
Председница  

MЅc Јеле, Маришовић  Радомировић  

На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Предлога  плана  детањне  регулације  
простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  Државног  пута  јјА-1 11 у  КО  
Футог, Скупштина  Града  Новог  Сада  на  xvІІІ  седници  од  8. септембра  2021. године, 
доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупнтина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  деталне  регулације  nростора  за  пословање  на  
улазним  правцимајугозападно  од  др)кавног  пута  јјА-ІІ1 у  ко  Футог  најавни  увид  са  46. 
седнице  од  17.05.2019. године, Извештај  о  обавњеном  јавг iом  увиду  у  Нацрт  плана  
деталне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцимајугозападно  од  Државног  
пута  ІјА-І  11 у  КО  Футог  са  77. (јавне) седнице  од  09.01.2020. године , Извештај  о  стручној  
контроли  Нацрта  плана  деталне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  
југозападно  од  Државног  пута  јјА-І  1 1 у  КО  Футог  пре  излагања  на  поновни  јавни  увид  са  
83. седнице  од  13,02.2020. године , Извепјтај  о  обавленом  поновномјавном  увиду  у  Нацрт  
плана  деталне  регулапије  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  
Државног  пута  ІІА- 11 у  КО  Футог  са  110. (јавне) седнице  од  10.12.2020. године, 
Извештај  о  стручној  контроли  Нацрта  плана  деталне  регулације  простора  за  пословање  на  
улазним  правцима  југозападно  од  др?кавног  пута  јјА-І  ј  1 у  КО  Футог  пре  излагања  на  
поновнијавни  увид  са  115. седнице  одржане  28.01.2021. године  и  Извештај  о  обавленом  
поноввом  јавном  увиду  у  Нацрт  са  136. (јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  
08.07.2021. године . 

2. Заклучак  са  Планом  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 35-207/2019-1 
8. сеnтембар  2021. године  
НОВИ  САД  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 
50/13 ус, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 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  ХУІјј  седници  од  8. септембра  2021. године, 
доноси  

ПЛАН  дЕТАЈbНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПРОСТОРА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  НА  УЛАЗНИМ  ПРАВЦИМА  
ЈУГОЗАПАДНО  ОДДРЖАВНОГ  ПУТА  јјА-111 у  кО  тог  

1. УВОд  

План  деталне  регулацие  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  
од  државног  пута  јјА-1 1 1 у  КО  Футог  (у  дањем  тсксту : План), обухвата  поврплІну  од  
42,64 ћа, у  источном  делу  Катастарске  опјптине  (у  далем  тексту : КО) Футог. Планом  је  
обухваћен  део  простора  намењеног  пословању  измсђу  Новог  Сада  и  Руменке  који  је  
дефинисан  Планом  деталне  регулације  улазног  правца  дуж  пута  Нови  Сад  - Руменка  
(.,Службени  лист  Града  І-јовог  Сада , број  18/10). 

Обухваћени  простор  се  налази  у  крајњем  источном  делу  атара  населеног  места  
Футог  и  представла  грађевинско  земњиште  у  атару, а  оријентисан  је  на  државни  пут  IIА  
реда  ознаке  1 1 1 ,,Оцаци  - Ратково  - Силбаш  Бачки  Петровац  - Руменка  - Нови  Сад  (у  
далем  тексту : др)кавни  пут  јјА-1 ј  1). Источна  граница  овог  простора  подудара  се  са  
границом  грађевинског  подручја  града  Новог  Сада, односно  са  западном  регулацијом  
Регионалне  железничке  пруге  број  207 Нови  Сад  - Оцаци  - Богојево  (у  дањем  тексту: 
РЖП  207). 

1.1. Основ  за  израду  Плана  

Правни  основ  за  израду  Плана  садржан  је  у  Закону  о  планирању  и  изградњи . План  
је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  на  
улазним  правцима  југозападно  од  др?кавног  пута  ІјА-111 у  КО  Футог  (,,Слу)кбени  лист  
Града  Новог  Сада , број  60/18) коју  је  донела  Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLV 
седници  27. децембра  2018. године. 

Плански  основ  за  израду  Плана  је  План  генералне  регулације  насењеног  места  
Футог  (,,Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 45!15, 21/17 и  55/20) (у  дањем  тексту : 
План  генералне  регулације),  којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  за  
пословање  на  улазним  правцима  и  којим  је  утврђено  да  је  основ  за  реализацију  
обухваћеног  простора  план  деталне  регулације . Планом  генералне  регулације  дата  су  
усмеравајућа  правила  за  дању  разраду  планираних  садржаја . 
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1.2. Извод  из  Плана  генералне  рсгулације  

Обухваћени  простор  је  део  просторне  целине  2 која  обухвата  већи  део  атара  и  
представјва  целину  претежно  намењену  полопривредним  поврінинама . Простор  
пословања  на  улазпим  правцима  дуж  државног  пута  ІІA-H І  планира  се  као  део  
грађевинског  земјвишта  у  атару . 

,,У  североисточном  делу, уз  државни  пут  јјА- 1 1 1 (Нови  Сад  Бачки  Петровац) 
планира  се  пословање  на  улазним  правцима . делатности  које  се  планирају  су  из  области  
полопривреде , мале  привреде , трговине , услужног  и  производног  занатства, које  својим  
производним  процесима  не  загађују  околину  нити  угрожавају  становање  у  непосредној  
близини, затим  административне , комерцијалне , комуналне  и  сл. делатности . 

План  генералне  регулације  даје  правила  усмеравајућег  карактера  за  далу  разраду : 
,,Пословање  наулазним  правцима  
У  североисточном  делу, уз  ,државни  пут  јјА  реда  број  1 1 1 планира  се  пословање  

на  улазним  правцима . 
Простор  пресецају  значајни  инфраструктурни  правци  као  што  је  магистрални  

гасовод  и  далеководи  различитог  напонског  нивоа. У  зонама  инфраструктурних  коридора  
требало  би  да  се  реализују  они  садржаји  који  захтевају  велике  манипулативне  поврідине  
(нпр. област  саобраћаја ) или  складиппа  на  отвореном  (нпр. област  велетрговине ). 

Простор  тангира  железничка  пруга, на  граници  са  Новим  Садом, уз  коју  је  
дефинисана  зона  заштите . У  овим  зонама  се  ограничава  изградња . У  зони  магистралног  
гасовода  дефинисан  је  заштитни  коридор  ширине  30 іn обострано , а  за  далеководе  је  зона  
заштите  различита  10-25 ш, зависно  од  напонске  снаге  35-11О  kV. Заштитни  коридор  уз  
железничку  пругује  25 м. 

Пословни  садржаји  реализоваће  се  према  утврђеним  урбанистичким  условима  
максимални  индекс  заузетости  50 %. Максимална  дозволена  спратност  је  до  П+2. 
Минимална  величина  парцеле  зависи  од  врсте  делатности  која  се  реализује  и  конкретног  
локалитета . Сваки  пословни  или  пословно -стамбени  комплекс  треба  да  садржи  25 % 
зеленила . 

1.3. Цињ  доногвења  Нлана  

Цил  израде  и  доношења  Плана  је  преиспитивањс  просторних  кагiацитета  у  сврху  
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, подеѕіу  простора  на  посебне  целине  и  зоне, деталну  намену  землишта , 
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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2. ГFАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

Грађевинско  подручјс  које  је  обухваћено  Планом, налази  се  у  КО  Футог, унутар  
описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  Плана  утврђена  је  тачка  на  граници  КО  Футог  и  
КО  Руменка , на  тромеђи  парцела  бр.  4438/ і  (КО  Румснка), 4438/2 (КО  Румснка) и  8880 
(КО  Футог). Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  истока, прати  границу  КО  Футог  и  КО  
Руменка  до  пресека  са  границом  грађевијгског  подручја  на  тромеђи  парцсла бр. 4065 
(КО  Руменка), 9950 (КО  Футог) и  9956 (КО  Футог). дале, граница  скреће  у  правцу  југа, 
прати  границу  грађевинског  подручја  и  западну  границу  парцеле  број  9950 до  пресека  са  
продуженим  правцем  јужне  границе  парцеле  број  8944/7. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  
правцу  северозапада , прати  северну  границу  парцеле  број  8944/5 и  њеним  продуженим  
правцем  долази  до  западне  регулационе  линије  планиране  саобраћајнице , затим  скреће  у  
правцу  североистока , прати  западну  регулациону  линију  планиране  саобраћајнице  до  
ііресека  са  ју)кном  границом  парцеле  број  8919/2. дазве, граница  скреће  у  правцу  
северозапада , прати  јужну  границу  парцеле  број  8919/2, до  пресека  са  источном  
регулационом  линијом  планиране  саобраћајнице , затим  граница  скреће  у  правцу  
југозапада , прати  источну  регулациону  линију  планиране  саобраћајнице  до  пресека  са  
продуженим  правцем  из  јужне  границе  парцеле  број  890 і /1. Од  ове  тачке  граница  у  
правцу  северозапада , прати  претходно  описан  продужени  правац  и  ју)кну  границу  парцеле  
број  8901/1 и  њеним  продуженим  правцем  долази  до  источне  регулационе  линије  
планираног  државног  пута  јБ  реда  ознаке  12 ,,Суботица  - Сомбор  - Оцаци  - Бачка  
Паланка  - Нови  Сад  - Зрењанин  - Житиште  - Нова  Црња  државна  граница  са  
Румунијом  (гранични  прелаз  Српска  Црња) (у  дазвем  тексту : државни  пут  јБ-12). дање, 
граница  скреће  у  правцу  североистока , прати  источну  регулациону  линију  планираног  
државног  пута  ІБ-12 до  пресека  са  јужном  регулационом  линијом  планиране  
саобраћајнице , затим  сече  планирани  државни  пут  јБ-12 до  тачке  на  пресеку  западне  
регулационе  линије  планираног  др)кавног  пута  јБ-12 и  продуженог  правца  из  јукне  
границе  парцеле  број  10343. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  запада, редом  прати  
продужени  правац  из  јужне  границе  парцеле  број  10343, јужну  границу  парцеле  број  
10343, продужени  правац  из  јужне  границе  парцеле  број  10343 до  пресека  са  западном  
границом  парцеле  број  8880. дање, граница  скреће  у  правцу  севера, лрати  заnадну  
границу  парцеле  број  8880 и  долази  до  тачке  која  је  одређена  за  почетну  тачку  описа  
границе  Плана. 

Површина  обухваћена  Планом  је  42,64 ћа. 

3. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  

3.1. Намена  површина  и  концепцвја  уређења  простора  

Концепција  уређења  nростора  утврђена  плановима  ширег  подручја  је  основа  за  
дајву  разраду  и  дефинисање  намене  простора  обухваћеног  овим  планом . Намена  nростора  
задржава  категорије  дефинисане  претходном  планском  документацијом . 

Простор  у  обухвату  Плана  простире  се  лонгитудално  дуж  државног  пута  јјА-1 11 и  
конципиран  је  у  осам  просторних  јединица  - блокова . Блокови  су  различите  величине  од  
1,8 до  7,7 ha u већим  делом  су  неизграђени . 



4 

Простор  је  у  највећој  мери  намењен  пословању  које  је  дефинисано  у  две  пословне  
зоне . Планирани  су  привредни  капацитети  из  области  терцијарних  делатности  који  
спадају  у  мала  и  средња  предузећа  и  производни  комплекси  из  области  поњопривреде  
(прерада  и  складиштење  поњопривредних  производа), који  се  функционално  Могу  
повезати  са  околним  поњопривредним  садржајима . 

Мешовита  зона  дефинисанаје  у  блоковима  који  се  налазе  уз  границу  грађевинског  

подручја  града  Новог  Сада, блокови  1 и  2. У  овој  зони, уз  планиране  пословне  садржаје , 

задражавају  се  изграђени  породични  стамбени  објекти . Препорука  је  да  се  у  будућности  
породични  објекти  пренамене  у  пословне  садржаје . Планом  се  даје  могућност  да  се  граде  
пословни , пословно -стамбени , а  у  блоку  број  1 и  стамбено-пословни  објекти . 

Просторна  ограничења  унутар  обухвата  Плана  представњају  коридори  енергетске  
инфраструктуре  и  инфраструктурни  појас  пруге, у  којима  није  планирана  изградња  
објеката  високоградње . У  једном  делу  простора  дефинисан  је  заштитни  појас  водовода  у  
којем  је  забрањена  изградња . 

Оријентација  простора  у  обухвату  Плана  је  на  државни  пут  јјА-111 у  чијој  
регулацији  су  планиране  режијске  саобраћајнице  за  приступ  планираним  садражајима  
дуж  овог  саобраћајног  правца . За  остале  садржаје  планирана  је  секундарна  саобраћајна  
мрежа. Простор  пресеца  државни  пут  јБ-12 (М-7) и  он  је  денивелисан  у  односу  на  
државни  пут  јјА-1 11, а  у  ширини  његове  регуације  планиране  су  режијске  траке . 
Планирани  државни  пут  обезбедиће  брзу  везу  са  др)кавним  путем  јА  реда  ознаке  АІ  (Е-
75), (државна  граница  са  Мађарском  (граничг iи  прелаз  Хоргош) Нови  Сад  - Београд  - 
Ниш  Врање  државна  граница  са  Македонијом  (гранични  прелаз  Прешево)). 

3.2. Правила  уређења  за  утврђене  намене  површина  

Површине  остале  намене  опредењене  су  у  највећој  мери  за  пословне  садржаје . 

Пословни  еадржаји  

Пословни  садржаји  у  обе  зоне  реализоваће  се  према  утврђеним  урбанистичким  
условима  максимални  степен  заузетости  50 %, а  индекс  изграђености  0,5-1,5. 
Максимална  дозвоњена  спратност  је  до  П+2. Минимална  величина  парцеле  зависи  од  
врсте  делатности  која  се  реализује  и  конкретног  локалитета . 

Привредни  капацитети  се  планирају  у  пословној  зони  1 и  2. На  обухваћеном  
простору  дозвоњава  се  изградња  објеката  у  функцији  обавњања  делатности  терцијарног  
сектора  привреде  и  производног  занатства , под  условом  да  испуњавају  следеће  локационе  
захтеве : 

- да  за  послове  не  захтевају  велике  површине  (препорука  до  1 ћа), 
- да  нису  велики  потрошачи  воде  и  енергије, 
- да  је  њихов  негативан  утицај  на  животну  средину  у  обиму  који  је  могуће  

неутралисати  уз  примену  стандардних  мера  загптите . 
У  пословној  зони  1, с  обзиром  на  близину  др?кавног  пута  ІІА 111, пословање  се  

првенствено  намењује  за  реализацију  садржаја  трговине  и  угоститењства . Целина  у  којој  
се  налази  наведени  простор  представња  улазни  правац  у  град. Планирање  развоја  
пословања  на  улазним  правцима  одређено  је  потребоМ  да  се  они  обликују  и  усмери  
изградња  тако  да  сс  формира  лепши  изглед  улаза  у  град, стога  се  превасходно  бирају  



5 

делатности  терцијарног  сектора . У  овој  зони  је  могућс  такође  реализовати  и  делатности  
производног  занатства , те  других  услужних  делатности , у  складу  са  претходно  наведеним  
условима . 

