
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
І-јовог број  11/19), поводом  разматрања  Предлога  плана  деталне  регулације  
пословања  дуж  Улиде  Пајс  Радосавлевића  у  Новом  Саду, СкуппЈтина  Града  Новог  Сада  на  
хуј  седници  од  18.јуна  2021. годнне, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупіптина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  детањне  регулације  пословања  дуж  Улице  Паје  
Радосавњевића  у  Новом  Саду, пре  излагања  најавни  увид  са  114. седнице  од  21.01.2021. 

године  и  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  пословања  
дуж  Улице  Паје  Радосавњевића  у  Новом  Саду  са  133. (јавне) седнице  Комисије  за  планове  
од  03.06.2021. године. 

2. Закњучак  са  Планом  и  извејнтајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 35-860/2020-1 
18.јун  2021. године  
НОВИ  САД  

Председни  ца  

МЅс)лена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, і 21/12, 42/13 - ус, 50/1 3 
- уС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/ і 8, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и  52/21) и  члана  39. 
тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУј  ссдници  од  18. јуна  202 1. године , доноси  

плАн  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
пословлњл  дуж  УЛИЦЕ  ПАЈЕ  РАДОСАВЈБЕВИЋА  

у  новом  САДУ  

увод  

Планом  детањне  регулације  пословања  дуж  Улице  Паје  РадосавзЋевића  у  Новом  
Саду  (у  дањем  тексту: План), обухваћено  је  подручје  у  северном  делу  града  Новог  Сада, 
површине  од  96,61 ћа  у  Катастарској  општини  (у  дањем  тексту: КО) Нови  Сад  јјј. 

ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО  

І. ОпшТи  ДЕО  

1. Положај  обухваћеног  подручја  

Простор  у  обухвату  Плана  се  својом  западном  границом  наслања  на  насење  Мали  
Београд  - Велики  рит, односно  његова  западна  граница  се  пружа  дуж  улица  Аркадија  
Варађанина  и  Алексе  Ненадовића . Јужна  граница  простора  је  планирана  по  ободу  
планираног  заштитног  зеленила  (намсна  дефинисана  плановима  вишег  реда), а  које  на  
терену  представња  неизграђено  земњиште . Са  источне  стране  просторје  ограничен  делом  
државног  пута  јБ  реда  ознаке  12 (М7) (Суботица  - Сомбор  - Оџаци  - Бачка  Паланка  - Нови  
Сад Зрсњанин  - Житиште  - Нова  Црња  - државна  граница  са  Румунијом  (гранични  прелаз  
Српска  Црња)), (у  дањем  тексту: државни  пут  IБ-12). На  северу  граница  простора  сеједним  
делом  пружа  дуж  мелиорационог  канала  Велики  рит, а  делом  дуж  новопланиране  улице  у  
продужетку  Улице  Јанка  Халкозовића . 

2, Основ  за  израду  Плана  

Правни  основ  за  израду  Плана  садржан  је  у  Закону  о  планирању  и  изградњи  којим  
је  прописано  да  се  план  детањне  регулације  доноси  за  подручја  за  које  је  обавеза  његове  
израде  одређена  претходно  донетим  планским  документом . 

Плански  основ  за  израду  Плана  представња  План  генералне  регулације  простора  за  
мешовиту  намену  у  северном  делу  града, дуж  путева  М-7 и  Е-75 у  Новом  Саду  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр. 30/14, 35/19 и  9/20), (у  дањем  тексту : План  генералне  
рсгулације ), који  је  дефинисао  да  је  основ  за  реализацију  на  обухваћеном  простору  план  
детањне  регулације . 
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План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  nлана  детањне  регулације  nословања  
дуж  Улице  Паје  Радосавњевића  у  Новом  Саду  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  Сада , број  
22/20). 

1.3. Извод  из  Плана  генералне  регулације  

Планом  генералне  регулације , простор  који  је  обухваћен  Планом  налази  се  унутар  
дефинисане  зоне  2 (средијпња  зона) која  заузима  простор  између  државног  нута  ІА  реда  
ознаке  А  1 (државна  граница  са  Мађарском  (гранични  прелаз  Хоргош) - Нови  Сад  - Београд  
- Ниш  - Врање  државна  граница  са  Македонијом  (гранични  прелаз  Прешево)), (у  далем  
тексту: државни  nут  ІА  (Е-75)) и  Канала  Дунав—Тиса—дунав  Савино  Село  - Нови  Сад. 
Унутар  зоне  2, Планом  генералне  регулације  дефинисанаје  просторна  целина  ,,пословање  
на  улазном  правцу  пута  

За  простор  у  обухвату  Плана, Планом  генералне  регулације  дефинисанаје  претежна  
намена  - nословање  на  улазним  правцима . 

,,јЈРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  И  ОСТАЛИ  УСЛОВИ  
УРЕЂЕЊА  ІІРОСТОРА  

Уређење  и  начин  коришћења  простора  се  темењи  на  принципима  одрживог  развоја, 
уравнотеженог  социјалног  и  економског  развоја, заштити  животне  средине, заштити  и  
ревитализацији  градитењског  наслеђа , природних , културних  и  историјских  вредности , 
подстицању  развојних  приоритета , спречавању  и  заштити  од  природних  и  техничко  
технолошких  несрећа , нланирању  и  уређењу  простора  за  потребе  одбране  земње  и  
посебним  условима  којима  се  површине  и  објекти  чине  приступачним  особама  на  
инвалидитетом , деци  и  старим  особама . 

Планом  се  утврђују  правила  уређења  која  се  односе  на  цео  нростор, а  потом  и  
правила  уређења  и  грађења, као  и  остали  услови  уређења  за  просторе  по  зонама  и  
просторним  целинама, више  или  мање  детањно , зависно  од  начина  спровођења . 

8.1.1. Општа  нравила  

Пословање  на  улазним  ііравцима  - унутар  ове  намене  предвиђени  су  пословни  
садржаји  из  области  терцијарних  делатности  и  производног  занатства . У  оквиру  ове  намене  
није  дозвоњена  изградња  кречана , фабрика  бетона, стовариінта  расутог  терета  и  осталих  
садржаја  који  негативно  утичу  на  животну  средину  и  њене  кориснике , односно  на  функцију  
пословања  и  остале  околне  намене  у  окру?кењу. 

Основни  урбанистички  параметри  који  се  nримењују  унутар  ове  намене  су  индекс  
заузетости  до  50 %, спратности  до  П+2 (3), а  величине  комплекса  око  2500 м2. Максимални  
индекс  изграђености  износи  1.5, изузетно  2, 

За  административне  објекте  и  за  карактеристичне  објекте  (објекти  са  посебним  
конструктивним  и  обликовним  захтевима  због  технолошких  потреба  или  намене) не  
условњава  се  спратност, али  се  и  дање  условњава  индекс  изграђености  на  максимално  1.5. 
3а  објекте  трговачке  делатности  планиране  уз  примарне  саобраћајне  правце  дозвоњава  се  
спратност  објеката  П+2(3) са  последњом  етажом  пуне  спратне  висине  повученом  у  односу  
на  основни  габарит  објекта . У  овом  случају  максимални  индекс  изграђености  износи  2. 
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Све  постојеће  објекте  могуће  је  реконструисати , доградити  или  заменити  новим  уз  
поштовање  основних  урбанистичких  параметара , одНосно  утврђеног  максималног  индекса  
заузетости  и  индекса  изграђености . 

Реализоваће  се  на  основу  планова  детањне  регулације , уз  обавезу  израде  процене  
утицаја  на  животну  средину  за  потенцијалне  загађиваче  у  складу  са  законском  регулативом  
која  важи  у  тој  области . Плановима  детањне  регулације  се  за  поједине  делове  зона  може  
условавати  израда  урбанистичких  пројеката . 

1.4. Опис  границе  обухвата  Плана  

Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  налази  се  у  КО  Нови  Сад  111, унутар  
описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  утврђена  је  тачка  описа  број  1 која  је  на  пресеку  
северне  и  источне  регулационе  линије  планираних  улица . даЈве, у  правцу  истока  граница  
прати  северну  регулациону  линију  планиране  улице  до  тачке  описа  број  2 која  је  на  
пресеку  са  западном  регулационом  линијом  планиране  улице. 0д  ове  тачке  граница  долази  
до  тачке  описа  број  3 којаје  на  тромеђи  парцела  бр. 194/1, 194/2 и  195, затим  граница  прати  
северну  границу  парцеле  број  195, прссеца  парцелу  број  119/2 и  долази  до  тачке  описа  број  
4 којаје  на  тромеђи  парцела  бр. 1 19/2, 3 179 (канал) и  3 ј  78/4 (канал). дање, граница  пресеца  
парцелу  број  3178/4 (канал) и  долази  до  тачке  описа  број  5 која  је  на  северозападној  
преломној  тачки  границе  парцела  бр. 258/6 и  3178/4 (канал ), затим  у  правцу  североистока  
граннца  прати  јужну  границу  парцеле  бр. 3 178/4 (канап) и  долази  до  тачке  описа  број  6 која  
је  на  тромеђи  парцела  бр. 239/69, 239/70 и  3178/4 (канал). 0д  ове  тачке  граница  скреће  ка  
југу, прати  источну  границу  парцеле  број  239/69 и  наставња  да  прати  источну  регулациону  
линију  планиране  улице  (по  постојећим  границама  парцела) и  долази  до  тачке  описа  број  7 
која  је  на  тромеђи  парцела  бр.  255/2, 255/3 и  255/15, затим  управним  правцем  пресеца  
планирану  улицу  и  долази  до  тачке  описа  број  8 на  западној  граници  парцеле  број  256/15. 

од  тачке  описа  број  8 у  правцујуга  граница  обилази  раскрсницу , дефинисану  осовинским  
тачкама  бр.  10868, 10034 и  10567, са  западне  стране  и  долази  до  западне  регулационе  
линије  режијске  саобраћајнице , затим  прати  западну  регулациону  линију  режијске  
саобраћајнице  до  пресека  са  северном  границом  парцеле  број  3218/3 (насиn), односно  до  
тачке  описа  број  9. дање, граница  скреће  у  правцу  југозапада, nрати  северну  границу  
парцеле  број  3218/3 (насиn) до  тачке  описа  број  10 којаје  на  тромеђи  nарцела  бр. 3218/3 
(насип), 775 и  776. 0д  тачке  описа  број  10 граница  пресеца  парцелу  број  3218/3 (насип) и  
долази  до  тачке  број  1 1 која  је  на  преломној  тачки  ножице  насипа , затим  прати  ножицу  
насипа  и  долази  до  тачке  onuca број  12 на  тромеђи  нарцела  бр. 3218/3 (насип), 3224/1 
(Улица  Живојина  Ћулума) и  766/3. дање  граница  скреће  у  nравцу  севера, прати  источну  
границу  парцела  бр. 3224/1 (Улица  Живојина  Ћулума), 773 и  772 до  тачке  описа  број  13 
којаје  на  пресеку  са  правцем  паралеланим  осовини  којаје  дефинисана  осовинским  тачкама  
бр. 11069 и  9580, нарастојању  од  112,50 м. Од  тачке  описа  број  13 граница  скреће  у  правцу  
североистока , прати  претходно  описани  правац  и  долази  до  тачке  описа  број  14 која  је  
дефинисана  координатама : Y14=7410165.99; Х14=5016414.94, затим  долази  до  западне  
границе  парцеле  број  530, односно  до  тачке  описа  број  15 која  је  дефинисана  коорди-
натама: Y14=7410203.43; Х14=5016863,94. дање, граница  прати  западну  границу  парцеле  
број  530 и  долази  до  тачке  описа  број  16 којаје  на  тромеђи  парцела  бр. 530, 531 и  526/2, 
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затим  скреће  кајугозападу , пратијужну  границу  парцела  бр. 526/1, 525, 524, 523, 522 и  521 
и  долази  до  тачке  описа  број  18 којаје  на  пресеку  источне  регулационе  линије  планиране  
улице  и  јужне  границе  парцеле  број  52 1. Од  тачке  описа  број  18 у  правцу  запада, управним  
правцем  граница  долази  до  тачке  onuca број  19 која  је  на  западној  регулационој  линији  
планиране  улице, затим  скреће  ка  северу , прати  западну  регулациону  линију  планиране  
улице  и  долази  до  тачке  описа  број  20 на  пресеку  са  границом  парцела  бр. 505 и  506. дање, 
у  правцу  запада  граница  прати  границу  парцела  бр. 505 и  506 до  тачке  описа  број  21 која  
је  на  пресеку  са  источном  регулационом  линијом  планиране  улицс, дефинисане  
осовинским  тачкама  бр.  10877, 10876 и  10317. Од  тачке  описа  број  21 граница  скреће  у  
правцу  југозапада , прати  источну  регулациону  линију  планиране  улице  и  долази  до  тачке  
описа  број  22 на  пресеку  источне  регулационе  линије  планиране  улице  и  правца  управног  
на  регулациону  линију  повученог  из  тромеђе  парцела  бр. 485/]., 485/4 и  3178/1 (канал). 
дање, граница  скреће  у  правцу  северозапада , прати  претходно  описан  правац  и  границу  
парцела  бр. 485/1, 485/4 и  долази  до  тачке  описа  број  23 која  је  на  тромеђи  парцела  бр. 
485/1, 485/4 и  458/3, затим  скреће  у  правцу  севера, пресеца  парцеле  бр. 485/1 и  3227/11 и  
долази  до  тачке  описа  број  24 на  тромеђи  парцела  бр. 3227/1 1, 427 и  426/1 1 (пут). Од  тачке  
описа  број  24 граница  скреће  у  правцу  северозапада , прати  јужну  границу  путева, парцеле  
бр. 426/1 1, 426/10 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 437/4, 436/1 (улица) и  426/10 (пут), затим  
скреће  ка  западу , прати  северну  границу  парцеле  број  437/4 до  пресека  са  планираном  
регулационом  линијом  улице, која  прати  линију  објекта  на  парцели  број  437/19. Дање, 
граница  прати  претходно  описану  планирану  регулациону  линију  улице  и  долази  до  
северне  границе  парцеле  број  437/4, затим  скреће  ка  западу, прати  северну  границу  парцела  
бр. 437/4, 437/20 и  437/6 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  437/6, 437/27 и  438/12. Од  ове  
тачке  граница  скреће  ка  северозападу , прати  западну  границу  парцела  бр.  437/27, 425/4 и  
425/1 и  долази  до  тачке  описа  број  25 на  пресеку  са  планираном  регулационом  линијом  
кружне  раскрснице , коју  прати  до  пресека  сајужном  границом  парцеле  број  422/3. дале, 

граница  обухвата  и  прати  границу  парцела  бр. 422/3, 422/2 и  долази  до  тачке  описа  број  26 

на  тромеђи  парцела  бр. 422/2, 421/3 и  425/3, затим  прати  јужну  границу  парцела  бр. 425/3 

и  420/10 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 420/10, 420/9 и  425/3, затим  пресеца  парцеле  бр. 
425/3 и  426/9 и  у  правцу  севера  прати  западну  границу  парцела  бр. 321/8, пресеца  парцелу  
број  379/2, наставња  да  прати  западну  границу  парцела  бр. 321/8, 321/7, 321/5 и  321/6 и  
долази  до  тромеђе  парцела  бр. 321/6, 376/1 и  376/1. Од  ове  тачке  граница  пресеца  парцеле  
бр. 321/6, 358/3 и  321/35 и  долази  до  тачке  описа  број  27 којаје  на  тромеђи  парцела  бр . 
321/35, 321/4 и  309/1, затим  прати  западну  границу  парцеле  број  309/1 до  пресека  са  
продуженим  правцем  северне  регулационе  линије  планиране  улице. дање, граница  скреће  
ка  истоку , прати  претходно  описан  правац  и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  
тачку  описа  границе  Плана. 

Планомје  обухваћено  96,61 ћа. 

1.5. Опис  постојеГіег  стања  

Подручје  обухваћено  Планом  се  налази  у  северном  делу  града. Овим  делом  града  
доминирају  простори  намењени  привредним  делатностима . Генералним  планом  града  
Новог  Сада  до  2021. године  пречишћен  текст  (,,Слу?кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  
39/06) и  Планом  генералне  регулације  овај  простор  је  намењен  пословању  на  улазним  
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правцима . У  правцу  запад-исток, Дуж  целог  обухвата  Плана  доминира  траса  планиране  
саобраћајнице  - Улице  Паје  Радосавњевића  која  није  реализована . Она  је  у  простору  
поставњена  централно , а  осовински  дуж  ње  се  нижу  простори  планирани  за  пословње . 

Простор  у  обухвату  Планаје  слободан  и  неизграђен , уз  изузетак  неколико  изведених  
пословних  и  стамбених  објеката . Затечене  парцеле  у  западном  делу  обухвата  су  величине  
и  до  неколико  хектара, а  некада  су  представњале  посед  земњорадничке  задруге . Остатак  
простора  покривен  је  парцелама  претежно  правилног  издуженог  правоуганог  облика  
мањих  површина  које  представњају  поњопривредне  парцеле  најчешће  у  приватној  својини. 
Поњопривредним  површинама  се  приступа  са  постојећих  некатегорисаних  путева. 
Земњиштеје  највећим  делом  прекривено  неуређеним  зеленилом , а  у  мањем  делу  се  користи  
за  поњопривредну  производњу . 

Простор  у  обухвату  Плана  је  нереализован , ненападнут  дивњом  градњом  
(уз  неколико  изузетака) и  захтева  претходно  потпуно  инфраструктурно  опремање . 

