетно  
снабдевање  електричном  енергијом  овог  подручја. 

до  планираних  објеката  потребно  је  изградити  прикњучке  од  постојеће  или  
планиране  мреже, као  и  потребан  број  трансформаторских  стаиица. Новс  ТС  се  моту  

градити  као  слободностојећи  објекти  на  парцелама  свих  намена, у  складу  са  важећом  

законском  и  техничхом  регулативом . Нове  ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  објеката, у  
приземлу  објекта. Свим  траисформаторским  стаuицама  потребно  је  обезбедити  колски  

прилаз  іnupuue минимално  Зм  ради  обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  

хаварије. На  просторима  плалираие  изградње  потребно  је  изграднти  инсталацију  јавног  

осветњења. 

Плаuирана  20 ку  и  0,4 kV мрежа  ће  се  градити  подземно . У  попречним  

профuлима  свих  улица  nланираuи  су  независни  коридори  за  пролаз  електроенергетских  

каблова. 

Снабдевање  топлотном  енергијом  
Ово  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  градског  гасификационог  

систем, локалних  топлотних  извора  и  обновлквих  извора  енергије . 

Снабдевање  из  гасифлхационог  система  биhе  обезбеђено  из  мерно-регулационе  

гасне  станице  (МРС) ,,Петроварадин  11 која  се  гасом  снабдева  преко  гасовода  средњег  

притиска  из  Главне  мерно-регулационе  стаuице  (ГМРС) Петроварадин -Победа . Од  
МРС  Петроварадин  11 је  изграђена  дистрибугивна  гасоводна  мрежа  која  је  
димензиоnисаuа  таио  да  омогуhи  квалитетuо  снабдевање  гасом  свих  постојећих  и  

планираиих  садржаја.  Плаuираии  објекти  ће  се  снабдевати  изградњом  прикњучuа  од  
постојеће  или  плаuираuе  дистрибутнвне  мреже  до  котларuица  у  објектима. 

Потромачи  који  не  буду  имали  могуhиост  приклучења  у  гасификациони  или  
топлификациони  систем  могу  се  снабдеватu топлотном  енергијом  из  локалних  
топлотних  извора  и  корuшhењем  обновњивих  извора  енергије . 
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У  случају  да  се  на  грађевинској  парцели  налазе  изведени  кајјацитети  

електроенергетске  и  гасне  инфраструктуре  који  ометају  реализадију  планираних  

објеката, потребно  је, пре  приступања  реализацији, измештање  истих  у  планиране  

(постојеће) регулације, уз  прибавњање  услова  власника, односно  улравлача  

инфраструктуром . 

Обновњиви  изВори  снергије  
На  овом  подручју  постоји  могућлост  корипіћења  обновњивих  uзвора  енергије. 

Соларна  енергнја  
Пасивни  соларни  системи  - дозвоњава  се  доградња  стакленика, чија  се  површина  

не  рачуна  код  индекса  изграђености  и  индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  

поболшава  енергетска  ефикасност  објекта. Код  објекта  свих  намена  на  фасадама  
одговарајуће  оријентације  поред  стакленика  дозвоњава  се  примена  осталих  пасивних  

система-ваздушних  колектора, Тромб-Мишеловог  зида  н  сл. 

Активни  соларни  системи  за  сопствене  потребе  u комерцијалиу  производњу  
могу  се  поставњатн  под  следећим  условима: 

- на  кровннм  површинама  и  фасадама  објеката, где  просторно-технички  
услови  то  дозвоњавају; на  плаиираиим  објектима  дозвоњава  се  
поставлање  соларних  система  на  препустнма  у  форми  ограде  или  
надстрешнице ; на  планирачим  објектима  фасадни  елементи  могу  бити  
изграђенн  од  блокова  са  интегрисаним  соларним  панелима; 

површине  јавне  намене  - на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  
потребе  видео-надзора  (у  регулацијама  улнца  и  на  комуналним  
површинама), за  осветлење  рекламнuх  паноа  и  бuлборда, за  саобраЋајне  
знакове  и  сигнализацију, на  елементима  урбаног  мобилијара  
(надстрешнице  за  клупе, аутобуска  стајалншта  и  сл.) дозволава  се  
поставњање  фотоналонских  панела. 

Енергuја  биомасе   
Енергија  биомасе  може  се  искористити  за  снабдевање  топлотном  енергијом  

обј  еката  коришhењем  брикета, пелета  и  других  проuзвода  од  биомасе  као  енергената  у  
локалним  топлотннм  изворима. 

Геотермална  енејлпја  
Снстеми  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставлати  на  парцелама  свих  намена  

које  се  односе  на  могућу  нзградњу  објеката. У  случају  искоnа  бунара  потребно  је  
прибавитн  сагласност  надлежног  органа. 

Производња  електркчне, односно  топлотне  енергије  за  сопствене  nотребе  
коришћењем  обновњивих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  коришћења  
енергије . 
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3.4.4. Мере  енергстске  ефикасности  изградње  

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

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

користити  класичне  и  савремене  термоизолационе  материјале  прилuком  
изградње  објеката  (полистирени , минералне  вуне, полиуретали , 

комбиновани  материјали , дрво, трска  и  др.); 

у  инсталацијама  осветЈЂења  у  објекткма  и  у  инсталацијама  јавне  и  
декоративне  расвете  употребзвавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела. 

користчти  пасивне  соларне  системе  (стакленици, масивни  зидови, тромб-

мишелов  зид, термосифонски  колектор  итд.); 

поставлати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе) 

као  фасадне  и  кровне  елементе  где  техничхе  могућности  то  дозвозвавају ; 

-	 размотрити  могућност  поставзЂања  кровних  вртова  и  зелених  фасада, као  

и  коришћење  атмосферских  и  отпадних  вода; 
- код  постојећих  и  нових  објеката  размотрити  могућиост  уградње  

аутоматског  система  за  регулисање  потрошње  свих  енергетских  уређаја  у  
објекту. 

Објекти  високоградње  морају  бити  пројектовани , изграђени, коришћени  и  

одржавани  на  начин  којим  се  обезбеђују  nрописана  енергетска  својства. Ова  својства  се  

утврђују  издавањем  сертификата  о  енергетским  својствима  који  чиии  саставни  део  

техничке  документације  која  се  прилаже  уз  захтев  за  нздавање  употребне  дозволе. 

За  све  јавне  објекте  постоји  обавеза  спровођења  програма  енергетске  

ефикасности , који  доноси  јединица  локалне  самоуправе, а  који  нарочито  садржи: 

плаuираuи  цизв  утлтеда  енергије, преглед  и  процену  годипјњих  енергетских  потреба, 

план  енергетске  санације  u одржавања  јавних  објеката, као  и  nлаuове  увапређења  

система  комуналних  услуга  (дазвинско  грејање  u хлађење, водовод, јавна  расвета, 

уnравњање  отпадом, јавни  транспорт  идр.) 

Инвеститори  изградње  објеката  су  дужни  да  грејлу  ннсталацију  сваког  објекта  

предвuђеног  за  прикзвучење  на  неки  од  система  снабдевања  топлотном  енергијом  

опреме  уређајима  за  регуладију  и/или  мерење  предате  топлотне  енергије . 

3.4.5. Електронске  комуникације  

Ово  подручје  ће  бити  комплетно  прикзвучено  на  системе  електронских  

комуuикациј  а. 
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Плаиира  се  осавремењавање  телекомуникадионих  чворишта  у  циу  пружања  
ноВих  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дале  поставлање  мултисервисних  
платформи  и  друге  опремс  у  уличиим  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. 

