
На  основу  члана  24. тачка  55. Статута  Града  Новог  Сада  - пречиілћен  текст  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), поВодоМ  разматрања  Предлога  плаиа  
деталне  регулације  спортског  центра  у  Футогу, Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLVІІІ  
седници  од 25. марта 2019. године, доноси  

ЗАКЈЂУЧАК  

1. Скулштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
изврменој  стручлој  контроли  Нацрта  плаиа  детаЗБн  регулације  спортског  центра  у  
Футогу  пре  издагања  на  јавни  увид  са  157. седнице  одржане  1. јуіа  2017. године  и  
Извештај  о  обавленом  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  спортског  центра  
у  Футогу  са  29. (јавне) седнице  Комисије  за  плалове, одржаие  17. јануара  2019. године. 

2. 3акњучах  са  плаиом  и  извештајима  Комисије  за  планове  доставити  Градској  
управи  за  урбаихізам  и  грађевинске  послове. 

РЕГWБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДиНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  новоГ  САДА  
Број : 35-181/2017-1 
25. март  2019. године  
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Предс  -fник  

(Іко  Јелушић  



На  основу  члана  35. став  7. Захона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  піасник  
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  83/1 8) и  члана  24. тачка  6. Статута  Града  Новог  Сада  пречишћен  
текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), Скупштнна  Града  Новог  Сада  на  
XLVIІI седници  оД  25. марта  2019. године, доноси  

ПЛАН  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЈјАЦИЈЕ  
споРТског  ЦЕНТРА  У  футогу  

1. уВод  
план  детањне  регулацијс  спортског  центра  у  Футогу  (у  дањем  тексту: плаи) 

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

Обухваћени  простор  се  налази  у  потцедини  Нови  Футог  уз  примарни  одбрамбени  
насип. Са  загіадне  стране  се  иалази  Пролетерска  улица, са  северне  комплекс  Основне  
школе  ,,десанка  Махсимовић , са  источне  Фрушкогорска  улица, а  јужно  је  одбрамбени  
насип. 

план  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (,,Службенн  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 45/15 и  21/17) ( у  дањем  тексту: План  генералне  регулације), обухваћени  
простор  је  наменио  спортском  центру, саобраћајннм  површинама  н  траисформаторској  
станици  у  комплексу  спортског  центра. 

1.1. Положај  и  карактернстике  обухваћеног  nодручја  
Спортски  центарјужно  одУдице  царице  Милице  садржајно  и  физичкије  подењен  

Пролетерском  улицом, а  овим  планом  је  обухваћен  само  један  његов  део, и  то  источни, 

између  удица  Пролетерске  и  Фрушкогорске , површине  око  3,34 ћа. Овај  део  спортског  
центра  је  делом  већ  реализован , на  основу  важеће  планске  докумеnтације, изrрадњом  
спортске  двораnе  и  уређењем  њеног  непосредног  окружења  (колски  придази  и  паркинг). 

Спортска  халаје  изведена  као  вишенаменски  објекат  за  спортске  активности , са  
могућиошћу  да  се  одржавају  и  манифестације  из  областн  културе, које  употпуњавају  
основну, спортску, функцију  објекта. Објекат  садржи  спортски  блок  са  делом  за  публику, 
који  чине  сала  сатеренима  за  рукомет, кошарку  и  одбојку, трибине  за  око  1.800 гледалаца  
(1 .300 места  на  фиксним  трибинама  и  око  500 на  телескопским  трибинама), као  u 

обавезни  пратећи  садржаји  (просторија  за  реквизите, свлачионице  за  играче  и  судије, 

соба  за  прву  nомоћ  и  сл ) Лдминистративни  блок  обухвата  nросторије  намењене  за  
управу, спортске  кдубове  и  удружења, као  и  прес  - центар  и  коментаторска  места, док  
технички  блок  обухвата  просторuј  е  за  смепітај  построј  ења  неопходnих  за  
функционисање  објекта  (грејање, вентилација, осветњење, режија  и  сл.). 

Главnи  удаз  у  објекатје  са  затга,цне  страие, из  Пролетерске  улице, где  је  изведен  
колски  прилаз  са  одређеним  бројем  паркuнг  места, док  је  службени  улаз  и  улаз  за  



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

Јужно  од  спортског  центра  налази  се  примарни  одбрамбени  насип, који  
представјња  техничку  деоницу  одбране  од  високих  вода  дунава, и  брани  насезње  Футог  и  
широко  залеђе  од  високих  вода  дуnава  вероватноће  појаве  једном  у  сто  година  (1 % 
висока  вода  дунава). У  цизњу  заштите  одбрамбеног  насипа, у  грађевинском  подручју  се  
дефинијле  заштитни  појас  насипа. 

1.2. Основ  за  израду  плана  
План  је  израђен  на  основу  Одтіуке  о  изради  плана  детајњне  регулације  спортског  

центра  у  Футогу  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  47/16). 
Плански  основ  за  израду  плаuа  детазњне  регулације  је  План  генералне  регулације, 

према  којем  је  за  овај  простор  дефинисало  да  је  основ  за  реализацију  плаи  детајне  
регулације . 

1.3. Цил  доношења  плана  
Цизњ  израде  и  доношења  планаје  да  се  утврде  намена  земзњишта, правила  уређења  

и  правила  грађења, у  складу  са  генералном  наменом  површина  утврђеном  планом  
генералне  регулације , и  правцима  и  коридорима  за  саобраћајк  енергетску, 
водопривредну, комуналну  и  другу  инфраструктуру, те  дефинише  начин  реализације  
планираних  садржаја. 

2. ГРАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  
План  обухвата  грађевинско  подручје  у  Катастарској  општини  Футог, уиутар  

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

Пролетерске  улице  и  северне  граuице  парцеле  број  6694/1. Из  ове  тачке  граuица  се  пружа  
у  правцу  севера  по  осовини  Пролетерске  улице  до  nресека  са  продуженим  правцем  
северне  границе  парцеле  број  6136/1 где  гракица  скреће  на  исток  по  северној  гравици  
парцеле  број  6136/1 na затим  скреће  најуг  по  источжј  граиици  парцеле  број  6136/1 и  у  
правцу  пресеца  парцелу  број  6694/3 и  долази  до  њене  јужне  границе. Овде  граuица  
скреће  најугозапад  по  северној  граници  nарцеле  број  6694/1 и  по  њој  долази  до  ночетне  
тачке  описа  граuице. 

Гілан  обухвата  3,84 ћа. 

3. ГјРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  
3.1. Намена  површина  и  концепција  уређења  

Осковна  концепција  просторног  уређења  проистекла  је  из  претежне  намене  
nоврмина  и  услова  утврђених  Планом  генералне  регулације , сагледавања  претходне  
планске  документације  и  потреба  корисника. 

ОбухваЋени  простор  је  намењен  спортском  центру, саобраЋајним  површинама  и  
трансформаторској  стаиици  у  комплексу  спортског  центра. 
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Hлански  концепт  уређења  овог  простора  ће  се  по  својим  капацитетима  и  
урбаиистичким  параметрима  кретати  у  оквиру  правила  и  услова  усмеравајућег  карактера  
дефинисаuих  Плаuом  генералне  регулације , којим  се  за  спортски  центар  предвиђа  
задржавање  спортско-пословног  центра  спратности  ВП  н  у  делу  П+1, у3 могуhиост  
доградње, надоградње  или  изградње  објекта  у  оквиру  комплекса  до  спратности  П+2, до  
дозвоњеног  нндекса  заузетости  30 %. Осим  спортских, могућа  је  и  изградња  
комлементарних  садржаја  (угоститењство , смештајни  кападuтетu и  сл.). Плаиираће  се  и  
отворени  спортски  терени, а  зеленило  треба  да  чини  саставнu u неолходНи  садржајни  и  
фуuкдионални  део  овог  простора. Оснм  основне  функције  коју  треба  да  обавња, треба  да  
чини  и  оазу  зеленила  у  целом  насе.гњу  и  да  повеже  зеленило  Поњопривредне  іпколе  са  
нриобалним  зеленилом  дунава. 

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

Могућа  ј  е  фазна  реалuзациј  а  плакираних  садржаја. 

3.2. Нумсрички  показатсли  
Табела : Нумерuчки  показатењи  

Намене  површина  површина  (ha) (%) 

спортски  центар  3.3423 87.27 
објекти  0.8097 24.23 
отворени  спортски  теренн  0.3122 9.34 
теретананаотвореном  0.0380 1.14 
дечије  игралиште  0.043 1 1 .29 
зеленило  у  комплексу  0.8932 26.72 
поплочале  површине  0.9843 29.45 
саобраћајне  површине  у  комплексу  0.2618 7.83 
трансформаторска  станица  0.0049 0.13 
саобраћајне  површине  0.4828 12.61 

Укупна  површина  обухваћеног  простора  (ћа) 3.83 100.00 

3.3. План  регулације  поврмина  јавне  намене  са  нивелацијом  
3.3.1. План  регулације  поврпјинајавне  намене  

Плаиом  су  утврђене  површине  јавне  намене. Од  целих  и  делова  постојећих  
парцела  образоваће  се  парцеле  површинајавне  намене, према  графичком  приказу  број  4 
,,Гlлан  регулације  површина  јавне  намеие  у  размери  1 : 1000. 

Површинејавне  намене  су: 
саобраћајне  површине: делови  парцела  бр.  6694/3, 6694/16, 6861; 
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- спортскицеитар: целепарцеле  бр.  6134, 6135, 6136/2 иделови  парцелабр. 6136/1, 
6861; 

- траисформаторска  стаиица: део  парцеле  број  6 13 6/1. 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  гіарцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  број  4 ,,Плаи  регулације  површина  јавне  намене  у  размери  1 ; 1000, 
важи  графички  приказ. Плаuираuе  регуладионе  линије  дате  су  у  одиосу  на  осовине  
саобраћајница . Осовине  саобраhајница  дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака  
које  су  дате  на  трафичком  приказу. За  туристичко-угоститењски  објекат, који  је  
површина  осталих  намена, дата  је  максимална  зона  изградње. Коначна  парцела  под  
објектом  формираће  се  нахон  изградње, а  преостали  део  зоне  припојити  поврхлинијавне  
намене, односно  спортском  центру. 

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

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

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи: 
- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраhајница, 
- интерполована  кота, 

нагиб  нивелете. 

3.4. Трасе, коридори  и  капацитети  инфраструкі)ре  
3.4.1. Саобраћајна  инфраструкі)тра  

Обухваћенн  простор  ограииченје  следећим  саобраhајним  поврпіинама : 
- са  западне  стране  Пролетерском  улицом, 
- са  источне  страие  Фрушкогорском  улнцом, 
- са  јужне  стране  примарним  одбрамбеним  насипом  од  високих  вода  где  се  по  

круии  наснпа  налазе  пепІачко -бнциклистнчке  стазе. 

На  поменутим  улнцама  које  су  пристулне  саобраћајнице  одвија  се  двосмерни  
мешовити  саобраhај. 