Планирана  Улица  Паје  Радосавњевића  налази  се  између  два  значајна  улазна  правца  
у  град, и  то  - ,,темеринског  улазног и  ,,зрењанинског  улазног Овим  
улазним  правцима  простор  је  повезан  са  државним  путем  ІА  (Е-75) на  северу, али  и  са  
градским  језгром  на  југу. Овакав  положај , планирана  и  постојећа  саобраћајна  
инфраструктура  доприносе  атрактивности  целокупног  простора. 

У  простору  су  уочњива  поједина  ограничења  и  недостаци . Значајна  ограничења  
представњају  низак  терен  и  постојећа  мрежа  мелиорационих  канала . Највећи  део  простора  
у  оквиру  обухвата  се  налази  на  веома  ниском  терену, са  котама  од  74,50 до  75,00 м.н.в., што  
условњава  обавезно  насипање , Значајно  ограничење  представња  електроенергетски  
коридор . Коридорје  формиран  у  зони  далековода  снаге  110 kV, који  се  пружа  наралелно  
са  државним  путем  ІБ-12. дијагонално , правцем  северозапад -југоисток, се  пружа  и  20 kV 
далековод . Реализација  садржаја  у  зони  коридора  ће  бити  рестриктивна , а  у  овим  зонама  се  
примењује  посебан  режим  изградње  односно  уређења . 

1.6. Цињ  доношења  Плана  

Цињ  израде  и  доношења  Плана  је  преиспитивање  просторних  капацитета  у  цињу  
дефинисања  правила  уређења  и  грађења , а  у  складу  са  правилима  утврђеним  Планом  
генералне  регулације  и  потребама  корисника  простора, поштујући  постојећу  планску  
документацију . 

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

1. ПОДЕЛА  НА  ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ  И  ПЛАНИРАНА  НАМЕНА  ПРОСТОРА  

1.1. Подела  на  просторне  целине  

Простор  у  обухвату  Плана  заузима  површину  од  96,61 ћа  и  подењен  је  на  три  
просторне  целине . Овакву  поделу  условили  су  постојећи  и  планирани  инфраструктурни  
објекти  (постојећа  мрежа  мелиорационих  канала , постојећи  улазни  правац  - државни  пут  
ІБ-12, и  планирана  Улица  Паје  Радосавњевића ) као  и  постојеће  стање  на  терену  и  стање  у  
његовом  непосредном  окружењу . 

Целина  1 обухвата  простор  у  крајњем  западном  делу  обухвата  Плана . Налази  се  
између  подручја  насења  Мали  Београд  - Велики  рит, мелиорационог  канала  Велики  рит  и  
северне  границе  обухвата . Цео  простор  се  састоји  од  малог  броја  парцела  великих  
површина . Неизграђенје  и  тренутно  покривен  самониклим  растињем . У  оквиру  ове  целине  
планирају  се  садржаји  из  домена  терцијарних  делатности  са  производним  занатством  у  
периферним  деловима  простора  и  садр?каји  намењени  искњучиво  терцијарним  
делатностима  непосредно  уз  планирану  Улицу  Паје  Радосавњевића . 3ападним  ободом  
целине  планира  се  појас  заштитног  зеленила  који  треба  визуелно  и  звучно  да  одвоји  
породично  становање  од  планираних  пословних  садржаја! 

Целина  2 заузима  североисточни  део  простора , северно  од  Улице  Паје  
Радосавњевића , а  источно  од  канала  Велики  рит. Простор  је  неизграђен  и  састоји  се  од  
бројних  уских  и  дугачких  парцела, орјентисаних  у  правцу  северозапад -југоисток . Овај  
простор  намењује  се  туристичко -рекреативним  садржајима , саобраћају  и  едукацији . 
3начајан  део  простора  налази  се  у  заштитном  електроенергетском  коридору . 

Целина  З  је  површински  ј iајвећа  и  налази  се  између  државног  пута  јБ-12 на  истоку  
и  дела  Улице  Паје  Радосавњевића  на  северу . Просторје  неизграђен  и  чине  га  уске  и  дугачке  
парцеле . Источним  делом  ове  целине  доминира  заштитни  појас  електроенергетског  
коридора . У  склопу  ове  целине  опредењене  су  намене  терцијарних  делатности , терцијарних  
делатности  са  производним  занатством  и  урбане  баште . 

1.2. Намена  простора  

У  складу  са  Планом  генералне  регулације  преовлађујућа  намена  у  обухвату  Плана  
је  пословање  на  улазним  правцима . У  оквиру  пословања  на  улазним  правцима  предвиђени  
су  пословни  садржаји  из  области  терцијарних  делатности  и  производног  занатства . У  
складу  са  основном  наменом, делатностuма  унутар  те  намене , просторн uм  капацитетима  и  
инфраструктурним  решењима , дефинисане  су  основне  просторне  целине  и  намене . На  
просторну  организацију  су  утицали  доминантна  саобраћајница  - Улица  Паје  
Радосавњевића  и  формирана  мрежа  инфраструктурних  објеката  (мелиорациони  канали  и  
електроенергетски  далековод ). 
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део  простора  у  границама  Плана  заузимају  издвојснс  површинсјавнс  намене , и  то: 
саобраћајне  површине, мелиорациони  канали, заштитно  зеленило  и  урсђсна  зелена  
површина . 

У  оквиру  Плана, као  површине  остале  намснс  издвојене  су: тсрцијарне  делатности , 
терцијарне  дслатности  са  производним  занатством , туристичко -рекреативни  садржаји , 
саобраћај  и  едукација  и  урбане  баште . 

Изузимајући  површинс  јавне  намене  и  површине  намењене  урбаним  бамтама, 
целокупан  гіростор  се  намењујс  пословању . 

Нспосредно  уз  Улицу  Паје  Радосавњевића  и  државни  пут  ІБ  12 планиране  су  
терцијарне  дслатности  у  оквиру  којих  је  очекивана  реализација  мање  комплексних  
садр)каја, односно, реализација  објеката  у  оквиру  којих  ће  се  одвијати  делатности  попут  
трговинс , угоститењства  и  рекреативно  угостителских  и  едукативних  садр?каја. У  залсђу  
простора, ка  ободима  обухвата, планирана  је  реализација  садржаја  из  домсна  терцијарних  
делатности  са  производним  занатством . 

Терцијарне  делатности  

У  оквиру  ове  намене  могуће  је  реализовати  разноврсне  услужне  делатности , 
превасходно  из  области  трговинс , угоститењства , туризма, услужног  занатства  и  
саобраћаја . Област  трговине  можс  бити  заступњена  у  свим  видовима  осим  продаје  расутих , 
запањивих  и  експлозивних  материјала  и  сскундарних  сировина . 

У  оквиру  ове  намсне  могуће  је  обавњати  и  делатности  из  сфсре  услужног  занатства . 
Услужно  занатство  може  бити  заступњно  у  Виду  различитих  врста  занатских  услуга, као  
што  су  личне  услуге  и  услуге  у  домаћинству . У  овој  намени  могу  се  наћи  и  објекти  у  
функцији  пружања  услуга  одржавања  и  поправке  моторних  возила, изнајмњивања  и  
лизинга  материјалних  средстава  (нпр. аутомобила , рачунара, производа  широке  потрошње  
и  индустријске  опреме), услуге  одржавања  објеката, канцеларијско -административних  
услуга  и  сл. 

У  области  угоститењско -туристичке  делатности  могуће  су  све  врсте  услуга  
рачунајући  и  rіреноћишта , али  и  друге  пратеће  функције  као  што  су  спорт  и  рекреација . 
За  саобраћајно -транспортну  делатност  могу  се, поред  смевітаја , обезбедити  и  складишни  
терминали  и  продајни  простори , као  и  простори  за  пружање  разноврсних  услуга  из  те  
области . 

Терцијарне  делатности  са  производним  занатством  

Поред  терцијарних  делатности , на  обухваћеном  простору  се  омогућава  обавњање  и  
делатности  производног  занатства . 

Производно  занатство  обухвата  обnаст  индустрије  (производња  у  мањим  серијама  
и  мањег  обима), затим  област  грађевинарства  (завршни  и  занатски  радови  у  грађеви -
нарству, поставњање  грађевинских  инсталација  и  сл.) и  област  занатства  (занатска  израда  
предмета  од  неметала , израда  и  поправка  металних  и  електричних  производа , предмета  од  
дрвета, текстила , коже, гуме, папира  и  сл .). 

У  оквиру  ове  намене  није  дозвоњена  изградња  кречана, фабрика  бетона, стоваришта  
расутог  терета  и  осталих  садр)каја  који  негативно  утичу  на  животну  средину  и  њснс  
кориснике, односно  на  намене  у  окружењу . 
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Туристичко-рекреативни  садржаји , саобраћај  и  едукација  

У  склоnу  ове  намене  дозвој uава  се  реализација  садржаја  који  су  у  функцији  пружања  
услуге  смештаја  (хотелијерство , делатност  кампова , ауто-кампова  и  кампова  за  турнстичке  
приколице  и  сл .), припремања  и  послуживања  хране  и  пића, корипіћење  базена, аква  
паркови , вежбаонице  и  објекати  за  рекреацију . Поред  наведених , у  овој  зони  могуће  је  
реализовати  и  објекте  у  функцији  обавњања  делатности  трговине . Могу  се  реализовати  
објекти  и  садржаји  у  функцији  сnортског  и  рекреативног  образовања  (школејахања , обуке  
у  пливању  и  сл.), школа  за  возаче, као  и  спортски  објекти  (картинг  стазе  и  тркачке  стазе  за  
коње). 

Такође, на  овом  простору  могуће  је  реализовати  и  објекте  у  функцији  саобраћајне  
делатности  (пружање  услуга  превоза  путника , пружање  услуга  на  терминалима  и  
паркинзима  итд.). 

Урбане  баште  

Вишедеценијска  отуђеност  становника  градова  (са  акцентом  на  оне  који  живе  и  раде  
у  стамбеним  и  пословним  блоковим  великих  густина) од  природе, довелаје  до  потребе  за  
контактом  са  тлом  и  његовим  коришћењем  на  изворан  начин  - обрада  земњишта , узгајање  
бињака  и  боравак  у  природном  окружењу . Остваривање  овакве  нотребе  све  већег  дела  
градске  популације , у  планска  документа  уводи  нову  урбанистичку  категорију /намену  
,,урбане  баште . Након  увођења  у  планска  документа, ова  урбана  категорија  је  брзо  
заживела  и  данас  је  уобичајена  појава  у  периферним , али  и  централним  зонама  бројних  
европских  градова . 

Урбане  баште  се  формирају  на  посебно  планираним  површинама , али  и  на  
запуштеним  или  неатрактивним  површинама  ујавној  или  приватној  својини, уз  сагласност  
оних  који  њоме  располажу . Користе  се  за  гајење  воћа, поврћа, цвећа, зачинских  и  других  
бињака  и  зеленила  уопште . Урбане  баінте  омогућавају  њиховим  корисницима  да  остваре  
непосредан  контакт  са  зеленилом , отвореним  простором , да  производе  за  сопствене  
потребе  и  да  слободно  време  проводе  на  начин  који  је  другачији  од  оног  који  је  уобичајен  
за  урбане  средине . Примери  из  праксе  приказани  су  у  графичком  приказу  број  
7.2. ,,Гіредлог  просторне  организације  урбаних  банјти , у  размери  1:500. 

1.3. Нумерички  показатењи  

Табела  број  1: Нумерички  показатењи  

Нагіене  површина  површина  
(ha) (%) 

ПОВРШИНЕ  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  
САОБРАЋАЈНЕ  ПОВРШИНЕ  20,94 21,94 
МЕЛИОРАТИВНИ  КАНАЛИ  2,41 2,49 
УРЕЂЕНА  ЗЕЛЕНА  ПОВРШИНА  0,73 0,76 
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ЗАШТИТНО  ЗВЛЕНИЛО  2,07 2,14 

ПОВРШИНЕ  ОСТАЛЕ  НАМЕНЕ  
ТЕРЦИЈАРНЕ  ДЕЛАТНОСТИ  30,38 31,45 

ТЕРЦИЈАРНЕ  ДЕЛАТНОСТИ  СА  ПРОИЗВОДНИМ  
ЗАНАТСТВОМ  16,04 16,60 

ТУРИСТИЧКО  РЕКРЕАТИВНИ  САДРЖАЈИ, САОБРАЋАЈ  
И  ЕДУКАЦИЈА  20,54 21,26 

УРБАНЕ  БАШТЕ  3,50 3,63 

Укупно  у  обухвату  Плана  96,61 100,00 

2. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

2.1. План  регулације  површина  јавне  намене  

Планом  су  утврђене  површине  јавне  намене . Од  целих  и  делова  постојећих  
парцела  образоваће  се  парцеле  површинајавне  намене, према  графичком  приказу  број  3 
,,План  регулације  површинајавне  намене , у  размери  :2500. 

Површине  јавне  намене  су: 

саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр. 119/7, 238/2, 239/27, 239/32, 239/35, 
239/38, 239/41, 239/44, 239/47, 239/50, 239/53, 239/57, 239/60, 239/63, 239/67, 
239/69, 253/50, 253/5 1, 253/54, 253/57, 255/2, 256/1, 256/16, 256/19, 256/20, 256/22, 
256/24, 256/26, 256/27, 256/29, 256/30, 287/30, 287/31, 299, 306/1, 306/2, 306/3, 
307/2, 308/4, 308/5, 309/2, 309/10, 321/5, 321/6, 321/7, 321/8, 422/2, 422/3, 425/1, 
425/2, 425/4, 426/12, 426(13, 437/27, 437/32, 508, 510/2, 511/2, 511/4, 512/2, 3176/6, 
3178/28, 3222/7, 3225/2 и  делови  парцела  бр. 119/2, 121, 122, 190/1, 195, 196, 
239/29, 251/2, 253/6, 253/15, 253/46, 254/1, 256/2, 256/3, 256/9, 256/10, 256/15, 
256/25, 256/28, 256/31, 287/1, 287/29, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307/3, 308/1, 
309/1, 309/7, 309/11, 321/35, 358/3, 422/1, 425/3, 426/9, 437/19, 485/1, 494, 495, 
496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507/1, 507/2, 509, 510/1, 512/1, 
513, 514, 515, 516, 517/1, 517/2, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526/1, 526/2, 
527, 528, 529, 530, 531, 532, 533/1, 533/2, 534, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 
781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 797/1, 
797/3, 798/2, 799/1, 800/1, 801/1, 804/1, 3176/2, 3176/5, 3178/1, 3178/4, 3178/27, 
3218/3, 3222/2, 3225/1, 3227/4; 

мелиоративни  канали : цела  парцела  број  309/6 и  делови  парцела  бр. 3176/2, 
3176/5, 3178/1, 3178/4, 3178/27; 

- заштитно  зеленило : делови  парцела  бр. 309/1, 309/3, 309/4, 309/5, 309/7; 
- уређена  зелена  површина : целе  парцеле  бр. 253/8, 253/9, 253(10. 

У  случају  неусаглагпености  бројева  напедених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  број  3 ,,План  регулације  површина  јавне  намене , важи  графички  
приказ . Планиране  регупационе  линије  дате  су  у  односу  на  осовине  саобраћајница  или  у  
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одНосу  на  границе  парцела . Осовине  саобраћајница  дефинисане  су  координатама  
осовинских  тачака  које  су  дате  на  графичком  приказу. Укрштања  саобраћајница  са  
каналима  планирана  су  преко  пропуста , у  складу  са  тим  дефинисане  су  планиране  
регулационе  линије . Уколико  се  укрштање  реализује  преко  моста, регулациона  линија  
канала  се  задржава . 

2.2. План  нивелацијс  

Простор  обухваћен  Планом  налази  се  на  надморској  висини  од  74,50 до  78,00 м. 
Нивелете  планираних  саобраћајница  су  од  76,30 до  77,20 nі, тако  да  је  потребно  

насипање  терена  до  минималне  коте  76,50 м. Потребна  количина  насипања  утврдиће  се  пре  
реализације  Плана, када  је  потребно  извршити  детално  снимање  терена  у  висинском  
погледу, што  подразумева  да  су  могућа  одступања  од  датих  нивелета  која  не  нарушава  
основну  концепцију  Плана. Простор  намењен  пословању  планира  се  на  коти  вишој  за  0,20 

nі  од  нивелете  саобраћајнице , и  то  износи  од  76,80 до  77,20 м. 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 
- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајнице , 
- интерполоване  коте, 
- нагиб  нивелете . 

3. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

3.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Простор  којије  обухваћен  Планом  ослања  се  пре  свега  на  постојећу  мрежу  атарских  
путева. Ти  нутеви  су  мале  ширине  паје  мимоилажење  ипи  претицање  веома  отежано . Они  
су  повезани  на  основну  саобраћајну  мрежу  коју  чине  постојећи  државни  пут  ІБ-12. Ова  
основна  мрежа  се  налази  ван  обухвата  Плана . Садашње  саобраћајно  оптерећење  је  мало, а  
саобраћајна  инфраструктура  је  на  најмањем  могућем  нивоу  јер  се  она  састоји  од  
једнотрачних  земланих  путева. 

На  обухваћеном  простору  се  не  одвијајавни  градски  превоз , нити  постоје  изграђене  
бициклистичке  стазе  и  тротоари . 

Планирано  решење  саобраћајне  мреже  заснива  се  пре  свега  на  постојећој  и  
планираној  саобраћајној  мрежи  из  суседних  планских  докумената  и  планова  вишег  реда . 