Улични  кабинети  се  могу  поставлати  на  осталом  землишту, као  и  најавној  површини, 

у  регулацијама  постојећих  и  плаиираних  саобраhајница, на  мсстима  где  постоје  
просторне  и  техничке  могућности . Планира  се  и  изгралња  приводних  каблова  u Wі-Fі  
приступних  тачака  у  оквиру  регулација  површина  јавне  намене  (на  стубовима  јавнс  
расвете, рекламним  паноима  и  сл.) и  у  оквиру  осталих  површина  (на  објектима). На  
раскрсницама  и  дуж  саобраhајница  могу  сс  поставлати  системи  за  видсо-надзор  и  
микро  базне  стаuице. да  би  се  обсзбедило  проширење  мреже  електронских  
комуникација  потребно  је  у  регулацијама  улица  и  до  нових  објеката  изградити  
подземну  мрежу  цеви  кроз  које  ће  пролазити  будућа  инсталација  елсктронских  
комуникација. У  попречним  профилима  улица  резсрвисаuи  су  независнп  коридори  за  
мрежу  елсктронских  комуникација. 

Предметно  подручјс  покрива  емисиона  стаuица  Црвени  Чот, са  координатама  
450 09 3.96 N, 19°  42 40.02 Е. Прско  подручја  не  прелазе  радио-релејни  коридорн . 

Плаuира  се  потпуна  покривеност  овог  подручја  сигналом  мобилне  телефонијс  
свих  надлежинх  оператсра. 

На  подручју  је  могуће  поставлати  системе  мобилнс  телефоннје  уз  помтовање  
слсдећuх  услова: 

- аитенски  системн  и  базне  стаuuцс  мобилнс  телефоније  моrу  се  поставњати  на  
кровнс  и  горње  фасалне  површине  објската  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  
објеката, односно  скупштине  станара; антенски  систем  може  сс  поставити  и  на  
стубовима  за  рефлекторс; базне  стаuuце  поставњати  у  подиожју  стуба, уз  uзградњу  
оптичког  приводног  кабла  до  базне  стаuице; 

- аuтснске  системе  поставњати  уз  поштовањс  свих  правилника  u техничких  
препоруа  из  ове  области, као  и  препорука  светске  здравствене  оргаuизацнје; 

- уколико  се  у  блнзuни  налазс  стубовu, односно  локацијс  других  оператера, 
размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 

- обавезно  је  нзвршити  периодичиа  мерења  јачuне  слектромагнетног  зрачења  у  
близини  автенског  система, а  посебно  утицај  на  облuжњс  објеісге  ставовања  koju ce 
налазе  на  нстој  или  сличној  висинu као  и  аuтенскu систем; 

- за  поставдањс  аuтснских  система  u базних  стаuице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходво  позитивно  мишлење  надлежног  
оргава  уnраве. 

3.5. План  уређења  зелених  површина  

Зеленило  спортског  цснтра  треба  да  uма  функцију  заштите  од  утицаја  околннх  
простора  и  обезбеђења  несметаuог  одвијања  спортских  атсгивности  на  слободном  
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простору. У  већини  случајева  неопходно  је  да  око  50% површине  буде  под  зеленилом, 
које  прожима  читав  спортски  комплекс, одваја  игралишта  и  формира  издвојене  целине  
на  којима  се  одвијају  поједине  спортске  и  рекреативне  активности, игра  и  забава. 

Постојеће  квалитетно  дрвеће  потребно  је  максимално  сачувати  (дрворед  бреста  
и  стабла  бреза  уз  зону  изградње  спортске  хале). 

Обавезно  је  формирање  нешто  ширег  заштитиог  појаса  ободом  целог  комплекса  
ради  стварања  болих  услова  за  спровођење  спортских  активности , као  н  за  изолацију  
игралишта  од  извора  прашине, гасова, буке  и  ветра. 3елени  заштитин  појас  треба  да  је  
формиран  у  пејзажном  стилу  у  комбинацији  вегетације  различите  спратности  
(четинари , високи  лишћари  и  низови  ши6ла). На  овај  начин  строге  линије  на  неким  
деловима  комплекса  могу  се  ублажити  меким  потезима  који  се  шире  према  
унутртпњости  н  на  тај  начин  се  спајају  са  зеленнлом  комплекса. 

Основне  спортске  површине  и  објекте  треба  лоцнратн  компактно, а  озелењавање  
предвидети  у  геометријском  стилу  у  цилу  међусобног  раздвајања  поменутих  
површина . Простор  између  отворених  спортских  борилишта  треба  обрадити  подизањем  
внсоке  знмзелене  живице. 

3она  спортских  игара  н  забаве  може  да  се  реши  слободније  у  северном  делу  
комплекса, на  овој  територији  пожелно  је  стварање  система  мањих  полана  за  нгру, 
покривених  травњахом  отпорним  на  тажење, засенченнх  шетннх  стаза  и  алеја, а  такође  
и  површина  за  игру  деце,  теретаие  на  отвореном , платоа  за  миран  одмор  и  др. При  
озелењавању  даје  се  примат  формирању  широкнх  травнатих  површина, а  у  блнзини  
објеката  и  терена  за  рекреацију  и  игру  деце  биће  формнраии  жнвописни  травни  партери  
са  груnацијама  декоративне  вегетације . 

Све  паркинг  просторе  треба  покритн  крошњама  високот  листопадног  дрвећа  
широке  крошње. Садњу  дрвећа  треба  спровести  уз  сам  паркинг  у  оквиру  травнате  
површине  или  оставити  простор  за  дрво  иза  сваког  четвртог  паркинг  места. Лuнијско  
зеленило  и  дрзореди  подижу  се  према  условима  утврђеним  у  попречним  пресецима  
саобраћајница . 

Избор  дендролошких  врста  за  подизање  зеленила  спортског  центра  мора  да  се  
одликује  брзим  растом  и  отпорношћу  на  ветар. 

3а  озелењавање  спортског  комnлекса  користитu саднице  добре  виталности , 

аутохтоне  и  прилагођене  бињке, шнроког  лишћа, мањих  захтева  nрема  условима  
среднне  и  са  другим  позитивним  особннама  (декоративност, дуговечност , брз  раст  
итд.). 

Постојећл  брестови  изузетно  брзо  расту, што  је  инднкатор  погоднuх  услова  
земњишног  супстрата, тако  да  се  предлаже  следећu вегетациони  асортимаu: платан, 

јаблан, пирамидални  храст, црвенолнсна  шњива, кедар, ловор-вuшња, јавор  и  сл. 3а  
коришћење  јлибња  предлажу  се  следеће  врсте: ватрени  трн, сибирскu дрен, јасмин, 
суручнца, калина  и  сл. 
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Као  основу, фудбалско  игралиште  има  травнату  подлогу  од  специјалне  смеше  
трава  које  захтевају  редовно  ниско  шишање  и  заливање . Остали  травњади  су  ливадског  
типа, отпораи  на  гажење  са  потребом  редовног  кошења, што  се  нарочито  односи  на  
простор  дечијег  травнатог  игралишта. 

У  зони  јужно  од  спортског  центра  Петроварадин  планира  се  јавна  парковска  
површина  у  цилу  формирања  заппитног  зеленог  појаса  уз  пругу  и  повезивања  
планираног  спортског  центра  са  зонама  стамбених  блокова  vІІі  u ІX. 

Категорисана  према  величини, ова  парковска  површнна  спада  у  групу  мањих  
паркова, тзв. парк  суседства. Конципиранје  као  пејзажни  парк, у  ком  је  дозволена  већа  
слобода  кретања, кориіпћење  простора  и  ван  стаза, и  непосредан  контакт  посетилаца  са  
природним  елементима. Површина  намењена  парку  треба  да  буде  око  70% под  
зеленилом . 

У  северном  делу  парка  улазни  плато  ће  бити  са  декоративним  поплочањем  
(бетонске  плоче  са  травнатим  тракама) у  комбииацији  са  декоративним  дрвећем  и  
потребним  урбаним  мобилијаром . Овај  ллато  ће  степеницама  бити  повезан  са  горњим  
платоом  на  старом  насипу  и  планираним  угоститењским  објектом . 

Парковска  површина  треба  да  је  издиференцирана  према  оптерећености  и  
дисперзији  посетилаца. Услед  специфичног  облика  овог  простора, планира  се  
формирање  лонтитудиналне  пешачке  трансверзале , паралелне  са  nравцем  пруге, као  и  
реализација  трим  стазе. 

У  парку  се  издвајају  целине, чнји  положај  и  садржај  зависи  од  цијне  групе  
корисника. 