На  обухваћеном  простору  постоје  приклучци  на  Пролетерску  улицу  преко  које  се  
остварује  саобраћајиу  везу  са  насењем. У  оквиру  Спортскот  центра  изтрађене  су  интерне  
саобраћајнице  које  nовезују  улазе  и  излазе  Спортског  центра  са  приклучдима, паркинг  
за  особње  спортског  центра  и  паркинг  простор  са  50 паркинг  места  за  аутомобиле  
посетилаца . 

Плаиирано  саобраћајно  решење  се  ослања  на  постојећу  мрежу  саобраћајнuца  при  
чему  се  планирају  следеће  интервенције  на  мрежн: 

- изградња  једносмерне  интерне  саобраћајнице  јужно  од  постојећег  објекта  
Слортске  хале, 
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- укидаіе  постојећет  јужног  пркклучка  на  Пролетерску  улицу  и  изградња  новог  
прикучка  према  планираиој  једносмерној  интерној  сааобраћајници , 

- изградња  Новот  паркинг  простора  за  посетиоце  са  приближно  60 места  за  
аутомобиле  иједносмерним  излазом  са  паркинга, 

- изградња  паркинг  простор  за  аутомобиле  у  профилу  Пролетерске  улице  према  
Спортском  центру. Потребно  је  задржати  и  заштитити  постојећа  квалитетна  
стабла  у  оквиру  паркиралишта  и  тдеје  то  планирано  резервисати  простор  за  садњу  
ноВих  стабала. 

Интерне  саобраћајница  унутар  спортског  центра, планиране  су  за  возила  хитних  
служби, возила  одржавања, репортажна  возила, аутобусе  са  такмичарима  и  слнчно. 

У  вези  са  наведеним , плаuирана  једносмерна  шперна  саобраћајница  ннје  
предвнђена  за  јавни  саобраhај  (осим  за  демаке  н  бициклчсте), већ  под  одређеним  
рестриктнвним  режимом  коришћења  који  ће  утврдитн  надлежна  институција . 

Све  наведене  саобраhајнице  дефиннсане  су  у  графичком  приказу  З  ,,План  уређења  
простора, саобраћаја, регулације  и  нивеладиоје  у  размери  1:1000. 

Проширење  паркинг  места  за  аутомобиле  може  се  нзузетно  планнратн  у  јужном  
делу  простора  обухваћеног  планом  у  зонн  11 заштитног  појаса  насипа  према  Закону  о  
водама  ( ,,Службени  гласник  

РС
, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18-др.закон). 

На  обухваћеном  простору  планира  се  паркинг  за  бицикле  и  мотоцнкле . ГТланира  
се  н  паркинг  простор  за  аутобусе  и  службена  возила  у  близинн  службених  улаза  
спортских  објеката. 

У  оквнру  овоГ  простора  планирају  се  интерне  пешачке  комуникације  које  повезују  
спортске, пословне  и  угостителске  садржаје  простора. 

3.4.2. Водна  инфраструктра  
Снабдевање  водом  
Снабдевање  водом  биће  решено  преко  постојеће  и  планиране  водоводне  мреже, 

које  ће  функционисати  у  склопу  водоводног  снстема  Града  Новог  Сада. 

У  улицама  Пролетерској  н  Фрушкогорској  изграђена  је  секундарна  водоводна  
мрежа  профила  О  100 гптп. 

гіланирани  угостителски  објекат  повезаhе  се  на  постојећу  мрежу  у  улици  
Пролетерској . 

планирани  базен  снабдеваhе  се  водом  из  постојеће  водоводне  мреже  у  улици  
Пролетерској . У  цилу  рационалне  потрошње  воде, потребно  је  предвидети  такву  
технологију  базена  која  омогућава  рециркулацију  воде. Препорука  је  да  се  пуњење  
базена  врши  ноћу, када  је  потроілња  воде  најмања, а  како  се  не  би  реметпло  нормално  
снбдевање  водом  осталuх  корисника. 

У  цилу  против  пожарне  заштите, планом  се  предвиђа  изградња  хидраuтске  
мреже. Хидраитска  мрежа  снабдеваће  се  водом  из  уличие  водоводне  мреже. 
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Потребе  за  технолошком  водом  у  сврху  заливања  и  одржавања  зеленила  могуће  
је  решити  преко  бушеног  бунара, захватањем  воде  из  подземних  водоносних  слојева. 

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

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

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

Фрујпкогорској  са  профилима  О  250 mnі  
Планирали  пословни  објекат  приклучиће  се  на  постојеhу  каиализациону  мрежу  у  

улици  Пролетерској . 
Отпадне  воде  uз  објекта  базена  приклучиће  се  на  постојећу  канализациону  мрежу  

у  Пролетерској  улици. Планом  се  омогућава  да  се  пражњење  базена  врши  у  постојећем  
мелиорационом  каналу  ,,Сукова  бара  који  се  налази  уз  источну  границу  плана, а  све  у  
складу  с  условuма  надлежног  водног  органа. 

Унугар  комплекса  постоји  изграђена  каиализациона  мрежа  атмосферских  вода  
профила  од  О  250 мм  до  О  400 мм  која  је  оријентuсаиа  на  постојећи  мелиорациони  
каnал  ,,Сукова  бара . 

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

Уз  источну  границу  плана  налази  се  најнизводнија  деоница  мелиорационог  
канала, који  функционише  у  склопу  мелиорационог  слива  ,,Сукова  бара  и  црпна  стаиица  
,,Футог  која  прнкуплене  воде  препумпава  у  дунав. У  поднаслову  број  4.3.2. ,,Услови  за  
уређење  водне  ннфраструктуре  поднаслов  ,,Водни  услови  биће  дати  услови  заштите  
мелнорацноног  канала  са  аспекта  водопривреде . 

Положај  каиализационе  мреже  дат  је  на  графичком  приказу  број  5 ,,Плаu водuе  
инфраструктуре  у  размери  1 : 1000. 

Одбрана  од  поплава  
Предметни  простор  браии  се  од  високих  вода  Дувава  вероватноће  појаве  једuом  

у  сто  година, преко  постојећег  земњаног  насипа  који  је  реализован  у3 јужну  граuицу  
плана. 

У  цињу  одбране  од  високих  вода  дунава  ређих  вероватноћа  појава, Hланом  
генералне  регулације  омогућено  је  надвишење  постојећег  земзваuог  nacuna. У  цилу  
очувања  постојећег  uacuna, као  и  евентуалног  надвишења  дефинисани  су  заштитни  
nојасевu у  складу  са  водопривреднuм  условима. Уређење  сnортског  центра  nрилагођено  
је  и  усаглашено  са  условима  заштите  uacuna. 
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У  подтачки  4.3.2. ,,Услови  за  уређсње  водне  инфраструктуре  у  делу  ,,Водни  
услови  дати  су  услови  заштите  одбрамбенот  насипа  са  аспекта  водопривреде . 

Подземне  воде  
Меродавни  нивои  подземвих  вода  су: 

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

- минималпи  ниво  подземнвх  вода  од  око  74,10 м  н.в. 

Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземвих  вода  је  северозалад- 

југоисток  са  смером  пада  премајугоистоку . 

3.4.3. Енертетска  инфраструкгура  
Снабдевање  елеіпричном  енергијом  
Ово  подручје  ће  се  снабдевати  електричиом  енергијом  из  јединственог  

електроенергетског  система. Од  травсформаторске  стаиице  (ТС) 20/0,4 kV he полазити  
мрежа  јавне  расвете  и  нисконалонска  0,4 kV мрежа  до  објеката, чиме  ће  се  обезбедити  
квалитетно  и  поуздано  снабдевање  електричком  енергијом  свих  потрошача  на  тіодручју. 

део  подручјаје  покривен  електроенергетском  мрежом, а  до  планираких  објеката  
потребно  је  изградити  прикл,учке  од  постојеће  или  нове  мреже. У  случају  потреба  за  
већом  ангажованом  снагом  uзградити  нове  тралсформаторске  станице. Нове  ТС  се  могу  
градити  као  слободностојећи  објекти  на  парцелама  свих  намена, у  складу  са  важећом  
законском  u техничком  регулативом . Нове  ТС  се  могу  градити  и  у  оквuру  објеката, а  
будућа  20КУ  и  0,4kУ  мрежа  he ce градити  подземно . Свим  трансформаторским  
станицама  потребно  је  обезбедитu колски  прилаз  ширине  минuмално  3 м  ради  
обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . На  просторима  планираuе  
изградње  потребно  је  uзградити  и  инсталацнју  јавне  и  сполне  расвете. Како  подручје  
плаuа  претежно  садржи  спортске  објекте, плаuира  се  на  свим  отворевим  спортским  
теренима  изградња  додатве  спозне  расвете. 

Све  инсталације  које  се  налазе  у  зони  uзградње  планнранuх  објекатаје  потребно  
изместuтu уз  прибавлање  услова  од  ЕПС  ,,дистрибуција , оrранак  
,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Снабдевање  топлотном  енергијом  
Ово  подручје  ће  се  снабдеватu топлотuом  евергијом  из  гасифuкационог  система, 

употребом  локалних  топлотнuх  uзвора  и  обновзЂивих  извора  euepruje. 

Снабдевање  из  гасификационог  снстема  ће  се  обезбеђивати  приклучењем  на  
градску  гасну  мрежу  (ГГМ) притиска  до  16 bат  од  постојеhе  уличне  мреже  до  подручја  
обухваћеног  планом . У  случају  потреба  за  већuм  количинама  топлотне  енергнје , могућа  
је  изградња  мерно-регуладионе  гасне  стаuице  (МРС) на  погодном  месту  у  комллексу, у  
складу  са  важећом  законском  и  техиичком  регулатuвом. У  том  случају  од  МРс  ће  
полазити  мрежа  притиска  до  4 bar до  мерно-регулационих  сетова  и  котларница  у  
објектима. 

7 



Оставња  се  могућиост  плаnираним  садржајима  да  се  снабдевају  из  локалних  
ТонлотНих  извора, уз  употребу  енергената  који  не  угичу  штетно  на  животну  средину. 

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

Соларна  енергија  

Пасивни  соларни  системи  - дозволава  се  доградња  стакленика, чија  се  површина  
не  рачуна  код  нндекса  изграђености  н  индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  побоњшава  
енергетска  ефикасност  објекта. Код  објекта  свнх  намена  на  фаса.цама  одговарајуће  
оријентације  поред  стакленнка  дозволава  се  примена  осталих  пасивних  система-
ваздушних  колектора, Тромб-Мишеловог  зида  и  сл. 

Акмивни  соларни  системи  - соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцнјалну  
пронзводњу  могу  се  поставњати  под  следећнм  условима: 

постојећu и  плавирапи  објекти  на  кровним  површинама  н  фасадама  објеката, 
где  просторно-технички  услови  то  дозвоњавају; на  планираним  објектима  
фасадни  елементи  могу  бити  изграђенн  од  блокова  са  интегрисаним  соларннм  
панелнма; 
површине  јавне  намене  - на  стубовима  јавнс  и  декоративне  расвете  н  за  потребе  
вндео-надзора  (у  регулацијама  улица, на  комуналним  површннама), за  осветњење  
рекламних  паноа  н  билборда, за  саобраћајне  знакове  и  сигнализацнју , на  
елементима  урбаног  мобилијара  (надстрешнице  за  клуле, аутобуска  стајалишта  н  
сл.) 