Саобраћајнице  у  оквиру  Плана  су  повезане  на  основну  саобраћајну  мрежу  коју  ће  чинити  
планирани  продужетак  Улице  Паје  Радосавлевића  која  ће  повезивати  обухваћени  простор  
са  постојећим  државним  путем  јБ-12 и  Темеринским  путем  односно  са  државним  путем  
IIА  реда  ознаке  100 (Хоргош  - Суботица  Бачка  Топода  - Мали  иђош  - Србобран  - Нови  
Сад  - Сремски  Карловци  - Инђија  Стара  Пазова  - Београд), (у  далем  тексту: државни  
пут  јјА-100), а  који  се  гіалазе  на  ободу  обухваћеног  простора . 

Регулациона  пјирина  продужетка  Улице  Паје  Радосавлевића , која  по  свом  рангу  
спада  у  примарне  саобраћајницеје  30 м  и  састоји  се  од  2+2 саобраћај uе  траке  ширине  3 м, 

са  средишњим  разделним  острвом  ширине  4 м. Поред  коловоза , ова  улица  садржи  и  
обостране  бициклистичке  стазе  и  тротоаре  ширине  2 м. Ова  улица  има  улогу  сабирног  
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правца  и  њена  улога  је  да  разводи  саобраћај  на  главне  правце  секундарне  саобраћајне  
мреже . 

Ширине  регулација  главних  праваца  секундарних  саобраћајница  су  25 гп, са  
коловозом  ширине  б  nі, обостраним  или  једностраним  бициклистичким  стазама  њирине  
2 м  и  обостраним  тротоарима  ширине  2 или  2,5м. 

Ширине  регулација  осталих  секундарних  улица  су  20 м, коловоза  6 м, обостраних  
тротоара  2 или  2,5 м. Бициклистичке  стазе  се  налазе  у  неким  улицама, а  мрежа  
бициклистичких  стазаје  дефинисана  на  графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  површина, 
саобраћаја , регулације  и  нивелације , у  размери  1:2500. 

На  местима  укрштања  четири  улична  правца, где  се  очекују  подједнака  саобраћајна  
оптерећења  са  сваког  крака, треба  изградити  модерне  кружне  раскрснице  које  су  безбедније  
и  јефтиније  у  експлоатацији . Ове  раскрснице  није  потребно  опремати  светлосном  
саобраћајном  сигнализацијом  и  могу  се  реализовати  иако  нису  уцртане  на  графичком  
приказу . 

На  местима  укрштања  трокраких  споредних  улица  најчешће  треба  изградити  
класичне  трокраке  раскрснице , јер  се  на  њима  не  очекује  веће  саобраћајно  оптерећење . 

Јавни  превоз  

Поред  могућности  одвијања  аутомобилског , у  неким  улицама  створени  су  услови  и  
за  одвијање  аутобуског  (јавног) саобраћаја . Планира  се  одвијање  градског  јавног  
аутобуског  саобраћаја  дуж  улица  у  којима  су  планиране  и  бициклистичке  стазе . Такође  је  
могуће  извести  аутобуске  нише  тамо  где  то  просторни  и  саобраћајни  услови  дозво.њавају, 
иако  оне  нису  уцртане  у  графичком  приказу  број  3 ,,План  регулације  површина  јавне  
намене . Висина  пешачких  платформи  које  опслужују  аутобуска  стајалишта  морају  бити  
18 см  у  односу  на  коловоз . Њихова  минимална  ширина  је  1,5 м. Могуће  је  дефинисање  
трасе  линије  јавног  градског  превоза  унутар  обухваћеног  простора, у  складу  са  плановима  
развоја  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад  и  потребама  простора . 

Бициклистички  и  псшачки  саобраћај  

У  оквиру  попречних  профила  улица  планирају  се  тротоари  и  бициклистичке  стазе  
обострано , или  једнострано , у  зависности  од  ширине  улице . На  појединим  местима  су  
планирани  и  пепіачко-бициклистички  пролази  који  треба  да  обезбеде  повоЈЂније  услове  за  
ту  врсту  учесника  у  саобраћају . 

Афирмација  бициклистичког  саобраћаја  треба  да  буде  у  інто  ширем  обиму, како  би  
се  овај  вид  превоза  што  више  популаризовао . Планом  се  остав.ња  могућност  изградње  
тротоара  и  бициклистичких  стаза  иако  ове  саобраћајне  поврњине  нису  уцртане  у  
графичком  приказу  број  3 ,,План  регулације  поврњина  јавне  намене , или  у  каракте -
ристичном  попречном  профилу. Услов  за  реализацију  је  да  су  испуњени  сви  саобраћајни  
услови  са  становишта  законске  регулативе  и  максимално  задржавање  и  заштита  постојећег  
квалитетвог  дрвећа . 
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Паркирање  

На  обухваћеном  простору  стационарни  саобраћај  се  углавном  решава  на  
појединачним  грађевинским  парцелама , па  се  паркирање  возила  не  планира  у  оквиру  
уличног  профила . 

Реализацију  планираних  пословних  објеката  мора  да  прати  изградња  саобраћајних  
површина  и  комуналне  инфраструктуре , а  нарочито  паркинг  простора . Паркирање  возила  
за  сопствене  потребе  власници  објеката  по  правилу  обезбеђују  на  грађевинској  парцели  
изван  површине  јавног  пута, а  број  паркинг  места  зависи  од  намене  објеката . 

Табела  број  2: Нормативи  за  пајжирање , у  екладу  еа  планираном  наменом  објеката  

Објекти  Тип  објскта  Јединица  мере  
Једно  

паркинг  
меето  на: 

Становање  
- вишеетажна  зграда  ван  блока  м2  65-85 
- П+1 породични  Стан  

Администрација , 

индустрија , 
занатство , 
образовање , 
рекреација  

- управно -административни  објекат  
м2  

запослен  
40-60 
5-7 

- комунална  предузећа  
м2  

запослен  
25-35 
3-5 

- агенције  
м2  

запослен  
25-35 
3-5 

- пословни  простор  
м2  

запослен  
45-60 

7-9 

- банке, поште  
м2  

запослен  
30-45 
5-7 

- основне  школе, обданишта  ијасле  Ученика  7-12 

- средње  и  стручне  школе  Ученика  10-15 

- универзитети  студенти  5-10 

- позоришта , биоскопи , концертне  
дворане  

Седишта  5-10 

- објекти  за  велике  зборове  Седишта  3-8 

- спортскиобјекти  
гледалаца  
премамакс . 
капацитету  

8-12 

- библиотека  м2  30-45 

- пословањесекундарноги  
терцијарног  сектора  привреде  

м2  
запослен  

100-150 
15-50 

- електро-сервис  
м2  

запослен  
30-60 
4-6 

- занатске  радње  
м2  

запослен  
60-80 
3-5 

- магацини  и  складишта  запослен  3--5 

- робне  куће  
м2  

запослен  
100-50 
25-60 

- супермаркети  м2  50-80 
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Продавнице  
- мешовита  трговина  м2  20-40 

- млекара, продавница  хлеба  м2  30-60 
- посластичарница  м2  20-30 
- дуван, новине  м2  20-30 
- пијаца  тезга  4-6 
- техничкароба  м2  25-50 

Угоститењски  
Објекти  

- ресторан , гостионица , кафана  седишта  8-12 
- диско  клуб  столови  3-5 

- хотели  А  и  Б  категорије  
собе  3-5 

кревети  5-8 

Здравствени  
Објекти  

- болнице  
м2  

запослени  
кревети  

40-100 
5-10 
7-20 

- амбуланте  м2  
запослени  

30-70 
3-7 

- апотека  м2  30-45 
-домовизастаре  кревети  5-10 

Нове  саобраћајнице  су  дефинисане  осовинским  тачкама  како  је  то  приказано  на  
графичком  приказу  број  3 ,,План  регулације  површинајавне  намене . 

На  графичком  приказу  број  3 дати  су  сви  технички  елементи  који  дефинишу  
саобраћајне  објекте  у  простору , а  самим  тим  и  услови  и  начини  за  прикњучење  нових  
објеката  на  постојсћу  и  планирану  мрежу  саобраћајница . 

3.2. Водна  инфраетруктура  

Снабдевање  водом  

Снабдевање  водом  обухваћеног  подручја, биће  решено  преко  планиране  примарне  
и  секундарне  водоводне  мреже, а  све  у  оквиру  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 

Примарна  водоводна  мрежа  изграђена  је  дуж  државног  пута  јБ-12, профилима  е  
225 и  350 мм  и  служиће  као  главни  доводник  воде  за  обухваћени  простор . 

Планирана  примарна  водоводна  мрежа  реализоваће  се  дуж  Улице  Пајс  
Радосавњевића  са  профилом  200 мм  и  повезаће  се  на  постојећу  примарну  водоводну  
мрежу  дуж  државног  пута  јБ-12. 

Планирана  секундарна  водоводна  мрежа  реализоваће  се  у  свим  новопланираним  
улицама, са  профилима  100 и  е150 мм. 

Планирана  водоводна  мрежа  задовоњиће  потребе  за  санитарном  водом. 
Потребе  за  технолошком  водом , која  не  захтева  санитарни  квалитет, могуће  је  

задовоњити  захватањем  из  подземња . 
Потребе  за  водом  планираног  садржаја  као  што  је  аква  парк  решаваће  се  независно  

од  водоводног  система  Града  Новог  Сада. Аква  парк  се  може  снабдети  санитарном  водом  
само  за  потребе  посетилаца  у  смислу  воде  за  пиће  и  тоалете . За  све  остале  објекте  унутар  
аква  порка  вода  ће  се  обезбеђивати  из  подземња  преко  буњених  бунара, уз  редовну  
контролу  квалитета . У  колико  подземна  вода  по  свом  хемијском  саставу  не  задовоњава  
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потребне  параметре  да  би  се  директно  користила  у  објектима  аква  парка, потребно  ју  је  
претходно  третирати  на  одговарајућсм  уређају . 

Услове  и  режим  захватања  подземне  воде  прибавити  од  надлежног  органа, а  везано  
за  експлоатацију  минералних  сировина  и  рудног  богатства . 

Одвођење  отпадних  и  атмосферскііх  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  сепаратно . 
Отпадне  воде  обухваћеног  простора  биће  оријентисане  ка  планираном  централном  

пречистачу  отпадних  вода  ,,Роков  поток  у  Петроварадину . 
дуж  државног  пута  јБ-12 у  току  је  реализација  колектора  отпадних  вода, који  ће  

бити  реципијент  отпадних  вода, са  простора  обухваћеног  овим  планом . 
Планирана  примарна  канализациона  мрежа  отпадних  вода  реализоваће  се  у  Улици  

Паје  Радосавњевића  са  профилом  400 мм. 
Планирана  секундарна  канализациона  мрежа  изградиће  се  у  свим  постојећим  и  

планираним  улицама , биће  профила  од  ® 250 до  ® 300 мм  и  оријентисаће  се  на  планирану  
примарну  канализацију  отпадних  вода . 

Мањи  део  отпадних  вода  са  западног  дела  простора , биће  оријентисан  ка  постојећем  
канализационом  систему  насења  Мали  Београд  Велики  Рит. 

Кроз  израду  пројектно  техничке  документације  прецизно  ће  се  утврдити  капацитети  
планиране  канализационе  мреже, те  су  у  том  смислу  могућа  мања  одступања  од  профила  
датих  Планом . 

Имајући  у  виду  да  је  терен  изразито  равничарски , и  да  се  постижу  знатне  дубине  
укопавања, Планом  се  предвиђа  изградња  црпних  станица  шахтног  типа. Црпне  станице  ће  
се  рализовати  у  регулацији  улице! 

Квалитет  отпадних  вода  које  се  могу  упустити  у  канализациони  систем  мора  бити  
на  нивоу  кућних  отпадних  вода, односно , квалитет  отпадних  вода  које  се  могу  угіустити  у  
канализациони  систем  дефинисаће  надлежно  комунално  предузеће , посебним  условима . У  
супротном , отпадне  воде  које  не  задовоњавају  квалитет , морају  се  претходно  третирати , 

односно , пречистити  до  прописаног  квалитета , а  пре  упуштања  у  јавну  канализацију . 

до  изградње  планиране  канализационе  мреже, Планом  се  оставња  могућност  да  се  
отпадне  воде  решавају  преко  водонепропусних  септичких  јама  на  nарцелама  корисника . 

Посебно  се  инсистира  на  водонепропусности  септичкихјама , да  не  би  дошло  до  загађења  
подземних  слојева . Септичке  јаме  треба  поставити  минимално  3 м  од  границе  суседних  
парцела . 

Планом  се  предвиђа  одвођен)е  атмосферских  вода  преко  затвореног  канализационог  
система, за  атмосферске  воде, са  оријентацијом  према  отвореним  каналима  који  
функционишу  у  склопу  мелиорационог  слива  

Простор  је  тако  планиран  да  се  постојећа  отворсна  каналска  мрежа  задржи  у  највећој  
мери. Зацевњења  се  предвиђају  само  на  местима  укрштања  отворених  канала  и  
саобраћајница . Једини  канал  који  се  Планом  не  задржаваје  канал  Економија ! 

У  цињу  контролисаног  испуштања  атмосферских  вода, максимална  количина  
атмосферских  вода  која  се  може  директно  упустити  у  планирану  уличну  атмосферску  
канализацију, ограничава  се  на  Q=30 !/ѕlha ca водонепропусних  површина  (кровови  и  
манипулативне  површине) при  прорачуну  са  количином  која  одговара  двадесетоминутној  
киши  повратног  периода  две  године  - усвојити  120 !Іѕ!ha. 
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Атмосферске  воде, преко  Q=3О  1/ѕ/ha, морају  се  ретензионирати  у  оквиру  комплекса  
и  временски  одложено  испуштати  у  канализациони  систем . 

У  канализациону  мрежу  атмосферских  вода, односно, отворену  мелиорациону  
мрежу, не  смеју  се  упуштати  атмосферске  воде  које  не  одговарају  минимално  11 класи  
квалитета  воде  водотока . 

У  одењку  8. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА, пододсњак  8.4. Правила  за  опремање  простора  
инфраструктуром , подтачка  8.4.2. Правила  прикњучења  водне  инфраструктуре , у  делу  
,,Водни  услови  детањније  су  дефинисани  услови  по  питању  мелиорационих  канала, 

њихове  заштите , одржавања, упуштања  вода  и  друго . 
Имајући  у  виду  да  је  Планом  предвиђено  насипање  терена, а  да  на  терену  постоје  

отворени  канали  који  се  Планом  задржавају, насипање  се  мора  тако  извести  да  се  не  
поремети  функционисање  канала, као  и  да  се  омогући  његово  несметано  одржавање . Из  тог  
разлога  осим  заштитног  појаса  канала, којије  дефинисан  од  стране  Јавног  водопривредног  
предузећа  ,,Воде  Војводине  који  износи  5 м, планира  се  минимална  удањеност  грађевинске  
линије  објекта  од  границе  парцеле  канала  на  раздањини  од  10 м. 

Одбрана  од  поплава  

У  оквиру  подручја  обухваћеног  Планом  нема  објеката  за  одбрану  од  поплава, 
међутим  уз  јужну  границу  Плана, реализован  је  секундарни  одбрамбени  насип  
,,Новосадски . 

У  цињу  његовог  несметаног  функционисања  планиран  је  заштитни  појас  ширине  
10 м, мерено  од  ножице  насипа , 

Подземнс  воде  

Меродавни  нивои  подземне  воде  су: 

-максимални  ниво  подземне  водеје  око  76,20 м.н.в. 
-минимални  ниво  подземне  водеје  око  73,50 м.н.в. 

Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземних  водаје  северозапад -
југоисток , са  смером  пада  премајугоистоку . 

3.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система . Основни  објекат  за  снабдевање  потрошача  биће  
трансформаторске  станице  (у  дањем  тексту: ТС) 110/20 kV ,,Нови  Сад  9  и  ТС  110/20 kV 
,,Римски  Шанчеви . Од  ових  ТС  ће  полазити  20 kV мрежа  до  ТС  20/0,4 kV, a од  ових  ТС  ће  
полазити  мрежа  јавног  осветњења  и  нисконапонска  0,4 kV мрежа  до  објеката, чиме  ће  се  
обезбедити  квалитетно  и  поуздано  снабдевање  електричном  енергијом  свих  потрошача  на  
подручју . 
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У  наредном  временском  периоду  очекује  се  привођење  намени  неизграђеігог  
простора, што  ће  довести  до  изградње  ноВих  ТС  20/0,4 kV. Нове  ТС  се  могу  градити  као  
слободностојећи  објекти  на  парцелама  свих  намена, у  складу  са  важећом  законском  и  
техничком  регулативом . Нове  ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  nословних  објеката, у  
приземњу  објекта . Не  планира  се  изградња  нових  ТС  на  угловима  парцела  које  се  налазе  уз  
раскрснице  саобраћајница , осим  у  изузетним  случајевима  (ако  је  парцела  за  ТС  већ  
формирана  или  ако  не  постоје  друге  просторно -техничке  могућности ). Свим  ТС  потребно  
је  обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  3 м  (и  висине  минимално  3,5 м, у  случају  
постојања  пасажа) ради  обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . Све  ТС  ће  
се  повезати  на  постојећу  и  нову  20 kV мрежу  која  ће  се  градити  подземно . У  регулацијама  
планираних  саобраћајница  планира  се  изградња  инсталације  јавног  осветњења . 