У  оквиру  пословне  зоне  2, с  обзиром  на  потенцијале  у  домену  полопривредне  
производње  у  непосредном  окружењу, могу  се  наћи  делатности  производног  занатства  
(прерада  мањег  обима  и  асортимана), складиштења  и  транспорта  првенствено  
полопривредних  производа  (терцијарни  сектор  привреде ), а  у  складу  са  претходно  
наведеним  условима . 

Унутарједног  пословног  комплекса, односно  објекта  на  комплексу , могућејеједан  
део  објекта  наменити  садржају  који  није  послован , већ  може  бити  стан  за  чувара  или  
апартман  за  пословне  сараднике , а  чија  површина  може  износити  највише  100 nі2  бруто  
површине . Изузетак  је  простор  у  блоку  З  (северозападни  део  парцеле  број  8945) на  којем  
је  реализовано  неколико  стамбених  објеката . Они  се  задржавају  уз  планирану  улицу. 

Мешовита  зона  

У  зони  мешовите  намене  планирају  се  посповни  садржаји , а  задржавају  се  
постојећи  стамбени  објекти , па  у  овој  зони  могу  да  се  граде  чисто  пословни , пословно-
стамбени  или  стамбено -пословни  објекти . На  комплексу  може  да  се  реализује  више  
објеката  у  функцији  обавлања  основне  делатности . 

дозволена  је  организација  комплекса  максималног  степена  заузетости  50 %, а  
планирана  спратност  пословног  објекатаје  до  П+2. 

Постојећи  стамбени  објекти  се  задржавају  и  дозволено  је  унутар  њих  
организовати  или  доградити  пословне  просторе  или  их  потпуно  претворити  у  пословање . 
дозвоњена  спратност  стамбеног  објекатје  П++Пк. 

делатности  које  се  планирају  у  оквиру  ове  намене  су  превасходно  оне  које  су  
комплементарне  стамбеним  објектима  у  окружењу . То  могу  бити  делатности  производног  
занатства  и  терцијарног  сектора  привреде . 

На  овом  простору  трговина  на  велико  и  мало  може  бити  заступлена  у  свим  
видовима  осим  продаје  расутих , запаливих  и  експлозивних  материјала  и  секундарних  
сировина . У  овој  зони  могу  се  наћи  и  делатности  угостителства , издавачке  делатности  
(штампано  издаваштво , у  електронском  или  аудио  облику, на  интернету , издавање  
мултимедијалних  производа  на  компакт-дисковима  и  др.),  емитовање  и  производња  радио  
и  телевизијског  програма, рачунарско  програмирање  и  остале  делатности  на  поњу  
информационе  технологије , финансијске  и  делатности  осигурања , научне  и  иновационе  
делатности  (разне  лабараторије  за  испитивање  производа), ветеринарске  делатности , 
делатности  поправке  предмета  за  личну  употребу  и  за  употребу  у  домаћинству , као  и  
разне  услужне  делатности . 

У  зони  инфраструктурног  коридора  требало  би  да  се  реализују  они  садржаји  који  
захтевају  велике  манипулативне  површине  (нпр. област  саобраћаја ) или  складишта  на  
отвореном  (нпр. област  велетрговине ). 



3.3. Нумерички  показатели  

Табела  број  1: Нумерички  показатењи  

Намене  површина  
површина  

(ћа) 
(/о) 

ПОСЛОВНА  ЗОНА  1 - мала  и  средња  педузећа  из  области  
трговине , угоститеЈБства , саобраћаја  и  услужног  занатства  

82 37 09 

ПОСЛОВНА  ЗОНА  2 - мала  и  средња  педузећа  из  области  
трговине , уГоститезБства , саобраћаја , услужног  занатства  и  
производни  комплекси  из  области  поопривреде  

8,65 20,29 

МЕШОВИТА  ЗОНА  - пословни , пословно -стамбени  и  
стамбени  објекти  

8 28 19 43 

САОБРАЋАЈ  - улице  9,89 23,19 

Укупно  у  обухвату  Плана  42,64 100,00 

3.4. План  регулације  површина  јавне  намене  са  нивелацијом  

3.4.1. План  регулације  површина  јавне  намене  

Планом  су  утврђене  површине  јавне  намене. 0д  целих  и  делова  постојећих  
парцела  образоваће  се  парцеле  површина  јавгіе  намене, према  графичком  приказу број  
3. ,,Гlлан  регулације  површинајавне  намене , у  размери  1:2500. 

Површинејавне  намене  су: 

- саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр. 8884/3, 8885/2, 8904/3, 8904/7, g904(8, 
g947/4, 947/5, g955/5, 9956, 10223, 10334/1, 10334/2, 10334/3, 10334/4, 10334/5, 10334/6, 
10334/7, 10334/8, 10334/9, 10334/10 и  делови  парцела  бр. 8880, 8881, 8882, 8883, 8886. 
8901/1, 8901/2, 8901/3, 8901/4, 8902, 8903, 8904/4, 8905, 8906, 8907, 8908, 8919/1, 8919/2, 
8919/3, 8944/7, 8944/8, 8944/9, 8945, 8946/1, 8946/2, 8947/1, 8947/2, 8947/3, 8948, 8950/1, 
8951, 8954, 8955/2, 8955/3, 8957, 10219, 10220, 10221, 10222, 10336, 10337, 10338, 10339, 
10340, 10341, 10342. 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу. важи  графички  приказ . Планиране  регулационе  линије  дате  су  у  
односу  на  осовине  саобраћајница  или  у  односу  на  постојеће  границе  парцела  и  постојеће  
објекте . 0совине  саобраћајница  дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака  које  су  
дате  на  графичком  приказу . Постојећи  објекти  који  својим  габаритом  улазе  у  регулацију  
улице  (планирану  или  постојећу ) до  1,5 м  задржавају  се  уколико  су  удавени  од  коловоза  
2 м  и  не  угрожавају  друге  јавне  функције ,  а  да  при  томе  минимална  ширина  регулације  
буде  8 м. 

б  
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На  осталом  грађевинском  землишту  постојеће  границе  парцела  се  у  највећсм  
обиму  задржавају . Настале  промене  су  углавном  услед  промене  регулационих  линија  
улица . Грађевинске  парцеле  се  најчешће  формирају  деобом  постојећих  парцела, под  
условима  датим  у  оВом  плану. 

3.4.2. План  нивелације  

Простор  обухваћен  Планом  налази  се  на  надморској  висини  од  81,30 м  до  82,60 
м, минималне  нагнутости  терена. Највиши  терен  је  у  средишњем  делу  блока, и  на  
крајњем  истоку  обухваћеног  простора . Нагиб  нивелете  саобраћајницаје  испод  0,2 %, осим  
на  појединим  деловима  где  је  максимални  нагиб  испод  1 %. Постојеће  саобраћајнице  се  
задржавају  са  нивелетама  коловоза  које  се  не  мењају . I-Тивелете  планираних  објеката  
прилагодити  нивелети  коловоза . 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 
- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 
- интерполована  кота, 
- нагиб  нивелете . 

3.5. Трасе , коридори  и  капацитети  инфраструктуре  

Посебна  правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

Приликом  израде  техничке  документације  за  линијске  инфраструктурне  објекте  
(саобраћајне  површине) и  комуналну  инфраструктуру  могућа  су  мања  одступана  од  
планираног  реідсња  приказаног  на  графичким  приказима  и  карактеристичним  попречним  
профилима  улица, уколико  орган  надлежан  за  управање  јавним  површинама  или  ималац  
јавног  овлајлћења  то  захтева, а  за  то  постоје  оправдани  разлози  (очуваuе  постојећег  
квалитетног  растиња, подземне  и  надземне  инфраструктуре , ако  на  планираној  траси  већ  
постоје  изграђене  инсталације  или  објекат  који  се  Планом  не  задржава  и  сл.). 

Наведенс  интервенције  могуће  су  исклучиво  у  оквиру  постојећих  и  планираних  
јавних  површина . 

Сва  одступања  од  планског  решења  морају  бити  у  складу  са  законима  и  
правилницима  који  регулишу  одређену  област . 

Не  условњава  се  формирање  грађевинске  парцеле  за  рсгулацију  улица  ради  
реализација  појединачних  садржаја  унутар  профила . Могућаје  фазна  реализација . 

3.5.1. Саобраћајна  инфраструктура  

План  саобраћајне  инфраструктуре  подразумева  реализацију  комплетне  
саобраћајне  мреже  на  обухваћеном  простору . Примарну  саобраћајну  мржу  чине  државни  
пут  ІІА-111 (Нови  Сад  Бачки  Петровац), и  планирани  државни  пут  јБ-12 (Нови  Сад  - 
Бачка  Паланка). Регулација  државног  пута  јІА-111 се  проширује  чиме  се  обезбеђује  
простор  за  изградњу  друге  коловозне  траке, сервисну  саобраћајницу  са  паркuнгом , на  коју  
би  се  приступало  са  планuраних  садржаја  уз  државни  пут. Такође  су  планиранс  и  псшачке  
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и  бициклистичке  стазе . У  западном  делу  простора  планиран  је  државни  пуТ  јБ-12 који  
пресеца  државни  пут  јјА- 11 і . Планира  се  денивелисана  раскрсница  ова  два  пута! 

Секундарна  улична  мрежа  се  планира  у  складу  са  планираним  садржајима  и  
углавном  се  ослања  на  постојеће  некатегорисане  путеве , уз  њихово  пропіирење . 
Плаг-іирају  се  и  секундарне  улице  које  ће  повезати  постојеће  у  складу  са  nросторним  и  
саобраћајним  потребама . Паркирање  ће  се  реализовати  дуж  сервисне  саобраћајнице  уз  
државни  пут  јјА-111 и  у  оквиру  појединачних  пословних  комплекса , а  у  складу  са  
стандардима . дуж  државног  пута  јјА-111 се  одвија  јавни  саобраћај  и  планирају  се  
стајалишта  у  складу  са  потребама . 

Уз  источну  границу  обухваћеног  простора  пружа  се  РжП  207 са  којом  се  државни  
пут  јјА-1 1 1 укрмта  денивелисано , надвожњаком . 3адржава  се  постојећи  коридор  пруге, 
односно  парцела  пруге . 

3.5.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом  

Снабдевање  водом  биће  решено  преко  постојеће  и  планиране  водоводне  мреже, 
која  ће  функционисати  у  склопу  водоводног  система  Града  Новог  Сада . 

Уз  државни  пут  ј IА- 11 1, изграђен  је  примарни  доводник  воде  за  насење  Руменка, 
профила  0 400 мм, као  и  део  секундарне  водоводне  мреже  nрофила  0100 мм  и  0150 
мм. На  путу  за  насење  Бангладеш  изграђена  је  секундарна  водоводна  мрежа  профила  
0100 мм. 

Секундарна  водоводна  мрежа  профила  0100 мм  изградиће  се  у  свим  постојећим  и  
новопланираним  улицама  и  повезаће  се  на  постојећи  примарни  доводник  воде  за  Руменку . 

Примарна  водоводна  мрежа, односно, доводник  воде  за  Руменку , профила 0 
400 мм, у  потпуности  се  задржава  уз  могућност  реконструкције  и  измештања  у  
регулацији  планиране  улице . део  трасе  доводника  воде  налази  се  на  осталом  
грађевинском  земјЂишту , па  се  у  цињу  његовог  несметаног  функционисања  предвиђа  
заштитни  појас, ширине  2 м, мерено  од  осовине  цевовода  ка  југу. У  овом  појасу  
забрањенаје  изградња  објеката  и  садња  дрвећа . 

Планирана  водоводна  мрежа  задовоњиће  потребе  за  санитарном  водом  будућих  
корисника . 

Услов  за  реализацију  планиране  водоводне  мреже  је  изградња  доводника  воде  за  
Бегеч , деоница  од  Телепа  до  Футога, како  би  се  обезбедио  појачан  притисак  у  водоводној  
мрежи  и  додатне  количине  воде . 

Евентуалне  потребе  за  технолошком  водом  могуће  је  решити, локално , преко  
бушених  бунара  на  парцелама  корисника . 

Положај  постојеће  и  планиране  водоводне  мреже  приказаі i је  на  графичком  
приказу  број  4 ,,План  водне  инфрструктур , 

 у  размерн  1:2500. 

Одвођејbе  отпадних  и  атмосферсіих  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  реіпено  преко  сепаратне  
канализационе  мреже. 
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Отпадне  воде  ће  сс  преко  планиране  канализационе  мреже  одВодити  ка  
канализационом  систему  Града  Новог  Сада. 

Пре  реализације  планиране  канализационе  мреже  отпадних  вода, неопходно  јс  
испитати  потребу  повећања  капацитативних  карактеристика  постојећег  канализационог  
система  на  који  ће  се  планирана  мрежа  прикњучити . 

дуж  државног  пут  јЈА-1 ј  1 планира  се  изградња  nримарне  канализационе  мреже  
отпадних  вода  профила  О  300 мм  на  коју  ће  бити  оријентисана  секундарна  
канализациона  мрсжа. 

Секундарна  канализациона  мрежа  отпадних  вода  изградиће  се  у  свим  постојећим  и  
новопланираним  улицама  и  биће  профила  О  250 мм. 

Имајући  у  виду  да  је  терен  изразито  равничарски  и  да  се  постижу  знатне  дубине  
укопавања , Планом  се  омогућава  изградња  црпних  станица  отпадних  вода. Црпне  станице  
могуће  је  реализовати  у  регулацији  улице, шахтног  типа. 

Отпадне  воде  које  се  упуштају  у  планирану  канализацију , морају  имати  
карактеристике  кућних  отпадних  вода. Отпадне  воде  нестандардног  квалитета  пре  
упуштања  у  канализацију , морају  се  примарно  пречистити . Стандардизација  отпадних  
вода  (пречишћавање ) односи  се  само  на  технолошке  отпадне  воде  и  у  зависности  од  
њихових  карактеристика  биће  примењен  одговарајући  третман. 

до  изградње  планиране  канализационе  мреже  отпадних  вода, омогућава  се  
рејлавање  отпадних  вода  преко  водонепропусних  септичких  јама  на  парцели  корисника , 
као  прелазно  решење. Водонепропусне  септичке  јаме  лоцирати  на  минималној  
удањености  од  3 м  од  суседних  парцела . 