(Хиро) Геотермална  енергија  
Системи  са  топлотним  пумпама  којн  користе  (хидро)геотермалну  енертију  могу  

се  поставЈЂати  у  сврху  загревања  и  хлађења  објеката. У  случају  ископа  бунара  потребно  
је  прибавити  сагласност  надлежног  оргаuа. 

Производња  електричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коришћсњем  обновњивих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  коришћења  
енергиј  е. 

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

касније  експлоатацијс  објеката, као  и  приликом  опремања  енергетском  
uнфраструктуром , потребно  је  применuтu следеће  мере: 

прилнком  пројектовања  водити  рачуна  о  облику, положају  и  поволној  
орuјентацији  објеката, као  и  о  уrицају  ветра  на  локацији; 

-	 користнтн  класичне  и  савремене  термоизолационе  материјале  приликом  изградње  
објеката  (полистирени , минералне  вуне, полнуретани , комбиновани  матернјали , 
дрво, трска  и  др.); 
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- у  инсталацијама  осветњења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  декоративне  
расвете  употребњавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела  (LED u сл.); 

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

мишелов  зид, термосифонски  колектор  итд.); 

- поставњати  соларне  панеле  (фотоналонске  модуле  и  топлотне  колекторе ) као  
фасадне  и  кровне  елементе  где  техничЕе  могућности  то  дозвоњавају ; 

- размотрити  моrућиост  поставњања  тзв. зелених  кровова  и  фасада, као  и  
кориІлћење  атмосферских  и  отладних  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  прописана  енергетска  својства. Ова  својства  се  
утврђују  издавањем  сертификата  о  енергетским  својствима  који  чини  саставни  део  
техничке  документације  која  се  прилаже  уз  захтев  за  издавање  улотребне  дозволе. 

Инвеститори  изградње  објеката  су  дужни  да  грејну  инсталацију  сваког  објекта  
предвиђеног  за  прикњучење  на  неки  од  система  снабдевања  толлотном  енергијом  
опреми  уређајима  за  регулацију  и/или  мерење  предате  топлотне  енергије . 

3.4.5. Електронскс  комуникације  
Ово  подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  

комуникација . Кроз  подручје  пролази  оптички  кабсл  који  је  потребно  приликом  
изградње  комплекса  изместити  у  планирани  коридор. 

планира  се  осавремењавање  система  електронских  комуникација  у  цињу  
пружања  нових  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дање  поставњање  мултисервисних  
платформи  и  друге  опреме  у  уличвим  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. 

Улuчни  кабинети  се  моrу  поставњати  на  осталом  земњишту , у  објектима  и  на  јаnној  
површини , у  регулацијама  саобраhајница, на  местима  где  постоје  просторне  и  техничке  
моrућиости. 

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

Планира  се  и  изградња  приводнuх  каблова  u Wі-Fі  приступних  тачака, као  u 

поставњање  система  за  видео-надзор, у  оквиру  регулациј  а  површина  ј  авне  намене  (на  
стубовима  јавне  расвете, семафорима, рекламним  паноима  и  сл.) и  у  оквиру  осталих  
површина  (на  објектима). 

n нира  се  потпуна  покривеност  оВог  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  
свих  надлежних  оператера. 

На  подручју  је  могуће  поставњати  системе  мобилне  телефоније  уз  поштовање  
следећих  услова: 
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- антенски  системи  и  базне  станице  мобилне  телефоније  могу  се  поставњати  на  
кровне  и  горње  фасадне  поврглине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  
објеката; 
аuтенскс  системе  поставлати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничхих  
препорука  из  ове  области; 

- уколико  се  у  близини  налазе  стубови, односно  локадије  других  оператера, 
размотрити  могућност  заједничке  улотребе ; 

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

- за  поставлање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  осталих  
електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишњење  надлежног  
ортаuа  управе. 

3.5. План  уређења  зелених  и  слободних  површина  
На  простору  планираног  спортског  центара  заступлене  су  претсжно  травнате  

површине. Уз  Пролетерску  улицу  формиран  је  нови  дрворед, као  и  уз  северозападну  
границу  спортског  центра. Садржаје  спортске  хале  и  планираног  базена  од  планираних  
отворених  спортских  терена  раздваја  дрворед  формираu од  младих  са,цница  листопадног  
дрвеhа. 

На  југоисточном  делу  у  непосредној  близини  насиnа  налази  се  мања  групација  
самониклог  аутохтоног  дрвећа  од  којег  се  истичу  два  солитерна  стабла  јаблана. 
Квалитетну  постојећу  вегетацију  потребно  је  махсимално  задржатл . 

Зеленило  спортског  центра  треба  да  има  функцију  затлтите  од  утицаја  околних  
простора  и  обезбеђивања  неометаног  одвијања  спортских  активности  на  слободном  
простору. Обавсзно  је  формирањс  замтитног  појаса  дуж  северног  дела  простора, а  са  
цилем  раздвајања  намене  спортског  центра  и  школског  комплекса. Зелени  заштитни  
појас  треба  да  је  формиран  у  пејзажном  стилу  у  комбинацији  вегетације  различuте  
спратности . 

У  спортском  центру, под  зеленилом  треба  да  буде  око  50 % површине, које  
прожима  читав  спортски  центар, одваја  иrралишта  и  формира  издвојене  целине, на  
којима  се  одвијају  поједине  рекреативне  активности . 

Западни  део  nростора  биће  организован  више  са  компахтним  спортским  
садржајима  (спортска  хала) и  објекат  базена, док  ће  источви  и  јужни  део  садржати  
отворене  спортске  терснс  и  уређене  зелене  површине  са  теретанама  на  отвореном  и  
дечијим  игралиштима. 

Спортске  терене  треба  међусобно  визуелно  раздвојити  зеленилом  (пирамидалним  
формама  дрвећа  или  обликованим  шиблем), као  и  од  дечијих  иrралишта  и  теретана  на  
отвореном . На  исти  начин, неопходно  је  раздвојити  угоститењски  објекат  од  зоне  
намењене  за  спортске  терене  и  дечије  игралиште . 

Уз  објекат  базена  на  слободним  травнатим  површина  планирано  је  партерно  
уређење  са  ниским  растињем  у  комбинацији  са  цветним  врстама, а  тахође  потребно  је  и  
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прилаз  угоститењском  објекту  декоративно  уредити. На  поплочаиим  површинама  
испред  објеката  засену  и  декоративност  постићи  садњом  дрвећа  у  отворима  у  бетону  или  
поставком  цветних  и  озелњених  жардиниера . 

Сва  паркиралишта  треба  да  се  налазе  под  крошњама  листопадног  зеленила, 

Линијско  зеленило  и  дрвореди  подижу  се  према  условима  утврђеним  у  попречним  
пресецима  саобраћајница . 

Узјужну  гравицу  комллекса  налази  се  заштитни  појас  одбрамбреног  насипа  који  
има  две  зоне. У  прзој  зони  појас  ширине  10 метара  од  ножице  насипа  резервисаи  је  за  
радно  инспекциону  стазу  и  није  дозвоњена  изградња  објеката, ограда, ни  било  које  врсте  
растињаизузев  травног  покривача. У  појасу  ширине  10-20 метараније  дозвоњенаградња  
објеката, ограда  и  сл., а  могућаје  садња  ниског  растиња  (жбуње) и  плавирање  приступа  
парцели  са  пешачким  стазама. Појас  ширине  20-40 метара  може  садржати  отворене  
спортске  терене, дечија  игралишта  и  теретаве, с  тим  да  укопавање  у  постојећu терев  
може  бити  максимално  до  дубине  хумусног  слоја, 30-40 см. Могућа  је  садња  ниског  
растиња. У  другој  зони  је  дозвоњена  изградња  објеката  под  условом  да  буду  плитко  
фукдираии , а  употреба  биЈЂног  материјалаје  ограuичена  на  ниско  дрвеће. 

Заштитни  појас  отвореног  мелиорационог  какала  са  источве  страие  комплекса  
ширине  је  10 метара  и  у  том  појасу  није  дозвоњена  садња  бињног  материјала, изузев  
травнс  површине , као  ни  изградња  објеката  и  nоставњање  оrраде. 

Травнате  површине, nостојеhе  u nnauupaue, реконструисати  или  nодићи  од  врста  
трава  отпорних  на  гажење. За  озелењавање  сnортског  комnлекса  користити  саднице  
добре  виталности , аутохтоне  и  прилагођене  бињке, широког  лишћа, мањих  захтева  према  
условима  средине  и  са  другим  позитивним  особинама  (декоративност , дуговечност , брз  
раст  итд.). 

При  избору  бињних  врста  потребно  је  избегавати  инвазивне, алергене  врсте, као  
и  врсте  са  бобичастим  илн  отровним  плодовима. Предлаже  се  употреба  аутохтоних  
дрвенастих  врста  минимум  20 % и  оптнмално  50 %, а  примену  четuнара  ограuичuти  на  
максимум  20 %. 

3.6. Заштита  градитењског  наслеђа  
У  евиденцији  и  документацији  надлежног  3авода  за  заштиту  споменика  културе  

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

У  складу  са  члаиом  109. 3акона  о  културних  добрима  добрима  (,,Службени  
гласник  РС , бр.  71/94, 52111-др. закон  и  99/11-др. захон), ако  се  у  току  извођења  
грађевинских  и  друrих  радова  паиђе  на  археолотпка  налазишта  или  археолошке  
предмете, извођач  радова  је  дужан  да  одмах, без  одлагања  прекине  радове  и  обавести  
надлежни  завод  за  заштиту  споменика  културе  и  да  предузме  мере  да  се  налаз  не  уништи  
и  не  оіптети  и  да  се  сачува  на  месту  и  у  положају  у  комеје  откривен. 
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3.7. Заштита  природних  добара  
У  обухвату  предметногплана  нема  заштићених  подручја. 
дунав  и  њетов  обалски  појас  са  насипом  - еколошки  коридор  од  међунардног  

значаја  утврђен  Регионалним  просторним  планом  АП  Војводине  (,,Службени  лист  АП  
Војводине , број  22/11) од  14.12.2011. године. 

Калал  приказан  на  графичком  прилогу  представња  локални  еколошки  коридор  
који  спаја  станипіта  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  од  националног  
значаја  која  се  налазе  северно  од  насења  Футог  са  дунавом. 

Опште  мере  заштите  
Обезбедити  отвореност  канала!водотока  са  улогом  еколошких  коридора  на  цслој  

дужини  (извршити  ревитализацију  коридора  код  задевњења  деоница) 

Потребно  је  обезбедити  очување  и  редовно  одржавање  травнс  всгетације  насипа, 
као  дсла  еколошког  коридора  који  омогућује  миграцију  ситuим  врстама  сувих  травних  
станишта. 