Све  електроенергетске  објекте  и  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  
планираних  објеката  ипи  инфраструктуреје  потребно  изместити  уз  прибавњање  услова  од  
.,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд, Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

У  попречним  профилима  свих  улица  планирани  су  независни  коридори  за  пролаз  
електроенергетских  каблона . 

Преко  подручја  прелазе  трасе  110 kV далековода  који  је  у  власништву  
,,Електромрежа  Србије  Ад: 

1. 110 kV број  1005 ТС  ,,Нови  Сад  3 - ТЕ-ТО  ,,Нови  Сад ; 
2. 110 kV број  176!! ТС  ,,Нови  Сад  3 - ТС  ,,Нови  Сад  9; 

з. iio кv број  176/3 ТЕ-ТО  ,,Нови  Сад — ТС  ,,Нови  Сад 4; 
4. 110 kV број  175 ТС  ,,Нови  Сад  3 - ТС  ,,Нови  Сад  4 

Према  условима  прибавњеним  од  ,,Електромрежа  Србије  Ад, у  обухвату  Плана, 
као  и  у  непосредној  близини  обухвата  Плана  није  планирана  изградња  електроенергетске  
инфраструктуре  која  би  била  у  власништву  ,,Електромрежа  Србије  Ад. 

У  случају  градње  испод  или  у  близини  далековода  потребна  је  сагласност  
,,Електромре ?ка  Србије  Ад, при  чему  важе  следећи  услови : 

- сагласност  се  даје  на  елаборат  који  инвеститор  планираних  објеката  треба  да  
обезбеди , а  који  израђује  овлашћена  пројектна  организација ; 

- садр?кај  елабората  и  мере  које  се  прописују  приликом  пројектовања  и  пре  и  за  време  
извођења  радова  прописује  власник  инсталације , а  на  основу  важећих  закона, 
правилника  и  техничких  прописа . 

Претходно  наведени  услови  важе  приликом  израде : 

- елабората  о  могућностима  градње  планираних  објеката  у  заштитном  појасу  
далековода ; заштитни  појас  далековода  износи  25 м  са  обе  стране  далековода  
напонског  нивоа  110 kV од  крајњег  фазног  проводника ; 

- елабората  утицаја  далековода  на  потенцијалн Q планиране  објекте  од  
електропроводног  материјала ; овај  утицај  на  цевоводе , у  зависности  од  насењености  
подручја , потребно  је  анализирати  на  максималној  удањености  до  1000 м  од  осе  
далековода ; 
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елабората  утицаја  далековода  на  телекомуникационе  водове  (не  треба  ако  су  у  
питању  оnтички  каблови); овај  утицај , у  зависности  од  специфичне  отпорности  тла  
и  населености  подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  удањености  до  
3000 nі  од  осе  далековода  у  случају  градње  телекомуникационих  водова . 

У  близини  далековода , а  ван  заштитног  нојаса, потребно  је  размотрити  могућност  
градње  планираних  објеката  у  зависности  од  индуктивног  утицаја  на: 

- потенцијалне  планиране  објекте  од  електро nроводног  материјала  и  
- потенцијалне  планиране  телекомуникационе  водове  (ово  није  неопходно  ако  се  

користе  оптички  каблови). 

Предвидети  мере  попут  сопствених  и  колективних  средстава  загптите , галванских  
уметака  чији  је  изолациони  ниво  виши  од  граничних  вредности  утицаја, изоловање  
надземних  делова  пластичним  омотачима  и  слично . 

Уколико  постоје  метални  цевоводи , у  зависноти  од  населености  подручја , потребно  
је  анализирати  индуктивни  утицај  на  максималној  удалености  од  1000 м  од  осе  далековода . 
Индуктивни  утицај , у  зависности  од  специфичне  отгіорности  тла  и  населености  подручја, 
потребноје  анализирати  на  максималиој  удањености  од  3000 м  од  осе  далековода , у  случају  
градње  телекомуникационих  водова . 

У  случају  да  се  из  Елабората  утврди  колизија  далековода  и  планирапих  објеката  са  
пратећом  инфраструктуром  и  уколико  се  утврди  јавни  (општи) интерес  планианог  објекта  
и  достави  nanor мера  за  измештање  (рекострукцију  или  адаптацију ) од  стране  надлежних  
органа, потребно  је  да  се: 

- приступи  склапању  Уговора  о  пословно -техничкој  сарадли  ради  регулисања  
међусобних  права  и  обавеза  између  ,,Електромрежа Ад  и  свих  релевантних  
правних  субјеката  у  реализацији  пројекта  адаптације  или  реконструкције  
далековода ; 

- о  трошку  инвеститора  планираних  објеката  потребно  је  да  се  уради  техничка  
документација  за  адаптацију  или  реконструкцију  и  достави  ,,Електромрека  Србије  
Ад  на  сагласност; 

- о  тро iлку  инвеститора  планираних  објеката, евентуална  адаптација  или  
реконструкција  далековода  (односно  отклањање  свих  колизија  констатованих  
Елаборатом ) потребна  је  да  се  изврши  пре  почетка  било  каквих  радова  на  
планираним  објектима  у  непосредној  близини  далековода ; 
пре  почетка  било  каквих  радова  у  близини  далековода  nотребноје  о  томе  обавестити  
представнике  ,,Електромрежа  Србије  Ад. 

У  постојећим  коридорима  далековода  се  могу  изводити  санације , адаптације  и  
реконструкције  због  нотреба  интервенција  или  ревитализације  система . 
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Снабдевањс  топлотном  енсргијом  

Подручје  обухваћено  Плаком  ће  се  снабдевати  ТоплоТноМ  енергијом  из  градског  
гасификационог  система, локалних  топлотних  извора  и  обновњивих  извора  енергије . 

Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  вршити  са  Главне  мернорегулационе  
гасне  станице  (ГМРС) ,,Нови  Сад  І  која  се  налази  јужно  изван  подручја . Планирани  
пословни  комплекси  ће  се  снабдевати  гасом  са  постојеће  или  планиране  мреже  средњег  
притиска  изградњом  прикњучка  и  сопствених  мерно-регулационих  станица  (МРС). Од  
МРС  ће  се  градити  нископритисна  мрежа  до  објеката . Око  постојећег  гасовода  средњег  
притиска  дефинисанје  заштитни  појас  ширине  З  nі  лево  и  десно  од  осе  гасовода  у  коме  није  
дозвоњена  изградња  објеката  супраструктуре . Приликом  изградње  МРС  и  гасоводне  мреже  
потребно  је  придржавати  се  свих  важећих  правилника  и  техничких  услова  које  се  односе  
на  цеви  под  притиском . 

Све  термоенергетске  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  планираних  
објеката  или  инфраструктуре  је  потребно  изместити  уз  прибавњање  услова  од  надлежног  
дистрибутера . 

Оставња  се  могућност  пословним  комплексима  да  се  снабдевају  из  локалних  
топлотних  извора, уз  употребу  погонског  енергента  који  не  утиче  штетно  на  животну  
средину . 

Обновњиви  извори  енергије  

На  обухваћеном  подручју  постоји  могућност  коришћења  обновњивих  извора  
енергије . 

Соларна  енергија  

Пасивни  соларни  системи  

дозвоњава  се  доградња  стакленика , чија  се  површина  не  рачуна  код  индекса  
изграђености  и  индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  побоњшава  енергетска  ефикасност  
објекта . Код  објеката  свих  намена  на  фасадама  одговарајуће  оријентације  поред  стакленика  
дозвоњава  се  примена  осталих  пасивних  система  - ваздушних  колектора , Тромб-
Мишеловог  зида  и  сл. 

Активни  соларни  сuстемu 

Соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  употребу  могу  се  
поставњати  под  следећим  условима : 

- постојећи  и  планирани  објекти  - на  кровним  површинама  и  фасадама  главног, 
помоћног, економског  објекта  и  сл . дозвоњава  се  поставњање  соларних  система ; 

- површине  јавне  намене  - на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  потребе  
видео-надзора , за  осветњење  рекламних  паноа  и  билборда, за  саобраћајне  знакове  и  
сигнализацију  дозвоњава  се  поставњање  фотонапонских  панела . 



Енергија  биомасе  

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

Постројења  за  производњу  електричне  и  топлотне  енергије  из  биомасе  или  у  
комбинацији  са  другим  ОИЕ  могу  се  градити  у  оквиру  пословно -производних  комплекса . 
3а  изградњу  оваквих  објеката  обавезна  је  израда  урбанистичког  пројекта . Такође  је  
обавезна  израда  процене  утицаја  на  животну  средину . 

Хидро  и  (Хидро) Геотермална  енергија  

Системи  са  тоnлотним  пумпама  могу  се  поставњати  у  сврху  загревања  или  хлађења  
објеката . Ако  се  поставњају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, могу  се  поставњати  
иск.њучиво  на  парцели  инвеститора . У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  лица) 
потребно  је  прибавити  сагласност  надлежног  органа . Обавезно  је  извести  упојне  бунаре. 
Није  дозвоњено  упуштање  воде  у  канализадиони  систем  или  изливање  на  отворене  
површине . 

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

3.4. Мере  енергетске  ефикасноети  изградње  

Ради  повећања  енергетске  ефикасности , приликом  пројектовања , изградње  и  
касније  експлоатације  објеката, као  и  приликом  опремања  енергетском  инфраструктуром , 
потребноје  nрименити  следеће  мере: 

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

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

- 
у  инсталацијама  осветњења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  декоративне  
расвете  употребњавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела; 

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

- поставњати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе ) као  
фасадјіе  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозвоњавају ; 

- размотрити  могућност  поставњања  кровних  вртова  и  зелених  фасада , као  и  
коришћење  атмосферских  и  отпадних  вода; 

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

- поставњати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  на  јавним  и  осталим  површиuама  
предвиђеним  за  паркирње  возила . 
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Објекти  високоградње  морају  бити  гіројектовани , 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  употребне  дозволе . 

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

3.5. Елсктровскс  комуникације  

Обухваћено  подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  
комуникација . 

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  у  цилу  пружања  нових  
сервиса  корисницима . Планира  се  и  дале  поставњање  мултисервисних  платформи  и  друге  
опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже . Улични  кабинети  се  могу  
поставлати  на  осталом  землишту , као  и  најавној  површини , у  регулацијама  постојећих  и  
планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  техничке  могућности . 
Уколико  се  поставлају  на  јавној  површини , потребно  је  да  буду  на  постојећим  или  
планираним  трасама  водова  електронских  комуникација . Удаленост  ових  уређаја  од  
укрштања  путева  треба  да  износи  минимално  20 м  од  осовине. Уколико  се  кабинети  
поставлају  на  осталом  грађевинском  земЈLишту, потребно  имје  обезбедити  колски  приступ  
піирине  минимално  3 м. Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  u Wі-Fі  приступних  
тачака, као  и  поставњање  система  за  видео-надзор, у  оквиру  регулација  површина  јавне  
намене  (на  стубовима  јавне  расвете, семафорима , рекламним  паноима  и  сл.) и  у  оквиру  
осталих  површина  (на  објектима ). 

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

Планира  се  дале  проширење  капацитета  у  постојећој  мрежи  (оптички  каблови  Нови  
Сад  - Нови  Београд  и  Нови  Сад  - Шајкаш ). Паралелно  са  постојећим  и  планираним  
нафтоводима  и  продуктоводима  извести  и  оптичке  каблове  за  систем  дањинског  надзора  и  
управњања  и  системе  катодне  заштите . 

Подручје  у  обухвату  Плана  nокрива  емисиона  станица  Црвени  чот, са  координатама  
450093.96N 1904240.02 Е. 

Планира  се  потпуна  покривеност  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  свих  
надлежних  оператера . 

На  подручју  је  могуће  поставлати  системе  мобилне  телефоније  уз  поштовање  
следећих  услова : 

антенски  системи  са  микро-базним  станицама  мобилне  телефоније  се  могу  
поставњати  у  оквиру  регулације  површинајавне  намене  (на  стубовејавне  расвете, 
семафорске  стубове  и  сл.), уз  сагласност  управлача  јавним  земњиштем  и  
власника  објекта  на  који  се  поставња  (стуба); 
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антенски  системи  са  базним  станицама  мобилне  телефоније  могу  се  поставњати  
на  кровне  и  горње  фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  
Тих  објеката ; 
антенски  системи  мобилне  телефоније , као  и  осталих  електронских  комуникација , 
могу  се  поставњати  на  антенске  стубове  на  парцелама  намењеним  пословању  уз  
обавсзну  сагласност  власника ; базне  станице  поставЈЂати  у  подножју  стуба, уз  
изградњу  оптичког  гіриводног  кабла  до  базне  станице ; 
агітенске  системе  поставњати  уз  поіптовање  свих  правилника  и  техничких  
препорука  из  ове  области ; 
укопико  се  у  близини  налазс  стубови, односно  локације  других  оператера , 

размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 
обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система, а  посебно  утицај  на  обли)кње  објекте  становања  који  
се  налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  антенски  систем ; 
за  поставњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишЈЂење  
надлежне  управе . 

4. плАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  

Рационалан  начин  озелењавања , једноставан  концепт  и  начин  обликовања  треба  да  
буду  основа  за  планирање  и  подизање  зеленила  на  обухваћеном  подручју . 

На  простору  у  обухвату  Плана, зеленило  ће  бити  заступњено  у  виду  линеарног  
зеленила  - дрвореда , заштитног  зеленила, уређене  зелене  површине , урбаних  башти  и  
зеленила  у  оквиру  сваког  појединачног  комплекса . 

Све  саобраћајнице  треба  да  прате  дрвореди , у  зависности  од  њихове  ширине . 
дрворедс  формирати  од  високе  лишћарске  вегетације  и  поставити  према  садржају  
попречних  профила  саобраћајница . У  улицама  )КИХ  регулација  препоручује  се  садња  
форми  мањег  пречника  крошњи, како  би  се  саобраћај  несметано  одвијао  (стубасти  или  
пирамидални  граб, пирамидални  ликвидамбар  и  сл .) . Такође , у  улицама  где  је  подзмена  
инфраструктура  густо  распоређена , планирати  бињне  всте  са  неагресивним  кореновим  
системом  који  се  развија  више  у  дубини  него  у  ширину. Ако  су  паркинг-простори  
предвиђени  у  оквиру  регулације  улица, стабла  поставити  иза  сваког  четвртог  паркинг-
места. 

Избор  бињака  у  ове  сврхе, у  највећој  мери  је  подређен  условима  средине, јер  у  
најтежим  условима  могу  да  егзистирају  само  поједине, специфичне  бињне  врсте. због  
веома  тешких  услова  у  којима  бињке  расту, увек  се  боње  одржавају  групе  бињака  него  
појединачна  стабла. 

Уређену  зелену  површину  формирати  у  пејзажном  стилу . С  обзиром  на  то  да  је  
велики  део  површине  испод  енергетског  коридора , није  дозвоњена  садња  високе  
вегетације . Приликом  уређсња  ове  зелене  површине  користити  ниско  декорагивно  шибње  
у  комбинацији  са  цветницама , украсним  травама  и  средње  високим  шибЈЂем  обликованим  
у  форми  дрвенастих  врста. 
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По  ободима  комплекса  обавезна  је  поставка  зеленог  заштитног  појаса. Паркинг-
просторе  наткрити  стаблима  листопадног  дрвећа  формиране  крошње  за  возила  високе  
каросериј  е. 

Заступњеностзелених  површина  на  комплексу /парцелије  минимално  25 %, од  тога  
60 % високог  зеленила . 

Услужни  простори  за  занатство  и  угоститењство  треба  да  буду  укомпоновани  са  
декоративним  зеленилом . 

Слободне  просторе  попунити  декоративним  листопадним  и  четинарским  дрвећем . 
Овом  вегетацијом  нагласити  улазе  и  прилазе  комплексима  и  управним  објектима . Где  не  
постоји  могућност  садње  дрвећа, могућа  је  поставка  озелењених  жардињера , цветних  
стубова  и  сл. 

Вегетацијско  и  просторно  одвајање  је  од  нарочитог  значаја  како  у  самом  комплексу , 
тако  и  од  околних  садржаја . 

Заштитни  појас  планира  се  према  насењу  Мали  Београд  - Велики  рит, и  биће  
поставлен  уз  новопланирану  саобраћајницу  и  мелиоративног  канала  на  западном  делу  
гіростора . Заштитно  зеленило  планира  се  у  функцији  заштите  насења  од  штетних  утицаја  
околине  (производних  комплекса ) и  треба  га  формирати  у  пејзажном  стилу, од  високих  
стабала  дрвећа  у  више  редова. У  оквиру  њега  могу  се  укомпоновати  nешачке  и  трим  стазе, 
простори  за  седење  и  сл. 

У  зони  заштите  енергетског  коридора  забрањенаје  садња  високе  вегетације . 
Заіптитно  зеленило  са  дрворедима  уз  саобраћајнице  треба  да  буде  веза  са  осталим  

категоријама  зеленила  у  граду. 

5. МЕРЕ  И  услови  ОЧУВАЊА  ПРИРОДНИХ  И  кУлТУРНих  ДОБАРА  

5.1 Мере  очувања  природних  добара  

У  обухвату  Плана  нема  заштићених  природних  добара . 
Пронађена  геолошка  и  палеонтолошка  документа  (фосили , минерали , кристали  и  

др.) која  би  могла  представлати  заштићену  природну  вредност, налазачје  дужан  да  пријави  
надлежном  министарству  у  року  од  осам  дана  од  дана  nроналаска , и  предузме  мере  заштите  
од  уништења , оштећивања  или  крађе . 