декоративност  зеленила  на  централним  партерима  и  улазним  партијама, треба  
истаhи  колоритном  обрадом  рундела, садњом  нискuх  ружичњака  и  вимегодишњег  
цвећа. 

Препоручује  се  примена  групне  садње  дрвећа  и  шибња, чиме  се  добијају  
композиције  налик  на  мале  исечке  из  природе. 

При  избору  бињних  врста  потребноје  избегавати  инвазивне, алергене  врсте, као  
и  врсте  са  бобичастим  или  отровним  плодовима. Планира  се  углавном  садња  
аутохтоних  врста, са  увођењем  алохтонuх  врста  само  на  атрактивним  местима, где  су  
неопходне  из  естетских  разлога. Предлаже  се  употреба  аутохтоних  дрвеиастих  врста  
минимум  20% и  оптималио  50%, а  примену  четинара  ограничити  на  максимум  20%. 

Травне  површине, постојеће  и  плаuираuе, реконструисати  или  подићи  од  врста  
трава  отпорних  на  гажење. На  површинама  предвиђеним  за  цветне  партере, 

препоручују  се  врсте  са  различитим  фазама  цветања. Бињке  треба  изабрати  по  времену  
њиховог  цветања, висини  и  величини . 

У  оквиру  плаиираиог  парка  дефинисаие  су  пешачке  стазе  и  поплочаие  
површине, платои  за  одор, дечија  игралишта, трим  стаза, озелењене  површине  
намењене  рекреацији  грађана  и  декоративuе  зелене  површине  декоративност  и  живост  
целокуnног  простора  ће  се  постићи  и  увођењем  водених  повртлина, стаза, издвојених  
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декоративно  поплочаних  одморишта  и  дечијих  игралишта  са  одговарајућнм  
елементима  и  потребним  мобилијаром . 

У  укупном  билансу  површине  парка, стазе  треба  да  заузимају  5-20% од  укупне  
површине  (главна  алеја, шеталишта  или  променаде, стаза  за  кружну  шетњу, 

другостепене  стазе). 

3аштитни  појас  према  прузи, треба  да  буде  довоњно  густ, да  би  се  обезбедила  
заштита  парка  од  неповоњних  утицаја  железничпог  саобраhаја. На  делу  парка  према  
становању, такође  треба  да  је  густ  зелени  појас  због  визуелног  раздвајања  две  намене. 

У  овом  делу  може  бити  заступњена  комбинација  четинарске  и  листопадне  вегетације  са  
цветајућим  ши6лем. У  односу  на  околину  која  окружује  овај  парк, условњен  је  и  

ободни  распоред  дрвенасто  - жбунасте  вегетације . Са  споњне  стране  заштнтног  појаса  
треба  формнрати  зелене  зидове, а  са  унутрашње, удубњења  и  испунчења  од  вегетације  
различите  спратности. 

3.6. 3аштита  граднтсњског  наслеђа  

Према  условима  3авода  за  загптиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, на  

подручју  обухваhеном  плаuом  нема  заштићених  културних  добара  нити  регистроваuих  
објеката  тгод  претходном  заштнтом , а  ннје  утврђено  uu постојање  археолошкнх  
налазишта. 

Надгробни  споменик  стрењаuuм  родолубима  1 9 14. годнне  (зарубњена  пирамида  
од  веппачког  камеuа, внсине  400 см), поставњен  1934. године  непосредно  уз  пругу, 
валазн  се  ван  гранuце  плаuа. 

Могуће  је  uзвршитu измештање  овог  јавuог  споменика  у  складу  са  
конзерваторским  условнма  и  Одлуком  о  подизању  u одржавању  споменика  на  
тернторији  Града  Новог  Сада  ( ,,Сл. лuст  Града  Новог  Сада , бр. 15/2009, 20/2010, 

51/2011). 

Предложенн  локалнтети  за  измештање  споменика  су  оквирuо  дефинuсани, а  
налазе  се  у  северној  зонн  планиране  парковске  површнне, у  непосредuој  близини  
постојеће  позиције  стіоменика. Тачна  позицuја  и  мере  техничхе  заштите, у  случају  
евентуалног  измештања  споменика, утврдиће  се  условuма  3авода  за  затцтиту  сnоменнка  
културе  Града  Новог  Сада. 

3.7. Услови  и  мере  заштите  животне  средпне  

Објекти  спортског  центра  не  представњају  и3в0р  загађења, нити  опасност  по  
околuну, већ  допрuносе  побоњшању  квалнтета  живота  стаuовнuка  овог  дела  града. 

Објекти  треба  да  задоволавају  nponucaue услове  у  погледу  димензионисања  и  
безбедности , санитарно-хнгијенских , противпожарних , инсталацuоно-техничкuх  и  др. 
захтева. 
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Ради  заштите  квалитета  воде, ваздуха, землишта  као  и  запітита  од  буке, решења  
плаnираног  објеіпа  и  гјратеће  инфраструктуре  усагласиће  се  са  свим  ахтуелним  
техничким  прописима  и  са  3ахоном  о  заштити  животне  средине  ( Службени  гласник  
РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. захон, 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/16, 76/18 и  
95/18-др. захон). 

Услови  и  мере  занттите  животне  средине  утврђене  су  на  основу  постојећих  
урбаиих  вредности , процене  могућиости  интервенција, унапређења  и  формирања  
система  јавних  простора  стварањем  нових  садржаја  који  ће  имати  позитиван  утицај  на  
квалитет  живота  луди, а  на  начин  који  ће  обезбедити  позитивне  ефекте  на  животну  
средину. 

При  изградњи  објеката  на  простору  у  обухвату  плаиа, инвеститор  је  обавезан  да  
се, пре  подношења  захтева  за  издавање  грађевuнске  дозволе, обрати  надлежном  оргаиу  
за  заштиту  животне  средине, ради  одлучивања  о  потреби  израде  студије  о  процени  
утицаја  објекта  на  животну  средину, у  складу  са  одредбама  3акона  о  процени  утицаја  
на  животну  средину  ( Службени  гласник  РСт , бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  
утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  
које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , 

број  1 14/08), односно  у  складу  са  важећuм  прописима  који  регулишу  ову  област. 

3аштита  прироДНих  добара  
На  простору  у  обухвата  плана  нема  евидентираних  заштuћених  природних  

добара. 

3аштита  ваздуха  
На  простору  у  обухвату  плана  кису  евидентиране  актuвности, нитu загађивачи , 

који  би  моглu значајније  да  утuчу  на  квалитет  ваздуха. Ипак, озелењавањем  јужног  
дела  простора  допринеће  се  боњој  микроклими  целокупнот  простора  у  обухвату  плана. 

3а  ефикасну  заштиту  ваздуха  неопходно  је  успоставити  монuторинт  на  
предметном  подручју . 

3аштита  ће  се  спроводити  у  складу  са: 
- 3аконом  о  заштити  ваздуха  (,,Службенн  гласник  РС , 

 бр. 36/09 и  10/13), 

- Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  за  квалитет  ваздуха  
(,,Службени  гласник  РС , 

 бр. 11/10, 75/10 и  63/13), 

Уредбом  о  транuчним  вредностима  емисија  затађујућих  материја  у  ваздух  из  
постројења  за  сагоревање  (,,Службени  гласник  РС , број  6/16), односно  у  
складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

3аштита, унапређење  и  управњање  квалитетом  вода  
На  простору  у  обухвату  плаиа  се  налазн  део  отвореног  уличног  канала  за  

одвођење  атмосферскох  вода. У  цињу  зајптuте  каuала, дуж  обала  мора  се  обезбедитu 
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стално  проходна  и  стабилна  радно-инспекциона  стаза  ширине  мннимум  5,0 м  у  
грађевинског  рејону  односно  10,0 м  у  ван  грађевинском  рејону  за  пролаз  и  рад  
мехавизације  која  одржава  калал. У  овом  појасу  не  смеју  се  градити  никакви  надземни  
објекти  (зграде, шахтови, вентили, садити  дрвеће, поставњати  ограда  и  сл.). 