Атмосферске  воде  могуће  је  преко  планиране  отворене  или  зацевњене  уличне  
канализационе  мреже  одвести  према  iiостојећем  мелиорационом  каналу  на  уласку  у  
насење  Руменка, односно , nрема  главном  каналу  мелиорационог  слива  Сајлово . 

Положај  планиране  канализационе  мреже  приказан  је  на  графичком  приказу  
број  4 ,План  водне у  размери  :2500. 

Подземне  воде  

Меродавни  нивои  подземних  вода  су: 
- максимални  ниво  подземних  вода  од  81,00 до  8,70 м  н.в, 
- минимални  ниво  nодземних  вода  од  77,50 до  78,00 м  н.в. 

Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземних  вода  је  северозапад -
југоисток  са  смером  пада  према  југоистоку . 

3.5.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенсргетског  система. Основни  објскти  за  снабдевање  биће  ТС  110/20 kV 
Од  ове  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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За  снабдевање  електричном  енергијом  планираних  садржаја  изградиће  се  одређен  
број  нових  ТС, у  зависности  од  потреба! 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  објеката, у  приземњу  објекта! 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 . На  просторима  планиране  изградње  планира  се  изградња  инсталације  јавног  
осветњења . 

Све  епектроенергетске  објекте  и  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  
планираних  објеката  или  инфраструктуре  је  потребно  изместити  уз  прибавјЂање  услова  од  
,,ЕПС  дистрибуција  д.О.О. Београд, Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

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

Преко  подручја  прелазе  и  далековод  35 kV из  ТС  ,,Римски  нјанчеви  ка  ТС  
и  двоструки  далековод  35 kV u 20 kV ка  ТС  ,,Нови  Сад  7 Око  далековода  35 kV 
дефинисан  је  заштитни  појас  у  коме  је  изградња  објеката  ограничена  условима  ,,ЕПС  
дистрибуција  д!о!о. Београд , Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови Планира  се  
прелазак  делековода  35 kV na 20 kv напонски  ниво . Ове  далеководе  је  могуће  
демонтирати  и  изградити  подземно  у  постојећим  и  планираним  регулацијама  улица, уз  
сагласност  и  услове  ,5ЕГІС  дистрибуција  д.о.о. Београд , Огранак  ,,Електродистрибуција  
Нови  Сад . док  су  далеководи  у  функцији  морају  се  поштовати  услови  заштите , односно  
у  заштитном  појасу  ових  далековода  који  износи  укупно  30 пі  није  дозвојена  изградња  
објеката  осим  уз  услове  и  сагласност  надлежног  електродистрибутивног  предузећа . У  
близини  обухвата  Плана, од  комплекса  предузећа  ,,Матијевић  према  Новом  Саду  и  
Сајлову  је  изграђена  io кv мрежа  која  припада  10 kV изводима  ,,Стандард  и  ,,Прогрес  
из  постојеће  ТС  35/10 kV ,,Индустријска .  Ова  10 kV мрежа  ће  се  прилагодити  за  
могућност  рада  на  20 kV погонском  напону. 

Преко  подручја  прелазе  далеководи  110 kV (број  1135 и  број  ]136) из  ТС  ,,Нови  
Сад  3 ка  ТС  ,,Нови  Сад  5. У  близини  обухвата  Плана  се  налазе  следећи  далеководи  1 10 
kV број  127/ ТС  Нови  Сад ТС  Нови  Сад  3 u no kv број  1108 ТС  Нови  Сад  3 - ТС  
Футог. 

Планира  се  доградња  (преусмеравање  на  ТС  Футог) далековода  110 kV број  127/1 
ТС  Нови  Сад  1 - ТС  Нови  Сад  3, деоница  у  Адицама  и  Ветернику . 

У  случају  градње  испод  или  у  близини  далековода  потребна  је  сагласност  
.,Електромрежа  Србије  Ад  Београд, при  чему  важе  следећи  услови : 

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

- садржај  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  наведеnи  услови  важе  приликом  израде : 
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- Елабората  о  могућноспіма  градње  планираних  објеката  у  зањтитном  појасу  
далековода ; заштитни  појас  далековода  износи  25 м  са  обе  стране  далековода  напонског  
нивоа  і  10 kV од  крајњег  фазног  проводника , односно  29 м  од  осе  далековода ; 

- Елабората  утицаја  далековода  на  потенцијално  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 ; 

Елабората  утицаја  далековода  на  телекомуникационе  водове  (не  треба  ако  су  у  
питању  оптички  каблови); овај  утицај , у  зависности  од  специфичне  отпорности  тла  и  
насењености  подручја, потребноје  анализирати  на  максималној  удањености  до  3000 м  од  
осе  далековода  у  случају  градње  телекомуникационих  водова. 

У  постојећим  коридорима  далековода  се  могу  изводити  санације,  адаптације  и  
реконструкције  због  потреба  интервенција  или  ревитализације  система. 

Снабдевање  топлотном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  сс  снабдевати  топлотном  енергијом  из  градског  
гасификационог  система . 

Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  обезбеђивати  из  градске  гасне  мрежс  
притиска  до  16 bar која  је  изграђена  у  делу  др)кавног  пута  јІА-1 11 (Нови  Сад  - Бачки  
Петровац) или  из  планиране  Главне  мерно-регулационе  гасне  станице  (у  дањем  тексту : 
ГМРС) ,,Руменка  2, која  ће  се  градити  северозападно  од  обухваћеног  подручја .  Из  ГМРС, 
у  оквиру  које  ће  се  налазити  и  мерно-регулациона  станица  (у  дањем  тексту : МРС), ће  
полазити  гасоводна  мрежа  притиска  до  іб  bar koja he преко  сопствених  МРС  снабдевати  
поједине  пословне  садржаје  који  захтевају  веће  капацитете . Из  ове  МРС  ће  полазити  и  
дистрибутивна  мрежа  притиска  до  4 bar ca koje ће  се  снабдевати  планирани  пословни  
објекти  и  објекти  мешовите  намене . Од  дистрибутивне  мреже  ће  се  изградити  прикњучци  
до  мерно-регулационих  сетова  и  котларница  у  објектима . 

Оставња  се  могућност  пословним  комплексима  да  се  снабдевају  из  локалних  
топлотних  извора  (уз  употребу  енергената  који  не  утичу  пітетно  на  кивотну  средину), као  
и  обновњивих  извора  енергије . 

Обновливи  извори  енергије  

На  обухваћеном  подручју  постоји  могућност  коришћења  обновњивих  извора  
енергиј  е. 

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  објеакта  свих  намена  на  фасадама  одговарајуће  
оријентације , поред  стакленика  дозвоњава  се  примена  осталих  пасивних  система  - 
ваздушних  колектора , Тромб-Мишеловог  зида  и  сл. 
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Акмивни  соларни  сисмеми  - соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  
употребу  могу  се  постав uати  nод  следећим  условима : 

- постојећи  и  nланирани  објекти  на  кровним  nовршинама  и  фасадама  главног, 
помоћног , економског  објекта  и  СЛ! дозвоњава  се  поставЈ uање  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! 

Хидро  и  (Хидро) геотермална  енергија   
Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставњати  у  сврху  загревања  или  

хлађења  објеката . Ако  се  поставњају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, могу  се  
поставњати  искњучиво  на  парцели  инвеститора . У  случају  искона  бунара  (осим  за  
ф  изичка  лица) потребно  је  прибавити  сагласност  надлежног  органа. Обавезно  је  извести  
упојне  бунаре . Није  дозвоњено  упуштање  воде  у  канализациони  систем  или  изливање  на  
отворене  површине . 

Производња  електричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коријлћењем  обновј uивих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  коришћења  
енергије . 

Енергија  ветра   
Појединачни  стубови  са  ветрогенераторима  мањих  снага  (до  15 kW) могу  се  

поставњати  на  парцелама  намењеним  породичном  становању , тако  да  висина  стуба  није  
већа  од  удањености  стуба  од  објекта  на  самој  парцели  или  од  границе  суседне  парцеле . 

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

3.5.4. Мере  енергетеке  ефикасности  изградње  

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

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

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

- у  инсталацијама  осветЈІ)ења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  декоративне  
расвете  употребњавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела; 



13 

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

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

- размотрити  могућност  поставлања  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  површинама  
предвиђеним  за  паркирање  возила. 

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

3а  свејавне  објекте  обавезноје  спровођење  програма  енергетске  ефикасности  који  
доноси  једипица  локалне  самоуправе , а  који  нарочито  садржи  планирани  цињ  уштеда  
енергије , преглед  и  процену  годишњих  енергетских  потреба , план  енергетске  санације  и  
одржавања  јавних  објеката, као  и  планове  унапређења  система  комуналних  услуга  
(далинско  грејање  и  хлађење , водовод, јавна  расвета, управлање  отпадом , јавни  
транспорт  идр.) 

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

3.6. Електронске  комуникације  

Обухваћено  подручје  ће  бити  комплетно  приклучено  на  системе  електронских  
ко  муни  кациј  а. 

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чвориілта  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  на  јавној  површини , у  
регулацијама  постојећих  и  планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  
техничке  могућности . Уколико  се  поставњају  на  јавној  површини, потребно  је  да  буду  на  
постојећим  или  планираним  трасама  водова  електронских  комуникација . Удаленост  ових  
уређаја  од  укрштања  гіутева  треба  да  износи  минимално  20 м  од  осовине . Уколико  се  
кабинети  поставњају  на  осталом  грађевинском  земњишту , потребно  им  је  обезбедити  
колски  приступ  ширине  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 ). 

Планира  се  да  електронско -комуникациона  мрежа  буде  пројектована  као  
,,отворена  (Open acceѕѕ  network) тј . да  ће  бити  омогућен  приступ  и  прукање  сервиса  
свима  који  задоволе  поставлене  услове , а  у  цињу  побоњшања  квалитета  и  смањења  цена  
услуга . Истовремено , мрежа  електронских  комуникација  Града  Новог  Сада  са  оптичким  
кабловима  је  ресурс  који  може  да  омогући  ефикасније  и  економичније  функционисање  
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Града  кроз  сервисе  као  што  су  дањинска  контрола  саобраћаја , контрола  семафора, 
дајвинско  очитавање  водомера , очитавање  и  управњање  мерним  уређајима  топлане  итд. 

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 . 

На  подручју  Плана  намењеном  становању  постоји  надземна  телекомуникациона  
мрежа, којује  потребно  демонтирати  и  изградити  подземно . 

У  оквиру  стамбених  објеката  са  више  стамбених  јединица , стамбених  зграда  са  
више  корисника  простора  и  стамбених  делова  стамбено -пословних  зграда  потребно  је  
поставити  инсталацију  заједничког  антенског  система , који  омогућава  независан  пријем  
услуга  радио  и  телевизијских  програма  и  њихову  дистрибуцију  крајњим  корисницима . 

Подручје  у  обухвату  Плана  покрива  емисиона  станица  Црвени  чот, са  
координатама  45оО9 3.96 N 19о424о.о2  Е. Преко  подручја  прелази  траса радио- 
релејног  коридора  Црвени  чот  Бачка  Топола, Јанног  предузећа  ,,Емисиона  техника  и  
везе  Београд : 

- Бачка  Топола  са  координатама  Е19038і 14.62/ Н45°4859.82 

На  правцу  радио-релејних  коридора  није  дозвоњена  изградња  објеката, односно  
потребно  је  обезбедити  оптичку  видњивост  између  две  радио-релејне  станице . 

Планира  се  лотпуна  покривеност  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  свих  
надлежних  оператера . Постојећи  антенски  систем  мобилне  телефоније  који  се  налази  у  
регулацији  државног  пута  ІјА- ј  1 је  потребно  изместити . На  подручју  је  могуће  
поставњати  системе  мобилне  телефоније  уз  поштовање  следећих  услова: 

- антенски  системи  са  микро-базним  станицама  мобилне  телефоније  се  могу  
поставњати  у  оквиру  регулације  површина  јавне  намене  (на  стубове  јавне  расвете, 
семафорске  стубове  и  сл.), уз  сагласност  управјвача  јавним  земњиштем  и  власника  
објекта  на  који  се  поставња  (стуба); 

- антенски  снстемн  мобилне  телефоније , као  и  осталих  електронских  
комуникација , могу  се  поставњати  на  антенске  стубове  на  парцелама  намењеним  
пословању  уз  обавезну  сагласност  власника; базне  станице  поставњати  у  подноу  стуба, 
уз  изградњу  оптичког  приводног  кабла  до  базне  станице ; 

- антенски  системи  са  базним  станицама  мобилне  телефоније  могу  се  поставњати  
на  кровне  и  горње  фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  
објеката ; 

- антенске  системе  поставњати  уз  лопітовање  свих  правил nика  и  техничких  
препорука  из  ове  области ; 

- уколико  се  у  близини  налазе  стубови , односно  локације  других  оператера , 
размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 

- обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачuне  електромагнетног  зрачења  у  
близинu антенског  система , а  посебно  утицај  на  оближње  објекте  становања  који  се  
налазе  на  истој  unu сличној  висини  као  и  антенски  систем ; 

- за  поставњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитив nо  мuјпњење  надлежне  
управе . 
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3.7. План  уређења  зелених  и  слободних  nовршина  

Зелене  површине  у  оквиру  пословних  комплекса  представњају  значајан  фактор  
који  обезбеђује  и  побоњшава  визуелни  изглед  и  квалитет  живота . Оне  се  користе  као  
важан  фактор  за  побоњшање  микроклиме . Већи  масиви  зеленила  делују  као  филтери  у  
пречишћавању  ваздуха, обнавњају  кисеоник  у  атмосфери , повећавају  влажност  ваздуха  и  
сл. С  тим  у  вези, посебна  пажња  се  мора  посветити  формирању  система  зелених  
површина  у  зонама  намењеним  оваквим  комплексима . 

На  простору  у  обухвату  Плана  евидентиран  је  мали  проценат  зеленила, и  то  
углавном  у  оквиру  саобраћајница , као  линијско  зеленило . Остатак  зеленог  фонда  чине  
обрадиве  површине  и  неуређене  зелене  површине  у  оквиру  пословних  комплекса . Сву  
постојећу  квалитетну  вегетацију  обавезно  треба  задржати  и  допунити  новим, квалитетним  
садницама . 