5.2. Мере  очувања  културних  добара  

На  подручју  обухваћеном  овим  планоМ  нема  података  о  културним  добрима , 
добрима  која  уживају  претходну  заІптІ1ту, нити  ііознатих  јјокалитета  са  археолошким  
садржајем . 

У  складу  са  одредбама  Закона  о  културним  добрима  (,,Службени  гласник  Рс , бр. 
71/94, 52/1 1 - др. закони , 99/1 1 - др. закон  и  6/20 др  закон), извођач  радова  је  дужан  да  
ако  у  току  извођења  грађевинских  и  других  радова  наиђе  на  археолошка  налазишта  или  
археолоіпке  предмете,  одмах  без  одлагања  прекине  радове  и  обавести  надлежни  завод  за  
заштиту  споменика  културе  и  да  предузме  мере  да  се  налаз  не  уништи  и  не  оштети  и  да  се  
сачува  на  месту  и  у  положају  у  коме  је  откривен . 
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б. МЕРЕ  и  услоВи  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

6.1. Иижењерско-геолошки  и  прироДНи  услови  

На  основу  инжењерско -геолошке  карте  на  простору  у  обухвату  Плана  заступлене  
су  следеће  категорије  терена  према  погодности  за  изградњу: 

- терен  средње  погодан  за  градпу; оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  
1--2 kg/см2; могућа  градња  лаких  објеката, уобичајених  конструкција ; 

- терен  непогодан  за  градњу ; оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  
1,5-0,5 kg/см2; могућа  градња  лаких  објеката, неосетњивих  на  слегање ; и  

- терен  врло  непогодан  за  градњу; оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  
0,5 kg/см2; терен  неупотребњив  за  градњу . 

Литолошка  класификација  и  погодност  терена  за  изградњу  

Литолошку  класификацију  чине: 

- старији  речни  нанос; глиновито  песковит ; до  извесног  степена  консолидован , 
- седименти  старих  бара  и  мочвара ; богати  органским  материјама; фино  песковити  
и  глиновити ; врло  стишњиви  и  

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

Педолошка  етруктура  

3аступњени  типови  земњишта  на  простору  у  обухвату  Плана  су: 

- чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седиментима  - излужени ; 
- чернозем  на  алувијалном  наносу  - карбонатни ; 
- алувијално  землиште  (Флувисол ) - иловасто , и  
- ритска  црница  (Хумоглеј ) - карбонатна . 

Природни  уелови  

Климатске  карактеристике  

Клима  је  умерено-континенталног  типа  са  карактеристикама  субхумидне  и  
микротермалне  климе. Главне  карактеристике  овог  типа  климе  су  топла  и  сува  лета  са  
малом  количином  падавина, док  су  зиме  хладне, са  снежним  падавинама , Пролећни  и  
јесењи  месеци  су  умерено  топли  и  одликују  се  већом  количином  падавина , 

Временска  расподела  падавина  се  карактериіпе  са  два  максимума : јули  72,8 мм/м2  
и  децембар  58,5 мм/м2, и  два  минимума : март  35,3 мм/м2  и  септембар  33,4 мм/м2, при  
чемује  укупна  сума  воде  од  падавина  593 мм/ni2. 

Период  у  којем  се  појавњују  мразни  дани  траје  од  октобра  до  маја. Период  са  
појавњивањем  тропских  дана  траје  седам  месеци  и  то  од  априла  до  октобра . 
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Релативна  влажност  ваздуха  је  у  распону  од  60 до  80 % токоМ  целе  године . 
Најчешћи  ветар  је  из  југоисточног  и  северозападног  правца . Остали  правци  ветра  

нису  посебно  значајни! Јачина  ветра  се  креће  између  0,81 и  1,31 m/ѕ. 

Сеизмичност  

Сеизмичке  карактеристике  условњене  су  инжењерско -геолошким  карактеристикама  
тла, дубином  подземних  вода,  резонаіітним  карактеристикама  тла  и  др.  факторима! 

ПреМа  карти  сеизмичке  рејонизације  подручје  Плана  се  налази  у  зони  осмог  степена  
MCѕ  скале . Утврђен  степен  сеизмичког  интензитета  може  се  разликовати  за  +- 1° MCѕ  
штоје  потребно  проверити  истражним  радовима . 

6.2. Уелови  и  мерс  заштите  и  унапрсђења  животне  средине  

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

Објекти  самог  аква  парка  не  представЈЋају  извор  загађења, нити  опасност  по  
околину, већ  доприносе  побоњшању  квалитета  живота  становника  овог  дела  града. 

Изградњу  објеката  обавезно  је  спровести  у  складу  са  важећим  техничким  
нормативима  за  изградњу , уз  примену  технологија  и  процеса  који  испуњавају  прописане  
стандарде  животне  средине. 

3а  све  пројекте  који  буду  реализовани  у  границама  обухвата  Плана, утврђује  се  
обавеза  преузимања  мера  заштите  животне  средине , а  за  пројекте  који  могу  имати  утицаја  
на  животну  средину  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  гласник  РС , 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  114/08), обавезно  је  покретање  
поступка  процене  утицаја  на  животну  средину . 

На  обухваћеном  простору  није  успоставњен  мониторинг  чинилаца  животне  
средине . 

Мсре  заштите  ваздуха  

Услови  и  мере  за  заштиту  ваздуха  од  загађивања  подразумевају  контролу  емисије , 
успоставњање  мерних  места  за  праћење  аерозагађења , а  у  складу  са  резултатима  мерења  и  
ограничавање  емисије  загађујућих  материја  до  дозвоњених  граница. 

Праћење  и  контрола  квалитета  ваздуха  на  обухваћеном  подручју  обавњаће  се  у  
складу  са  Законом  о  заштити  вазудха  (,,Службени  гласник  

РС
, бр. 36/09 и  10/13), Уредбом  

о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС , 
 бр. 

11/10, 75/10 и  63/13) и  другим  прописима  којима  се  уређује  ова  област . 
Услови  и  мере  за  заштиту  ваздуха  од  аерозагађења  подразумевају  контролу  емисије, 

успоставњање  мерних  места  за  праћење  аерозагађења , озелењавање  простора . 
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Мере  заштите  вода  

Заштита  вода  спроводиће  се  на  основу  Закона  о  водама  (,,Службени  гласник  РС , 

бр. 30/10, 93/12, 10 1/16, 95/18 и  95/18 -др,  закон), Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  
загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр. 
67/1 , 48/12 и  1/16), Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  
и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  
РС  број  50/12), Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  
хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  
(,,Службени  гласник  РС , 

 број  24/14) и  другим  прописима  који  регулишу  ову  област. 
Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  површина  и  

условно  чисте  технолошке  воде  (расхладне ), чији  квалитет  одговара  11 класи  воде, могу  се  
без  пречишћавања  путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије , упуштати  у  
отворене  канале  и  околни  терен. 

За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  површина  (паркинзи) и  технолошке  
отпадне  воде  (од  чишћења  и  прања  објеката ), пре  улива  у  јавну  канализациону  мрежу, 
предвдети  одговарајући  предтретман  (сепаратор  уња, таложник). 

Санитарно -фекалне  воде  и  технолошке  отпадне  воде  Могу  се  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу, а  потом  одвести  на  насењско  или  централно  постројење  за  
пречишћавање  отпадних  вода  (ППОВ), а  у  складу  са  општим  кондептом  каналисања , 
пречишћавања  и  диспозидије  отпадних  вода  на  нивоу  Града  Новог  Сада. 

Све  прикњучне  технолошке  отпадне  воде  морају  задовоњити  прописане  услове  за  
испуштање  у  јавну  канализациону  мрежу, тако  да  се  не  ремети  рад  УПОВ-а, а  у  складу  са  
Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр. 67/1 і , 48/12 и  1/16). 

Мере  заштите  земњишта  

Праћење  параметара  квалитета  земњиштаје  неопходно  како  би  се  спречила  његова  
деградација  услед  продирања  опасних  материја . Земњиште  треба  контролисати  у  сладу  са  
Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земњишту  и  води  
за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  23/94), и  
осталим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

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

Потребно  је  обезбедити  заштиту  земњишта  изградњом  затворене  каналске  мреже . 
Зауњене  опадне  воде  са  паркинга  и  манипулативних  површина  и  платоа  морају  се  
прихватати  путем  таложника, пречистити  и  онда  упустити  у  канализацију . 

Чврсти  и  течни  отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарно -хигијенским  
захтевима . 
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Мере  заштите  од  буке  

На  обухваћеном  просТору  не  очекује  се  значајно  повећање  нивоа  буке  услед  
коришћења  простора , као  ни  изградња  планиране  саобраћајнице  уместо  досадашњих  
атарских  путева . 

Ипак, у  цилу  заштите  од  буке  потребно  је  успоставити  одговарајући  мониторинг, а  
уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозволене  вредности  у  околној  животној  средини  у  
складу  са  3аконом  о  заштити  од  буке  (,,Службени  гласник  Рс , бр. 36/09 и  88/10) 
предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  негативног  утицаја  буке  на  животну  
средину. 

Управњање  отпадом  

С  обзиром  на  то  да  се  очекује  велик  број  корисника  нростора, неопходно  је  
успоставити  ефикасан  систем  управњања  отпадом . 

Поступање  са  отпадом  на  обухваћеном  простору  треба  да  буде  у  складу  са  3аконом  
о  управлању  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 др. закон) 
и  другим  прописима  који  регулишу  ову  област . 

Потребно  је  обезбедити  доволан  број  корпи  за  отпатке  на  улазима  у  комплекс , 
унутар  спортске  хале, унутар  свлачионица , као  и  на  планираним  нешачким  и  поплочаним  
површинама  комплекса . 

Број, врста  nосуде, место  и  технички  услови  за  поставлање  посуда  треба  да  буду  у  
складу  са  Правилником  о  условима  за  поставњање  посуда  за  сакупњање  отпада  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр.  19/1 1 и  7/14). Сакуплање , транспорт  и  одлагање  отпада  на  
територији  Града  Новог  Сада, уређено  је  Одлуком  о  одржавању  чистоће  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  25/10, 37/10 - исправка , 3/1 1 - исправка, 21/11, 13/14, 34/17, 16/8, 
3 1/19 и  59/19) и  Одлуком  о  уређивању  и  одржавању  деnонија  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр.  6/03, 47/06 — др.  одлука  и  13/14). 

Заштита  од  јонизујућег  и  нејонизујуhег  зрачења  

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

Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  успоставити  
систематску  контролу  радиоактивне  контаминације  ?кивотне  средине. 

Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 

- евидентирање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  зрачсњима , 
- обезбеђивање  организационих , техничких , финанскијских  и  других  услова  за  

спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења , 
- вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  и  др . 
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7. МЕРЕ  И  услоВи  ЗАШТИТЕ  Од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  И  дРуГиХ  
НЕСРЕЋА  

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  заштиту  од  елементарних  непогода  (врста  и  количина  атмосферских  падавина , дебњина  
снежног  покривача, јачина  ветра, погодност  терена  за  изградњу, висина  подземних  вода  и  
сл ). 

Мере  заштите  од  елементарних  непогода  обухватају  превептивне  мере  за  
спречавање  непогода  или  ублажавање  њиховог  дејства, мере  које  се  гіредузимају  у  случају  
непосредне  опасности  од  елементарних  непогода , мере  заштите  када  наступе  непогоде  и  
мере  ублажавања  и  отклањања  непосредних  последица  насталих  дејством  непогода  или  
удсса. 

7.1. Мсре  заштитс  од  елсментарних  непогода  

Услед  деловања  природних  сила, постоји  могућност  да  простор  угрозе  елементарне  
непогоде : поплаве  од  споњних  и  унутрашњих  вода, нагомилавање  леда  на  водотоцима , 
земЈbотреси , олујни  ветрови, снежни  наноси , одроњавање  и  клизање  земњишта  и  сличне  
појаве. Са  елементарним  непогодама  се  изједначују  и  следеће  катастрофе , уколико  су  већих  
размера: експлозије , пожари, епидемије , хемијска  и  радиоактивна  загађења  ваздуха, воде  и  
намирница . 

7.2. Мере  заштите  од  землотреса  

Највећи  део  подручја  Града  Новог  Сада  се  налази  у  зони  угроженој  земњотресима  
јачине  8° MCЅ  скале. Ради  заштите  од  потреса  максимално  очекиваног  удара  од  8° MCѕ  
скале, објекти  морају  бити  пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  за  
грађевинске  конструкције  (,,Службени  гласник  РС , бр.  89/19, 52/20 и  122/20). 

7.3. Мсрс  заштите  од  пожара  

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

Ради  заштите  од  пожара, урбанистичко -архитектонским  решењем  омогућава  се  
приступ  ватрогасним  возилима  око  свих  објеката , у  складу  са  Правилником  о  техничким  
нормативима  за  приступне  путеве, окретнице  и  уређене  платое  за  ватрогасна  возила  у  
близини  објекта  повећаног  ризика  од  пожара  (,,Слу)кбени  лист  СРЈ , број  8/95), 
Правилником  о  техничким  нормативима  за  заштиту  индустријских  објеката  од  пожара  
(,,Службени  гласник  РС , 

 број  1/18) и  Правилником  о  техничким  нормативима  за  заштиту  
од  пожара  стамбених  и  пословних  објеката  и  објеката  јавне  намене  (,,Службени  гласник  РС

, број  22/19). 
Омогућава  се  коришћење  постојећих  и  планира  изградња  нових  ватрогасних  

хидраната  у  складу  са  Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  
мреже  за  гашење  пожара  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  3/18). 
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У  складу  са  чл. 3335. 3акона  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  Рс , 
 бр. 

111/09, 20/15, 87/18 и  87/18 - др. закони), инвеститор  мора  прибавити  сагласност  на  
техничку  документацију  од  стране  Министарства  унутрапіњих  послова  Републике  Србије  
(управе  и  одеења  у  саставу  Сектора  за  ванредне  ситуације ). 

При  уређењу  и  изградњи  свих  неопходних  садржаја  станице  за  снабдевање  горивом  
поштовати  Правилник  о  техничким  нормативима  за  безбедност  од  ножара  и  експлозија  
станица  за  снабдевање  горивом  превозних  средстава  у  друмском  саобраћају , мањих  
пловила, мањих  привредних  и  спортских  ваздухоплова  (,,Службени  гласник  РС , бр.  54/17 
и  34/19). 

7.4. Мерс  заштите  од  удара  грома  

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

7.5. Склањање  луди, материјалних  и  културних  добара  

Ради  заштите  од  елементарних  непогода  и  других  несрећа, органи  државне  управе , 
органи  локалне  самоуправе  и  привредна  друштва  и  друга  правна  лица, у  оквиру  својих  
права  и  дужности , дужна  су  да  обезбеде  да  се  становништво , односно  запослени , склоне  у  
склоништа  и  друге  објекте  погодне  за  заштиту . 

Склањање  луди, материјалних  и  културних  добара  обухвата  планирање  и  
коришћење  постојећих  склоништа , других  заштитних  објеката, прилагођавање  нових  и  
гіостојећих  комуналних  објеката  и  подземних  саобраћајница , као  и  објеката  погодних  за  
заштиту  и  склањање , њихово  одржавање  и  коришћење  за  заштиту  луди  од  природних  и  
других  несрећа . 

Као  други  заштитни  објекти  користе  се  подрумске  и  друге  подземне  просторије  
прилагођене  за  склањање  луди  и  материјалних  добара . 

Каојавна  склоништа  могу  се  користити  и  постојећи  комунални, саобраћајни  и  други  
инфраструктурни  објекти  испод  површине  тла, прилагођени  за  склањање . 

Инвеститор  је  дужан  да  приликом  изградње  нових  комуналних  и  других  објеката  у  
градовима  прилагоди  те  објекте  за  склањање  ЈЂуди . 

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

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

Приликом  пројектовања  објеката , саобраћајних  и  пешачких  површина  применити  
Правилник  о  техничким  стандардима  ппанирања , пројектовања  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  сваког  појединачног  паркиралишта  обавезно  нредвидети  резервацију  и  
обележавање  паркинг-места  за  управно  паркирање  возила  инвалида , у  складу  са  
стандардом  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020. 
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Прилазе  објектима, хоризонталне  и  вертикалне  комуникације  у  објектима  
пројектовати  тако  да  се  обезбеди  несметано  кретање  и  nриступ  особама  са  инвалидитетом , 
деци  и  старим  особама . 

8. ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  

8.1. Правила  парцелације  

Планом  се  дефинишу  елементи  парцелације  за  површинејавне  и  остале  намене, уз  
максимално  поштовање  постојеће  парцелације  и  уважавање  гјостој  ећих  некатегорисаних  
путева, стаза  и  пролаза, система  мелиорационих  канала . 

На  графичком  nриказу  број  3 ,,План  регулације  површинајавне  намене , у  размери  
1:2500 дати  су  елементи  парцелације , односно  препарцелације  за  површинејавне  намене. 
За  површине  остале  намене  утврђују  се  правила  парцелације . 

Нове  парцеле  треба  да  буду  прибли?кно  правилног  геометријског  облика, да  имају  
излаз  на  јавну  површину, а  величина  је  дефинисана  у  зависности  од  намене  и  положаја  
парцеле  у  простору . 