Улив  у  мелиорациони  каиал  пројектовати  тако  да  не  дође  до  наруптавања  
стабилности  обала, односно  зарушавања  косина  канала, замуења  дна  или  да  се  на  
било  који  начин  угрози  његова  фувкција. 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  површина, надстрешница  и  сл. могу  
се  без  пречишћавања , испуштати  у  путни  јарак  или  на  околни  терен  пугем  уређених  
испуста  осигураних  од  ерозије, уколико  задоволавају  квалитет  јј  класе  вода. 

Савитароно  - фекалне  отпадне  воде  испуштати  у  јавну  канализациову  мрежу, а  
потом  одвести  на  насејЂски  иди  централни  УПОВ, а  у  складу  са  општим  концептом  
каналисања, пречимћавања  н  диспозиције  отпаднох  вода  на  нивоу  Града. 

3а  атмосферске  воде  са  заулених и  запрњавих  површина  (паркинг, 

манипулативне  површине), пре  улива  у  јавну  канализациону  мрежу, предвидети  
одговарајући  предтретмал  (сепаратор  уња, таложник). 

3аштита  земњишта  
Кахо  бн  се  пречида  деградација  земњишта  неоnходна  је  контрола  параметара, 

која  се  врши  у  складу  са  Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  
материја  у  земњипіту  и  води  за  наводњавање  и  метома  њиховог  испитивања  
(,,Службени  гласник  РС , број  23/94), односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  
регулишу  ову  област. 

Једна  од  мера  заштите  землишта  јесте  и  спречавање  одлагање  отпада  на  места  
која  нису  намењена  за  ту  намену. У  складу  са  важећим  прописима, приликом  извођења  
радова, инвеститор  је  дужан  да  заједно  са  извођачима  радова  предузме  све  мере  да  не  
дође  до  нарушавања  слојевите  структуре  земњишта, као  u да  води  рачуна  о  
геотехничким  карактеристикама  тла, статичкпм  и  конструктивним  карактеристикама  
објекта. 

3аштита  од  букс  
Ради  превенције , али  и  зајптите  простора  од  прекомерне  буке  потребно  је  

успоставити  одговарајући  мониторинг , а  уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозвоњене  
вредности  у  околној  животној  средини  у  складу  са  3аконом  о  заштити  од  буке  у  
животној  средuни  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09 н  88/10), односно  у  складу  са  
важећнм  nроnисима  који  регулишу  ову  област, нредузимаће  се  одговарајуће  мере  за  
отклањање  негативвог  утицаја  буке  на  животuу  средину. 

Реализацијом  планирапе  јавне  парковске  провршине  уз  пругу  биће  остварен  
зтптитви  зелеви  појас  у  цињу  заіптите  од  буке  која  настаје  услед  одвијања  
железничког  саобраћаја. 
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Управлање  отпадом  
С  обзиром  да  се  очекује  велики  број  корисника  простора  неопходно  је  

успоставити  ефикасан  систем  управ.ЈЂања  отпадом . 

Управјњање  отпадом  треба  да  буде  у  складу  са  3аконом  о  управњању  отпадом  
(,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18-др.закона) и  другим  прописима  
из  ове  области . 

Потребно  је  обезбедити  доволан  број  корпи  за  отпатке  на  улазима  у  комплекс, 

унутар  спортске  хале, унутар  свлачионица, као  и  на  планираним  пешачким  и  
лоплочаним  површинама  комплекса. 

Ради  подстицања  разврставања  (сепарације) отпада, неопходно  је  поставлати  
посуде  за  одвој  ено  одлагање  папира, пластике, метала  и  стакла. 

3а  смештај  контејнера  за  смеће  треба  оградити  поврмину  у  оквиру  
манипулативне  површине  на  колском  улазу  у  комплекс  спортског  центра. Ова  
гтоврілина  треба  да  је  лриступачна  за  возила  јавне  хигијене, са  подлогом  од  чврстог  
материјала  и  могућношћу  чишћења  и  прања. 

3.8. Мере  заштите  од  ратних  дејстава  

На  овом  простору  нема  посебних  услова  и  захтева  за  прилагођавање  потребама  
одбраnе  земње. 

3.9. Услови  и  мерс  заштите  од  елементарних  непогода  и  Других  катастрофа  

У  цињу  заштите  грађевинских  објеката  и  осталих  садржаја  у  простору, при  
њиховом  пројектовању  и  извођењу  потребно  је  узети  у  обзир  меродавне  параметре, 

који  се  односе  на  заптиту  од  елементарних  неногода  (врста  и  количина  атмосферских  
падавина, дебЈЂина  снежног  покривача, јачина  ветра, носивост  терена, висина  
nодземних  вода  и  сл.). 

Мере  заштите  од  елементарних  неnогода  обухватају  превентивне  мерс  за  
спречавање  непогода  или  ублажавање  њиховог  дејства, мере  које  се  предузимају  у  
случају  непосредне  оnасности  од  елементарних  непогода, мере  заштите  када  наступе  
непогоде  и  мере  ублажавања  и  отклањања  неnосредних  последица  насталих  дејством  
непогода  или  удеса. 

Склањање  луди, материјалних  и  културних  добара  
Склањање  њудu, материјалних  и  културних  добара  обухвата  nланирање  и  

коришћење  постојећих  склоништа, других  заштнтних  објеката, прилагођавање  uових  и  
постојећих  комуналних  објеката  н  подземних  саобраћајница , као  и  објеката  погодних  за  
заштиту  и  склањање, њихово  одржавање  и  коришћење  за  заштиту  њуди  од  прнродних  и  
других  несрећа. 
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Као  други  заштитни  објекти  користе  се  ттодрумске  И  Друге  ПОДЗСМНС  просторије  
у  стамбеним  и  другим  зградама, прилагођене  за  склањање  луди  и  материјалиих  добара, 

напујптени  тунели, пећиве  и  други  природви  објекти. 

Као  јавна  склоиипіта  могу  се  користити  и  постојећи  комупални , саобраhајни  и  
други  инфраструктурни  објекти  испод  површине  тла, прилаrођени  за  склањање . 

Инвеститорје  дужаи  да  приликом  изградње  нових  комуналних  и  других  објеката  
у  градовима  прилаrоди  те  објекте  за  склањање  њуди. 

Изградња, прилагођавање  комуналних , саобраhајних  и  других  подземних  
објеката  за  склањање  становннштва  врілн  се  у  складу  са  пропнсима. 

Мере  заштите  од  земњотреса  

Подручје  Новог  Сада  се  налази  у  зони  сензмичке  угрожености  од  8°  Mcѕ  скале. 

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

Мсре  заштите  од  пожара  
3анјтита  од  пожара  обезбеђена  је  погодним  распоредом  појединачних  објеката  и  

њиховом  међусобном  удањеношћу , обавезом  коришhења  незаnањивих  материјала  за  
њихову  градњу, одговарајућом  противпожарном  хидраnтском  мрежом, проходношћу  
терена, односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  случају  потребе, а  у  складу  са  
3аконом  о  заштити  од  пожара  ( Службени  гласник  РС , бр. 111/09, 20/15, 87/18-

др.закон. 87/1 8 и  87/1 8-др.захон), Правилником  о  техничким  нормативима  за  
инсталације  хидраnтске  мреже  за  гашење  пожара  ( 1Службени  гласник  РС , број  3/18), и  
осталим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Мере  заштите  од  удара  грома  
3атптита  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изградњом  громобранске  

инсталације , која  ће  бити  правилно  распоређена  и  правилно  уземњена. 

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

Приликом  пројектовања  објеката  (прилаза, хоризоиталних  и  вертикалних  
комуникација), саобраћајних  и  пешачких  површина  треба  применити  Правилник  о  
техничким  стаидардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметаnо  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  ( Службени  гласник  РСт, број  22/15). У  оквиру  сваког  појединачног  
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паркиралишта  предвидети  резервацију  и  обележавање  паркинг  места  за  управно  
паркирање  возила  инвалида, у  складу  са  ставдардом  ЅRPЅ  U.А9.204. 