Ободом  парцела  намењених  чистом  пословању  треба  формирати  густ  заштитни  
појас  од  средње  високе  и  високе  лишћарске  вегетације . Остатак  слободних  површина  
треба  пејзажно  уредити , на  начин  да  се  несметано  обавњају  све  активности  унутар  
комплекса . Прилазе  и  улазе  у  објекте  треба  нагласити  декоративном  вегетацијом  
(обликовани  четинари , озелењене  и  цветне  жардинијере ).  Различити  садржаји  унутар  
комплекса  могу  се  раздовјити  нижом  декоративном  вегетацијом  и  травнатим  
површинама . Сваки  комплекс  треба  да  садржи  минимум  20 % зелених  површина . 

Сва  паркинг-места  треба  да  су  под  крошњама  високе  лишћарске  вегетације  
поставњене  иза  сваког  четвртог  паркинг-места  или  у  линији  иза  паркинга , у  зависности  од  
позиција  подземних  и  надземних  инфраструктурних  коридора . дрвеће  треба  садити  у  
розетама  пречника  1,2-1,5 м  са  заштитном  решетком . 

Саобраћајнице  треба  да  садрже  дрвореде  поставњене  према  садржајима  попречних  
профила. Препорукаје  да  то  буду  школоване  дрворедне  саднице  лишћарске  вегетације . 

Просторе  везане  за  област  терцијарних  делатности  односно  трговину , производно  
и  услужно  занатство  и  угоститењство  треба  озеленити  декоративном  вегетацијом . 

Зеленило  у  оквиру  зона  намењених  пословању  и  становању  (мешовита  зона) треба  
да  је  заступњен  нешто  већи  проценат  зеленила  како  би  се  постигао  ефекат  заштите  и  
раздвајања  од  околних  намена . 

Простор  пресецају  значајни  инфраструктурни  правци  као  ідто  је  магистрални  
гасовод  и  далеководи  различите  напонске  снаге . На  овим  деловима  треба  изоставити  
садњу  високог  дрвећа . 

3.8. Заштита  градитењског  наслеђа  

На  простору  у  обухвату  Плана  у  евиденцицји  стручне  службе  заштите  не  постоје  
заштићена  културна  добра, као  ни  подаци  о  забележеним  локалитетима  са  археолоњким  
садржајем . У  складу  са  чланом  109. Закона  о  културним  добрима  (,,Службени  гласник  
РС  бр. 71/94, 52/11 - др . закони, 99/11 -- 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  археолошке  предмете  одмах, без  одлагај-Ба  прекине  радове  и  обавести  
надлежни  завод  за  запітиту  спомсника  културе  и  да  предузме  мере  да  се  налаз  не  уништи  
и  не  оштети  и  да  се  сачува  на  месту  и  у  положају  у  комеје  откривен . 
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3.9. Услови  и  мере  заштите  и  унагјређења  животне  средине  

Природни  услови  

Инжењерско -гсолошки  и  природни  услоВи   

На  простору  у  обухвату  Плана  заступ.њене  су  следеће  категорије  терена  према  
погодности  за  изградњу : 

- терен  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозво.њено  оптерећење  износи  
2,5-2 kglспі2 ) и  

- терен  средње  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозво.њено  оптерећење  износи  
1-2 kg/см2). 

Литолошка  класификација  и  погодност  терена  за  изградњу  

Литолошку  класификацију  обухваћеног  простора  чини: 
- лесна  суглина ; лесна  структура  уништена  деловањем  подземне  воде,  али  без  

транспорта ; кохезија  и  угао  трења  у  односу  на  лес  нешто  нижи, 
- седименти  лесних  долина; преталожен  лес, обогаћен  органским  материјама , 

сти  шл  ив. 

Педолошка  структура  

3аступ.њени  тип  зем.њипіта  на  простору  у  обухвату  Плана  је  чернозем  на  лесу  и  
лесоликим  седиментима  - алкализоваіг . 

Сеизмичке  карактеристике  

Сеизмичке  карактеристике  условњене  су  инжењерско -геолошким  карактери -
стикама  тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  другим  
факторима . 

Према  карти  сеизмичке  рејонизације  Србије , подручје  Града  Новог  Сада  налази  се  
у  зони  осмог  степена  MCЅ  скале . Утврђен  степен  сеизмичког  интензитета  може  се  
разликовати  за  +- 1° MCЅ  штоје  потребно  проверити  истражним  радовима . 

Климатске  карактеристике  

Клима  је  умерено -континенталног  типа  са  карактеристикама  субхумидне  и  
микротермалне  климе . ГлаВ nе  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  карактерише  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  чемујс  укуп nа  сума  воде  од  гіадавина  593 мм/м2. 

Релативна  влажност  ваздуха  се  креће  у  распону  од  60 до  80 % током  целе  године . 
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Најчешћи  ветар  је  из  југоисточног  и  северозападног  правца . Остали  правци  ветра  
нису  посебно  значајии . Јачина  ветра  се  креће  од  Q81 До  1,31 mlѕ. 

Услови  и  ере  заштитс  и  унапређења  животне  средине  

Ради  очувања  и  унапређења  квалитета  животне  средине , 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), гіриликом  
реализације  планских  решења  подразумева  се  спречавање  свих  видова  загађења . 

Изградња  привредних  капацитета  из  области  терцијарних  делатности  ће  се  
спроводити  у  складу  са  важећим  техничким  нормативима  за  изградњу, уз  примену  
технологија  и  процеса  који  испуњавају  прописане  стандарде  животне  средине! 

На  простору  у  обухвату  Плана, нису  дозволене  активности  које  би  могле  да  
наруше  квалитет  животне  средине  у  смислу  аерозагађења , загађења  земњишта, вибрација , 
производње  отпада  и  др. штетних  утицаја  и  које  би  негативно  утицале  на  породично  
становање  у  оквиру  обухваћеног  простора , али  u іnupe. 

За  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  Плана, утврђује  се  
обавеза  предузимања  мера  заштите  животне  средине , а  за  пројекте  који  могу  имати  
утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  Законом  о  стратејлкој  процени  утицаја  на  
животну  средину  (,,Службени  гласник  РС  бр.  135/04 и  88/10) и  Уредбом  о  утврђивању  
Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  
захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС  број  1 14/08), 
обавезноје  покретање  поступка  процене  утицаја  на  кивотну  средину! 

Заштита  землипіта  

Услови  и  начин  коришћења  землишта  на  простору  Плана  обавезују  све, да  
приликом  коришћења  и  експлоатације  землишта  обезбеђују  рационално  коришћење  и  
заіптиту  овог  природног  ресурса. 

3агађивач  землишта  који  испуштањем  опасних  и  uітетних  материја  загађује  
земњиште , дужанје  да  сноси  трогпкове  рекултивације ,  односно  санације  землишта . 

Заулене  отпадне  воде  са  паркинга  и  манипулативних  површина  и  платоа , морају  
се  прихватити  путем  тало)кника, пречистити  и  онда  упустити  у  канализацију . Чврсти  и  
течни  отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарно -хигијенским  захтевима . 

На  околном  поњопривредном  земњишту  неопходно  је  контролисано  примењивати  
агротехничкс  мере  заштите  била  (ограничити  употребу  хемијских  средстава  заштите  
била  - пестициди , ђубрива)! 

Праћење  параметара  квалитета  землиштаје  неопходно  како  би  се  спречила  његова  
деградација  услед  продирања  опасних  материја . 3емлиште  треба  контролисати  у  складу  
са  Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  землипјту  и  
води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  
број  23/94). 
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Заштита  ваздуха  

Праћење  и  контрола  ваздуха  на  обухваћеном  подручју  ће  се  вршити  у  складу  са  
Законом  о  заштити  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС  бр. 36/09, 10/13 и  26/21 - др. закон), 

Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  гласник  
РС  бр!  11/10, 75/10 и  63/13), односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Уз  ефикасну  сталну  контролу  емисије , мора  се  прићи  свим  техничко -технолошким  
мерама  за  спречавање  и  смањивање  емисије  које  обухватају  измену  технологије , 

поболшање  састава  и  квалитета  горива  и  елиминацију  честица  и  гасова  из  емисије  
доступним  поступцима . 

С  обзиром  на  то  да  се  на  обухваћеном  простору  очекује  велика  фреквенција  
саобраћаја , нарочито  теретног , велики  извор  аерозагађења  ће  бити  саобраћај . Смањење  
емисије  сумпор  диоксида  и  олова  у  ваздух, постићиће  се  коријнћењем  квалитетнијег  
горива  (безоловно ). 

Озелењавањем  ободних  делова  привредних  комплекса  обезбедиће  се  заштита  од  
аерозагађења , утицаја  прашине  и  ширења  непријатног  мириса, као  и  заштита  од  буке  
настале  као  последица  кретања  по uопривредне  механизације . Врсте  за  озелењавање  треба  
да  буду  из  групе  отпорних  на  аерозагађење , са  израженом  санитарном  функцијом , под  
условом  да  не  припадају  групи  инвазивних . 

Неопходно  је  успоставити  одговарајући  систем  управлања  отпадом, чиме  ће  се  
спречити  настајање  дивлих  депонија  и  емисија  метана  у  ваздух . 

3аштита, унапређење  и  управњање  квалитетом  вода  

Заштита  вода  подразумева  примену  следеће  законске  регулативе : 
- 3акон  о  водама  (,,Службени  гласник  РС , бр. 30/10, 93/2, 10]Ј16, 95/18 и  95/18 - 

др. закон), 
- Уредба  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  

роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр.  67/11, 48/12 и  1/16), 
- Уредба  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  

супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  
гласник  РС , број  24/14), 

- Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  
РС  број  50/12), 

- Правилник  о  параметрима  еколошког  и  хемијског  статуса  површинских  вода  и  
параметрима  хемијског  и  квантитативног  статуса  подземних  вода  (,,Службени  гласник  
РС  број  74/1 1), односно  примену  свих  нрописа  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  атмосферске  канализације , путни  јарак, околни  терен  и  затворену  
атмосферску  канализацију . 

3а  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запраних  површина  (паркинзи , 
манипулативне  поврјлине ) и  технолошке  отпадне  воде  (од  чишћења  и  прања  објеката), 
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пре  улива  у  јавну  канализациону  мрежу, предвидети  одговарајући  предтретман  
(сепаратор  уња, таложіјик ). 

Санитарно -фекалне  воде  и  технолошке  отпадне  воде  могу  се  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу, а  потом  одвести  на  насел)ско  или  централно  постројење  за  
пречипјћавање  отпадних  вода  (ППОВ), а  у  складу  са  општим  концептом  каналисања , 
пречишћавања  и  диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  Града  Новог  Сада , 

Све  прикњучене  технолошке  отпадне  воде  морају  задовоњавати  прописане  услове  
за  испуштање  у  јавну  канализациону  мрсжу, тако  да  се  не  ремети  рад  ППОВ-а, а  у  складу  
са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање . 

Заштита  од  буке  

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

Планско  озелењавање  обухваћеног  простора  (нарочито  уз  државни  пут  ІІА-11 і , 
комплексе  привредних  делатности  и  делове  према  регионалној  железничкој  прузи) и  
контрола  извора  буке  додатно  би  умањили  присуство  буке  као  физички  штетне . 

Заштита  одјониз  јућег  и  нејонизујућег  зрачења  

Обавезно  је  успоставњање  система  контроле  интензитета  зрачења  и  нивоа  
контаминације  у  објектима  у  којима  постоје, односно  где  се  ради  са  изворима  зрачења  и  
околине  ових  објеката , као  и  система  контроле  индивидуалне  и  колективне  изложености  
јонизујућим  зрачењима . 

Потенцијални  извори  зрачења  су: 
- извори  нискофреквентног  електромагнетског  пол)а, као  што  су: ТС  и  

постројење  електричне  вуче, 
- електроенергетски  водови  тј . надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  или  

дистрибуцију  електричне  енергије  напона  већег  од  35 kV, 
- базне  станице  мобилне  телефоније  које  се  користе  за  додатно  покривање  за  

време  појединих  догађаја , а  привремено  се  поставњају  у  зонама  повећане  осетњивости , 
- природно  зрачење  радиоактивних  материјала ,  радон, поједини  грађевински  

материјали  и  др. 

Ради  запітите  становнијптва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  услове  
за  ефикасну  контролу  извора  јонизујућег  зрачења  и  успоставити  систематску  контролу  
радиоактивне  контаминације  животне  средине . 

Потребно  је: 
- сакупњање , складијптење . третман  и  одлагање  радиоактивног  отпада, 
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- успоставлање  система  управлања  квалитетом  мера  заштите  од  јонизујућих  
зрачења  и  

- спречавање  недозволеног  промета  радиоактивног  и  нуклеарног  материјала . 

Ради  заштите  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  неопходно  је  поштовати  
следећу  законску  регулативу : 

- 3акон  о  радијационој  и  нуклеарној  сигурности  и  безбедности  (,,Службени  
гласник  РС  бр. 95/18 и  10/19), 

- Закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (,,Службени  гласник  РС , број  36/09) и  
- Правилник  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Службени  гласник  

Рс
, број  104/09). 

3аштита  од  отпадних  материја  

Одлагање  отпадака  на  местима  која  нису  одређег iа  за  ту  намену  није  дозвоњено , 
као  и  одлагање  индустријских  отпадака  пре  издвајања  отпадака  који  се  могу  користити  
као  секундарне  сировине . Са  отпадом  се  мора  поступати  на  начин  којим  се  обезбеђује  
заштита  животне  средине  од  његовог  штетног  дејства : организовано  сакуплање, 
рационално  коришћење  отпадака  који  имају  употребну  вредност  и  очување  њиховог  
квалитета  за  дању  прераду , као  и  ефикасно  уклањање  и  безбедно  одлагање , односно  
складиштење  отпадака . Неопходноје  класификовати  врсте  отпада  који  ће  се  генерисати  у  
оквиру  планираног  подручја :  комунални  чврст  отпад, индустријски  отпад, опасан  отпад . 

Постуnање  са  отпадним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  
управлању  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 др.  закон), 
Правилником  о  начину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
(,,Службени  гласник  РС , 

 број  92/10) и  Правилником  о  условима  и  начину  сакуплања , 
транспорта , складиштења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  
за  добијање  енергије  (,Службени  гласник  РС , број  98/10), односно  у  складу  са  важећим  
прописима  који  регулишу  ову  област. 

Број, врста  посуде , места  н  технички  услови  за  поставлај bе  посуда  на  јавним  
површинама  дефинисани  су  Правилником  о  условима  за  поставњање  посуда  за  
сакуплање  отпада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. ј  9/20 і  1 и  7/20 14). 

На  основу  Одлуке  о  одржавању  чистоће  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
25/10, 37/10 испр, 3/1 I - испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19), инвеститор  је  у  
обавези  да  приликом  прибавлања  локац uјске  дозволе  прибави  сагласност  од  надлежног , 
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад  о  потребном  броју, врсти  и  месту  за  
поставлање  посуда . 