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

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

Посебне  мере  заштите  
Током  изград .е  н  функционисања  објеката  чијаје  наменадиректно  везаuа  за  воду  

иlили  обалу  спречити  ширење  последица  евентуалног  акцидентног  изливања  горива  и  
уња  у  еколоніки  коридор, поставњањем  пливајућих  завеса  на  одговарајућим  локацијама. 
Гориво  и  уње  просуто  на  површину  воде, као  и  друге  загађујуће  материје , морају  се  
покупити  у  најкраhем  могућем  року. 3а  заштиту  околних  екосистема  од  последица  
евентуалне  дисперзије  горива  воденом  поврпіином  предвидети  одговарајуhе  хемијско-

физичке  мере  и  биолошке  мере  санације  према  посебним  условима  надлежног  завода. 

Није  дозвоњено  складиштење  опасних  материја  (резервоари  горива  и  сл.) у  
небрањеном  делу  водотокова .  На  простору  еколошког  корuдора  улравл.ање  отпадом  
вршиће  се  у  складу  са  Законом  о  управњању  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 

88/10, 14/16 и  95/18-др.закон) и  другим  важећим  прописима. 
далеководне  објекте  и  инфраструктуру  изоловати  и  обележити  тако  да  се  

наминнмум  сведе  могућност  електрокуције  и  колизије  летећих  организама : носаче  
изолатора  изоловати  пластичиим  навлахама, изолаторе  поставити  на  носаче  у  положају  
на  доле, а  жице  обележити  на  упадив  начин. 
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3.8. Услови  и  мсре  заштите  и  уналређсња  животне  средине  
Сам  објекат  не  представл.а  извор  загађења, нити  опасност  по  околину, већ  

доприНоси  поболшању  квалитета  живзвења  становника  оВог  дела  града. 

Ради  заштите  квалитета  воде, ваздуха, земзвишта  као  и  затлтите  од  буке, решења  
планираног  објекта  и  пратеће  инфраструктуре  усагласиће  се  са  свим  актуелним  
техничким  прогјисима  и  са  Законом  о  запттити  животне  средине  (,,Службени  гласник  
РС,,, бр.  135/ 04, 36/ 09, 36/09 - др. закон, 72/ 09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/16, 76/18 и  
95/18-др.закон). 

При  изградњи  објеката, инвеститор  је  обавезан  да  се, пре  подношења  захтева  за  
издавање  грађевинске  дозволе, обрати  надлежном  оргаиу  за  заштиту  животне  средине, 

ради  одлучивања  о  потреби  израде  студије  о  процени  угицаја  објекта  на  животну  
средину, у  складу  са  одредбама  Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину  и  Уредбом  
о  уrврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  
које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , 

број  114/08). 
Сви  садржаји  у  објекту  морају  бити  доступни, без  препрека, деци, старима, 

хендикеііираним  и  инвалидним  лицима. 
Објекат  треба  да  задовоњава  прописане  услове  у  погледу  димензионисања  и  

безбедности , санитарно-хигијенских, противпожарних , инсталационо -техничких  и  др. 
захтева. 

Уз  регулациону  линију  према  Пролетерској  и  Фруілкогорској  улици  предвидети  
густ  заштитни  зелени  појас  који  штити  комнлекс  спортског  центра  од  неповојвног  
утицаја  саобраћаја  - издувних  гасова  и  честица  прашине. Радн  стимулисања  коришћења  
бициклистнчког  саобраћаја, потребно  је  планнрати  паркинг  места  за  бицикле. 

У  погледу  заштите  од  буке  треба  обезбедити  услове  за  смањење  іптетног  
деловања  прнменом  изолационих  материјала  којu ће  онемогућитн  продор  буке  у  
животни  и  радни  простор. 

Ради  заіnтите  од  прекомерне  буке  потребно  је  успоставити  одговарајући  
мониторинг , а  уколико  ниво  буке  буде  прелазно  дозвол.ене  вредности  у  околној  
животној  средини, у  складу  са  3аконом  о  зајптити  од  буке  у  животној  средини  
( Службенн  гласник  РС , бр.  36/09 и  88/10), предузнмаће  се  одговарајуће  мере  за  
отклањање  негативног  уrнцаја  буке  на  животну  средину. 

Коришhењем  термоизолационих  материјала, прилuком  изградње  објекта. 
уг.јітедеће  се  знатне  количине  енергиј  е. 

Постоји  могућиост  снабдевања  енергијом  из  алтернативинх  извора  енергије, као  
што  су  то  сунчева  енергија, геотермална  и  др. облици  енергије, чиме  бu се  значајно  
смањило  аерозагађење . 

С  обзuром  да  се  у  непосредној  близнни  простора  у  обухвату  плана  налази  насин, 

посебна  пажња  ће  се  посветити  примени  одговарајућuх  мера  заштите  од  поплава  као  и  
форимнрање  заштитног  зеленнла. Такође, због  блнзнне  дукава, заштита  вода  обухватиће  
очување  квалитета  подземних  вода  и  вода  у  мрежи  мелиорационих  канала  u водотока  
Дунав. 
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Евентуалне  потребе  за  технолошком  водом, која  би  се  користила  за  одржавање  
стаза, терена  и  зеленила  решити  захватањем  воде  из  подземних  водоносних  слојева, 
преко  буіпених  буиара. 

Затлтита  вода  на  обухваћеном  простору  оствариће  се  у  складу  са  Законом  о  водама  
(,,Службени  тласник  РС , бр.  30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18-др.закон), Уредбом  о  
граничним  вредностима  емисије  затађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр.  67/11, 48/12 и  1/16), и  др. важећом  регулативом . 

Неопходно  је  обезбедити  оцеђивање  вода  са  паркннга  и  манипулативних  
површина. За  атмосферске  воде  са  заулених  и  запрланих  површина  (паркинт, 
манипулатпвне  површине) и  отпадне  воде  од  чишћења  и  прања  објекта, пре  улива  у  
реципијент, предвидети  одговарајући  предтретман  (сепаратор  ула, таложник). 

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

С  обзиром  да  се  очекује  велики  број  корисника  простора  неонходно  је  
успоставити  ефикасан  систем  управњања  отпадом. 

Управлање  отпадом  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  управлању  отпадом  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 88/10, 14/16 и  95/1 8-др.закон) и  другим  прописима  
из  ове  области. 

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

унутар  спортске  хале, унутар  свлачионица, као  и  на  планираннм  пешачхим  и  поплочаuим  
површинама  комплекса. 

Ради  подстицања  разврставања  (сепарације) отпада, неопходно  је  поставлати  
посуде  за  одвојено  одлатање  папира, пластике , метала  и  стакла. 

За  смештај  контејнера  за  смеће  треба  оградити  површину  у  оквиру  манипулативне  
површине  на  колском  улазу  у  комплекс  спортског  центра. Ова  поврілина  треба  да  је  
приступачна  за  возилајавне  хигијене, са  nодлогом  од  чврстог  материјала  и  могућлошћу  
чишћења  и  прања. 

3.9. Услови  и  мере  заштите  од  слементарних  нспогода  и  других  несрећа  
Мере  заштите  од  елементарних  непогода  
У  цилу  занттите  грађевинских  објеката  и  осталих  садржаја  у  простору, лри  

њиховом  пројектовању  и  извођењу  потребноје  узети  у  обзир  меродавне  параметре, који  
се  односе  на  заіптиту  од  елементарних  непогода  (врста  и  количина  атмосферских  
падавина, деблина  снежног  покривача, јачина  ветра, носивост  терена, висина  подземних  
вода, ниво  високе  воде  дунава  и  сл.). 

Мере  зајптите  од  елементарних  непогода  обухватају  превентивне  мере  за  
спречавање  непогода  или  ублажавање  њиховог  дејства, мере  које  се  предузимају  у  
случају  непосредне  опасностн  од  елементарних  непогода, мере  залтите  када  настуnе  
непогоде  и  мере  ублажавања  и  отклањања  непосредних  последuца  насталих  дејством  
непогода  или  удеса. 

14 



Мере  заштите  од  землотреса  
Подручје  Фугога  се  налази  у  зони  угроженој  землотресимајачнне  ° Mcѕ  ckane. 

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

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

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

Мере  заштите  од  пожара  
3аштиту  од  пожара  треба  обезбеднти  погодним  распоредом  појединачних  

објеката  и  њиховом  међусобном  удањеношћу , коришћењем  незапањивих  материјала  за  
њихову  изградњу, одговарајућом  противпожарном  хидраuтском  мрежом, проходнош lу  
терена, односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  случају  потребе, у  складу  са  
3ахоном  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС,,, бр.  1 1 1/09, 20/15, 87/18-др.захон  
и  87/1 8), Правилником  о  техничким  нормативима  за  приступне  путеве, окретнице  и  
уређене  платое  за  ватрогасна  возила  у  блuзини  објекта  повећаuог  ризика  од  пожара  
(,,Службени  лист  СРЈ,,, број  8/95) и  Правилником  о  техничкнм  нормативима  за  
инсталације  хидрантске  мреже  за  гашење  пожара  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  3/18). 

Мере  запітите  од  удара  грома  
3аштнта  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изrрадњом  громобранске  

инсталације , која  ће  бити  правилио  распоређена  и  правилно  уземлена. 

Склањање  луди, материјалних  и  ку.іпурних  добара  
Ради  заштнте  од  елементарних  непогода  u других  несрећа, органи  државне  

управе, органи  локалне  самоуправе  и  привредна  друштва  u друга  правна  лица, у  оквиру  
својих  права  u дужности , дужна  су  да  обезбеде  да  се  стаuовништво , односно  запослени, 

склоне  у  склоништа  и  друге  објекте  погодне  за  заштиту. 
Склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  обухвата  плаиирање  и  

коришћење  постојећих  склонншта, других  занітитних  објеката, прнлагођавање  нових  н  
постојећих  комуналних  објеката  и  подземних  саобраhајница, као  н  објеката  погодних  за  
заштиту  н  склањање, њихово  одржавање  и  коришћење  за  заштиту  њуди  од  природнuх  и  
других  несрећа. 

Као  други  заштитни  објекти  користе  се  подрумске  u друге  подземне  просторије  у  
стамбеним  и  другим  зградама, прилагођене  за  склањање  лудн  и  материјалних  добара, 
напуілтенн  тунелн, пећине  и  други  природни  објекти. 
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Инвеститорје  дужан  да  nриликом  Изградње  НоВих  КОНЛНИХ  и  других  објеката  
у  градовима  прилагоди  те  објекте  за  склањање  њуди. 

Изградња, прилагођавање  комуиалних , саобраћајних  и  других  подземних  
објеката  за  склањање  ставовuиштва  3рши  се  у  складу  са  прописима. 

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

Приликом  пројектовања  објеката, саобраћајиих  и  пешачких  површннаприменити  
Правилник  о  техничккм  стандардима  планирања, nројектовања  и  изградње  објеката, 
којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/15). 