4. ПРАВHЛА  ГРАЂЕЊА  

4.1. Правила  грађсња  за  реализацију  планираних  намена  

4.1.1. Планирани  објскти  спорског  центра  

Вишенаменска  спортска  хала  (обекат  1  

У  средншњем  делу  потцелине  спортског  парка, на  парцели  број  499/3 КО  
Петроварадин , планира  се  вншенаменска  спортска  хала, спратности  П+Г/ВП. Зона  
изградње  хале  износи  до  40 х  60 м. Хала  је  капацнтета  800 места, а  функционално  је  
организована  у  четнрн  целине: борнлиште, трибине, подтрнбински  просторн  и  улазни  
хол  са  кафе  баром. Улазu у  објекат  су  пројектовани  на  све  четири  фасаде  објекта  и  то: 

улаз  за  публuку  са  јужне  стране, улаз  у  главнн  магацин  за  опрему  са  северне  страве, 

улази  за  спортuсте  са  западне  н  источне  страие, као  и  приступ  техничким  просторијама  
са  источие  стране  објекта. 

За  потребе  лакшег  службеног  приступа  објекту, плавира  се  колски  приступ  са  
службеним  паркннгом  нз  Улuце  Рада  Ковчара, са  северне  страuе  објекта. 

Објектu у  dwнкцнји  ФК  u PK Ј1етроваіадин  (објекти  2 u 3)  

Зона  изградње  објеката  за  потребе  фудбалског  н  рукометног  клуба  
формнрава  је  у  непосредвом  окружењу  постојећег  рукометног  

игралишта  са  трuбинама. Са  заладве  страве  плаuира  се  изградња  главног  управног  
објекта  (објекат  2) спратности  П+Пк  (П+1 са  равним  кровом) и  прнземног  аuекса  са  
кровном  терасом. Садржаји  главног  објекта  подразумевају  каuцеларије  клуба, клупску  

продавнuцу  и  угостнтењство . 

Прнземни  анекс  може  имати  фувкцију  билетарнице  и  портирске  просторије, а  
сугерuше  се  формuрање  кровне  терасе  на  овом  објекту, у  нивоу  са  горњом  нивелетом  
постојећих  трибина  (са  нuвелисавом  везом), кахо  би  се  постојећи  и  плавираuи  објекти  
фувкционално  повезалн . 

Услов  за  uзградњу  је  уклањање  постојећег  управног  објекта  клуба, као  и  
помоћuог  објекта  са  северне  страuе  трибина. 

Са  источuе  страие  постојећег  игралншта  nnauupaua је  uзградња  савитарно  - 

сервисног  објекта  спратвости  П  (објекат  З). Обавезни  садржајu овог  објекта  су  
свлачионице  н  саuитарнн  чвор  за  спортисте, као  u складиште  спортскс  и  друге  опреме  
за  потребе  тренинга  н  такмwіења. 
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Планираие  објекте  2 и  З  треба  повезати  надстрешницом  формираиом  са  северне  
стране  постојећих  трибина, како  би  се  олахјпала  комуникација  корисника  ова  два  
објекта. 

дозволенаје  фазна  реализација  објеката. 

Тенис  клуб  (објекат  4)  

Објекат  тениског  клуба  планира  сс  северно  од  спортске  хале, у  склопу  тениских  
терена  са  тениским  зидом. 

Објекат  је  спратности  П, а  садржаји  објекта  подразумевају  каицеларијски  
простор, свлачионицу  са  санитарним  чвором, оставу  сггортске  опреме  и  других  
реквизита  и  угостителски  део  мање  површине  за  потребе  клуба. 

Уређење  простора  око  планираuих  спортских  објеката  кроз  материјализацију  
поднот  застора, поставлање  мобилијара  и  инфраструктурне  захвате, уклучујући  и  
јавну  расвету, обавезно  се  разрађује  пројектом  партернот  уређења  у  склопу  техничко-

пројектне  документације . 

4.1.2. Сііортски  терени  

Рукомет /мали  фудбал  
Постојећи  спортски  терен  за  рукомет  и  мали  фудбал  са  зиданим  трибинама, 

задржава  се  уз  мотућuост  реконструкције . Приликом  реконструкције  потребно  је  
реализовати  спортски  терен  минималне  димензије  20 х  40 м  и  придржавати  се  важећих  
техничхих  норматива. Могуће  је  поставњање  реквизита  за  организацију  одбојкашког  
терена  на  тврдој  подлози. 

Фудбал  
Постојећи  фудбалски  терен  у  функцији  ФК  ,,Петроварадин  изграђен  је  по  

важећuм  ,,FІFA стандардuма  који  прописују  оптималне  димензије . Овим  планом  
фудбалски  терен  се  задржава  уз  могућuост  реконструкције , по  важећuм  техничхим  
нормативима  и  стандардима  за  међувародна  тахмичења  (димензије  терена  минимум  64 

х  100 м). 

Постојеће  зидаnе  трибине  моту  се  реконструисати  и  проширити  на  начин  
приказаu у  графичком  прилогу  број  2 ,,Плаu намене  земњишта, саобраhаја, регулације  
и  нивелациоје  са  режимима  изградње , у  размери  1: 1000. 

Јужно  од  постојећег  фудбалског  терена  планира  се  помоћни  терсн  димензuја  64 

х  40 м, намењен  фудбалским  тренинзима, који  се  реализује  са  травнатим  подним  
застором . 
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Кошарка/тенис/одбојка  
Северно  од  спортске  хале  планирају  се  два  тениска  терена  (1 8 х  36 м), са  

тениским  зидом, терен  за  кошарку  (15 х  30 м) и  терен  за  одбојку  са  пешчаном  
подлогом . Сви  терени  реализују  се  по  техничким  нормативима  за  дату  врсту  спорта. 

Терстана /игралиште  
У  северном  делу  обухвата  плана, плаuира  се  зона  слободнијег  уређења  

простора, без  могућиости  изградње  објеката  и  уређења  спортских  терена. У  овој  зони  
плаиира  се  поставњање  вежбалишта  на  отвореном  и  дечијег  игралишта, који  се  
реализују  у  парковском  окружењу, по  важећим  стандардима . 

4.1.3. Парковска  површина  

У  северном  делу  потцелине  парковске  површине  налази  се  део  насипа  бивіле  
трасе  пруге  Југословенске  железнице. Овај  топографски  ахценат  у  простору  се  плаuом  
задржава, а  могуће  је  поставњање  угостителског  објекта  ,,вагон  ресторана  на  саму  
круну  насипа, као  додатног  садржаја  у  функцији  видиковца  на  обе  лросторне  
нотцелине  и  подсетника  на  претходну  намену  овог  дела  простора. 

4.2. Правила  за  формирање  грађевинске  ларцсле  

Постојећа  парцелација  послужила  је  као  основ  за  утврђивање  услова  за  
образовање  грађевинских  парцела. 

Планом  је  предвиђено  формирање  две  потлуuе  грађевинске  парцеле, припајањем  
постојећuх  парцела, и  то  парцеле  намењене  спортском  центру  у  северној  зони  и  

парцеле  намењене  парковској  површинн  ујужној  зони  обухвата  плана. 

Обавезно  се  врши  препарцелација  постојећuх  катастарских  парцела  када  су  
неопходне  интервенције  ради  усаглашавања  новuх  регулационих  ширина  улица  и  када  
се  нове  rрађевинске  парцеле  формирају  на  основу  правила  грађења. 

4.3. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

4.3.1. Услови  за  реализацију  саобраћајних  површина  

У  оквиру  паркиралишта  (у  близини  улаза  у  комплекс  спортског  центра) обавезно  
предвидети  резервацију  и  обележавање  паркинг  места  за  управно  паркирање  возuла  
инвалида,. у  складу  са  стандардом  ЅRPЅ  U.А9.204. 

На  укрштањuма  колскuх  саобраћајница  и  тротоара, односно  бициклистичке  
стазе, нивелационо  реіnење  колског  прилаза  мора  бити  тахво  да  су  тротоар  и  
бициклистнчка  стаза  у  континуитету  и  увек  у  истом  нивоу. Овахво  решење  треба  
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применити  ради  указивања  на  приоритетно  кретање  пешака  и  бицикдиста, у  одНосу  на  
возила  која  се  крећу  колским  саобраћајницама . 