Ове  површине  морају  испуњавати  све  хигијенске  услове  у  погледу  редовног  
чишћења, одржавања, дезинфекције  и  неометаног  приступа  возилима  и  радницима  
комуналног  предузећа  задуженом  за  одношење  смећа . 

Неопходно  је  решити  питање  одлагања  свих  отпадних  материја  насталих  при  
функционисаг bу  постојећих  и  планираних  складингта  полопривредних  производа . 

Опасан  отпад, било  да  се  транспортује  нли  је  продукт  неког  технолошког  процеса, 
један  је  од  озбилних  складишних  и  еколошких  проблема . да  би  се  спречила  
неконтролисана  инцидентна  ослобађања  оnасних  материја, потребно  је  у  потпуности  
испоштовати  све  законске  одредбе  о  транспорту  и  складuштењу  опасних  материја . 
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Заштита  природних  добара  

У  обухвату  Плана  нема  заштићених  подручја . 
Пронађена  геолошка  и  палеонтолојпка  документа  (фосили , минерали, кристали  и  

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

3.10. Услови  и  мере  заштите  од  елементарних  непогода  и  других  несрећа  

У  цију  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, дебњипа  снежног  покривача , јачина  ветра, погодност  терена  за  изградњу , 
висина  подземних  вода  и  сл.). 

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

Мере  заштите  од  елементарних  непогода  

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

Мере  заштите  од  земњотреса  

Највећи  део  подручја  Града  Новог  Сада  се  налази  у  зони  угро)кеној  земотресима  
јачине  8° Mcѕ  скале . Ради  заштите  од  потреса  максималііо  очекиваног  удара  од  8° MCЅ  
скале, објекти  морају  бити  пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилпиком  за  
грађевинске  конструкције  (,,Слу)кбени  гласник бр. 89/19, 52/20 и  ј 22/20). 

Мере  заштите  од  пожара  

Најчешћа  техничка  катастрофа  је  пожар, а  настаје  из  више  разлога, као  што  су: 
ратна  разарања , неисправне  инсталације , у  технолошком  процесу, рушење  објеката  од  
ветра  и  земјотреса  и  др,  па  се  планира  низ  мера  за  заштиту  од  по?кара . 

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  
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близини  објекта  повећаног  ризика  од  пожара  (,,Службени  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  изградна  нових  ватрогасних  
хидраната  у  складу  са  Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  
мреже  за  гашење  пожара  (,,Службени  гласник  РС , број  3/1 8) 

У  складу  са  чл. 33-35. Закона  о  запјтити  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  унутрашњих  послова  Републике  Србије  
(Управе  и  одењења  у  Саставу  Сектора  за  ванредне  ситуације ). 

При  уређсњу  и  изградњи  свих  неопходних  садржаја  ставице  за  снабдевање  
горивом  попјтовати  Правилник  о  техвичким  нормативима  за  безбедност  од  пожара  и  
експлозија  станица  за  снабдевање  горивом  превозних  средстава  у  друмском  саобраћају , 
мањих  пловила, мањих  nривредних  и  спортских  ваздухоплова  (,Службени  гласник  РС  
бр! 54/17 и  34/19). 

Мере  заштите  од  удара  грома  

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

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

Као  други  заштитни  објекти  користе  се  подрумске  и  друге  nодземне  просторије  
припагођене  за  склањање  њуди  и  материјалних  добара . 

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

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

Изградња, прилагођавање  комуналних , саобраћајних  и  других  подземних  објеката  
за  склањање  становништва  врши  се  у  складу  са  прописима . 
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3.11. Услови  за  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом ,деци  и  
старим  особама  

Приликом  пројектовања  објеката , саобраћајних  и  пешачких  површина  гірименити  
Правилник  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, 
којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама  (,,Службени  гласник  РС , 6рој  22/1 5). 

У  оквиру  сваког  појединачног  паркиралишта  обавезно  предвидети  резервацију  и  
обележавање  паркинг  места  за  управво  паркирање  возила  инвалида , у  складу  са  
стандардом  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020! 

Прилазе  објектима , хоризонталне  и  вертикалне  комуникације  у  објектима  проје-
ктовати  тако  да  се  обезбеди  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 
деци  и  старим  особама . 

3.12. Степен  комуналне  опремњености  по  целинама  и  зонама  из  планског  
документа , који  је  потребан  за  издавање  локацијских  услова  и  
грађевинске  дозволе  

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

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  
водоводну, канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу. Изузетно , 
снабдевање  водом  може  се  решити  преко  бушених  бунара  на  парцели  корисника, уколико  
бунарима  захваћена  вода  квалитативно  и  квантитативно  задовоњава  потребе  корисника . 
Одвођење  отпадних  вода, до  реализације  планиране  канализационе  мреже, реніити  преко  
водонепропусне  септичке  јаме  на  парцели  корисника . Такође, 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 . 

4. ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  

4.1, Услови  за  изградњу  објеката  и  уређсње  простора  

Овим  планом  дефинисана  су  правила  изградње  за  све  планиране  намене . 

Утврђивање  регулационе  и  грађевинске  линије  

Планом  је  дефинисана  намена  површина, а  у  односу  на  планиране  намене  
дефинисане  су  улице  које  омогућавају  приступ  свим  планираним  садржајима . Ширине  
регулација  улица  утврђене  су  у  односу  на  карактер  улице. 
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Планом  су  дефинисане  регулационе  линије  сВих  улица  и  То  као  планиране  и  
регулационе  линије  по  постојећој  граници  парцеле . Ширине  регулација  секундарних  
саобраћајница  су  између  8 и  18 м, а  др?кавни  пут  ІІА-111 планиран  је  ширине  б0--70 м. 
државни  пут  ЈЕ-12 дефинисан  је  са  ширином  реіулације  50 гп . Сви  технички  елементи  
дефинисани  су  гга  графичком  приказу  број  2. ,,План  намене  површина , саобраћаја , 
регулације  и  нивелације , у  размери  1:2500, 

У  односу  на  регулационе  линије , планиране  су  грађевинске  линије . За  постојеће  
објекте  који  се  задржавају , у  случају  реконструкције , задр)кавају  се  постојеће  грађевинске  
линије . За  планиране  пословне  објекте  утврђује  се  грађевинска  линија  на  удањености  
минимално  5 м  од  регулационе  линије, ради  формирања  предпростора  са  могућим  
паркинГ-простором , а  такође  се  препоручује  партерно  озелењавање  овог  простора  
односно  декоративна  вегетација  са  потребним  партерним  уређењем . 

За  планиране  објекте  у  зони  изграђених  објекта, грађевинска  линија  се  повлачи  од  
регулационе  линије  у  складу  са  положајем  изведених  објеката  у  комплексима . 

Правила  парцелацијс  и  услови  за  образоваІћс  грађевннске  парцеле  

Елементи  парцелације  дефинисани  су  овим  nланом  уз  максимално  поn.ітовање  
постојеће  парцелације  и  уважавање  постојећих  поњских  путева, стаза  и  пролаза! Нове  
парцеле  треба  да  буду  приближно  правилног  геометријског  облика, да  имају  излаз  на  
јавну  површину , а  величина  је  дефинисана  у  зависности  од  Ј{амене  И  поло)каја  парцеле  у  
простору . Планом  су  дефинисана  правила  парцелације  по  планираним  наменама. 

Правила  nарцелације  и  препарцелације  су  следећа: 

- обавезно  ce cnajajy две  или  вигле  катастарских  парцела  у  случајевима  када  
катастарске  парцеле , које  формирају  нову  грађевинску  парцелу , својим  обликом , 
површином  или  nіирином  уличног  фронта  не  задовоњавају  критеријуме  за  уређење  или  
изградњу  планираних  садржаја  или  немају  излаз  на  планирану  саобраћајницу , 

- парцеле  или  делови  парцела  које  не  задовоњавају  критеријуме  за  формирање  
грађевинске  парцеле  треба  припојити  суседној  парцели  која  је  мање  поврпіине  или  мањег  
фронта , 

- обавезно  се  врши  препарцелација  постојећих  катастарских  парцела  када  су  
неопходне  интервенције  ради  усаглашавања  нових  регулационих  ширина  улица. 

Планом  се  дефинишу  елементи  за  парцелацију  на  површинама  остале  намене. 
дозвоњеноје  одступање  до  10 % од  утврђених  правила . 

Пословни  садр )каји  

За  све  планиране  nословне  садржаје  утврђују  се  услови  за  образовање  грађевинске  
ггарцеле . Парцела  мора  имати  излаз  на  јавну  nоврпіину  и  бити  што  правилнијег  облика . 
Услови  су  следећи : 

- минимална  површина  парцеле  2.000 м2, 
- минимална  глирина  уличног  фронта  25 м. 
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Изузетак  су  комплекси  из  делатности  трговине  и  саобраћајно -транспортни  
садржаји , где  се  утврђују  следећа  правила : 

минимална  површина  парцеле  4.000 м2, 
- минимална  ширина  уличног  фронта  25 м. 

Од  ових  услова  могућеје  одступити  у  следећим  случајевима : 

- акоје  комплекс  већ  реализован , 
- ако  је  парцела  у  зони  реализованих  пословних  комплекса  и  није  је  могуће  

проширити , 
- ако  је  парцела  у  намени  породичног  становања , 
- ако  је  катастарска  nарцела  значајно  умањена  због  формирања  планираних  

саобраћајница  или  формирања  парцела  породичног  становања , али  не  мања  од  
1000 м2. 

За  постојеће  породичне  стамбене  објекте  у  блоку  3 потребноје  формирати  парцеле  
према  следећим  условима: 

- минимална  површина  парцеле  500 пі2, 
- минимална  гцирина  уличног  фронта  15 іті . 

Мешовита  зона  

За  постојеће  стамбене  и  постојеће  и  планиране  стамбено -пословне  садржаје  у  
мешовитој  зони  утврђују  се  следећи  услови : 

- минимална  површина  парцеле  500 м2, 
- минимална  ширина  уличног  фронта  15 м. 

Планирани  стамбено -пословни  садржаји  могу  се  реализовати  у  блоку  1. 
3а  пословне  и  пословно -стамбене  садржаје  у  мегновитој  зони  утврђују  се  следећи  

услови: 
- минимална  iiовршина  парцеле  2.000 м2, 
- минимална  ширина  уличног  фронта  25 м. 

Општа  правила  изградње  

Ова  правила  nримењују  се  за  све  намене  на  којимаје  планирана  изградња  објеката . 
За  реализацију  планираних  садржаја  ће  се  примењивати  следећи  урбанистички  

параметри : 
- максималан  индекс  заузетости  је  50 %, а  индекс  изграђености  треба  да  се  креће  у  

распону  О,5-1,5; 
- постојеће  објекте  могуће  је  реконструисати , доградити  или  заменити  новим, уз  

поцјтовање  основних  урбанистичких  параметара , односно  утврђеног  максималног  
индекса  заузетости  и  индекса  изграђености ; 

- на  комплексу /парцели  дозволенаје  изградња  више  објеката ; 
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- дозвоњена  спратност  пословних  објеката  и  објеката  са  учешћем  становања  је  
високо  приземле  (призсмње ) до  максимално  П+2, за  објекте  породичног  становања  до  
П+1+Пк; висина  објекта  (венац  или  слеме) не  сме  прећи  висину  од  15 nі ; подрумска  или  
сутеренска  ета?ка  се  не  препоручује , а  унутар  постојећих  комплекса  ускладити  спратност ; 

- у  мешовитој  зони  се  не  условњава  истовремена  реализација  пословног  и  
стамбеног  објекта , тј . даје  се  могућност  изградње  само  стамбеног  објскта  са  максимално  
две  стамбене  јединице ; 

- ако  се  код  пословних  објеката  унутар  етаже  реализује  галерија , дозвоњава  се  
реализација  галеријског  дела  на  максимално  1/3 основе  приземња  објекта ; 

у  спратним  деловима  могући  су  конзолни  испусти  ван  утврђене  грађсвинске  
линиј  е; 

за  административне  објекте  и  за  карактеристичне  објскте  (објекти  са  посебним  
конструктивним  и  обликовним  захтевима  због  технолошких  потреба) не  условњава  се  
спратност  ни  висина ; 

- висина  рекламних  елемената  ограничава  се  на  30 м; 
- планиране  пословне  објекте  лоцирати  на  комплексу /парцели  тако  даје  удањеност  

од  суседне  парцеле  минимално  4 м  на  једној  страпи  због  ватросигурносних  услова, 
односно  минимално  2 м  на  супротној  страни  (за  индустријске  објекте  положај  ускладити  
са  условима  утврђеним  Правилником  о  техничким  нормативима  за  заштиту  
индустријских  објеката  од  пожара); 

- 
у  мејловитој  зони  минимална  удањеност  објекта  од  суседне  парцеле  је  4 м  на  

једној  и  1 rn на  другој  страни ; 
- манипулативне  и  паркинг-површине  код  пословних  објеката  обезбедити  унутар  

комплекса /парцеле, паркирање  обезбедити  за  50 % запослених  или  прсма  нормативима  за  
одређену  делатност; 

- кровови  пословних  објеката  су  равни  или  благог  нагиба  до  О  степени, а  
дозвоњенаје  реализација  лучних  кровова ; 

кровови  објеката  са  учешћем  становања  су  коси  нагиба  до  350;  код  реализације  
стамбених  и  пословних  објеката  на  једној  парцели, водити  рачуна  о  обликовању , избору  
материјала  и  осталим  елементима  у  цињу  усаглашавања  садржаја  различите  намене ; 

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

- могућаје  фазна  реализација  за  све  планиране  садр?каје; 
- 
у  зони  енергетских  инфраструктурних  коридора  не  планира  се  изградња , осим  у  

изузетним  ситуацијама  када  је  прибавњена  сагласност  Акционарског  друштва  
,,Електромрежа  Србије  Београд  и  када  су  испуњени  услови  из  подтачке  3.5.3. овог  плана ; 

- 
у  заштитном  појасу  водовода  и  у  инфраструктурном  коридору  пруге  нијс  

дозвоњена  изградња ; 
- у  зањтитном  пружном  појасу  дубине  50 м  није  дозвоњена  изградња  објеката  у  

којима  се  производе  или  складиште  запањиве  и  експлозивне  материје ; 
- заступњеност  зелених  поврнЈина  на  комплексу /парцели  зависи  од  величине  

комплекса ; комплекси  величине  до  1 ћа  треба  да  имају  минимално  20 % зелених  
површина , комплекси  величине  1-5 lіa 25 %, а  већи  комплекси  преко  5 ћа  25-50 % 
зелених  површина ; минимално  учешће  високог  зеленила  (дрвећа) је  60 % од  утврђених  
процената . 
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4.2. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

4.2.1. Технички  услови  и  препорукс  за  изградњу  објската  у  близини  далсковода  
110 kV 

Приликом  извођења  радова, као  и  касније  приликом  експлоатације  планираних  
објеката , водити  рачуна  да  се  ни  на  који  начин  не  наруши  сигурносна  удањеност  од  5 гп  у  
односу  на  проводнике  далековода  напонског  нивоа  110 kV. 