Планом  су  дефинисана  правила  парцелације  по  планираним  наменама : 

- дозвоњено  одступање  од  утврђених  параметараје  10 %; 
- обавезно  се  спајају  две  или  више  катастарских  парцела  у  случајевима  када  

катастарске  парцеле, које  формирају  нову  грађевинску  парцелу, својим  обликом , 
површином  или  ширином  уличног  фронта  не  задовоњавају  критеријуме  за  уређење  или  
изградњу  планираних  садржаја  или  немају  излаз  на  планирану  саобраћајницу ; 

- парцеле  или  делови  парцела  које  не  задовојbавају  критеријуме  за  формирање  
грађевинске  парцеле  треба  припојити  суседној  парцели  која  је  мање  површине  или  мањег  
фронта; 

- обавезно  се  врпіи  препарцелација  постојећих  катастарских  парцела  када  су  
неопходне  интервенције  ради  утврђивања  нових  регулационих  ширина  улица; 

- делове  парцела  бр. 308/1 и  119/2 (nарцеле  уз  канал) треба  припојити  суседним  
парцелама  које  имају  излаз  на  саобраћајницу ; 

за  планиране  пословне  комплексе  формирати  грађевинску  парцелу  спајањем  целих  
или  делова  катастарских  парцела,  под  условом  да  суседне  парцеле  у  оквиру  исте  намене  
такође  задовоњавају  услове  дате  Планом  за  формирање  грађевинске  парцеле. 

8.2. Површине  јавнс  намене  

део  простора  у  границама  обухвата  Плана  заузимају  издвојене  површине  јавне  
намене  и  то: 

- саобраћајне  површине ; 
- мелиорациони  канали ; 
- заштитно  зеленило  и  
- уређена  зелена  површина . 
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У  зависности  оД  карактера  саобраћајнице  и  потребе  за  проласком  инфра-
структурНих  водова  дефинисане  су  ширине  регулација  јавних  саобраћајних  површина . 
детањни  услови  уређенајавних  саобраћајних  површина  дати  су  у  подтачки  8.4.1. ,,Услови  
за  реализадију  саобраћајних и  на  графичком  приказу  број  2. ,,Нлан  намена  
површина , саобраћаја , регулације  и  нивелације , у  размери  1:2500. 

дуж  западне  границе  обухвата  Плана, формира  се  појас  заштитног  зеленила  који  ће  
имати  јавни  карактер  и  основну  функцију  раздвајања  постојећег  породичног  становања  са  
једне, од  планираног  пословања  са  друге  стране . Површину  у  намени  заштитног  зеленила  
потребно  је  партерно  и  хортикултурно  уредити  и  опремити . У  склопу  уређења  неопходно  
је  интегрисати  пешачке  и  трим  стазе, просторе  за  игру  деце, седење, травнате  површине  и  
појас  високог  зеленила . детањи  везани  за  уређење  заштитног  зеленила  и  осталих  зелених  
јавних  површина  као  и  зеленила  у  склопу  саобраћајница  приказани  су  на  графичком  
приказу  број  б  ,,Синхрон  план  инфраструктуре  и  зеленила , у  размери  1:2500 и  на  
графичким  приказима  број  7.1. ,,Предлог  уређења  простора  за  заштитно  зеленило , у  
размери  1:1000 и  број  7.2. ,,Предлог  просторне  организације  урбаних  бапіти , у  размери  
1:500. део  постојећег  мелиорационог  система  ,,Врбак  се  зацевњује , а  канали  ,,Ада  и  
,,Велики  рит  остају  отворени  и  назначени  су  као  јавне  површине  и  то  у  ширини  парцеле  
канала. Заштитни  појас  уз  мелиорационе  канале  чини  саставни  део  простора  основне  
намене . Његова  ширина  износи  5 nі , рачунајући  од  ивице  канала, и  мора  бити  без  препрека  
ради  интервенција  на  каналу . Овај  простор  не  улази  ујавну  површину . 

8.3. Површине  осталих  намена  

Планом  су  дефиннисана  правила  грађења  за  све  планиране  намене  у  обухвату  
Плана . 

Општа  правила  грађења  

3а  реализацију  планираних  садржаја  примењују  се  следећа  општа  правила  грађења : 
сви  објекти  у  обухвату  Плана  планирани  су  искњучиво  као  пословни ; 

- могућаје  фазна  реализација  за  све  планиране  садр?каје ; 
- наједној  грађсвинској  парцели  може  се  градитиједан  или  више  објеката ; 
- максималан  индекс  заузетостије  до  50 %, а  индекс  изграђености  до  1,5 (2); 
- на  појединачном  комплексу /парцели  могућа  је  реализација  објеката  различите  

спратности ; 
- максималне  планиране  спратности  објеката  по  наменама, приказане  су  на  

графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  површина , саобраћаја , регулације  и  
максимална  висина  објеката  износи  15 rn; 

- максимална  сратност  објекатаје  П+2(пов .3); 
- спратности  Гј+2(пов.3) односи  се  на  објекте  трговачке  делатности ; за  ове  објскте  

максималан  индекс  изграђености  износи  2; 
- спратност  П+2(пов.3) подразумева  формирање  завршне  ета)ке  као  повучене  у  

односу  на  основни  габарит  објекта ; повучена  етажа  може  заузимати  максимално  70 % 
доње /пуне  ета)ке; 
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- за  административне  објекте  и  за  карактеристичне  објектс  (објскти  са  посебним  
конструктивним  и  обликовним  захтевима  због  тсхнолошких  потреба) не  условњава  се  
спратност  ни  висина , али  условјвава  се  максималан  индекс  изграђености ; 

- задр)кавају  се  постојећи  објекти, осим  оних  који  су  се  нашли  у  планиранимјавним  
површинама  или  у  заштитном  појасу  слектроенергетског  коридора  и  у  заштитном  појасу  
уз  мелиорационс  канале ; 

- постојеће  објекте  могуће  је  рсконструисати , доградити  или  замснити  новим , уз  
поштовање  урбанистичких  параметара ; 

- планиране  пословне  објекте  лоцирати  на  комплексу /парцели  тако  дајс  удањеност  
од  суседне  парцеле  минимално  5 гп  наједној  страни  због  ватросигурносних  услова, односно  
минимално  2 м  на  супротној  страни ; 

- заступњеност  зелених  поврціина  на  комплексу /парцели  је  минимално  25 %, уз  
минимално  учешће  високог  зеленила  (дрвећа) је  60 % од  утврђених  процената ; 

- архитектонска  форма  и  примењени  материјали  треба  да  буду  сведсни , савременог  
израза  и  у  комплетном  обликовању  прилагођени  основној  намени  објеката; 

- кровове  пројектовати  као  равне  или  плитке  косе, нагиб  кровних  равни  је  
максимално  15 %; 

- манипулативне  површине, паркирање  путничких  и  теретних  возила  у  целини  се  
планира  у  оквиру  парцеле, и  то  на  начин  да  се  обезбеди  једно  паркинг-место  за  половину  
укупног  броја  запослсних  или  у  складу  са  елементима  из  табеле  ,,нормативи  за  паркирање  
у  складу  са  планираном  наменом  који  су  дати  у  пододењку  3.1. Саобраћајна  
инфраструктура ; 

- комплекси /парцеле  се  могу  ограђивати  транспарентном  оградом  висине  до  2,20 м  
(осим  ако  конкретна  намена  не  условњава  посебне  услове  ограђивања); 

- грађевинске  линије  повучене  су  у  оді iосу  на  регулациону  5 м  или  10 гп ; за  
локалитете  уз  режијску  саобраћајницу  дуж  државног  пута  јБ-12, због  мале  дубине  
корисног  простора , регулациона  и  грађсвинска  линија  сс  поклапају, осим  ако  је  из  
технолошких  разлога  потребно  другачије  решење ; положај  грађевинских  и  регулационих  
линија  дефинисан  је  на  графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  површина, регулације  и  

- простор  између  грађевинске  и  регулационе  линије  потребно  је  озеленети  (трава, 
украсно  бијве  и  сл!); препоручује  се  партсрно  озелењавање  овог  простора  односно  узгајање  
декоративне  вегетације  са  потребним  партерним  уређењем ; у  овој  зони  могућеје  поставити  
објекте  портирнице , рскламне  елементе  и  сл.; 

- реализацији  планираних  садржаја  претходи  насипање  простора  на  безбедну  коту; 
због  висинс  подземних  вода, сутеренске  стаже  се  не  препоручују ; 

- пре  почетка  радова  извршити  све  потребне  статичке  провере, узимајући  у  обзир  
састав  и  носивост  терена, како  би  се  обезбедила  максимална  сигурност  објеката; 

- посебни  режими  коришћења  дефинисани  су  за  просторе  који  се  налазе  у  
заштитном  појасу  електроенергетских  коридора  и  заштитних  појасева  уз  хидротехничке  
објекте; 

- утврђује  се  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта  за  нове  комплексе  величине  1 
ћа  и  веће, као  и  за  пословне  комплексе  на  којима  је  услед  промене  технологије  неопходно  
преиспитати  просторне  услове , ако  нови  технолошки  процес  захтева  сложену  организацију  
садржаја  на  комплесу  или  другачије  услове  у  смислу  опремагја  инфраструктуром . 
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8.3.1. Терцијарне  делатности  

Простори  намењени  терцијарним  делатностима  подраумевају  пословале  и  то  
примарно  у  домену  трговине, угостителства , туризма  и  услужног  занатства , а  заступњени  
су  у  просторним  целинама  један  и  три  и  то  уз  Улицу  Паје  Радосавњевића  и  државни  пут  
јБ-12. 

У  зонама  намењеним  терцијарним  делатностима  планира  се  минимална  површина  
парцеле  од  2500 м2. За  просторе  на  којима  ће  се  реализовати  објекти  са  заступленом  
делатношћу  трговине  или  у  функцији  саобраћаја , минимална  површина  парцеле  износи  
4000 м2. Минимални  улични  фронтје  25 м. Максималан  индекс  заузетости  на  парцелије  50 
%, а  индекс  изграђености  1,5 (2). Максимална  спратност  објеката  износи  П+2 (пов3). 

8.3.2. Терцијарне  делатности  са  производним  занатством  

Простори  намењени  терцијарним  делатностима  са  производним  занатством  
позиционирани  су  у  просторним  целинама  један  и  три, и  то  у  њиховим  периферним  
деловима . У  оквиру  ове  намене  могуће  је  обавлање  делатности  примарно  из  области  
терцијарних  делатности , али  и  делатности  из  домена  производног  занатства . 

Минимална  величина  парцеле  износи  2000 лі2, а  максимална  се  ограничава  на  2 ћа. 
Минимални  улични  фронт  је  25 м. Максималан  индекс  заузетости  је  50%, а  индекс  
изграђености  1,5. Планиранаје  спратност  објеката  до  максимално  П+2. 

8.3.3. Туристичко -рекрсативни  садржаји ,  саобраћај  и  едукација  

Простор  намењен  туристичко -рекреативним  садржајима , саобраћају  и  едукацији  
позициониран  је  у  прострној  целини  два, односно  налази  се  северно  од  Улице  Паје  
Радосавлевића  а  источно  од  канапа  Велики  рит. Планира  се  изградња  објеката  који  су  у  
функцији  пружања  разноврсних  услуга  смеілтаја , рекреације , услуга , водених  површина  
намењених  рекреацији  и  забави , аква  паркова . Могу  се  реализовати  објекти  и  садржаји  у  
функцији  спортског  образовања  и  рекреације  попут  школејахања  и  пливања, али  и  објекти  
из  домена  едукације  у  саобраћају  (попут  школа  за  возаче, едукативних  садржаја  из  домена  
саобраћаја , али  и  спортских  терена  и  објеката  (картинг  стазе  и  коњички  спорт). Поред  
наведених  делатности , у  склопу  пословних  комплекса  могуће  је  реализовати  и  објекте  у  
оквиру  којих  ће  се  одвијати  делатности  трговине  и  угостителства . 

Минимална  величина  парцеле  износи  2500 м2. Препорукаје  да  се  унутар  ове  намене  
формирају  веће  парцеле . Максималан  индекс  заузетости  је  50 %, а  индекс  изграђености  
1,5 (2). Планира  се  изградња  објеката  спратности  до  П+2 (пов  3). Специфичност  планираних  
делатности  условњава  адекватно  обликовање  објеката  и  партерно  уређење . 

8.3.4. Урбане  баште  

Планом  се  уводе  урбане  баште  као  намена  у  делу  простора  запітитног  
електроенергетског  коридора  на  парцелама  које  су  у  потпуности  или  у  највећем  делу  у  
коридору . 
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Постоје  различити  начини  просторне  организације  и  корипћења  оваквих  простора . 
Појединачне  парцеле  је  могуће  поделити  на  мање  целине  ,,поЈБа  различитих  величина . 
У  зависности  од  интерне  организације , величина  ,,поња  може  бити  најмање  30, а  највише  
80 м2. У  ,,појвима  је  могуће  гајити  различите  бињне  врсте  попут: воћа, поврћа , 
декоративног  и  зачинског  (ароматичног ) биња  и  сл. 

,,Појвима  треба  обезбедити  приступ  помоћу  пешачких  стаза  минималне  гнирине  
1,2 nі . Паркирање  моторних  возила  могућеје  организовати  у  делу  парцеле  који  се  граничи  
са  саобраћаницом  у  ширини  од  максимум  20 м. У  овој  зони  пожењно  је  поставити  
монтажни  (сервисни ) објекат  са  санитарним  чвором  и  заједничком  оставом  за  алат. Мање  
монтажне  објекте  (дрвене  кућице) за  одлагање  алата, могуће  је  поставити  и  у  оквиру  
,,поња , а  њихова  максимална  површина  може  бити  10 м2. ,,Поња  могу  бити  ограђена  
ниским, транспарентним  дрвеним  или  жичаним  оградама . Распоред  и  врсте  билака, као  и  
начин  гајења  у  оквиру  сваког  поња  зависиће  од  самих  корисника  и  њихових  жења  и  
потреба . 

Поставњање  монтажних  објеката, ограда  и  садња  ниских , патуњастих  и  стубастих  
воћних  форми  могућа  је  уз  сагласност  надлежног  предузећа, с  обзиром  на  то  да  се  
комплетан  простор  намењен  урбаним  баштама  налази  у  зони  заштите  далековода . Садња  
високог  и  средње  високог  дрвећа  није  дозвоњена . 

Наводњавање  се  може  вршити  преко  бушеног  бунара , захватањем  воде  из  
подземних  водоносних  слојева, а  постоји  могућност  и  прикупњања  кишнице  за  ту  намену . 
Унутар  урбаних  башти  омогућава  се  изградња  заливних  система  и  одговарајућег  броја  
чесми, а  у  складу  са  потребама  корисника  простора , који  ће  се  водом  снабдевати  из  бушеног  
бунара. 

Паркирање  омогућити  у  оквиру  пацеле  у  зони  уз  регулациону  линију. 
Пример  могућег  уређења  и  организациеје  урбаних  башти  дат  је  на  графичком  

приказу  број  7.2. ,,Предлог  просторног  уређења  урбаних  башти , 

8.3.5. Режими  коришћења  простора  

3аштитни  појас  уз  отворене  канале  

Заштитни  појас  уз  отворене  канале  чини  саставни  део  простора  основне  намене . 
Његова  ширина  износи  5 м, рачунајући  од  ивице  канала. У  овом  појасу  није  дозвоњена  
изградња  објеката . Овај  простор  мора  бити  слободан , без  препрека  ради  интервенција  на  
каналу . 

Заштитни  појас  електроенергетских  коридора  

Посебан  режим  коришћења  односи  се  на  просторе  који  се  налазе  у  заштитном  појасу  
електроенергетских  коридора . 

Не  планира  се  изградња  објеката  у  заштитним  појасевима  електроенергетских  
коридора . Изградња  је  дозвоњена  само  уз  сагласност  надлежног  предузећа  (,,Електро  
мрежа  Србије  Ад  и  ,,ЕПС д.о.о. Београд, Огранак  ,,Електродистрибуција  
Нови и  уз  услове  који  су  дефинисани  у  пододењку  3.3. Енергетска  инфраструктура , 
део  Снабдевање  електричном  енергијом  и  подтачки  8.4.3. Правила  за  уређење  енергетске  
инфраструктуре  и  електронских  комуникација . 
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8.4. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

8.4.1. Услови  за  реализацију  саобраhајних  површина  

Услови  за  реализацију  саобраћајних  површина  

За  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  обавезноје  
поштовање  одрсдби : 

- Закона  о  гіутевима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 4 1/18 и  95/1 8 - 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, 87/18, 23/19 и  128/20 — др.  закон), 
- 3акона  о  заштити  од  пожара  и  осталим  прописима  који  регулишу  ову  област, 
- Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  

испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута  (,,Службени  гласник  РС , 
број  50/11), 

- Правилника  о  техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  
објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  
инвалидитетом , деци  и  старим  особама, 

- Правилник  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  (,,Службени  
гласник  РС , 

 број  22/15). 

На  сабирним  и  приступним  улицама  могуће  је  применити  конструктивна  решења  за  
смиривање  саобраћаја  у  складу  са  елементима  из  стандарда  ЅRPЅ  U.0 1. 280-285, а  у  складу  
са  чл. 16 1-163. 3акона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима, иако  то  на  графичком  приказу  
број  3 ,,План  регулације  површинајавне  намене , није  приказано . 
Коловоз  и  бициклистичку  стазу  потребно  је  извести  од  асфалта . Коловозна  конструкција  
мора  бити  димензионисана  тако  да  омогућава  одвијање  најтежег  теретног  саобраћаја . 
Минимална  ширина  бициклистичке  стазеје  2 nі, a тротоара  1,6 nі  y случају  даје  двосмеран , 
односно  1 м  у  случају  једносмерног  тротоара . 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  (минималне  ширине  3 м) и  дуж  тротоара  
извршити  типско  партерно  уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким  
стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката , којима  се  осигурава  несметано  
кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама . 