У  оквиру  свахог  појединачног  паркиралншта  обавезно  предвидети  резервацију  и  
обележавање  паркинг  места  за  управно  паркирање  возила  инвалида, у  складу  са  
ставдардом  ЅRPЅ  U.А9.204. 

Прилазе  објектима, хоризонталне  и  вертикалне  комуникације  у  објектима  
пројектовати  тако  да  се  обезбеди  весметано  кретање  деце, старих, особа  са  отежаним  
кретањем  и  особа  са  ннвалидитетом , у  свему  према  важећем  Правилнику  о  техничким  
стаnдардима  плаnирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  оснгурава  
несметано  кретање  и  пристул  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама. 

3.11. Стспен  комуналне  опремњености  по  цслинама  и  зонама  из  пјіанског  
докумснта, који  је  потребан  за  издавање  локацијских  услова  и  
грађевинске  дозволе  

У  цињу  обезбеђења  одговарајућих  саобраћајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализацију  планираних  садржаја  потребно  је  обезбедити  пристуn јавној  саобраћајној  
површини, којаје  изграђена  или  планом  предвиђена  за  изградњу. 

Потребал  степен  комуналне  опремњености  подразумева  решење  у  снабдевању  
водом, одвођсњу  отпадних  вода  и  снабдевању  електричлом  и  топлотном  енергијом . 
Комунално  опремање  ће  се  извршити  прикњучењем  на  изграђену  или  планом  
предвиђену  водоводну, канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу. 
Изузетно , прикњучење  на  енергетску  инфраструктуру  није  обавезно  за  објекте  који  ће  
испуњавати  највнме  ставдарде  у  енергетској  сертифuкацијu зграда, односно  који  ће  
имати  таква  технuчло-технолошка  решења  која  ће  обезбедити  снабдевање  енергијом  
независно  од  комуuалне  инфраструктуре  уз  поштовање  свих  еколошких  ставдарда. 

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

Спортски  центар  обухвата  следеће  садржај  е: постојећу  спортску  халу, плавирани  
објекат  базена, плаиирани  туристичко -угостнтењскн  објекат, отворене  спортске  терене, 
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теретане  на  отвореном, дечија  игралимта, као  и  саобраliајне, поплочаие  и  озелењене  
површине  

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

топлу  везу  са  плаиираним  објектом  базена  или  туристичко-угоститеЋским  објектом , 

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

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

дефинисане  на  графичком  приказу  број  3. ,,План  уређсња  простора, саобраћаја, 
регуладије  и  нивелације  у  размери  1 : 1000. 

Планирана  спратност  објекта  је  П  до  П+ 1, при  чему  је  П+1 у  мањем  делу  објекта. 

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

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

Могуће  је  извести  олимлијски  или  малн  базен  за  пливање, базен  за  ватерполо, са  
или  без  базена  за  скокове, у  зависности  од  исказаних  потреба. 

Приликом  одабира  врсте  базена  узети  у  обзир  следеће  дкмензије : 

базен  за  пливање  (олимnијски) - базен  димензнја  50 гп  (дужина) х  25 м  (ширина), 

минималне  дубине  2,2 гп; 
- базен  за  пливање  (мали) - базен  дужине  25 гп; 
- базен  за  скокове  - базен  је  димензија  20 м  х  25 м; минимална  дубина  базена  за  

скокове  са  платформе  од  10 м  износи  4,5 м, а  минимална  чиста  висина  од  даске  
или  платформе  4 м; базен  мора  бити  опремлен  даском  за  скокове  на  висини  од  1 
м  и  3 м, и  платформама  за  скокове  на  5 м, 7,5 м  и  10 м; 

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

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

У  склопу  објекта  се  могу  предвидети  простори  за  комерцијалне  и  услужне  
делатности  уско  повезапе  са  спортом  и  рекреацијом  (специјализоваие  спортске  
продавнице  и  сервиси), као  и  мањи  угостителски  пунктови, с  тим  да  не  прелазе  10 % 
укупне  nовршине  објеката. 

Главни  улаз  у  објекат  предвидети  са  западне  илијужне  стране. 
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Објекат  треба  да  буде  једноставне  и  непретенциозне  архитектуре , обликовно  
уклопњен  са  постојећим  објектима  и  природним  окружењем  приобал.а  дунава. Планира  
се  раван  или  плитак  коси  кров, а  могућеје  пројектовање  и  лучног  или  крова  неког  другог  
геометријског  облика, који  би  обликовно  био  адекватан  за  објекат  базена. Приликом  
одабира  кровног  покривача  водити  рачуна  о  текстури  и  боји, како  би  се  избегло  
формирање  велике  рефлектујуће  површине . 

Туристичко-угостителски  објекат  
Објекат  се  плаnира  у  најјужнијем  делу  комплекса, уиутар  зоне  изградње  

дефинисане  на  графичком  приказу  број  З  ,,Плаи  уређења  простора, саобраhаја, 
регулације  и  нивелације  у  размери  1:1000, као  површина  осталих  намена  унутар  
спортског  центра  (површинајавне  намене). 

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

плалирана  спратност  објектаје  до  П+2. Плаnира  се  раваn или  плитах  коси  кров, 
а  приликом  одабира  кровног  покривача  водити  рачуна  о  текстури  и  боји, како  би  се  
избегло  формирање  велике  рефлектујуhе  површине . 

У  оквиру  обј  екта  могући  су  садржај  и  из  области  угоститезњства, као  и  смештај  ни  
капацитети . Могуће  је  повезивање  објекта  са  круuом  насипа, уз  обавезно  прибавњање  
услова  од  ЈВП  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад. 

Отворени  спортски  терени  
Отворени  спортски  терени  се  плалирају  у  јужном  и  источном  делу  комплекса. 

Планираuа  су  по  два  терена  за  кошарку, одбојку  и  тенис, распореда  према  графичком  
приказу  број  З. ,,Плаn уређења  нростора, саобраhаја, регулације  и  нивелације  у  размери  
1:1000. Укодико  се  укаже  потреба  за  другачијим  распоредом  од  onor дефинисаuог  овим  
плаиом, обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта. 

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

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

- одбојка  - терен  је  правоугаоник  димензија  18 м  х  9 м, окружен  са  свих  страиа  
слободном  зоном  широком  најмање  З  м, а  слободаn ваздупши  простор  изнад  
простора  за  игру  износи  најмање  7 м, рачуuајући  од  подлоге  за  игру; 

- тенис  - тереи  за  сингл  је  димензија  23,77 nі  (дужина) х  8,23 м  (пјирина), а  за  дубл  
23,77 (дужина) м  х  10,97 м  (ширина); 

Сnортске  терене  треба  оградити  заштитном  мрежом, а  подлогу  за  играње  извести  
од  одговарајућих  материјала . Уз  терене  се  могу  поставити  монтажне  трибине. Око  терена  
је  предвиђен  појас  високог  зеленила, као  тампон  зона  која  ће  ублажити  утицај  ветра, 
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обезбедити  сенку  и  створити  поволнију  микроклиму, али  само  у  деловима  спортског  
центра  где  не  постојс  ограничења  везана  за  заштитни  појас  одбрамбеног  насипа. 

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

Теретане  на  отвореном  
Оквирне  позиције  теретана  на  отвореном  означене  су  на  трафичхом  приказу  број  

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

На  одговарајућу  подлогу  поставити  справе  за  вежбање  које  су  предвиђење  за  
отворени  простор  и  прилагођене  за  самостално  коришћење  за  све  генерације . 

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

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

У  оквиру  дечијих  игралишта  могуће  је  поставњање  пешчаника, мреже  за  игру  
деце, фитнес  мобилијара, клупа  за  одмор, као  и  извођење  платоа  за  игру  деце  са  
њувашкама, клацкалицама  и  другим  мобилијаром . Мобилијар  извести  у  савременим  
материјалима, прилагођеним  игри  деце, поставлен  га  на  гумену  или  неку  другу  
адекватну  подлогу. Око  нтралишта  uзвести  ливадски  травњак, намењен  за  игру  н  
рекреацију  деце, и  предвидетu одговарајућу  расвету. 

Пажливо  испројектовати  сваки  детал, водећu рачуна  о  специфuчностима  дечијег  
одмора  u игре. Посебну  пажњу  поклонити  избору  застора  прилагођеном  деци. Слободне  
површине  озеленети  травњаком  отпорним  на  гажење, а  дрвеће  и  шибле  доцирати  водећи  
рачува  о  доброј  uнсолацuји, прн  чему  се  не  дозволава  отровна  и  трновита  вегетација . 

Уређење  слободних  површина  
Предвuдети  уређене  просторе  за  окуплање  и  одмор, као  и  пешачке  комунuкацuје  

које  треба  да  функционално  повежу  садржаје  у  оквнру  спортског  центра, и  да  обезбеде  
везу  спортског  центра  са  окружењем . 

Главни  прнлази  спортском  центру  су  са  заладне  страве, из  Пролетерске  улице, и  
то  и  колски  и  пешачхи, док  се  пешачха  веза  планира  и  из  Фрушкогорске  улuце, преко  
моста  преко  мелuоративног  канала  ,,Сукова  бара . 

Пешачке  стазе  и  комуникације  плавирати  са  ширином  од  1,50 до  5,00 м, у  
зависности  од  значаја  пешачког  правца. Стазе  и  поплочане  површине, nлатои, могу  
заузиматu махсимално  10 до  15 % укупне  nовршине  сnортског  центра. Пешачке  стазе  
извести  од  водопропусних  материј  ала. 

У  оквиру  спортскот  центра  предвидети  одтоварајући  мобилuјар  (дрвене  клупе  са  
наслоном, чесме, корпе  за  отпатке, осветлење  спортског  центра  и  отворених  спортских  
терена). 
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4.1.2. Уређенс  јавнс  површинс  и  саобраћајне  површине  
На  свим  уређеним  јавним  површинама  предвидети  одговарајуће  поплочаване , 

хортикултурно  уређење  и  озелењавање  и  поставлање  урбапог  мобилијара, при  чему  
треба  да  се  постигне  обликовна  и  стилска  усаглашеност , како  би  се  стекао  утисак  
јединственог  простора. 

Могуће  је  поставлање  јавних  чесми  у  оквиру  поврхпина  јавне  намене, пре  свега  
уређених  јавних  површина, с  обзиром  да  чесма  у  било  ком  облику  оплемењује  јавни  
простор  и  доприноси  повећању  квалитета  градског  простора  и  удобности  живота  
његових  житела. Само  поставлање  на  јавну  површину  и  приклучење  на  јавну  градску  
водоводну  мрежу  скоро  у  потпуности  гарантује  доступност  воде  и  јавних  чесми  свим  
корисницима . О  приступачности  је  неопходно  водити  рачуна  приликом  партерног  
уређења, и  одабира  техничког  и  дизајнерског  решења  јавне  чесме, где  је  могуће  
промовисати  и  применити  ,,дизајн  за  све  или  ,,универзални  дизајн . Приликом  одабира  
локација  треба  водити  рачуна  и  о  безбедности  корисника, али  и  саме  чесме, што  се  може  
постићи  адекватним  позиционирањем  у  простору, али  и  увођењем  додатних  
безбедносних  мера  као  глто  су  додатно  осветлење, видео  надзор  и  сличuо. 3а  
функционисање  јавне  чесме  неопходно  је  обезбедити  прикњучак  на  градску  водоводну  
и  градску  канализациону  мрежу, а  према  техничким  условима  које  треба  прибавити  од  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. Уколико  дизајн  и  
техничко  решење  изискују, алтернативно  је  потребно  омогућити  приклучке  и  на  остале  
инфраструктурне  мреже  (електро  инсталадија, Wі-Fі  и  слично). Поставњање  чесми  је  
могуће  у  регулацији  саобра1тІајница  и  у  оквиру  спортског  центра, у  оквиру  уређених  
слободних  површина, уколико  су  задоволени  горе  nаведени  услови. 