Испод  и  у  близини  далековода  не  садити  високо  дрвеће  које  се  својим  растом  може  
приближити  на  мање  од  5 гп  у  односу  на  проводнике  далековода  напонског  нивоа  110 kV, 
као  и  у  случају  пада  дрвета . 

3абрањено  је  коришћење  прскалица  и  воде  у  млазу  за  заливање, уколико  постоји  
могућност  да  се  млаз  воде  приближи  на  мање  од  5 м  проводницима  далековода  напонског  
нивоа  110 kV. 

Нисконапонске  прикњучке , телефонске  прикњучке, прикњучке  за  кабловску  
телевизију  и  друге  прикњучке  извести  подземно  у  случају  укрштања  са  далеководом . 

Све  металне  инсталације  (електро -инсталације , грејање  и  друго) и  други  метални  
делови  (ограде  и  друго) морају  да  буду  прописно  уземњени . Нарочито  водити  рачуна  о  
изједначењу  потенцијала . 

3абрањено  је  складиштење  лако  запањивог  материјала  у  заштитном  појасу  
далековода . 

Приликом  извођења  било  каквих  грађевинских  радова, нивелације  терена , 
земњаних  радова  и  ископа  у  близини  далековода , ни  на  који  начин  се  не  сме  угрозити  
статичка  стабилност  стубова  далековода . Терен  испод  далековода  се  iіe сме  насипати . 

4.2.2. Услови  за  урсђење  саобраћајних  повргнина  

Услови  изградње  саобраћајне  инфраструктуре  се  директно  ііримењују  на  
подручјима  где  је  овај  план  основ  за  реализацију . 3а  изградњу  нових  и  реконструкцију  
постојећих  саобраћајних  површина  обавезnо  је  поштовагuе  свих  прописа  који  регулишу  
ову  област . 

друмски  саобраhај  

На  простору  обухваћеном  Планом  дефинисани  су  заштитни  појас  и  појас  
контролисане  градње  у  односу  на  регулацију  државног  пута  јјА-11 ј  

3аштитни  појас  је  ширине  10 гп  са  обе  стране  пута . У  оквиру  њега  забрањена  је  
изградња  грађевинских  или  других  објеката, као  и  поставњање  постројења , уређаја  и  
инсталација , осим  изградње  саобраћајних  површина  пратећих  садржаја  јавног  пута, као  и  
постројења , уређаја  и  инсталација  који  служе  потребама  јавног  пута  и  саобраћаја  на  
јавном  путу . У  заштитном  појасу  може  да  се  гради, односно  поставња, водовод , 
канализација , топловод, железничка  пруга  и  други  сличан  објекат, као  и  
Телекомуникапиони  и  електро  водови , инсталације , постројења  и  сл, по  претходно  
прибавњеној  сагласности  управњача  јавног  пута  која  садржи  саобраћајно -техничке  
услове . 
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Појас  контролисане  изградње  ширинеје  10 ш  са  обе  стране  заштитног  појаса  гіута, а  
у  појасу  контролисане  изградње  забрањено  је  отварање  рудника, каменолома  и  депонија  
отпада  и  смећа . 

Правила  уређења  и  правила  грађења  друмске  саобраћајне  мреже  

Приликом  изградње  саобраћајних  површина  мора  се  поштовати  Правилник  о  
техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката , којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  који  ближе  прописује  техничке  стандарде  гіристугіачности  којима  се  обезбеђује  
несметано  кретање  деце, старих , особа  са  отежаним  кретањем  и  особа  са  инвалидитетом , 
разрађуј  е  урбаііистичко -техничке  услове  за  планирање  простора  јавних, саобраћајних  и  
пешачких  површина , прилаза  до  објеката  и  пројектовање  објеката  (стамбених , објеката  за  
јавно  коришћење  и  др ). 

Минимална  ширина  тротоара  за  један  смер  кретања  пешака  је  1 м, а  за  двосмерно  
1,6 м, међутим  ове  димензије  треба  примењивати  само  изузетно  и  то  у  зонама  породичног  
становања . У  зонама  вишепородичног  становања  треба  примењивати  минималну  
димензију  тротоара  од  2 м, а  препоручњиво  је  З  ш. 

На  местима  где  је  предвиђена  већа  концентрација  пегјјака  као  што  су: аутобуска  
стајалишта , велике  трговине , јавни  објекти  и  слично, потребно  је  извршити  проширење  
пешачких  стаза . По  правилу , врши  се  одвајање  пешачког  од  колског  саобраћаја  применом  
заштитног  зеленог  појаса , или  где  то  није  могуће , заштитном  оградом . 

Препорукаје  да  се  тротоари  и  паркинзи  изводе  од  монтажних  бетонских  елемената  
или  плоча  које  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења , раздвајања  и  обележавања  
различитих  намена  саобраћајних  површина . Гіоред  обликовног  и  визуелног  ефекта, то  има  
практичну  сврху  код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). 

Увек  када  је  могуће , тежити  да  бициклистичка  стаза  буде  двосмерна , тј! 
минималне  ширине  2 м  и  физички  одвојена  од  осталих  видова  саобраћаја . Бициклистике  
стазе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 

Комбинована  пешачко -бициклистичка  стазаје  минималне  ширине  З  м. 
Паркинзи  могу  бити  уређени  и  тзв. ,,перфорираним  плочама , ,,префабрикованим  

танкостеним  пластичним , или  сличним  елементима  који  обезбеђују  услове  стабилности  
nодлоге , доаоњне  за  навожење  возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  ниског  
растиња . Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.54234:2020 којим  су  
дефинисане  мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања . 
Уколико  у  карактеристичном  попречііом  профилу  улице  нема  планираног  простора  за  
дрворед , у  оквиру  паркирали LLiта  се  оставња  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  
четири  паркинг-места  планира  по  једно  дрво , тада  гіречник  отвора  за  дрво  мора  бити  
минимално  1,5 м. 

Најмаг bа  планирана  ширијја  коловозаје  3,5 м  заједносмерне  саобраћајнице , а  5 м  
за  двосмерне  (на  дркаві-гим  путевима  7,1 м, а  на  општинским  путевима  6 м). Изузетно  
коловози  могу  бити  широки  З  м  у  пристугіним  улицама. Радијуси  кривина  на  укрштању  
саобраћајница  су  минимално  6 м, осим  у  приступним  улицама  где  могу  износити  и  3 м. 
І-Іа  саобраћајницама  где  саобраћају  возила  јавног  превоза , радијуси  кривива  треба  да  су  
минимум  8 ш. Коловозе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 
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На  сабирним  и  приступним  улицама  могуће  је  применити  конструктивна  репіења  
за  смиривање  саобраћаја  у  складу  са  елементима  из  ЅRPЅ  U.C І . 280-285, а  у  складу  са  
Законом  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима, чл, 161-163 (,,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) иако  то  на  графичким  приказима  није  
представњено . 

Решење  проблематике  постојећег  и  перспективног  пешачког, стационарног , 
бициклистичког  и  јавног  саобраћаја , контрола  приступа  (позиција  и  растојања  
саобраћајних  прикњучака) и  реконструкција  државне  путне  мреже, мора  се  предвидети  у  
складу  са  Правилником  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  
испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута  (,,Службени  гласник  РС , број  
50/2011) и  осталим  стандардима  и  прописима . Приликом  израде  пројектно -техничке  
документације , истује  потребно  усагласити  са  наведеним  правилником . 

Потребноје  предвидети  и  сачувати  коридор  за  реконструкцију , односно  двострано  
проширење  коловоза  државног  пута  IIА-111 на  пројектовану  ширину  минимум  ?,10 nі  
(без  издигнутих  ивичњака ), односно  6,50 м  (са  издигнутим  ивичњацима). 

Геометрија  саобраћајних  прикњучака  и  раскрсница  и  тачно  одређене  стационаже  
(на  државном  путу  јјА-1 11) биће  прецизно  дефинисане  приликом  израде  саобраћајно  
техничких  услова  (идејног  пројекта). 

Општи  услови  за  поставњање  инсталапија  у  коридору  државног  пута  

Услови  за  паралелно  вођење  инсталација  (електро  инсталације , ПТТ, гасне  
инсталације , водовод  и  канализацију  и  сл.) дуж  државних  путева, планирати  на  
удањености  минимално  3 м  од  крајње  тачке  попречног  профила  - ножице  насиnа  трупа  
пута, или  споњње  ивице  путног  канала  за  одводњавање . 

Услови  за  укрштање  инсталација  са  државним  путевима: 
да  се  укрштање  са  путем  предвиди  искњучиво  механичким  надбушивањем  
испод  трупа  пута, управно  на  пут, у  прописаној  заштитној  цеви; 

- заштитна  цев  мора  бити  поставњена  на  целој  дужини  између  крајњих  тачака  
попречног  профила  пута, увећано  за  no 3 м  са  сваке  стране ; 
минимална  дубина  инсталација  и  заштитних  цеви  од  најниже  горње  коте  
коловоза  до  горње  коте  заштитне  цеви  износи  1,35-1,50 м; 
минимална  дубина  инсталација  и  заштитних  цеви  испод  путног  објекта  за  
одводњавање  (постојећег  или  планираног) од  коте  два  канала  до  горње  коте  
заштитне  цеви  износи  1-1,2 м; 
укрштање  планираних  инсталација  удањити  од  укрштаја  постојећих  
инсталација  минимално  10 м. 

За  све  предвиђене  интервенције  и  инсталације  које  се  воде  кроз  земњишни  појас  
(парцелу  пута) државног  пута  потребно  је  да  се  од  Јавног  предузећа  ,,Путеви  
прибаве  услови  и  сагласности  за  израду  пројектне  документације , за  изградњу  и  
поставњање  истих, а  у  складу  са  чланом  14. Закона  о  путевима  ( Службени  гласник  РС , 
бр. 41/18 и  95/18 — др.  закон). 
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Железнички  саобраћај  

Општи  услови  уреhења  и  правила  грађења  железничке  саобраћајне  
инфраструктуре   

Пружни  појас  јесте  простор  између  железничких  колосека, као  и  поред  крајњих  
колосека, на  одстојању  од  најмање  8 nl y атару , а  у  грађевинском  подручју  од  најмање  б  
м, рачунајући  од  осе  крајњих  колосека! 

Заштитни  пружни  појас  јесте  земњишни  појас  са  обе  стране  пруге, ширине  200 
м, рачунајући  од  осе  крајњих  колосека . 

На  растојању  већем  од  8 м  и  мањем  од  25 nі  (рачунајући  од  осе  крајњих  колосека) 
могуће  је  планирати  уређење  простора  изградњом  саобраћајних  површина  као  и  зелених  
површина  при  чему  треба  водити  рачуна  да  високо  растиње  мора  бити  на  растојању  
већем  од  10 м. 

У  заштитном  пружном  појасу  не  смеју  се  планирати  зграде , постројења  и  други  
објекти  на  удањености  мањој  од  25 м  рачунајући  од  осе  крајњих  колосека, осим  објеката  
у  функцији  железничког  саобраћаја . 

У  заштитном  пружном  појасу  на  удањености  већој  од  25 nі  рачунајући  од  осе  
крајњег  колосека  могу  се  градити  зграде , поставњати  постројења  и  уређаји  и  градити  
пословни , помоћни  и  слични  објекти  само  на  основу  издате  сагласности  ,,Железнице  
Србије  а.д. Београд . 

Размак  између  два  укрштања  железничке  инфраструктуре  и  јавног  пута  не  може  да  
буде  мање  од  2000 м  осим  уз  сагласност  ,,Железнице  Србије  а.д. Бсоград . 

Сви  елементи  друмских  објеката  који  се  укрштају  са  пругом  морају  бити  
усклађени  са  елементима  пруге  на  којој  се  ови  објекти  планирају . Висина  доњих  ивица  
конструкције  друмског  надвожњака  изнад  пруге  биће  дефинисана  у  оквиру  посебних  
техничких  услова  које  издаје  ,,Железнице  Србије  а.д. Београд. 

3а  било  какве  интервенције  на  )келезничкој  саобраћајној  инфраструктури , услове  и  
сагласност  затражити  од  ,,)Келезнице  Србије  а.д. Београд . 

Услови  прикњучење  на  саобраћајну  мрежу  

Сви  саобраћајни  приклучци  дефинисани  су  на  графичком  приказу  број  2 ,,План  
намене  површина , саобраћаја , регулације  и  ивелације , у  размери  1:2500. 

У  грађевинском  подручју ,  прикњучење  корисника  на  уличну  мрежу  планира  се  
само  са  једним  колским  прилазом , а  уколико  корисник  има  више  засебних  улаза  (целина), 
може  имати  независг iе  колске  прилазе. У  случају  да  се  објекат  може  прикњучити  и  на  
секундарну  мрежу, колски  прилаз  се  по  правилу  увек  даје  на  секундарну  мрежу . 

Сви  укрштаји  и  прикњучци , односно  саобраћајне  површине  којима  се  повезује  
јавни  пут  ниже  категорије  са  јавним  путем  више  категорије  или  некатегорисани  пут, 
односно  прилазни  пут  са  јавним  путем , морају  се  изградити  са  тврдом  подлогом  или  са  
истим  коловозним  застором  као  ијавни  пут  више  категорије  са  којим  се  укршта , односно  
на  који  се  прикњучује , у  ширини  од  најмање  3 м  и  у  дужини  од  најмање  10 м. 
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4.3. Услови  за  изградну  и  прикњучење  на  водоводну  и  канализациону  мрежу  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зоНи  јавне  површине, између  две  регулационе  
линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано , или  обострано , 
уколикоје  уличнифронт  шириод 20 гн . 

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

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

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

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

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

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

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

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

Водоводни  прикњучци  

Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  се  прикњучком  објекта  на  јавни  
водовод . 

Прикњучак  на  јавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом, а  завршава  
се  у  склоништу  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  и  Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  
комуналних  делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (,.Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр! 60/10, 8/11 - испр, 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 број  13/94). 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  
прикњучак . 



32 

Индивидуални  водомери  за  мерење  потрогпње  воде  за  пословне  објекте  поставЈЂају  
се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  поцирани  ван  објекта  на  парцели  корисника , 

0,5 м  од  регулационе  линије. 
Код  изградње  пословних  објеката  површине  преко  150 м2  код  којих  је  потребна  

изградња  само  унутрашње  хидрантске  мреже  (према  правилнику  и  условима  
противпожарне  полиције),  израђује  се  прикњучак  пречника  DN 63 мм, са  монтажом  
водомера  DN 50 мм. 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  споњагпња  хидрантска  
мрежа, врши  се  прикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 110 mm, са  монтажом  
водомера  DN 100 мм! 