Тротоаре  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча  који  могу  бити  
и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  
саобраћајних  поврпіина . Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта, то  има  практичну  сврху  
код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). Коловоз  и  
бициклистичке  стазе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 

Саобраћајне  површинеје  могуће  реализовати  фазно. 

Услови  и  начин  обезбеђивања  приступа  парцели  

Свака  новоформирана  грађевинска  парцела  мора  имати  приступ  на  јавну  
саобраћајну  површину  јак  и  у  случају  да  он  није  назначен  у  графичком  приказу  број  
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3 ,,План  регулације  површина  јавне  намене . Уколико  је  тај  приступ  колски  и  намењен  
путничким  аутомобилима , он  не  може  бити  ужи  од  3,5 м, нити  іnupu од  б  rn. 

Једна  грађевинска  парцела  може  имати  максимално  два  колска  приступа  према  истој  
саобраћајној  површини  (улици) и  то  на  међусобном  растојању  од  најмање  5 м. У  случају  
да  грађевинска  парцела  има  приступ  на  две  различите  саобраћајне  површине  (улице), 
колски  приступ  се  по  правилу  даје  на  ону  саобраћајну  површину  (улицу) која  је  мањег  
ранга. Грађевинска  парцела  која  је  намењена  породичном  становању  по  правилу  може  
имати  максималноједан  колски  приступ  по  парцели . 

Ширина  приватног  пролаза  за  парцеле  које  немају  директан  приступ  јавној  
саобраћајној  површини  не  може  бити  мања  од  2,5 м. Објекти  у  привредним  и  
индустријским  зонама  морају  обезбедити  противпожарни  пут  око  објеката, који  не  може  
бити  ужи  од  3,5 м, заједносмерну  комуникацију , односно  6 м  за  двосмерно  кретање  возила . 
Висина  пролаза  мора  бити  минимално  4 м. 

Положај  колског  приступа  парцели  зависи  од  диспозиције  објеката  на  парцели, али  
тако  даје  он  могућ  само  у  зони  улазно-излазних  кракова  раскрснице  уз  поштовање  услова  
да  он  није  ближи  од  10 м  од  почетка  лепезе  коловоза  улазно-излазног  крака  раскрснице  и  
правила  безбедности  саобраћаја  дефинисане  важећом  законском  регулативом . 

На  прелазу  колског  прилаза  парцелама  преко  тротоара, односно  бициклистичке  
стазе, нивелационо  решење  колског  прилаза  мора  бити  такво  да  су  тротоар  и  
бициклистичка  стаза  у  континуитету  и  увек  у  истом  нивоу. Овакво  решење  треба  
применити  ради  указивања  на  приоритетно  кретање  пешака  и  бициклиста , у  односу  на  
возила  која  се  крећу  колским  прилазом . У  оквиру  партерног  уређења  тротоара  потребноје  
бојама, материјалом  и  сл. у  истом  нивоу  unu благој  денивслацији  издвојити  или  означити  
колски  пролаз  испред  пасажа. 

Паркирање  и  гаражирање  возила  

Приликом  нове  изградње  за  паркирање  возила  за  сопствене  потребе, власници  
објеката  свих  врста  по  правилу  обезбеђују  простор  на  сопственој  грађевинској  парцели, 
изванјавне  саобраћајне  површине . 

Гараже  објеката  планирају  се  подземно  у  габариту , изван  габарита  објекта  или  
надземно , на  грађевинској  парцели . Површине  гаража  објеката  које  се  планирају  надземно  
на  грађевинској  парцели  урачунавају  се  при  утврђивању  индекса  изграђености , односно  
индекса  заузетости  грађевинске  парцеле, а  подземне  гараже  се  не  урачунавају  у  индексе . 

Паркинзи  требају  бити  уређени  у  тзв. ,,перфорираним  плочама , ,,префа-брикованим  
танкостеним  пластичним  или  сличним  елементима  (типа  бехатон  - растер  са  травом) који  
обезбеђују  услове  стабилности  подлоге, довојвне  за  навожење  возила  и  истовремено  
омогућавају  одржавање  ниског  растиња  и  смањење  отицање  воде . Они  могу  бити  и  у  боји, 
а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  саобраћајних  
површина . 

ј4зградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020 којим  су  дефинисане  
мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања . На  местима  
где  се  планира  паркирање  са  препустом  (наткризвем ) према  тротоару, ако  није  предвиђен  
зелени  појас, изградити  граничнике . У  оквиру  паркиралишта , где  је  то  nланирано , 
резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  четири  паркинг  места  планира  поједно  
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дрво . Одговарајућа  засена  садњом  високог  зеленила  може  се  обезбедити  и  око  планираних  
паркинга . 

У  близини  улаза, односно  излаза  резервисати  простор  за  паркирање  возила  инвалида  
у  складу  са  Правилником  о  техничким  стагідардима  планирања , пројектовања  и  изградње  
објеката , којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 
деци  и  старим  особама. 

8.4.2. Правила  прикњучења  водне  инфраструктуре  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  површине , између  две  регулационе  
линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано , или  обострано , 
уколикоје  улични  фронт  шири  од  20 м. 

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

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

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

Уколико  није  могуће  испоіптовати  тражене  услове, пројектом  предвидети  
одговарајућу  заштиту  инсталација  водовода . 

Није  дозвоњено  nолагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  од  1 м, али  тако  да  не  угрожава  
стабилност  објеката . 

дубина  укогіавања  водоводних  цеви  износи  1,2—,5 м  мерено  од  коте  терена , а  на  
месту  планираног  прикњучка  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  
ширине  пута  за  минимум  1 м, са  сваке  стране . 

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

Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбеђује  у  
нормалним  условима  водоснабдевања  количине  воде  од  5 лlс  са  притиском  од  0,5 bara, за  
потребе  против  пожарне  заштите  (хидрантска  мрежа, спринклер  систем.....). 

3а  потребе  санитарне  воде  у  нормалним  условима  водоснабдевања  Јавно  комунално  
предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбеђује  притисак  на  месту  прикњучења  
о  2,5 bara. 

Водоводни  прикњучци  

Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  се  прикњучком  објекта  на  јавни  
водовод . 
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Приклучак  најавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом, а  завршава  се  
у  склониuјту  за  водомер ,  закњучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  прикњучка  са  величином  и  Типом  водомера  одређује  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  
нормативима , Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  
делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сад&, бр. 60/10, 
8/1 1 - исправка , 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и  59/20) и  Правилником  о  техничким  условима  
за  прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  приклучак . 
Индивидуални  водомери, за  мерење  потрошње  воде  за  пословне  објекте , поставњају  

се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  објекта  на  парцели  корисника , 
0,5 м  од  регулационе  линије . 

Потребан  пречник  и  положај  приклучка  треба  бити  дефинисан  пројектом  
унутрашњих  инсталација  објекта  који  се  прикњучује . 

Извођење  приклучка  водовода, као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасу  мреже  опште  и  фекалне  канализације  полагати  у  зонијавне  површине  између  
две  регулационе  линије  у  уличном  фронтуједнострано , или  обострано , уколикоје  улични  
фронт  шири  од  20 м. 

Минимални  пречник  фекалне  канализације  је  О  200 mnl, a опште  канализације  
fд  250 мм. 

Трасе  отпадне  и  опште  каналнзације  се  поставлају  тако  да  задоволи  прописана  
одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 

Минимално  хоризонталі iо  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  
инфраструктуреје  1 м, а  вертикално  0,5 м. 

Није  дозвоњено  полагање  отпадне  канализације  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  темела  објекта  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
обј  еката . 

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

Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  ],3 м, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  приклучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
планираног  прикњучка  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  інахтова  і-іa прописаном  
растојању  од  160 до  200 DN, a максимум  50 м. 

Канализација  атмосферских  вода  са  саобраћајних  и  манипулативних  површина  пре  
упуштања  у  атмосферску  канализацију  или  канализацију  општег  типа  Града  Новог  Сада, 
мора  проћи  третман  на  сепаратору  лаких  нафтних  деривата  и  песколову . 

директно  одвођење  атмосферских  вода  са  уређених  водонепропусних  површина  и  
са  кровова  објеката  у  јавну  канализацију  ограничава  се  на  30 I/ѕ/I1a, npu прорачуну  са  
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количиноМ  која  одговара  двадесстоминутној  киши  повратног  периода  две  године  усвојити  
120 I/ѕ/ha. 

Све  количинс  изнад  навсдених  вредности  морају  се  прихватити  ретензијом  и  
поступно  упуштати  у  планирану  атмосферску  канализацију . 

Ретензија  за  прихват  атмосферских  вода  се  мора  лројектовати  унутар  ларцеле  
корисника . 

Прихват  канализације  отпадних  вода  планирати  из  санитарних  чворова  и  кухиња. 
Отпаднс  ноде  морају  задовоњити  услове  дсфинисанс  Одлуком  о  санитарно-

тсхничким  условима  за  испуштањс  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (Службсни  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  17/93, 3/94, 10/01 и  47/06 - др. одлука). У  колико  истс  не  
задовојЂавају  наведене  услове , морају  имати  одговарајући  прсдтретман . 

Канализациони  лриклучци  

Прикњучак  на  отпадну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрсжом, а  завршава  се  у  
рсвизионом  шахту . 

Прсчник  канализационог  прикњучка  одређује  пројектант , а  одобрава  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  у  складу  са  тим  објектом , тсхничким  нормативима  и  Одлуком  о  
условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испорукс  воде  
и  уклањања  вода  и  Правилником  о  тсхничким  условима  за  прикњучсње  на  технички  систсм  
за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације . 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објсктом  мора  се  прикњучіпи  на  
канализациону  мрежу, ако  је  она  изграђсна . 

Прикњучење  већих  пословних  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 200 мм, 
Рсвизионо  окно  лоцира  се  на  парцели  корисника , на  0,5 м  од  регулационе  линијс. 
Индустријски  објекти  и  други  објекти  чије  отпадне  воде  садржс  штстне  материја, 

могу  се  прикњучити  на  канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  прикњучка  угради  уређај  
за  пречишћавање  индустријских  отпадних  вода  до  прописаног  квалитета  упуштања  у  
канализацију . 

Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  изворишта  може  се  прикњучити  на  
отпадну  канализацију  под  условом  да  се  постави  водомер  за  мерењс  исцрпњене  воде. 

Прикњучсњс  подрумских  и  сутеренских  просторија , као  и  базена  на  канали-зациони  
систем  дозвоњава  се  само  преко  аутономног  постројења , прспумпавањем . 

Код  решавања  одвода  употрсбњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно -
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лuст  
Града  Новог  Сада , бр,  17/93, 3/94, 10/01 и  47/06 - др. одлука). 

3ауЈЂене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (прстакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  мрежом  
спровести  кроз  таложник  за  механичкс  нечистоће  и  сспаратор  уња  и  масти  и  лаких  течности  
и  тек  потом  испуштати  у  реципијент . 

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

Тсхнолошке  воде  се  могу  испуштати  ујавну  канализацију , 3ависно  од  потреба, код  
загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  тсхнолошких  отпадних  вода, тако  
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да  њихов  квалитет  задовоЈвава  санитарно -техничке  услове  за  испу iнтање  у  јавну  
канализацију , а  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  
материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање , Прилог  2, Глава  јјј, Табела  1 (,,Службени  
гласник  РС , бр. 67/11, 48/12 ј,ј  1/16). 

Извођење  приклучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Водни  услови  

Сви  објекти  за  сакуплање  и  третман  атмосферских , санитарно -фекалних  и  других  
употребњених  вода  морају  бити  водонепропусни  и  занітићени  од  продирања  отпадних  вода  
у  подзсмне  издане  и  хаваријског  изливања . 

Атмосферске  воде  (расхладне  и  сл.) уколико  задовојЋавају  квалитет  іі  класе  воде  
могу  се  без  пречишћавања  одвести  у  атмосферску  канализацију , отворене  канале, околне  
површине , ригол  и  др.  путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије . 

За  загађене  атмосферске  воде  (са  саобраћајница , паркинга, манипулативних  
простора  и  сл.) предвидети  одговарајући  контролисани  прихват  и  третман  і-іa објекту  за  
примарно  пречишћавање  пре  испуста  у  реципијент  (сепаратор  ула  и  масти). 

Зависно  од  потреба, код  загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  
технолонЈких  отпадних  вода, тако  да  њихов  квалитет  задовоњава  санитарно -техничке  
услове  за  испуштање  у  јавну  канализацију , пре  пречишћавања  на  УПОВ-у, тако  да  се  не  
ремети  рад  уређаја , а  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  
материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање , Прилог  2, Глава  111, Табела  1. 

За  лоцирање  објеката  у  зони  uacurіa друге  линије  одбране  од  поплава  реке  дунав  са  
брањене  и  небрањене  стране, услов  је  да  у  појасу  од  10 м  од  ножице  насипа, мора  се  
оставити  слободан  пролаз  за  радно  инспекциону  стазу  за  возила  и  механизацију  службе  
одбране  од  поплаве  и  спровођење  одбране  од  поплаве. У  овом  појасу  није  дозволена  
градња  ни  надземних  ни  подземних  објеката . Ван  тога  појаса  може  се  планирати  градња  
објекта. 

На  одбрамбеном  насипу  није  дозвоњена  градња  било  каквих  грађевинских  објеката  
који  задиру  у  тело  насипа, забрањеноје  на  насипу  копати, садити  дрвеће  и  обапњати  друге  
радње  које  могу  угрозити  стабилност  насипа. 

За  планирање  и  изградњу  објеката  и  извођење  радова  у  зони  мелиорационих  канала, 
уважити  следеће : 

- дуж  обала  мелиорационих  канала  се  мора  обезбедити  стално  проходна  и  стабилна  
радно-инспекциона  стаза  ширине  минимум  5 м  у  грађевинском  рејону  (у  
ванграђевинском  рејону  10 м) за  пролаз  и  рад  механизације  која  одржава  канал ; у  
овом  појасу  се  не  смеју  градити  никакви  објекти, поставњати  ограде , садити  
дрвеће  и  сл; 

-	
у  случају  да  се  планира  поставњање  подземне  инфраструктуре  у  близини  водних  
објеката, поставњање  инсталација  планирати  изван  експропријационог  појаса  
канала  односно  изван  заштитиног  појаса  ових  водних  објеката ; подземна  
инфраструктура  мора  бити  укопана  минимум  1 м  испод  нивоа  терена  и  мора  
подносити  оптерећења  тешке  грађевинске  механизације  којом  се  одржавају  
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водни  објекти , а  која  саобраћа  приобалним  делом; укрштања  инсталација  са  
каналом  планирати  што  је  могуће  ближе  углу  од  90° у  односу  на  осу  канала  и  
удалити  минимално  5 м  од  ивице  постојећег  моста/гіропуста  односно  
минимално  за  ширину  заштитног  појаса  инсталације , уколико  је  прописан  појас  
загптите  инсталацијс  шири  од  5 м; 

- саобраћајне  површине  планирати  изван  експропријационог  појаса  канала  и  
водотока  односно  изван  заштитиног  појаса  ових  водних  објеката ; уколико  је  
потрсбна  саобраћајна  комуникација  повезивање , леве  и  десне  обале  канала, 
истује  могуће  планирати  уз  изградњу  пропуста  мостова . 

8.4.3. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  

Услови  за  приклучење  на  електроенергетску  мрежу  

Прикњучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  изградњом  планиране  
ТС  или  прикњучењем  на  нисконапонску  мрежу  изградњом  приклучка  који  се  састоји  од  
прикњучног  вода, кабловске  приклучне  кутије  (КПК) и  ормана  мерног  места  (ОММ). 
Прикњучни  вод  изградити  подземно , од  постојећег  или  планираног  вода  у  улици, или  
директно  из  Тс. дстајLније  услове  за  прикњучење  и  изградњу  прикњучног  вода  и  положај  
Кпк  и  ОММ-а  прибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд , Огранак  ,,Електро-
дистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  за  прикњучсње  на  гасоводну  мрежу  

Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  гасног  
прикњучка  од  постојеће  или  планиране  гасоводне  мреже  до  мернорегулационог  сета . У  
случају  потреба  за  већим  количинама  топлотне  енергије  снабдевање  решити  прикњучењем  
директно  на  гасовод  срсдњег  nритиска  и  изградњом  сопствене  мерно-регулационе  гасне  
станице . детањније  услове  за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  дистрибутера . 

Услови  за  прикњучењс  на  мрежу  електронских  комуникација  

Прикњучење  објската  у  систем  електронских  комуникација  решити  изградњом  
nрикњучка  (подземне  мрежс  оптичких  или  бакарних  проводника) од  постојеhе  или  
планиране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутрашњости  објекта, 
гдс  ће  бити  смештен  типски  телекомуникациони  орман . детањније  услове  за  прикњучење  
прибавити  од  надлежног  оператера . 