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

другачијим  распоредом  отворених  спортских  терена  од  оног  дефиннсаuог  овим  планом. 

4.3. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  
4.3.1. Услови  за  урсђењс  саобраћајних  површина  

Правила  уређења  и  правила  грађења  друмске  саобраћајнс  мрсжс  
3а  изградњу  нових  u реконструкцију  постојећих  саобраhајних  површина  обавезно  

је  поштовање  одредби: 
- 3акона  о  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 41/18 и  95/18-др.закон), 
- 3акона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 41/09, 

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

др. Закон  и  87/18), 
- Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедностu саобраlт1аја  морају  да  

испуњавају  путни  објекти  и  други  елементијавног  пута  (,,Службени  гласник  РС,,, 
број  50/11), 
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Правилника  о  техиичким  стандардима  плакирања, пројектовања  и  изградње  
објеката, којима  се  осигурава  несметаио  кретање  и  приступ  особама  са  
инвалидитетом , деци  и  старим  особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/15), 

Закона  о  зајјітити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр. 111/09, 20/15, 87/18 н  
87/18-др.закон), и  осталим  протгисима  који  perynunіy ову  област. 

На  укрштањима  колских  саобраћајнпца  и  плавираних  пеіпачких  комуникација  у  
комплексу  Спортског  центра  нивелационо  решење  колског  прилаза  мора  бити  такво  да  
су  пешачке  комуникације  у  континуитету  и  увек  у  истом  нивоу. Овакво  репјење  треба  
применити  ради  указивања  ua nриоритетно  кретање  nenіaxa y одноеу  на  возила  која  се  
крећу  колским  саобраћајницамау  складу  са  ЅRРЅ.U.СI.285. 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  и  дуж  тротоара  извршити  типско  nартерно  
уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким  сталдардима  планирања, 
пројектовања  и  изградње  објеката, којuма  се  осигурава  несметаuо  кретање  и  приступ  
особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама, и  у  складу  са  ЅRРЅ,U.А9.202 који  се  
односи  на  несметано  кретање  инвалида. 

Тротоаре  и  паркннгс  израђиватн  од  монтажних  бетонских  елемената  unu плоча  
који  моrу  бити  и  у  боји, а  све  у  фуuкцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  
намена  саобраћајнuх  површина. Поред  обликовног  н  визуелног  ефекта, то  има  практичиу  
сврху  код  изrрадње  и  реконструкције  комуuалних  водова  (uнсталација). Паркинзи  се  
могу  израђиватu битu уређени  у  тзв. ,,перфорираним  плочама , или  сличним  елементима  
(типа  бехатон  - растер  са  травом) који  обезбеђују  услове  стабнлности  подлоге, довоњuе  
за  uавожење  возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  uиског  растuња  н  смањење  
отицање  воде. 

Планира  се  управно  паркнрање  за  аутомобиле  димеuзија  4.80 х  2.30 м, подужно  
паркнрање  за  аутобусе  димеuзuја  17.00 х  4.00 м  и  паркинг  за  мотоцикле  и  бицнкле  
димензнја  2.00 х  1.00 м. Изградњу  паркинга  извршитu у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234 којим  
су  дефиннсане  мере  и  начuu обележавања  места  за  паркирање. 

Такође  је  потребно  извршuти  резервацију  паркинга  у  складу  са  Правилником  о  
техничкuм  стандарднма  планuрања, пројектовања  и  изградње  објеката, којuма  се  
осиrурава  несметаuо  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидuтетом, деци  и  старим  
особама, и  ЅRPЅ  U.А9.204 који  се  односu на  просторне  потребе  особа  са  uнвалндuтетом. 

Најмања  шuрина  коловоза  којаје  плаuом  детањне  регулације  предвиђенаје  5 м. 
Ужа  је  само  једносмерна  uнтерна  еаобраћајница  која  је  минималие  ширине  3,5 м. 
Раднјусu кривина  на  укрштању  саобраћајнuца  су  минимално  5 м, осим  интернuх  
саобраћајница  у  комплексу  Спортског  центра. На  саобраћајнuцама  где  саобраћају  
аутобуси  радијуси  крнвuна  треба  да  су  12 м. Коловоз  завршно  обрађивати  асфалтним  
застором  или  матерuјалима  који  могу  да  подпесу  носuвост  за  меродавво  возило  а  то  је  
комунално  возuло  за  одношење  смећа. Тротоари  су  минималне  mupuue 2,0 м. 

У  току  израде  пројектне  документадије , моrуће  су  блаже  корекције  положаја  
паркинга  за  бицнкле  и  мотоцихле  у  одвосу  на  положај  у  графичіом  приказу  З  ,,плал  
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уређсња  простора, саобраћаја, регулације  и  нивелације  у  размери  1: 1000. Препорука  је  
да  половина  паркинга  за  бицикле  и  мотоциклс  имају  зттттиту  од  атмосферских  утицаја. 

4.3.2. Услови  за  уређење  воднс  инфраструктуре  
Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  
Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зонијавне  површине, између  две  регулационе  

линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано  или  обострано  
уколикоје  улични  фронт  шири  од  20 м. 

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

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

3адате  вредности  су  растојања  од  споњне  ивице  новог  цевовода  до  споњне  ивице  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  није  могуће  испоштовати  тражене  услове, пројектом  предвидети  
одговарај  ућу  заштиту  инсталациј  а  водовода. 

Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње ; 

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

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

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

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

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

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

се  у  склоништу  за  водомер, закњучио  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  прикњучха  са  величином  и  типом  водомера  одређује  ЈІ(Н  
,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  на  основу  преодно  урађеног  хидрауличког  
прорачуна  унутраілњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  иормативима, 

Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вріпењу  комуналиих  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  
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технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Сваха  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебач  
прик.ЈЂучак. 

Индивидуални  водомери , за  мерење  потрошње  воде  за  породичне  стамбене  и  
пословне  објекте, поставњају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцираuи  ва.н  
објекта  у  парцели  корисника  0,5 п  од  регулационе  линије. 

Код  изградње  пословних  објеката  површине  преко  150 м2  код  којих  је  потребна  
изградња  само  унупатгтње  хидрантске  мреже  (према  важећем  правилнику  и  условима  
противпожарне  полиције) израђује  се  приклучак  пречиика  DN 63 пітn, са  монтажом  
водомера  DN 50 мгп. 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходва  спозњашња  хидралтска  
мрежа  врши  се  приклучење  објеката  пречником  махсимално  DN 110 mm, са  монтажом  
водомера DN 100nіm. 

Уколико  се  nланира  обједињена  водоводна  мрежа  хидрантске  и  санитарие  воде  
потребно  је  на  прик.ЈЂучку  уградити  комбинован  водомер. 

Извођење  прикњучка  водовода,  као  и  његова  реконструкција  су  у  иадлежности  
кп  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Услови  за  изградњу  ісанализационс  Мреже  
Трасу  мреже  канализације  полагати  у  зоНи  јавне  површине  између  две  

регуладионе  дииије  у  уличuом  фронту  једностраuо  или  обострало  уколико  је  улични  
фронт  шири  од  20 м. 

Минимални  пречuик  отпадне  каиализадијеје  О  250 mіn. 

Трасе  каиализадије  се  поставњају  тако  да  задовоњи  прописана  одстојања  у  одиосу  
на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 

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

Није  дозвоњено  полагање  отпадне  канализације  испод  објеката  високоградње ; 

минимално  одстојање  од  темења  објекта  износи  1,0 м, али  тако  да  ве  угрожава  
стабилност  објеката. 

Сви  објекти  за  сакупњање  и  третмаи  отпадвих  вода  морају  бити  водонепропусни  
и  заштићени  од  продирања  у  подземне  издаuи  и  хаваријског  изливања. 

Минимална  дубина  изнад  канализациових  цеви  износи  1,3 м, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  приклучења  индивидуалних  објеката), a na месту  
прикњучка  новоплаuираnог  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода. 

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  
прописаном  растојању  од  160-200 DN, a махсимум  50,0 м. 
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Канализациони  приклучци  
Прикњучак  на  отпадну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  завршава  се  у  

ревизионом  шахту. 

Пречник  канализадионог  прикњучка  одређује  Л(Н  ,,Водовод  и  канализадија  
Нови  Сад, а  у  складу  са  типом  објекта, техничким  нормативима, Одлуком  о  условима  и  
начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  воде  и  
уклањања  вода  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 60/10 , 8/11-исправка, 38/11, 
13/14 и  59/16) и  Правилником  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  техничіи  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, ако  је  она  изграђена. 

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

Индустрнј  ски  обј  екти  и  други  обј  екти  чиј  е  отпадне  воде  садрже  штетне  материј  а, 
могу  се  прикњучити  на  канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  прикњучка  угради  
уређај  за  пречишћавање  индустријских  отпадних  вода  до  прописаног  квалитета  
улуштања  у  канализацију . 

Прикњучење  подрумских  н  сутеренских  просторија, као  и  базена  на  
канализациони  систем  дозвоњава  се  само  преко  аутономног  постројења  препумпавањем . 

Код  ремавања  одвода  употребњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно-
техничким  условима  за  испунітање  отпадних  вода  ујавну  канализацију  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  17/93, 3/94, 10/01 и  47/О6-др. одлука). 

Зауњенс  атмосферске  воде  са  манипулатнвних  површнна, као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површнна  (претакачка  места, точећа  места, паркuнг  н  сл.), посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  
лаких  течности  и  тек  потом  испумтатu у  реципијент . 

Санитарно.фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишћавања  испугптати  у  јавну  
канализациону  мрежу, уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежногјавног  комуцалног  
предузећа. 

Извођење  прикњучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  
надлежностu ЈКП  ,,Водовод  и  каuализацнја  Новн  Сад. 

Водни  услови  
За  планирање  и  изградњу  објеката  и  извођење  радова  у  зони  насипа  І  одбрамбене  

линије: 
Законом  о  водама  (члан  16. ЗОВ) дефннисаиоје  шта  се  сматра  заіптитним  појасом  

насипа  и  колика  је  његова  потребна  іііирина, односно  да  се  саставним  делом  насипа  за  
одбрану  од  поплава  сматра  заіптитии  nojac ca іпумом  и  заштитним  зеленнлом  (заілтитне  
шуме) у  инундационом  подручју, у  ширини  50 м  поред  иасипа, одводни  канали  
паралелни  насипу  и  брањеном  подручју, на  удањености  од  10 м  до  50 м  од  ножице  
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насигта  (зависно  од  карактеристика  водотока  и  објекта), као  и  сервисни  путеви  у  
брањеном  подручју  за  спровођење  одбране  оД  поплава. 