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

Извођење  прикњучка  водовода ) као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  ј-Iови  Сад. 

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасу  мреже  канализације  полагати  у  зони  јавне  површине  између  две  регулационе  
линије, у  уличном  фронту  једнострано , или  обострано , уколико  је  улични  фронт  шири  од  
20 м, 

Минимални  пречник  фекалне  канализацијеје  О  250 мм. 
Трасе  фекалне  канализације  се  поставњају  тако  да  се  задовоњи  прописана  

одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 
Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  

инфраструктуреје  од  0,7 до  1 м, а  вертикално  0,5 м. 
Није  дозвоњено  полагање  фекалне  канализације  испод  објеката  високоградње . 

Минимално  одстојање  од  темења  објекта  износи  I м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката! 

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

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

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  г•ја  прописаном  
растојању  од  160 до  200 DN, a максимум  50 м. 

Канализациони  прикњучци  

Прикѕuучак  на  фекалну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  завршава  се  у  
ревизионом  шахту . 

Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  Јавно  комунално  предузеће  
,,Водовод  и  канализација  ј-Iови  Сад, а  у  складу  са  типом  објекта , техничким  
нормативима , Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  
делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  и  Правнлником  о  техничким  условима  за  
прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације . 
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Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  се  прикњучити  на  
канализациону  мрежу, ако  је  она  изграђена . 

Ревизионо  окно  лоцира  се  у  парцели  корисника , ј-ја  0,5 м  од  регулационе  линије . 
Индустријски  објекти  и  други  објекти  чије  отпадне  воде  садрже  штетне  материје , 

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

Објекат  који  се  водом  снабдева  ј lз  сопственог  изворишта  може  се  прикњучити  на  
фекалну  канализацију  под  условом  да  се  постави  водомер  за  мерење  исцрпњене  воде. 

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

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

3ауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  
лаких  течности  и  тек  потом  испуптати  у  реципијент . 

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

Технолошке  воде  се  могу  испуштати  у  јавну  канализацију . зависно  од  потреба , код  
загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолојпких  отпадних  вода, 

тако  да  вихов  квалитет  задовоњава  санитарно -техничке  услове  за  испуштање  у  јавну  
канализацију , а  пре  пречишћавања  на  ППОВ, тако  да  се  не  ремети  рад  пречистача  у  
складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање, Прилог  2, Глава  111, Табела  1. 

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

4.4. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  
комуникација  

Услови  за  прикњучење  на  електроенергетску  мрежу  

Прикњучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  изградњом  планиране  
ТС  или  прикњучењем  на  нисконапонску  мрежу  изградњом  прикњучка  који  се  састоји  од  
прикњучног  вода,  кабловске  прикњучне  кутије  (КПК) и  ормана  мерног  места  (ОММ). 
Прикњучни  вод  изградити  подземно , од  постојећег  или  планираног  вода  у  улици, или  
директно  из  тс. Детањније  услове  за  прикњучење  и  изградњу  прикњучног  вода  и  положај  
кПк  и  оММ  прибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд, Огранак  
,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 
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Услови  за  прикњучење  на  гасоводну  мрежу  

Снабдевање  објеката  топлотном  енергијом  решити  прикњучењем  на  постојећу  или  

планирану  дистрибутивну  гасоводну  мрежу  или  изградњом  сопствене  мерно-регулационе  
гасне  станице , у  зависности  од  потреба . Прикзвучак  и  поло)кај  прикњучка  (мерно-

регулационог  сета  - станице) пројектовати  и  изградити  према  условима  надлежног  
дистрибутера . 

Услови  за  прикзБучење  на  мрежу  електронских  комуникација  

Прикњучење  објеката  у  систем  електронских  комуникација  решити  изградњом  
прикњучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника) од  постојеће  или  
планиране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутрашњости  објекта, 

где  ће  бити  смеілтен  Типски  телекомуникациони  орман . детањније  услове  за  прикзвучење  
прибавити  од  надлежног  оператера . 

Прикњучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлекног  
оператера . 

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

5. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

доношење  овог  нлана  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  ва)кећи  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. Граница  Плана  на  подручју  Плана  генералне  регулације  АЗ  
1.2. Граница  Плана  на  подручју  Плана  детањне  регулације  улазног  правца  дуж  пута  

Нови  Сад  - Руменка  АЗ  
2.  План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације   1:2500 

3.  Плаu регулације  површинајавне  намеuе  1:2500 

4.  План  водне  инфраструктуре   1:2500 

5.  План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  1:2500 

б. Синхрон  план  саобраћајне , водне  и  енергетске  инфраструктуре  
и  зеленила   1:2500. 

План  детањне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  
од  др)кавног  пута  јјА-пј  у  КО  Футог, садржи  текстуални  део  који  се  објавњује  у  
,,Службеном  листу  Града  І-Іовог  Сада  и  графичке  приказе  израђене  у  три  примерка  које  
својим  потгiисом  оверава  председник  Скупштине  Града  1-Іовог  Сада . 
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По  један  примерак  потписаног  оригинала  Плана  чува  се  у  Скупштини  Града  
ј-Іовог  Сада, Градској  управи  за  урбавизам  и  грађевинске  послове  и  у  Јавном  предузећу  
Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

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

План  детањне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  
од  државног  пута  ЈјА-1 ј  і  у  КО  Футог, доступан  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  
Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, и  путем  интернет  страве  
www.ѕkupѕtі na. novі  ѕad. rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престаје  да  важи  План  детањве  регулације  улазног  
правца  дуж  пута  Нови  Сад  - Руменка  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  18/ О), у  
делу  који  је  обухваћен  овим  планом , 

План  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  Службеном  листу  Града  
Новог  Сада . 

РБПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-207!2019-ј  
8. септембар  202L године  
НОВИ  САд  

Председііпја  

MЅc Јна  Маринковић  Радомировић  



ИЈј  
зпцЈ gЈш  



ІІa ocnouy члана  27. став  2. ічка  4. Правилпика  о  садрЖввк  3гјјју  

израдс  докумсјuпа  ііросгорпог  и  уроанисіичкоі -  ПланираНа  ( Сј iужбсјів  гЈіасі  і ( 
број  32/19), 

ИЗЈАВЈhУЈЕМ  ДА  ЈБ  Г-ГАЈ.јР1 IНГАНА  дБТАЈЂј-јЕ  РБГУЈЈЛЦИГL 1 јРОС 1 О]\ 3:\ 
ПОСЛОВАЊЕ  ІЈА  УЛАЗЈ-ГИМ  пЈ \ВцИМА  ЈУјХ)ЗАпЛди() Од  ). РЖдВ1 јОІ  [У  1:\ 
ІІА-111 УКО  ФУТОГ: 

-ГІРИГјРЕМЈLЕј-Ј  У  СКЛАДУ  СА  ЗАКОЈ-јОМ  () ГјЛАШЈРАјіУ  
ИЗГРАДН)И  И  HРОГЈИСИМА  дОј-ЈЕТј4М  ј-Јл  ОСЈ-јОВУ  ОВОГ  ЗАКОНЛ . I] 

-ГјРИГјРЕМЈЈ)Еј-ј  јј  УСКЛАЋЕп  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  () ОБЛІЈLИ  ј ( )М  
гјој-јоВј-јОМ  ЈАВј-јОМ  УВИДУ  

ОдГОВ  OPІ-Іu УРБАНІ4СТА  

У  јјовом  Саду, О3 О$2О21. годнпс  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИнА  ГРАДА  Новог  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-207/19 
дана: 17. 05. 2019. године  
нови  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРпЈЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНтРОЛи  ј{АЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  НА  УЛАЗНИМ  ПРАВЦИМА  ЈУГОЗАПАДНО  од  ДРЖАВНОГ  ЛУТА  іIA-111 У  КО  фУТОг  ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВИД  

Стручна  кон-грола  Нацрта  плана  детајbне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  државног  пута  ТјА-1 ! 1 у  КО  Футог, обавј-bена  је  на  46. седници  Комисије  за  гіЈіанове  оДржаноЈ  17.05.2019. године, са  Почетком  у  09,00 часова, у  згради  Јавног  предузећа Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  З, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

46. седници  Присуствовали  су: Радоња  дабетић , председник  Комисије, Нада  Мuлић, секретар  Комисије, Зорица  Флорић  Чанадановић  и  Радосав  Шћепановић , чланови  Комисије  за  лланове . 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Градске  управе  за  заштиту  животне  средине  и  Градске  управе  за  грађевинско  земјћипјте  и  инвестиције. 

Наісон  уводног  образло)ісења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  ісонстатовала  следеће  

да  је  Одлука  о  изради  плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  Државног  пута  ІІA-І  1 1 y кО  Футог, усвојена  је  на  XLV седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  27. децембра  20 1 8. године  (TСлуісбени  лист  Града  Новог  Сада  број  60/1 &) са  Рењењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  Правцимајугозападно  од  др?гсавног  пута  ПА-! І  І  у  К0 Футог  на  животну  средину. 

Концептуални  огсвир  плана  Детањне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  др)гсавног  пута  ТТА- Ј  1 1 у  К0 Футог  био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  01.02.20 І  9. године  до  І  5.02.2019: године . 

Нацрт  плана  детањне  регулације  простора  за  Пословање  на  улазним  правцима  југозапад uо  од  др)ісавног  лута  ТГА-І  1 1 у  1(0 Футог, израдило  је  Јавно  предузеће  ІіурбанизамІ  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Нацрт  плана  детањне  регулације  простора  за  Пословање  на  улазним  лравцима  југозападно  од  др)lсавног  пута  јТА-1 І  1 у  Ко  Футог  припремјен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  



( Службсни  гласник  Републикс  србије . бр. 72/09, 81/09-исправка. 64/10 - УС. 24/1 . L L 2 42/ јЗ-УС, 50/1З-УС. 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и  31/19). 

Комисија  за  планове  сматра  да  јс  потребно  прецизлије  дефнлиса  гн  vслове  за  грађевинске  линијс  плаНираних  објската  поссбло  у  Односу  на  постоје hе  изграђенс  објекк  L 5. страни  текста  Нацрта  плаиа  у  делу  Мешовнта  намсла  у  првом  ставу , другv рекЈн uц \ г :о  је  нрсформујіисати  тако  да  се  на  комглексу  дозвол)ава  изградња  внше  објската  у  Јкјјкг  обав,њања  основне  делатности . У  тсксту  Нацрта  пјтана  потребно  је  ускЈІадПТ u јг  озелењавања  по  лланираним  намејІама  у  свнм  сегмснтнма  плана , односно  да  засІ :г - ј,. ј  гсТ  зслених  површина  на  коімпѕіексу lпарцелн  будејасно  дефинисана  и  ускЈІађена  кроз  тсксг  

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовнма  Градске  упра2с  за  проплсе , Њtцрт  пјјанз  регулације  простора  за  послопање  на  улазним  правцимајугозапад nо  од  држагп-іог  пута  lЈд -i у  КО  Футог  може  се  упутити  у  даи  поступак  доношења )  у  складу  са  ЧЛаІІОМ  50. ЗакоіІз  о  планирању  и  изградњи  изградњн  ( Службени  гласник  Републикс  Србије . бр. 72/09. Ѕ  нсправк  64/1 0 - УС, 24/11, 121/12, 42/I3-УС, 50/I3-УС, 98/ ІЗ-УС. 132/14, 145/lл. .Ѕ  ј п  3 1/19). 

Извештај  доставити : 

ЈГІ  і урбанизам 1  Завод  за  урбанизам  Г-јовн  Сад  
2. Градској  управн  за  грађевинско  зсм.њнште  и  инвестиције  
З. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  пећа  задуженом  за  урбанизам  н  заштиту  жиаотне  средј.Іне  
5.Архиви  

   

Нада  Милић, дипл.uпж.арх . 

Председник  Комисије  

Раоња  дабетић , дипл.инж.арх. 

В.д. Начелника  
Градскс  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  јјоглј ) І :е  

 

дејан  МихајЈІовнћ  

 



РЕпУБлик  СРБИЈА  
АУТОнОМНА  ПОКРАЈИНЛ  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V-35-207/19 
дана: 09. 01. 2020. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  OBABJLEHOM ЈАВНОМ  увиДу  У  НАЦРТ  ПЛАВА  ДЕТАЈБНЕ  

РЕГУЈЈАДнЈЕ  ПРОСТОРА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  НА  уЛАзНим  ПРАВЦИгА  
ЈУГОЗАпАДНО  од  ДРЖАВНОГ  НУТА  ПА-1 11 У  КО  фуТог  

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  77. (јавној ) седницн  која  је  одржана  дана  
09.01.2020. године  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  3рењанина  бро  2, у  плавој  сали  на  Т  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обрађивача  ппана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  на  упазним  
правцимајугозападно  од  државног  пута  ЈІА- 1 1 1 у  КО  Футог. 

77. седници  присуствовали  су: Зоран  Вукадиновић , заменик  председника  Комисије, Васо  Кресови1 и  Радосав  Шћепановић , чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисијс  за  планове . 

Одлука  о  изради  плана  дсталне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцнма  
југозападно  од  држатзног  пута  јјА-111 у  КО  Футог  усвојенаје  на  XLV седници  Скупштине  Граnа  Новог  Сада  одржаној  27. децембра  20 18. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  60/ 18) са  
Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  детајЂне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцимајугозападно  од  државног  пута  ЈІА-I1] у  КО  Футог  на  жнвотну  
средину . 

Концептуални  оквир  плана  детаГЂнс  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцнма  
југозападно  од  државног  пута  јјА-ј  1 1 у  КО  Футог  био  је  на  раном  јавном  увиду  у  псриодУ  ол  
01.02.2019. годинедо  15.02.2019. године . 

Нацрт  плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  државног  пута  ІІА-111 у  КО  Футог  израдилоје  ЈП Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  на  улазннм  правцнма  
југозападно  од  државног  пута  јјА-I ј  1  у  КО  Футог, КоМисија  за  планове  извршНла  је  на  4L. 
седници  одр)каној  17.05.2019. године  и  том  приликом  дала  позитивно  мишњсње  на  нсти  уз  услона  да  се  изврше  мањс  корекције  Нацрта. 