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

8.5. Степен  комуналне  опремњености  

У  цињу  обезбеђења  одговарајућих  саобраћајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализацију  планираних  садржаја  потрсбно  је  обезбедити  приступ  јавној  саобраћајној  
површини , којаје  изграђена  или  Планом  предвиђена  за  изградњу . 
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Потребан  степен  комуналне  опремњености  подразумева  решење  у  снабдевању  
водом, одвођењу  отпадних  вода  и  снабдевању  електричном  и  топлотном  енергијом . 

Комунално  опремање  ће  се  обезбедити  прикњучењем  на  изграђену  или  планирану  
водоводпу , канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу . ІІзузетно , до  
изградње  планиране  канализационе  мреже, Планом  се  оставња  могућност  да  се  отпадне  
воде  решавају  преко  водонепропусних  сегітичких  јама  на  парцелама  корисника . 
Прикњучење  на  енергетску  инфраструктуру  није  обавезно  за  објекте  који  ће  испуњавати  
највише  стандарде  у  енергетској  сертификацији  зграда, односно  који  ће  имати  таква  
техничко -технолошка  решења  која  ће  обезбедити  снабдевање  енергијом  независно  од  
комуналне  инфраструктуре  уз  поштовање  свих  еколошких  стандарда . 

9. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЋУЈЕ  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  

У  обухвату  Плана, утврђује  се  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта  у  следећим  
случајевима : 

- за  нове  комплексе  величине  1 ћа  и  веће, 
- за  пословне  комплексе  на  којима  је  услед  промене  технологије  неопходно  

преиспитаги  просторне  услове , ако  нови  технолошки  процес  захтева  сложену  организацију  
садржаја  на  комплесу  или  другачије  услове  у  смислу  опремања  инфраструктуром . 

10. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

доношење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији ,  локацијских  
услова  и  решења  о  одобрењу  за  извођење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола, 
осим  за  просторе  за  којеје  утврђена  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта . 

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

Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази : 
Размера  

1.  Изводи  из  Плана  генералне  регулације   АЗ  
2.  План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације   1:2500 
3.  План  регулације  површинајавне  намене  1:2500 
4.  План  водне  инфраструктуре  и  зеленила  1:2500 
5.  План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  1:2500 
б. Синхрон  план  инфраструктуре  и  зеленила  ј :2500 
7.1. Предлог  уређења  простора  за  заштитно  зеленило   1:1000 
7.2. Предлог  просторне  организације  урбаних  башти   і :500. 

План  детањне  регулације  пословања  дуж  Улице  Паје  Радосавњевића  у  Новом  Саду, 
садржи  текстуални  део  који  се  објавњује  у  ,,Службеном  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  један  примерак  потг!исаног  оригинала  Плана  чува  се  у  Скупштини  Града  Новог  
Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, и  у  Јавном  предузећу  
,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

документациона  основа  овог  плана  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

План  детањне  регулације  пословања  дуж  Улице  Паје  Радосавњевића  у  Новом  Саду  
доступанје  на  увидјавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  3рењанина  број  
2, и  путем  интернет  страна  www.ѕkupѕ tі na.novіѕad.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престаје  да  важи  у  целости  План  детањне  регулације  
улазног  правца  уз  продужетак  Улице  Паје  Радосавњевића  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада ,  број  42/07) у  целости . 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престаје  да  важи  План  детањне  регулације  простора  
улазног  правца, западно  од  пута  Нови  Сад  - 3рењанин , јужно  од  Каћке  петње  у  Новом  Саду  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1/04) у  делу  за  који  се  План  доноси . 

План  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњиваі uа  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНЛ  
ГРАД  НоВи  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-860/2020-1 
18.јун  2021. године  
ноВи  САД  

Председница  

MЅc Јна  Маринковић  Радомировић  





На  основу  члана  27. став  2. тачка  4. ГТравилника  о  садржини , начину  и  гіоступку  
израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  ПЈіанирања  ( Службени  гласиик  рс )  
број  32/19), 

ИЗЈАВЈЂУЈЕМ  дА  ЈЕ  НАЦРТ  НЛАНА  ДЕТЛЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОСЛОВАЊЛ  
дуж  УЛИЦЕ  ПАЈЕ  РАдОСАВЈЂЕВиЋА  У  НовоМ  САДУ: 

- ПРИПРЕМЈЂЕН  У  СКЛАДУ  сА  ЗАКОНОМ  О  ПЛАІТИРАЊУ  И  
и3гРАдњи  И  ПРоПисимА  дОНЕТИМ  НА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, КАО  
ИДАЈЕ  

- ПРИНРЕМЛ)ЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОЕАВЈЂЕНОМ  
ЈАВНОМ  УВИдУ. 

ОдгОВОРНи  УРБАНИ 7ј  
Ттии  
д. Буа  

\ нпл. UDK apX. 

,ј  

У  ј-јовом  Саду, 11 .06.202 1. године  



РЕЈТУЕлиј  СРБИЈА  
АУТОНОМјL4 ПОКfАЈИН  ВОЈВОДи}{А  ГРАД  Нови  Слд  
СКУПпЈТијј  ГРАДА  нОВог  САДА  
КОМиСИЈА  ЗА  HnAHOnE 
Број : У-35-860/20 
Даиа  21 01 2021. ГОДине  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  143ВршЕН0Ј  СТРучНој  Контролјј  НАЦРТА  ПЛАНА  /ГСFТАЛ)НЕ  РЕГУЛАДиЈЕ  ПОСлОВл  дУж  УлицЕ  ЛАЈЕ  РАдОСАвЈБЕви  У  НОВОМ  САДУ  ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВнИ  УВЦД  

Стра  кОнтРола  Нацрта  Плаuа  ДетНе  регулације  пословања  дуж  Улице  ГЈаје  Радосавњевића  Новом  Саду, Обавњена  је  на  109. сеДници  одржаuој  03. 12.2020. ГОдине  и  на  114 седници  одржаној  21.01.2021. године  са  ПОЧСТКОМ  у  09,00 часова  у  згради  ЈП  , Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

109. сеДници  присуствовали  су: Роња  Лабетп  ПРСДССДHИК  комисије  Зорав  ВукиHО  з&менuк  председника  Ко ww Васо  Крссови  1LІ  Комисије  и и  іш  а  пл -јј  

1 14. седници  прИсуствовали  су: Радоња  Дабетић, предссдких  Комисије  Зорак  Вадкновић  заменик  ПРедседНика  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  Шћепановнћ  Члавови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  и  члак  Комисије  за  плаНове . 

Седници  су  ПРИсуствовали  Представници  п  ,,Урбајјизам  3авод  за  урбаниз  Нови  Сад  и  Градске  уПраве  за  грађевинско  ЗеМЈЋИште  и  инвестиције . 

Нахон  уводног  образложења  одГоворног  уРбанисте  из  ЈП  1Урбализам  Завод  за  урбаіnтзам  Нови  Сад, као  обрађивача  Плана, Комисиј  а  ј  е  констатовала  следеће : 

Да  је  Одла  О  Изради  nлака  детањне  реГулације  пословања  дуж  Уце  Паје  РаДосавЈЋева  Новом  Саду, Усвојена  је  на  LXІІ  седкици  Скулмтине  Града  Новог  Сада  ОДржалој  08. јуиа  2020. ГодиНе  ( Службени  ЛиСТ  Града  Новог  Сада  број  22/20) са  Решењем  О  Иепристулању  изради  стратешке  лроцене  утицаја  плаіта  детајвне  реГулације  лословања  дуж  Улице  Паје  Радосаањевића  Новом  Саду  на  животну  средику. 

І{окцеуај  ОКВИР  nлаuа  Дањне  реГулације  Пословања  дуж  Улице  Паје  Радосавњевића  Новом  С био  је  на  ралом  јавном  увиду  у  периоду  од  29.06.2020. ГоДине  до  13.07.2020. ГоДине. 
Нацрт  плана  Детањне  регулације  Пословања  дуж  Улицс  Паје  РадосаВњевЈІа  Новом  Саду, израдилојс  Јавно  предузеће  Урбализам  Завод  за  урбаітизам  Новu Сад. 
На  i 09. седници  одржапој  03.12.2020. Године  Комисија  за  плаnове  рМатрала  је  Нацрт  Плала  Детањне  регулације  пословања  дуж  Улице  Паје  Радосавњевра  Новом  Саду  и  том  Приликом  констатовала  Да  је  текст  за  Нацрт  плана  припремњен  у  скла,цу  са  Закоком  о  nлаішрању  и  



изградњи  ( 1Службени  гласник  Реuублике  Србије . бр. 72/09, 8 І /09-исправка, 64/10 - ус, 24/1 1, 
121!12, 42113-УС, 50113-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.3аіон  и  09/20) 

На  1 14. Седиици  одржаиој  2 1 .0 1.202 1. године  Комисија  за  планове  је  лрихватила  предлог  
обрађивача  плапа  да  се  Надрт  плана  коригује  лрема  Условuма  бр.  514-1/20 од  07.12.2020. год. 
доставленим  од  страие  Електропривреде  Србије, Електродистрибуција  Нови  Сад. 

Нахон  усаглатпавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Надрт  плана  деталне  регулације  
пословања  дуж  Улице  Пајс  Радосавњевића  Новом  Саду  може  се  упутити  у  дали  поступах  
доноптења  плана, у  складу  са  чланом  50. 3ахона  о  плаиирању  и  изградњи  ( Службени  гласниі  
Рспублике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/1З-УС, 
98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.захонио9/20). 

Извештај  доставити : 

1. ЈГј  Урбаиизам  Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбализам  и  грађевинске  пословс  
4.Члану  Градског  већа  за  управу, прописе  и  урбанизам  
5 .Архиви  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

В.Д. Начслника  
Председник  Комисије Градске  управе  за  урбализам  и  грађсвинске  послове  

. П( 

Радоа  дабстић, дипл.инж.арх. 

 

дсји  Михајловиh 



РЕгјУБЛИ  СРБИЈА  
АУТоноМј  ПОКУАЈи}ј  ВОЈВодиј  гРАд  ноВи  Слд  
СКУпмТи}L4 грлдл  Новог  САДА  
КОМиСИЈА  3А  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-860/20 
дана: 03.06.2021 Године  
НОВИ  слд  

ИЗВЕШТАЈ  ООБАВЈБЕНОМ  ЈАВНом  УВкду  У  НАЦРТ  ПЛАјL4 ДЕТАЈБш  РЕГУЈјлДИЈЕ  ПОСЛОВАј  ДУж  УЈШЦЕ  ЛАЈЕ  РАДОсАВЈј)ЕВи  У  НовОм  САДУ  
Комисија  за  планове  Скупштиие  Гра,ца  Новог  Сада, на  133. (јавиој) Седници  која  је  одржана  дала  03.062о2І  Године  у  згради  ЈП  ,,Спортскл  Н  ПОсЛовни  цеНтар  Војводина  Нови  Сад, Сутіјеска  број  2, у  амфитеатру  на  Ј  спрату, са  Почетком  у  9,00 часова, разматрајјаје  Извепітај  ОбраНВаІја  плала  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плала  Деталне  регулације  посдовања  дуж  Улице  Паје  Радосавл,евића  у  Новом  Са,цу. 

133. (јавној) Седници  Присуствовајлј  су: Ра,цоња  Дабетиiј, председник  Комнсије, Зорајі  Вукадиновнћ  заменм  ПредседHика  Комисије, Васо  Кресовић, Радосав  пЈћелаиовиј , Мидајт  Ковачевић  и  Ивал  Ерахочевиј  чданови  Комисије  и  Јасмииа  Лазић, Секретар  и  члак  Комисије  за  плапс . 

Одлука  о  изради  Плала  детајЂне  регудације  пословања  дуж  Улице  Паје  РадосавјЂевнћа  Новом  Са,цу, усвојена  је  na LXІІ  Седвлци  Скугіјјгnле  Града  Новог  Сада  ојржаuој  08. jyua 2020. ГОДиЛе  ( Службени  ЛиСТ  Града  Новог  Сада  број  22/20) са  Решењем  о  негтристугтању  изради  стрателјке  процене  утицаја  Плана  детал,не  регулације  пословања  дуж  Улице  Паје  Радосавл)евића  Новом  Саду  на  жнвотлу  средину. 

Концетлуалли  Оквир  іІnaua деталне  регулације  пословања  дуж  Улице  Паје  Радосавлевића  Новом  Са,цу  биоје  на  раномјавном  увнду  у  периоду  од  29.06.2020. Године  до  13.07.2020. ГОДиНе. 
Нацрт  плана  деталне  регулације  пословања  дуж  Улице  Паје  РадосавЈЂевuћа  Новом  Саду, израдидо  је  Јавно  лредузеће  Урбализам  Завод  за  урбаниз  Нови  Сад. 
На  109. седНици  одржаnој  03.ј2.2020. године  Комисија  за  плалове  разматрајја  је  Надрт  пјј  деталне  регулације  пословања  дуж  Улице  Паје  Радосавлевића  Новом  Саду  и  том  приликом  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  плала  Прнпремлен  у  скла,ду  са  Законом  о  ллалирал)у  и  изградњи  ССбени  Гласник  Републuке  Србије , бр. 72/09, 81/09-исПравка, 64/10 - УС, 24/1 1, 121/12, 42/13-УС, 50113-УС, 98113-УС, 132/14, 145/14, 83/1 8, 3 1/19, 37/19- др.Залон  и  09/20). 
На  1 14. Седници  одржалој  2 1.0 1 .202 1. Годипе  Комисија  за  планове  је  прихватила  Предлог  обраивача  Плаnа  да  се  Нацрт  плапа  коригује  према  Условима  бр. 514-1/20 Од  07л2.2020. год. доставЈЂеним  од  страле  Електропривреде  Србије, Електродистрибу nија  Нови  Сад. 
Нацрт  плаuа  детањне  регуладије  пословања  дуж  Улице  Паје  Радосавњевuћа  Новом  Саду  изложен  је  Најавни  увкд  у  периоду  од  14. алрила  2021. године  до  13. маја  2021. ГОдHне  (чијеје  оглајпавање  објавлено  у  листу  tдкевпик  од  14. априла  202 1. године). У  току  јавног  увида  доставјвепа  је  1 (једHа) примедба, што  је  Обраивач  Плана  констатовао  у  Извевітају  о  сПроведеном  јавном  увиду. 
Након  спроведеногјавног  увида, Комиснја  за  плалове  је  на  133. (јавној) седшјцu, одржалој  03.06. 2021. године, (чије  оглатавање  је  објавњено  заједио  са  текстом  огласа  за  јавни  увид) разматрала  
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Извештај  обрађивача  плаиа  о  спроведеном  јавном  увиду  Нацрт  плана  детањне  регулације  
пословања  дуж  Улице  Паје  Радосавњевића  Новом  Саду. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  гтоднета  1 (једна) 
примедба  на  Нацрт  плаuа  деталне  регулације  гтословања  дуж  Улице  Паје  Радосавњевића  Новом  
Саду. 

Примедбу  ј  е  доставила: 
Еж.гар  Жто  из  Новог  Сада  

Примедба  број  1  
(подносилад: Еаждар  Живко  из  Новог  Сада) 

Примедба  се  одкоси  на  парцеле  бр. 533/1, 534, 533/2, 532 и  531 к.о. Нови  Сад  111, које  се  налазе  у  
источном  делу  обухвата  за  којије  лдалским  решењем  опредењена  намена  урбане  бапіте. 
Примедбом  се  преддаже  промена  намене  урбане  бапгге  у  намену  пословање  на  улазним  правцима-
терциј  арне  делатности . 
Као  аргумент  за  предложену  намену  наводи  се  да  се  предметне  парцеле  налазе  у  истом  контексту  
као  и  оне  које  су  позиционира uе  у  њиховом  непосредном  окружењу  (северно  и  јужно) а  за  које  је  
лланскнм  решењем  опредењена  намена  пословање  на  улазаим  правцима-терцијарне  делатности . 
Пр .едбс  се  лсшиеда  парцеле  имај  у  омогућен  пристул  са  ј  авне  саобраhајнс  површинс  и  
потребну  површкну  парцела, чиме  испуњавају  услове  за  промену  намене  у  пословање  на  улазннм  
правцима. Примедбом  се  констатује  даје  овим  плаuом  повећаuа  поврмина  намењена  пословању  на  
улазнuм  иравцима  а  да  је  једновремено  смањена  површина  намењена  запІтитном  зеленилу  која  је  
дефинисала  Планом  генералне  регулације . Тахођс, примедбом  се  указује  на  потребу  усаглашавања  
наменау  овом  плану  и  плаиу  гекералне  регулације  којије  у  фази  израде. 

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

Овај  Извепітај  јс  саставни  део  записника  са  133. седнице  Комисије  за  планове  од  03.06.2021. 
К•Одивс. 

Сходно  члану  50. 3акона  о  планирању  и  изградњи , Извсштај  се  доставња  обрађивачу  плана  
иа  надлсжно  поступање. 
Након  поступања  по  овом  Извештају, обрађивач  плана  he плански  Докумевт  доставити  
надлежном  оргаву  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доношења . 

НРЕдЕИК  КОМИСИЈЕ  В.д. Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грЈінске  послове  

,Роња  Дабетић, дилл.инж.арх. 

 

дејан  Ми*ајловић  
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ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. зоран  Вукадиновић  Дипл.uлж.саобр. 

2. Васо  Кресовић, ДиПл.илж.арх. 

3. Радосав  Нјћепановић, ДИПЛ.Инж.арх. 

4. Милан  Ковачевић, Дипл.иНж.арх  

5. uваи  Бракочевић, дuлл.инж.арх. 

6. Јасмина  Лазиј1, МасТинж.арх  
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