Уважавајући  наведено, за  израду  предметног  плаuа, у  зони  насипа  прве  
одбрамбене  диније  реке  дунав, се  морају  испунити  одређени  услови. 

У  зони  насипа, у  појасу  ширине  50 м  оД  ножице  насила  у  брањеном  и  10 м  у  
небрањеном  делу, забрањено  је  градитн  објекте, поставзњати  ограде  и  сл. као  и  
поставзњати  цевоводе , каблове  и  друте  подземне  инфраструктуре , копати  бунаре, ровове. 

У  овоМ  појасу  се  могу  предвидети  пристуnи  парцели, паркинг  просто  и  слични  објеісги  
високоградње , садити  ниско  растиње  - жбуње, предвидети  травњаци  и  сл. 

3абрањено  је  на  насипима  копати  и  одлагати  материјал  и  обавњати  друге  радње  
којима  се  може  угрозити  стабилност  насипа. 

дуж  одбрамбене  линије, у  појасу  піирине  10 м  од  ножице  uacuna y брањеном  
подручју, мора  се  оставити  слободаи  пролаз  за  радно  инспекциону  стазу, за  возила  и  
мехаиизацију  службе  одбране  од  поплаве  и  сттровођење  одбраие  од  поплаве. 

Није  дозвозњена  изградња  било  каквих  трађевинских  објеката  који  задиру  у  тело  
насипа. 

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

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

Наломињемо  да  је  за  извођење  свих  радова, и  планирање  и  изградњу  свих  врста  
објеката  у  зони  до  50,0 м, потребно  претходно  лрибавити  позитивне  услове  од  ЈВП  ,,Воде  
Војводине  Нови  Сад  u оргаuа  аутономне  покрајине , односно  јединице  локалне  
самоулраве , надлежвог  за  послове  водолривреде . 

додатни  услови  за  плаинрање  и  изградњу  у  грађевннском  подручју  насезња  Футог, 

у  оквиру  когје  заштитнн  појас  насипа  шириве  50 м, подезњен  на  две  зоне  заштите  - зона  
ј  и  зона  јј, у  зависности  од  нивелационих  карактеристика  терека  непосредно  уз  насип  
прве  одбрамбене  линије  са  брањене  стране. 

дефинипіу  се  услови  под  којнм  се  могу  граднти  нови, реконструисати  постојећи  
објекти  и  изводити  друrи  радови  који  могу  трајво, повремено  нли  привремено  утицати  
на  промене  у  водном  режиму  у  дефинисаним  зонама  заштнте  насипа  у  оквиру  
предметвог  планског  подручја. 

1) Зова  І  - налази  се  нзмеђу  ножице  насиnа  н  зоне  јј. На  предметном  делу  обухвата  
планом  се  ширина  ове  зоне  креће  од  40 - 42 м. 

Утврђују  се  услови  изградње  у  оквиру  ове  зоне. 
У  појасу  ширине  10 м  од  ножице  насипа  мора  се  оставнти  слободан  пролаз  за  

радно  инснекциону  стазу, за  возила  и  мехаuизацију  службе  одбраuе  од  поплаве  и  
спровођење  одбраuе  од  поплаве. У  том  појасу, сем  евентуалиог  насипања  због  уређења  
nростора, није  дозвозњена  градња  никаквих  објеката, поставзњање  ограда, садња  растиња, 
жбуња  и  дрвећа, н  сл. 
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У  појасу  ширине  од  10 - 20 м  од  ножице  насипа  могу  се  предвидети  приступи  
парцели  (пешачка  стаза  максимално  до  дубине  хумусиог  слоја  од  30 - 40 см ), садити  
ниско  растиње  - жбуње, али  није  дозвоњена  изградња  никаквих  надземних  објеката, 

ограда  и  сл. као  ни  поставлање  цевовода, каблова  и  друге  подземне  ннфраструктуре . 

У  појасу  мирине  од  20 - 40 м  (до  краја  зоне  1) од  ножице  насипа  могу  се  градити  
отворени  спортскн  терени, теретане  и  дечија  игралишта, с  тнм  да  укопавање  у  постојећи  
терен  може  бити  макснмално  до  дубине  хумусног  слоја, од  30 - 40 см. Уколико  је  
потребно  дубње  фундирање  од  хумусног  слоја, постојећu терен  се  мора  насути  и  уредитн  
до  потребне  коте. Потребно  насипање  прuнасипског  појаса  се  мора  извести  са  падом  
терена  од  ножице  насипа  ка  планuраним  теренима, јер  се  не  сме  дозволити  скуллање  и  
задржавање  атмосферских  вода  уз  ножицу  насипа. 

2) Зона  11 - налази  се  између  границе  зоне  ј  и  границе  појаса  шириие  50 м  од  
ножице  насипа. 

У  овој  зони  моrуhа  је  изградња  објеката  под  условом  да  буду  плитко  фундирани  
(до  дубине  од  1,0 м). Није  дозволена  изградња  сутерена  (подрума). У  овом  појасу  се  
може  предвидети  поставзање  цевовода, каблова  и  друге  подземне  инфраструктуре  
(дубина  рова  за  nоставлање  инсталација  до  максимално  1,0 м  од  постојеће  коте  терена). 

Утврђују  се  услови  за  планирање  и  изградњу  објеката  у  зони  мелиорационог  
канала. 

У  експропријационом  појасу  канала, односно  у  појасу  ширuне  од  најмање  5,0 м  
дуж  обала  канала  треба  да  је  обезбеђен  континуитет  радно-инспекционе  стазе  за  
несметаи  пролаз  службеним  возилима  и  механизације  за  одржавање  канала. У  овом  
појасу  не  могу  се  градити  никакви  објекти, поставлати  ограда  и  сл. 

У  случају  да  се  плаuира  поставлање  инфраструктуре  на  водном  землишту  у  
експропријационом  појасу  каиала, по  траси  која  је  паралелна  са  каналом, инсталацију  
положитu по  линији  експропријације  каuала, односно  на  минимум  одстојању  до  исте  (до  
1,0 м), тако  да  међусобно  (управно) растојање  између  трасе  и  ивице  обале  канала  буде  
минимум  5,0 м. 

Уколнко  се  планира  поставњање  подземне  инфраструктуре  на  земњишту  изван  
зоне  експропријационог  појаса  каuала  (када  је  поред  каuала  ширина  експропријације  
мања  од  5,0 м), по  траси  која  је  паралелна  са  каuалом, инсталацију  положити  тако  да  
међусобно  (управно) растојање  између  трасе  и  ивице  обале  каuала  буде  минимум  5,0 м  
(члан  333. зоВ. тачка  9). 

Подземна  иuфраструктура  мора  бити  укопана  миuuмум  1,0 м  испод  нивоа  терена  
и  мора  nодноситп  оптерећења  тешке  грађевинске  мехаuизације  којом  се  одржава  канал, 

а  саобраћа  приобалннм  делом. Кота  теренаје  кота  обале  у  зонн  радно  инспекционе  стазе. 

Сва  евентуална  укрштања  инсталација  са  каuалом, плаuирати  под  углом  од  90°. 
За  лоцирање  објеката  у  зони  канала, услов  је  да  се  у  појасу  ширине  мин. 10,0 м  од  

ивице  обале  канала, не  моrу  градити  никакви  надземuи  објекти. У  овом  појасу  се  не  може  
деnоноватu материјал , нuти  се  моrу  кретати  утоваривачи , камиони  н  сл. 
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Саобраhајне  површине  планирати  изван  зоне  експропријације  канала. Уколико  је  
потребна  саобраћајна  комуникација  - повезивање , леве  и  десне  обале  канала, исту  је  
могуће  плавирати  уз  изградњу  пропусга  - мостова. Пројетппим  решењем  пропуста  - 
моста  се  мора  обезбедити  статичка  стабилност  истог  и  потребан  протицај  у  профилу  
пропуста  - моста  у  свим  условима  рада  система. Конструкцију  и  распон  пропуста  - моста  
прилагодити  условима  на  терену  и  очекиваиом  саобраhајном  оптерећењу. 

У  канал  ,,Сукова  бара , на  подручју  обухваћеном  планом, могу  се  упуштати  
атмосферске  и  друге  пречипјћене  воде  (употребњене  воде  из  базена  и  др.)  уз  услов  да  се  
преодно  изврши  анализа  да  ли  и  под  којим  условима  постојећи  каuал  може  да  пркми  
додатну  количину  атмосферских  вода, а  да  не  дође  до  преливања  из  канала  по  околном  
терену. Не  сме  да  се  наруши  пројектован  водни  режим  главног  канала  за  одводњавање  
слива  цС  ,,Футог . 

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

Пречишћене  употребњене  воде  из  базена, уколико  задовоЈЂавају  прописане  
вредности  квалитета, могу  се  испујптати  у  мелиорациони  каnал. Треба  даје  обезбеђена  
рециркуладија  воде  у  систему  базена  како  би  се  потрошња, а  и  ислуЈптање, воде  свело  на  
минимум, уз  контролисано  пречишћавање  исте. Предвидети  мерач  протока  за  ефлуент  на  
испусту, ради  регистровања  количине  испуштених  пречншћених  вода  у  реципијент. 

Граница  и  намена  земњиІпта  на  које  право  корипІћења, односно  право  управЈЂања, 

има  ЈвП  ,Воде  Војводине  Нови  Сад, не  може  се  мењатu без  посебне  сагласности  овог  
предузећа. 

4.3.3. Правила  за  урсђење  енергетске  инфраструіпуре  и  
едектронских  комуникација  

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

ннсконалонску  мрежу  изградњом  прикњучка  који  се  састоји  од  прик.њучног  вода, 

кабловске  прикњучне  кутије  (КГH() и  ормаuа  мерног  места  (ОММ). Приклучни  вод  
изградити  подземно , од  постојећег  или  планираног  вода  у  улици, или  директно  из  
трансформаторске  станице  детањније  услове  за  прикњучење  и  изrрадњу  ПИКЈЂЧНОГ  

вода  и  положај  КНК  и  ОММ-а  прибавити  од  ЕПС  ,,дистрибуција , 

,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  за  прикњучење  на  гасоводиу  мрежу  
Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  репгити  изградњом  гасног  

прикњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно-регулационог  сета. У  случају  потреба  
за  већчм  количинама  топлотне  енергије  снабдевање  рејпити  изградњом  МРС  и  
прпкњучењем  директно  на  гасовод  средњег  притиска. Детањније  услове  за  прик.њучење  
прибавити  од  надлежног  дистрибутера. 
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Услови  за  прикњучење  на  мрежу  електронских  комуникација  
Приклучење  објеката  у  систем  електронских  комуиикација  рејнити  изградњом  

приклучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника) оД  постојеће  или  
плаииране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутрашњости  објекта, 
где  ће  бити  смештен  типски  телекомуиикациони  орман. деталније  услове  за  
приклучење  прибавити  од  надлежног  оператера. 

Приклучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера. 

Приклучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  
локалног  дистрибутера . 

5. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

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

Израда  урбанистичког  пројекта  је  обавезна  уколико  се  укаже  потреба  за  
другачијим  распоредом  отвореннх  спортских  терена  оД  оног  дефинисаног  овим  плаuом. 

3акони  и  подзаконски  акти  наведени  у  плану  су  важећи  прописи, а  у  случају  
њихових  измена  или  доношења  нових, примениће  се  важећи  пропис  за  одређеnу  област. 

Саставни  део  плана  су  следећн  графички  прикази: 

1.  Извод  из  Плана  генералне  населеног  места  Футог  
размера  

графички  приказ  број  4: План  намене  землишта  грађевинског  подручја  
2.  План  намене  површина  Р  1 : 1000 

3.  План  уређења  простора, саобраћаја, регулације  и  нивелације   Р  1 : 1000 

4.  Плаu регулације  површинајавне  намене  Р  1 : 1000 
5.  гілан  водне  инфраструктуре  Р  1 : 1000 

6.  План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникацнја Р  1 : 1000 

7.  Синхрон  план  инфраструктуре  и  зеленила  Р  1 : 1000 

8.  Попречнипрофили  РІ :100 

Р  1 : 200 
9.  Типско  решење  партерног  уређења  тротоара  

на  прилазу  пешачком  прелазу  преко  коловоза  
у  вези  са  несметаnим  кретање  лица  са  посебним  потребама  

План  деталне  регулације  спортског  центра  у  Футогу  садржи  текстуални  део  који  
се  објавњује  у  ,,Службеиом  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  три  
примерка, које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 
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По  једал  примерах  потписалог  оригинала  плана  чува  се  у  Скутіштини  Града  Новог  
Сада, Градској  улрави  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, и  у  Јавном  предузећу  
,,Урбализам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

документациона  основа  овог  плана  чува  се  у  Гра,цској  улравн  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

Плал  детане  регулацнје  спортског  центра  у  Фугогу  достуnан  је  на  увид  јавности  
у  згради  Скупппине  Града  Новог  Сада,  Жарка  Зрењаuина  2, и  путем  интернет  страле  
www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Стулањем  на  снагу  овог  плала  престаје  да  важи  Регулациони  план  спортског  
центра  у  Футогу  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 5/98 н  19/03) у  делу  који  је  
обухваћен  овим  планом. 

Плаи  ступа  на  снагу  осмог  даnа  од  дана  објавливања  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сад&. 

РЕHУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВи  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-181/2017-1 
25. март  2019. године  
НОВИ  САД  
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РЕГWБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдіНА  
грлд  ноВи  слд  
СКУЛІјјТИНА  ГРАДА  ноВог  САДА  
КОМСИЈА  ЗА  ПЛАКОВЕ  
Број : у-35-lgј /17 
Дана: 01. 06. 2017. године  
нови  с&д  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУtШОЈ  KOHTPOnH 

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈНГЕ  РЕГУЛАЦШЕ  СПОРТСКОГ  ЦЕНТРА  У  ФУТОГУ  
РЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВШІ  УВHД  

Стручиа  контрода  Нацрта  плана  детајвне  регулацнје  спортског  центра  у  Фугогу, обавена  
је  на  151. ссдкици  Коиисије  за  плаиове  одржаној  12.04.2017.године  и  на  157. седиици  
одржаиој  01.06.2017. године, са  почетком  у  09,00 часова, у  зтради  Јаиог  лрсдузећа  
,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам, Вулевар  цара  Лазара  3, у  ведикој  сали  на  трећем  слрату . 

151. седлици  су  . присуствовали : Зоран  Бахмаз, председник  Комисије, Васо  Кресовић, 
Милан  Ковачевић, Радосав  јHћепаиовић  и  Радоња  дабетuћ. 
157. седници  су  присусгвовали : Зораи  Бахмаз, председник  Комисије, Васо  Кресовић, 
Мидан  Ковачевић  и  Радопа  дабетић. 

Седници  су  лрисуствовал u и  представници  ЈП  Урбаниз 4 Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад , 
Градске  утіраве  за  грађевинско  землипгте  и . инвсстиције, Градске  улраве  за  заштиту  
животне  средnис  и  Завода  за  заіптиту  спомениха  културе  Града  Новог  Сада. 

Нахон  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈЛ  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  
Нови  Сад, као  обрађивача  nnaua, Комисијаје  констатовала  следећс : 

1. Даје  Одлука  о  изради  плаиа  детајњне  реrулацијс  спортског  центра  у  Футоту, усвојена  на  
У  седници  Скупіuтине  Града  Новог  Сада  одржаиој  22. јула  20 16. године  ( Службени  лнст  
Града  Новог  Сада  број  47/16) са  Реіпењем  о  неприступању  изради  стратеіпке  проценс  
утицаја  плана  детазЂне  регуладије  спортског  центра  у  Футогу, на  животиу  срсдину. 

2. дајс  Коицептуални  оквир  плана  детањнс  регулације  спортсхог  центра  у  Футоту, био  na 
раномјавном  увиду  у  периоду  од  18 О8.2016. године  до  01.09.2016.године. 

З. Даје  текст  за  Надрт  ппаuа  детањне  регуладије  спортскот  іхентра  у  Футогу  припремњен  у  
склату  са  3ахоном  о  nлаиирању  и  изтралњи  ( 1Службени  тласиик  Релублике  Србије , бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/13-УС, 98113-УС, 132/14 и  
145/14). 



; к  Комисије  

АА Л  
оран  Бакмаз, дигіл. ж.геод. 

Градске  

4. да  је  Комисија  за  плаuове  на  15 1. седци  одржаној  12.04.20 17. годипе  разматрала  
материјал  припремлен  за  наведени  Нацрт  и  том  приликом  констатовала  да  је  погребно  
преиспитати  планско  ремење  у  потледу  габарита  планираuог  сгтортског  објекта  (затвореног  
базена  са  пратећим  садржајима) као  и  регдења  мирујућег  саобра1 аја  за  потребе  спортског  
центра. 

5. Да  је  Комисија  за  лланове  поново  разматрала  Надрт  плаuа  детазвне  регуладије  
спортскот  центра  у  Футогу  на  157, седиици  одржаној  01.0б.2О 7. тодине, на  којој  су  
прихваlіене  корекције  Нацрта  плаиа  у  nогледу  nозиције  плалираног  спортског  објекта  и  
повећалог  броја  паркикг  места. 

Након  усаглаіпавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  деталне  
ретуладије  спортског  центра  у  Футогу, може  се  упутити  у  дали  поступак  доношења  плаиа, 
у  складу  са  члаиом  50. Закона  о  плавирању  и  изградњи . 

Овај  изведпај  је  саставни  део  заттисника  са  157. седнице  Комисије  за  планове . 

Извепггај  доставити: 

1. Јп  Урбаиизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  улрави  за  граевинско  земјњиште  и  инвестиције  
З. Градској  управи  за  урбаиизам  и  грађевинске  послове  
4.Члаку  Градског  већа  задуженом  за  урбализам  и  заіптнту  животие  средине  
5 .Архиви  

Наиика  
) ва евииске  послове  



РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОДHНА  
грлдНОвИ  САД  
СКУГГШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСиЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-181/17 
дана: 17.0L2019. године  
НОВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  увиду  У  НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ  споРТског  ЦЕНТРА  У  футогу  

Комисија  за  планове  Скупілтине  Града  Новот  Сада, на  29. (јавној) седницн  која  је  одржана  дана  
17.0 1. 20 1 9. године  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  3рењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  1 спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  гтлана  дета.њне  регулације  спортског  центра  уфутогу . 

29. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, зоран  Вукадинови1, 
заменик  лредседника  Комисије, Васо  Кресовић  и  3орица  Фдорић  Чанадановић  чланови  Комиснје  и  
Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  плана  детауне  регулације  спортског  центра  у  Футогу  усвојена  је  на  V седннци  
Скугі uітине  Града  Новог  Садаодржаној  22. јула  201 6. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  
број  47/16) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  ллана  дета.њне  
регулације  спортског  центра  у  Футогу  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  плана  дета.њне  регулације  спортског  цсі-ітра  у  Футогу  био  је  на  ранОм  јавном  
увиду  у  периоду  од  ] 8,08.2016. године  до  01.09.2016.годинс. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  детањне  регулације  спортског  центра  у  Футогу, Комисија  за  
планове  извршила  је  на  151. седници  одржаној  12.04.2017. године  и  на  157. седници  одржаној  
01.06.2017. године  и  том  приликом  дала  позитино  миLгјњење  на  исти. 

Нацрт  плана  дета.њне  регулације  спортског  центра  у  Футотује  изложен  најавни  увид  у  периоду  од  
20.09. До  19.10.2018. године  (чије  је  оглашавање  објавњено  у  листу  дневник1  од  ]9. септембра  
2018. године). У  токујавног  увида  доставњенаје  1 (једна) примедб  на  предложено  урбанистичко  
реuіење, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извеuзтају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  Спроведеногјавногувида , Комисија  за  гілановеје  на  29. (јавној) седници, одржаној  17.01. 
2019. године  (чијеје  одржавање  објавњено  у  лuсту  дневник  од  15.01.2019. године) размтрала  
Извештај  обрађиЕача  плана  о  спроведеном  јавном  увиДу  у  Нацрт  гілана  детањне  регулације  
слбртског  центра  у  Футогу. . .- - 

Након  изношења  става  обрађивача  по  приспелој  примедби, на  јаввој  седвици  је  омотућено  
подносиоцу  да  додатно  образложи  своје  примедбе, након  чегаје  зак.њучен  јавни  део  седнице. 

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



ПРЕДСЛј  КОМИСИЈЕ  

у ?адоња  Дабегић, дигіл .инж.арх. 
.д-,  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. Зоран  Вукановић , дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић , дипл.инж.арх. 

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

\ В.д. Начелника  
\ изамиг  винскс  послове  

н  Михајловић  

2 

Мссна  заједкица Ул. цара  Лазара  бр.42, Футог. 

Примедба  број  1: 
(Подноси : Мссна  заједница  

Примедба  сс  односи  на  текстуални  део  нацрта  плана. Предлогјс  да  сс  у  делу  текста  4. Правіла  
грађења, 4.1. Услови  за  изградњу  објеката  и  уређење  гтростора, 4.1.1. Стіортски  центар, код  
набрајања  садржаја  предвиди  и  могућност  за  отворени  базсн. 

Комисијаза  планове  прихвата  примедбу. 

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

Након  поступања  по  овом  Извештају, обрађивач  плана  ће  плански  документ  доставити  
надлежном  ортану  градскеуправе  ради  угтућивања  у  процедуру  доношења. 

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