На  укрштањима  тротоара  и  бициклистичхих  стаза, партерним  уређењем  указати  
на  предност  пешака. 

Препорука  је  да  се  тротоари  и  паркпнзи  изводе  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  (инсталацнја). 

Планирана  бициклистичка  стазе  треба  да  буду  двосмерна, тј . миннмалне  ширине  
2 м. 

Бицнклистике  стазе  завршно  обрађuвати  асфалтннм  застором . 

Приликом  uзраде  пројектне  документацпје  могуће  је. кориговање  трасе  тротоара, 
бицтклистичке  стазе  и  интерних  саобраhајннца  од  решења  прнказаном  у  графичким  
приказима  и  карактеристичннм  попречним  профилима  улица, уколико  управњач  пута  
то  захтева, а  за  то  постоје  спецuфични  разлози  (очување  постојећег  квалитетног  
растнња, подземне  u надземне  инфраструктуре  и  сл.). Овакве  интервенције  моrуће  су  
искњучиво  у  оквиру  постојећнх  и  планиранuхјавнuх  површина. 

Радијуси  кривнна  на  укрштању  саобраhајница  су  минимално  б  м. На  
саобраћајницама  где  саобраћају  возuла  ватрогасних  служби, радијуси  кривина  треба  да  
су  минuмум  8 м. 

Коловозе  завршно  обрађнвати  асфалтним  застором . 

Паркинзи  моrу  битн  уређени  и  тзв. ,,перфорираним  плочама , 

,,префабрикованим  танкостеним  пластuчним , илн  слuчиим  елементима  који  
обезбеђују  услове  стабилности  подлоге, довозњне  за  навожење  возила  н  истовремено  
омогућавају  одржавање  ниског  растиња. Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  
ЅRPЅ  U.54.234 којuм  су  дефuнисане  мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  за  
разлuчите  врсте  паркирања. Уколико  у  карактеристuчном  попречном  профилу  улице  
нема  nnanupanor простора  за  дрворед, у  оквиру  паркиралuшта  се  оставЈЂа  простор  за  
дрвореде  по  моделу  да  се  на  четири  паркинг  места  планира  по  једно  дрво. Тада  пречник  
отвора  за  дрво  мора  бити  минuмално  1,5 м. 

Приликом  изградње  саобраћајних  површина  мора  се  поштовати  Правилник  о  
техничким  стаuдардuма  плаuирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осиrурава  несметаіто  кретање  u приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  ( Службени  гласник  Рс,?, број  22/15), koju ближе  прописује  технuчке  
стандарде  приступачности  којима  се  обезбеђује  несметано  кретање  деце, старих, особа  
са  отежаним  кретањем  u особа  са  инвалидитетом . 

Поред  лретходно  наведеног  правuлнuка  треба  узети  у  обзuр  и  ЅRPЅ  U.А9. 201-

206 који  се  односе  на  просторне  потребе  инвалида  у  зградама  и  околини . 
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На  местима  где  то  усзјови  дозволавају, а  постоје  потребе, могућа  је  изградња  
јавних  паркннга  за  путничке  аутомобиле  и  бицикле  (иако  нису  уцртани  у  графичким  
прикамма  и  профилима  улица). 

4.3.2. Правила  за  реализацију  водне  инфраструктуре  

Услови  за  изтрадњу  водоводне  мрсже  
Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  површине, између  две  

регулационе  линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано  
unu обостраво  уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 

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

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

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

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

Ннје  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње ; 

миаимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  од  1,0 m, anu тако  да  не  угрожава  
стабилност  обј  еката. 

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

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  запітитне  цеви  на  дужини  већој  од  
ширине  пуга  за  минимум  1,0 м  од  сваке  страие. 

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

хидраната. 

Водоводни  прикл.учци  
Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  се  прикњучком  објекта  на  јавни  

водовод. 

Приклучак  на  јавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом, а  
завршава  се  у  склоништу  за  водомер, закњучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  лриклучка  са  велнчuном  и  типом  водомера  одређује  Јавно  
комунално  лредузеће и на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техннчким  
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нормативима, Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  врпіењу  
комуналних  делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  ( Службени  лист  Града  Новог  

Сада , бр. 60/10 , 8/11-исправка, 38/11, 13/14 и  59/16) и  Правилником  о  техничким  
условима  за  прикучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  
канализације  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебав  
прикзвучак . 

Индивидуални  водомери , за  мерење  потрошње  воде  за  пословне  објекте, 

поставњају  се  у  засебно  изrрађеним  шахтовима  који  су  лоцирани  вав  објекта  у  парцели  
корисника  0,5 м  од  регулационе  линије. 

Код  изградње  пословних  објеката  површине  преко  150 пі2  код  којих  ј  е  потребна  
изградња  само  увутралње  хидрантске  мреже  (према  важећем  правилиику  и  условима  
противпожарне  полиције) израђује  се  прикњучак  пречuика  DN 63 мм, са  монтажом  
водомера  DN 50 пив. 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  споњапјња  хидрантска  
мрежа  врши  се  прикњучење  објеката  пречііиком  максимално  DN 1 10 nun, са  монтажом  
водомера  DN 100 nіm. 

Уколико  се  планира  обједињена  водоводна  мрежа  хидрантске  u санитарне  воде  
потребноје  на  прикњучку  уградити  комбинован  водомер. 

Извођење  прикњучка  водовода, као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежвости  
Јавно  комунално  предузеће  !!водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Уелови  за  изградњу  канализационе  мрежс  
Трасу  мреже  канализадије  полагати  у  зони  јавне  површине  између  две  

регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано  или  обострано  уколико  је  уличuи  
фронт  ширнод 20м. 

Минимални  пречник  каuализацијеје  О  250 мш. 

Трасе  калализације  се  поставлају  тако  да  задовоњи  прописана  одстојања  у  
односу  на  друге  инсталаднје  и  објекте  инфраструктуре . 

Минимално  хорлзонталио  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  
инфраструктуреје  од  0,7 до  1,0 м, а  вертикално  0,5 м. 

Није  дозвоњено  полагање  каuализације  испод  објеката  високоградње ; 

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

Свu објекти  за  сакупњање  и  третмаи  отпадних  вода  морају  бити  водонепроnусни  
u заштићени  од  продирања  у  подземне  издаuн  н  хаваријског  изливања . 

Минимална  дубина  изнад  каuализационих  цеви  износu 1,3 тn, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  приклучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
прикњучка  новоплаuираног  на  постоје1іи  цевовод, дубину  лрикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода. 
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На  траси  предвидети  изградњу  доволног  броја  ревизионих  шахтова  на  
прописаном  растојању  од  160-200 DN, a махсимум  50,0 м. 

Каиализациони  прикл,учци  
Приклучак  на  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  завршава  се  у  

ревизионом  шахту. 

Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  Јавно  комунално  предузеће  
Водовод  и  канализација , а  у  складу  са  типом  објекта, техничким  нормативима, 

Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  
делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
60/10 , 8/11-исправка, 38/11, 13/14 и  59/16) и  Правилником  о  техничким  условима  за  
прикњучење  на  техничхи  систем  за  водоснабдевање  и  технички  сuстем  канализације  
( Службенu лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Свака  грађевинска  парцела  са  uзграђеним  објектом  мора  се  приклучити  на  
калалнзациону  мрежу, акоје  она  изграђена. 

Ревизuоно  окно  лоцира  се  у  парцели  корисника  на  0,5 nі  од  регулационе  линuје  
парцеле. 

Код  решавања  одвода  употребленuх  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно -

техничким  условuма  за  uспуштање  Одлука  о  санитарно-техuичким  условима  за  
испуштање  отпадних  вода  у  јавну  каuализацију  (,,Службени  лнст  Града  Новог  Сада , 

бр. 17/93, 3/94, 10/01 u 47/06 - др. одлука). 

Заулене  атмосферске  воде  са  манипулатuвних  површuна  као  u воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровестu кроз  таложннк  за  механичхе  нечистоће  и  сепаратор  ула  и  мастu u 

лаких  течностu и  тек  потом  испутлтати  у  реципијент . 

Саннтарно-фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишћавања  uспуштати  у  јавну  
каналuзациону  мрежу, уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежног  јавног  
комуналног  предузећа. 

Извођење  прuклучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  
надлежности  Јавно  комунално  предузеће  Водовод  и  калализацuја  Новu Сад. 

4.3.3. Правила  за  реализацију  енергетске  инфраструктуре  

Услови  за  прикл,учен,е  на  електроенергетску  мрежу  
Приклучење  објеката  витпепородичиог  становања, пословннх  и  стамбено-

пословних  објеката  или  комплекса  известu са  постојеће  unu планиране  
електроенергетске  мреже, изградњом  сопствене  траuсформаторске  станице  unu 

директно  налојним  водом  из  постојеће  трансформаторске  стаuице, у  завuсности  од  
потреба. Прнклучак  известu изградњом  подземног  прикл.учиог  вода  до  ормара  мерног  
места. Ормаре  мерног  места  поставлати  на  сполатііњим  фасадама  објеката  или  у  
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оквиру  објеката, у  складу  са  електроенергетским  условима  Епс  дистрибуција , огранак  
Електродистрибуцнја  Нови  Сад . 

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

прикњучха  од  постојеће  или  плаииране  гасоводне  мреже  до  мерно- регулационог  сета. 

У  случају  потреба  за  већим  количинама  топлотне  енергије  снабдевање  решити  
прикњучењем  директно  на  гасовод  средњег  притиска  и  изrрадњом  сопствене  мерно-

регулационе  гасне  станице. детањније  услове  за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  
дистрибутера . 

Услови  за  приклучење  на  мрежу  електронских  комуникација  
Прикњучак  на  мрежу  електронских  комуникација  извести  преко  типског  

прикњучка  на  приступачном  месту  на  фасади  објекта  или  до  тигіског  ормара, према  
условима  надлежног  оператера. 

5. ПРИМЕНАПЛАНА  

доношење  овог  плаuа  омогућава  издавање  информације  о  локацији , локацијских  
услова  и  решења  за  одобрење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола. 

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

Саставни  део  плава  су  следећи  графички  nрикази: 

Размера  

1.  Извод  из  Генералног  плаuа  града  Новог  Сада  до  202 1. године  А4 

2.  План  намене  земњишта, саобраћаја, нивелације  и  регулације  Р  1 : 1000 

З. План  регулације  површинајавне  намене  Р  1 : 1000 

4.  Пдан  водне  инфраструктуре  Р  1 : 1000 

5.  План  еuергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  Р  1 : 1000 

б. план  уређења  зелених  површина  Р  1 : 1000 

7. Синхрон  план  инфраструктуре  и  зеленила  Р  1 : 1000 
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План  деталне  ретулације  спортског  центра  у  Петроварадину , садржи  текстуални  
део  који  се  објавлује  у  Службеном  листу  Града  Новот  Сада , и  графичке  приказе  
израђене  у  три  примерка, које  својим  потписом  оверава  председник  Скунштине  Града  
Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаиог  оритинала  плана  чува  се  у  Скупштини  Града  
Новог  Сада, Градској  управи  за  урбаиизам  и  грађевинске  посдове, и  у  Јавном  предузећу  
Урбаиизам  Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад. 

документациона  основа  овог  плаuа  чува  се  у  Градској  улрави  за  урбанизам  и  
грађевинске  посдове. 

Плав  деталне  регулације  спортског  центра  у  Гјетроварадину , доступаи  је  на  
увид  јавности  у  зградн  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  зрењанина  2, и  путем  
интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Стуnањем  на  снагу  овог  плана  престаје  да  важи  План  деталне  регулације  
спортског  центра  у  Петроварадину  ( Службени  лист  Града  Новог  СадаT, број  18/05). 

Гјлан  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  Службеном  листу  Града  
Новог  Сада 1 . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОК?АЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУпјUТиНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-472/2017-1 
25. март  2019. године  
ноВи  САД  
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РЕГГУВЛХА  СРБиЈА  
АТГОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДНА  
ГРАДНОВИ  САД  
скугпнтинл  ГРАДА  ноВог  САДА  
КОМиСИЈА  зА  ПЛАКОВЕ  
Број : У-35-472/17 
Дана: 02.08.2017. тодине  
ноВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  и3вРпІЕноЈ  стучиоз  контроли  

HАЦРТА  flnAHA ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАДИЈЕ  СпОРТског  цнтрл  У  
ЛЕТРОВАРАдНУ  

пРЕ  ИЗЛАГАЊЛ  НА  JABHH УВІ{д  

Сіручна  контрола  Нацрта  плана  дстал,не  регулације  спортског  центра  у  Пехроварадину , 
обавЈЂена  је  на  164. седници  Комисије  за  планове  одржаној  02.О8.2017.годиие, са  
почсткоМ  у  09,00 часова, у  згради  Јавнот  предузсћа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  
Сад, Булевар  цара  Лазара  3, у  великој  сали  на  трећем  спрату . 

164. седници  присуствовали  су: 3оран  Бахмаз, председник  Комисије, Васо  Кресовић, 
Милан  Ковачевић, Зоран  Вукадиновић  и  Радосав  Шћепановић, чланови  Комисије  за  
планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  Лј  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  грађсвинско  зсмл,иште  н  инвестиције, Завода  за  залтнту  споменика  
културе  града  Новог  Сада  и  Градскс  управе  за  заіптиту  животне  средине. 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, као  обрађивача  плана,Комисијаје  констатовала  следеће : 

1. Да  је  Одлука  о  изради  плана  детањне  рсгулације  спортског  центра  у  Петроварадину , 
усвојена  на  ХУ  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  26. јаиуара  2017. године  
( службени  лист  Града  Новог  садаiІ  број  3/17) са  Решењем  о  неприступању  изради  
стратепіке  nроцене  угицаја  плава  детане  ретулације  спортског  центра  у  Петроварадину , 
на  животву  средину. 

2. да  је  Концсптуалви  оквир  плана  детаЈЂнс  регулације  спортског  цснтра  у  
Петроварадину, био  на  раном  јавном  увиду  у  перноду  од  27. фебруара  до  13. марта  
20 17.године. 

3. да  је  текст  за  Надрт  плана  деталне  регулације  спортског  цевіра  у  Петроварадину  
припрсмњсн  у  складу  са  3аконом  о  планирању  и  изградњи  ( службени  гласник  



Секретар  сије  

Предс, кКомисије Градскеупра  

оран  Бакмаз, д  Т  нж.геод. 

винске  послове  
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,. ІЕ,.. • 

. °., Ре 4 О  

Републике  Србије , бр,  72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42113-УС, 50/13-
УС, 98/1З-УС, 132/14 и  145/14). 

4. да  је  Комисија  за  планове  разматрала  Нацрт  плана  детане  регулације  спортског  
центра  у  Петроварадину  ва  164. седници  одржаној  02.08.2017. године  и  дала  позитивно  
мишлање  на  исти. 

Нахон  усаглашавања  са  ставовима  Градскс  управс  за  пропие, Нацрт  плана  дталне  
регулације  спортског  центра  у  Петроварадину  може  се  упутити  у  да.пи  поступак  
доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. Закона  о  планирању  и  изградњи. 

Овај  извепЈтај  је  саставни  део  записника  са  164. седнице  Комисије  за  планове. 

Њвеідтај  доставити: 

і. зп  ІIурб  . изаміі  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  землитите  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбаннзам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градскот  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
5.Архиви  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 



РЕјТУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДиНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУГHЛТИНА  ГРАДА  нОВОг  САДА  
КОМИСИЈА  зА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-472/17 
дава: 17.01.2019. годнне  
НОви  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВнДУ  У  НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЛНЕ  
РЕГУЈјАЦНЈЕ  споРтског  ЦЕНТРА  У  пЕТРОВАРАДШ]У  

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  29. (јавној) седници  која  је  одржана  дана  
17.01. 2019. године  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  3рењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извеіптај  обрађивача  плана  о  
спровденом  јавном  увиду  у  Нацрт  nлана  детаЈbне  регулације  спортског  центра  у  Петроварадину . 

29. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  комисије; 3оран  Вукадиновић , 
заменик  лредседника  Комисије, Васо  Кресовиh и  зорица  Флорић  Чанадановић  чланови  Комисије  и  
Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  плана  деталне  регулације  спортског  центра  у  Петроварадину  усвојена  је  ua xv 
седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  26. јануара  2017. године  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада  број  03/17) са  Рег.пењем  о  неприступању  изради  Сгратепіке  процене  утицаја  плана  
деталне  регулације  сгіортског  центра  у  Петроварадину  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  плана  деталве  регулације  спортскот  центра  у  Петроварадину  био  је  на  раном  
јавном  увиду  у  периоду  од 27.02.2017. годинедо  13.03.2017.године. 

Стручну  контролу  Нацрта  nлана  детагbне  регулације  спортског  центра  у  Петроварадину , Комисија  
за  планове  извршијіа  је  на  164. седници  одржаној  02.08.2017. године  и  том  приликом  дала  
позитивно  мишлење  на  исти. 

Нацрт  плана  деталне  регулације  спортског  центра  у  Петроварадину  је  изложен  на  јавни  увид  у  
периоду  од  25.05. до  23.06.2018. године  (чијеје  оглапјавање  објавњено  у  лuсту  іІдневникП  од  24. 
маја  2018. године). У  току  јавног  увида  доставњено  је  2 (две) примедбе  на  предложено  
урбанистичко  решење, џјто  је  обрађuвач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  
увиду. 

Након  спроведеногјавног  увида, Комисија  за  плановеје  на  29. (јавној) седници , одржаној  17.01. 
2019. године  (чијеје  одржавање  објавњено  у  листу  дневник 1  од  15.0L2019. године) разматрала  
Извептај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  дета.њне  регулације  
спортскогцентрауПетроварадину . 

Након  изношења  става  обрађивача  по  приспелим  лримедбама , на  јавној  седници  је  омогућено  
подносиоцима  да  додатно  образложе  своје  примедбе, након  чегаје  закњучен  јавни  део  седнице. 



2 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  2 (две) 
примедбе, којс  су  доставили ; 

1. Завод  за  заіититу  споменика  културе  Града  Новог  Сада  и  
2. Жарко  Путник, Петроварадин . 

Прнмедба  број  1: 
(Подносилац : Завод  за  запјтиту  сггоменика  културе  Града  Новог  Сада) 

Примедба  се  односи  на  мотћност  измејптања  надгробног  споменика  стрењаним  родоњубима  
из  Батајнице  (поставленог  934. тодине  непосредно  уз  пругу), која  је  дефинисана  у  текстуалном  
делу  нацрта  nлана. 
Став  службе  заштите  је  да  је  измештање  сгіоменика  на  планом  ггредвиђену  .покацију  погреизно  и  
непотребно  из  випЈе  разлога; 
1. Реч  је  о  гробном  месту  и  надтробном  споменику  подитнутом  1 934. године,у  склоггу  
обележавања  20-годишњице  почетка  велиіог  рата. Споменик  је  подигнут  на  месту  где  је  доведена  
већа  група  мештана  Еатајнице, од  којих  је  них  1 ту  стрењано  и  закопано . На  месту  њиховог  
страдања  и  укопа, подигнутаје  висока  хумка  и  поставњен  надгробни  споменик, чије  се  измештање  
сада  предлаже. Почетком  другог  светског  рата, представници  власти  НДХ  оборили  су  споменик  са  
високе  хумке  на  земњу, да  би  га  власти  после  Ослобођења, само  подигле  на  месту  на  ком  су  га  
затекле  и  где  се  и  сада  налази. 
2. Како  је  измештање  нужно  због  потреба  лроuЈирења  трасе  пруге  и  модернизације  железнице, 
ми  предлажемо  да  се  споменик  задржи  у  оквирима  тгостојећег  простора, с  тим  да  се  постави  тако  
да  са  спортском  халом, фудбалским  стадионом  и  црквом  Свете  Петке  чини  јединствену  целину  и  
будућу  централну  тачку  • овог  дела  Петроварадина . Наравно: измештају  се  и  посмртни  остаци  
стрењаних  батајничана, као  и  сам  споменик . Уколико  би  се  споменик  преместио  на  локацију  коју  
предлажете  - изгубио  би  се  смисао  и  вероватно  би  у  догледно  време  опет  био  лресеЈЂен . 
З. Такое, измештањем  споменика  по  предлоту  ЈП  ,,УРБАНИЗАМ  дошло  би  до  преседана  у  
односу  на  све  остале  јавп  споменике  и  важсћу  Одлуку  о  подизању  и  одржавању  јавних  споменика  
на  територији  Града  Новог  Сада  (,,Сл. Лист  Града  І-Товог  Сада  15/2009., 20/2010. И  5 1/20 11.) јер  би  
се  отворила  могућност  да  се  споменици  измештају  и  уклањају  у  зависности  од  ггланова  дета.тне  
регулације , а  не  у  складу  са  Законом  о  културним  добрима  и  важећом  Одлуком  Скупштине  Града. 
Напомињемо  да  је  могућност  измештања  прдметног  споменика  проистекла  из  услова  Завода  за  
заштиту споменика културе Града Новог Сада бр. 2 1 1/5-20 б, 
доставњеним  у  новембру  2016., за  потребе  израде  овог  планског  документа  у  којима  се  наводи : 

,,Могућс  је  извршити  измепЈтате  јавног  споменика  у  складу  са  Одлуком  о  подизању  и  
одржавању  сгјоменика  на  територији  Града  Новог  Сада  ( ,,Сл. лист  Града  Новог  Сада 1, бр. 15/2009, 
20/2010, 51/2011). 

Комисија  за  п.панове  сматра  да  је  примедба  делоіи  неоснована  а  у  делу  се  прихвата , уз  
образложење  дато  у  Изведітају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 



КОМI УЕ  ПРЕДСЕ  

адоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

з  

ПриМеДб2 бр.ој  2: 
(Подносилац: Жарко  Путник  из  Петроварадина) 

Примедба  се  односи  на  више  елемената  који  се  тичу  организације  и  уређења  простора  у  обухвату  
плана. 
Став  подносиоцаје  да  се: 

1. планом  обухвати  парцела  број  501/1 КО  Петроварадин ; 

Комисија  за  планове  не  прихвата  овај  дсо  примедбе, уз  образложење  дато  у  Извеџітају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увид  

2. планфа  изградња  одбојкашких  терена  са  тврдом  подлогом  и  подјогом  од  песка; 

Комисија  за  планове  прихвата  овај  део  примедбе. 

З. планира  кружна  трим  стаза  око  цслог  спортског  центра  уклучујући  и  парковске  
површине; 

Комисија  за  планове  сматра  да  је  овај  део  примедбе  делом  неоснован  а  делом  се  не  
прихвата , уз  образложење  дато  у  Изве tіітају  обрађивача  о  епроведеном  јавном  увиду. 

4. гіовсћају  димензије  помоћнот  фудбалског  терена  

Комисија  за  планове  не  прихвата  овај  део  лримедбе  уз  об•разложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

5. обухвати  постојећи  споменик  стреланим  родолубима  из  Ватајнице  и  да  се  уреде  
прилази . 

Комисија  за  плажве  прихвата  примедбу. 

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи, Извецітај  се  доставл,а  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање. 
Имајуhи  у  виду  да  је  Об  новембра  2018. тодине  етупио  на  снагу  Закон  о  изенама  и  допунама  
3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  глаеник  РС  број  83/2018) потребно  је  да  
обрађивач  плана  Нацрт  плана  усклади  са  истим. 

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

в.Д. Начелника  

банизам  ијрађевинске  послове  



ЧЛАНОВИ  КОМиСИЈЕ: 

І . зоран  Вукадиновић , дипл.инж.саобр . 

2. Басо  Кресовић, дипл.инж.арх. 

3. Зорица  Флорић  Чанадановић , дилл.инж.арх. 
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4. Нада  Милиђ, дипл. инж.арх.-мастер  
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