Нацрт  плана  детаЈЂне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападцо  од  државног  пута  јјА- ј  l Ј  у  КО  Футог  је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  20. ! 1.20 19. годнне  ДL) 

19.12.2019. године  (чије  је  оглашавање  објавњено  у  листу  дневннк  од  20. новембра  201Ѕ . године). У  току  јавног  увида  доставњене  су  02 (две) примедбе  на  предложено  урбанистнчио  решењс, штоје  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеномјавном  увиду. 
Након  спроведсног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  77. (јавној ) седницн , одржано  
09.01.2020. године  (чије  је  одржавање  објавњено  у  листу  дневник  заједно  са  текстом  



оглашавања  јавног  увида) разматрала  Изветптај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  уізиду  у  
Нацрт  плава  детајњне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  
државног  пута  јГА-1 1 I у  КО  Футог. 

У  затвореном  делу  седнице , Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  доставіњено  02 
(две) примедбе  на  Нацрт  плана  дета.гњне  регулације  простора  за  пословање  ка  улазним  правцима  
југозападно  од  државног  пута  HA- I 1 y КО  Футог. 

Примедбе  су  доставили : 
1. дуловић  Радмило  и  Славка, Нови  Сад, Руменачки  пут  1ОЗ/А  и  
2. Мердановићи  (дамир, Марија, јЂијњана  и  Мевлудин) и  Тривуновићи  (Радивој , Милица, Војислав  
и  Тамара). 

Примепба  број  1  
(дуловић  Радмило  и  Славка, Руменачки  пуг  10З/А  Нови  Сад) 

Примедба  се  одкоси  на  парцелу  број  8945 КО  Футог, а  подносиоци  примедбе  су  
власници  дела  предметне  парцеле. Они  на  делу  парцеле, уз  планирану  улицу  ка  касењу  Бангладеш , 
имају  реализовак  породични  стамбеки  објекта, а  преко  дела  парцеле  формиране  интерном  
парцелацијом , постоји  приступни  пут  за  објекге  у  дубини  парцеле , а  такође  и  инсталације  
водовода  и  електричне  енергије . Пут  у  ширини  5 п  је  у  заједничком  власкиштву  више  корисника . 
Предла)ку  да  се  планирајавни  пут  у  ширини  5 nі, a акоје  потребна  већа  ширина, да  се  планира  и  на  
суседној  парцели  број  8946/1. Такође  предлажу  да  се  на  остатку  парцеле  плакира  породично  
становање, пословни  садржаји  и  мешовита  намена. 

Комисија  за  плалове  делимично  прихвата  примедбу, уз  образложеіње  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  епроведеном  јавном  увиду. Комисија  сматра  да  је  жіотребно  
прецизно  дефинисати  услове  за  постојеГiе  објекте  гхородичпог  ставовава  којп  су  у  поступку  
озакоњења . Такође, потребно  је  дефиігисати  правила  грађетња  за  стамбене  и  стамбено .-
пословне  садржаје  у  мешовитој  зони. 

Комисија  за  планове  сматра  да  је  потребІжо  овај  сегмент  Нацрта  nnaіІa изложити  
на  поновни  јавни  увид. 

Примедба  број  2  
(Мердановићи  (дамир, Марија, ЈЂијњана  и  Мевлудин) и  Тривуновићи  (Радивој , Милица, Војислав  и  
Тамара)) 

Примедба  се  односи  на  парцелу  број  8945 КО  Футог  и  околни  простор, а  подносиоци  
примедбе  су  власници  дела  предметне  парцеле . Власници  су  фомирали  парцеле  интерном  
парцелацијом  и  изградили  породичне  стамбене  објекте . Сматрају  се  добрим  познаваоцима  стања  и  
прилика  на  предметном  простору  итрже  следеће : 

да  се  формира  улица  у  дужини  око  130 м  (до  зоне  далековода ), а  шнрине  8 гп  
и  која  ће  уз  коловоз  и  тротоар  имати  евентуално  и  бициклистичку  стазу; 

- да  се  дуж  планиране  улице  ка  Бангладеізју  и  осталим  улицама  у  зони  
планиране  меніовите  зоке  формира  дрворед  и  зелене  оазе  у  цијњу  
филтрирања  ваздуха, 
да  се  проучи  могућност  зрачења  далековода  и  предложи  њихово  измештање; 



-- 

В.д. Начслника  

Градске  управс  за  урбанизам  и  грађевивске  послов  

Зоран  В\ јдиновић, пл.инж.саоб. 

ЗАМЕНиК  ПРЕДСЕ  
коМисијЕ  ЗА  ПЛА  

I. Васо  Кресовић , дипл.инж.арх. 

2. Радосав  Шћепановић , дипл.ИНЖ.арх. 
?, 

/ 

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

з  

да  се  на  парцелама  бр. 8944/9 и  8944/8 планира  зслена  ііоврілинапарк  којим  би  се  заокружила  меlповита  зона  прсма  пословним  садржајима  іо  
унапредило  услове  становања  на  предметном  простору ; 

- да  сс  размотри  могућност  формирања  зона  породичног  становања  којс  бп  се  
од  послоВНих  садржаја  одвојиле  зеленилом  и  тротоарима ; 

- да  се  у  профилу  улице  ка  Бангладешу  планира  обострано  трогоар  п  
бициклистичка  стаза  које  би  користили  оД  најмлаег  до  иасТарнг  
сТаНов  ника; 
да  се  постави  семафор  и  улична  расвета  на  раскрсници  државног  пута  n п  та  
за  Бангладеііі ; 

- да  се  формира  комисија  која  би  евидентирала  све  куће  u становІтак  на  
прсдметвом  простору  у  цињу  боње  обавепітености  грађапа ; 

- да  се  планирају  подземни  контејнери ; 
- да  сс  планира  аутобуско  стајалиіјіте  и  такси  стаНица ; 
-. да  сејош  сагледа  простор  и  понуде  новарешења . 

Комисија  за  плајтове  делом  прихвата  примедбу, делом  iie пртіхвата  а  за  зео  
примедбе  сматра  да  није  основан , уз  образложење  дато  у  Изветдтају  обрађііваіа  о  
спроведеном  јавном  увиду. 

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  н  пзградњи , Извештај  се  доставња  обрађітвачу  nnaіі a 
па  надлежно  постулање. 
Након  поступања  ло  овом  Извештају, обрађивач  плана  Fіe планскп  докуметіт  доставіпіј  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  поновног  јавног  увнда. 

дејан  Михајловић  

чллнови  КОМИСИЈЕ : 



РЕПУЕЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМнА  ПОКРАЈИ  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАнОВЕ  
Ерој : V-35-207/19 
Дана: 13. 02. 2020. годане  
НоВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЈШ  

НАЦРТА  ГјЛАНА  ДЕТАЛ,ВЕ  РЕГУЛАЦиЈЕ  HfOCTOPA ЗА  nOCnOBAІhE НА  УлАзшјм  пРАВЦимл  ЈУГОЗАПАдНО  од  ДРЖАВНОГ  ПУТА  НА-111 У  ко  ФУТОГ  ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ПОНОВјш  ЈАВШј  УВиД  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  Деталне  регулације  простора  за  пословање  на  улазким  правцима  југозападно  од  Државног  пута  ІІА-1 І  І  у  КО  Футог  пре  излагања  на  гјоновни  јавни  увиД, обавјЂена  је  на  83. седници  одржаној  13.02.2020. године, са  почетком  у  09,00 часова, у  зграли  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбакuзам  Нови  Сад, Бул. цара  Лазара  број  3, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

83. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зорап  Вукадиновић, заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић, члан  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 

Седници  су  Присуствовали  и  представници  ЈГ.Г  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Градске  улраве  за  заштиту  животне  средине  и  Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове. 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  обрађивача  длана, Комисијаје  констатовајја  следеће  

Одлука  о  изради  ппана  деталне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  државног  пута  јјА-ј  11 у  КО  Футог  усвојенаје  на  XLV седници  Скулпјтине  Града  Новог  Сада  одржаној  27. децембра  2018. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  60/18) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  Процене  утицаја  плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  nравцима  југозападно  од  државног  пута  јјА-1 1 1 у  КО  Футог  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  плана  деталне  регулације  Простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападио  од  државног  пута  јјА- 1 1 1 у  КО  Футог  био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  0 1. до  15. фебруара 2оі 9. године. 

Нацрт  плана  деталне  регулације  тјростора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  Државног  пута  јјА-1 11 у  КО  Футог  израдилоје  JH ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 



Стручну  контролу  ј-јацрта  плана  деТаЈЂнс  регулацијс  простора  за  пословање  На-улазиим  Ііралі :uма  
југозападво  од  државног  пуга  IІA-І  1 I y ко  Футог, Комисија  за  планове  изарпіила  е  і -г  46. 
ссдннци  одр)гсаној  17.05.2019. годинс  и  том  приликом  дала  позитивпо  МиТіглсње  на  нстел, 
да  сс  изврпЈс  мањс  корскцијс  ј-Іацрта  плана . 

Нацрт  плана  дстањнс  регулацијс  простора  за  пословање  на  улазним  правцнма  јуІозаіЈаЈ : і  од  
државног  пута  јЈА-1 ј  ј  у  Ко  Футог, изложен  је  на  јавни  увид  у  псриоду  од  20. 1 20 l 9. о  І fне  
до  19. 12. 2019. годинс  (чијс  је  оглашавањс  објавњсно  у  листу  днсізпик  од  20. нове  ра  2019. 
године). У  току  јавног  увида  доставЈLспе  су  02 (двс) примсдбе. што  је  обрађивач  іі  і aііa 
констатовао  у  Извсштају  о  спровсдсном  јавном  увиду. 

Након  спроведеногјавног  увида, Комисија  за  ппановсјс  на  77. бавпој) ссдници , одржаној  О ) Ој . 
2020. године  (чије  јс  одржавај-bс  објавњено  у  листу  Дневник  зајсдно  са  текстом  оглапіаг -ања  
јавног  увида) разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеномјавно јм  увидУ  у  Нацрј  ігіана  
дстаЈЋне  рсгулацнје  простора  за  пословање  на  улазним  правцнма  југозајІадно  од  државчој  ј vта  
HA-11 1 y КО  Фугог. 

У  затвореном  делу  ссдницс  Комисија  јс  донсла  Извсштај  о  обавјіеном  јааііом  уВиду  y Lupr 
плана  детањнс  рсгулацијс  простора  за  пословањс  па  улазним  правцимајугозападгјо  од  1ржаі - ііог  
пута  ІІA-111 y kO Футог. Имајући  у  ізиду  да  се  прихватањем  појсдиних  ііримсдби  Најрті ::ава  
зтгачајније  мења, Комисија  је  закњучила  дајс  г (отрсбно  Нацрт  njіaі ra изложити  ua rroІ roBl і a і a ачјі  
увид. 

На  ЅЗ . седници, која  јс  одржана  13. фсбруара  2020. године, Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  плана  детањне  рсгулацијс  простора  за  пословање  на  уЈіазг-тим  правцима  југозапіілВс  од  
државног  пута  ІІA-1 1 і  y kO Футог  и  том  приликом  констатовала  дајс  Нацрт  плана  корІ -Тгован  у  складу  са  Изветлтајем  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  јілана  дстањне  регулацијс  простор  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  дрісавног  пута  јјА-1 11 у  КО  Футог  an і t :a cy 
потребне  одређене  корекције  Нацрта . 
Комисија  за  плановс  сматра  да  је  потрсбно  допуі-тити  текст  Нацрта  плана  у  делу  правила  гра i ња  
тако  да  се  не  условњава  истовремена  рсапизација  пословног  и  стамбеног  објекта  на  парцслама  у  
зони  мешовите  намене . Тачније, даје  се  могућност  изградње  само  стамбсног  објекта  на  парЈч:Јіи . 
У  дслу  текста  Нацрта  где  се  наводе  општа  правила  изградње  потребно  јс  ісориговати  дозволігу  
спратност  тако  да  за  објекте  који  су  пословне  намене  и  са  учсшћем  становања  максимагіна  
спратност  буде  до  п+2 а  за  породичнс  стамбене  објекте  да  се  ограничи  спратност  до  ГТ+1+[Ік. 
Правила  грађења  потрсбно  је  допунити  са  условом  да  је  дозвоњено  до  две  стамбене  јсдиннцс  
реализоватн  у  зони  мешовите  намене. 

Комисија  за  плановс  сматра  да  је  потрсбно  цео  Нацрт  плана  дстањне  регулације  простора  а  
іјословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  државног  пута  ј IА- l l 1 у  КО  Футог  изложи  іі  
на  поновнијавни  увид. 



НаЕон  корекција  и  усаглагnавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  детаЈЋне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  Државног  пута  јјА-1 1 1 у  КО  Футог  може  се  упутити  у  даи  поступак  донојлења  плана, односно  на  излагање  Нацрта  плана  на  поновнијавни  увид. 

Извештај  доставити : 

1. ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Новн  Сад  
2. Градској  управи  за  грађсвкнско  земњијлте  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члаиу  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
5. Архиви  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

Предсеих  КоМисије  

Раd ња  Дабетић, дипл.инж.арх. 

В.Д. Начелника  
Градске  уnраве  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

Дејан  Михајловић  



РЕПУБЛИј(А  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдинл  ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  новог  САдА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАВОВЕ  Број : V-35-207/19 
дана: 10. 12. 2020. године  
НОВИ  САд  

И3 BE Hi TA J 
O OEABJbEHOM HOHOHOM JABHoM УВиДУ  У  НАЦРТ  ПЛАнА  ДЕТАЈbНЕ  РЕГУЈЈАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  НА  УЛАзНњи  ПРАВЦИМА  ЈУГОЗАПАДНо  од  дРЖАІНог  пУТА  ЈјА-111 У  ко  ФУТОг  

Комисија  за  планове  Скупштин  Града  Новог  Сада, на  110. Uавној ) седници  којајс  Одржана  лана  10.12.2020 године  у  згради ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводнна , Нови  Сад  Улаца  Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова. раЗматрЈа  је  Извнітај  обрађивача  плана  о  спроведеном  Поновном  јавном  иду  у  Нацрт  плана  дСТне  регУлаг  простора  за  пословање  на  улазним  правцимајугозапад  од  државног  пута  HA- I 1 1 y KO Футог  
1 1 0. седници  ПРИСУствови  су; Радоња  дабстић. председник  Комисије , Зоран  ВуКаЛНјогл [ћ  заменик  председника  Комисије , Васо  Кресовић , члан  Комисије  и  Нада  .Милић. секретар  н  чан  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  Изради  плана  детне  регУлације  простора  за  пословање  на  улазним  праа tпгма  југозападно  од  Државног  пута  ІјА-1 1 1 у  КО  Футог  усвојсна  је  на  XLV седници  СК)ТШтнне  Грuа  Новог  Сада  одржаној  27. децембра  20 І  . године  (ІСлужбени  лист  Града  Новог  Сада  број  0 1 са  Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  деТне  регулације  прост )ра  за  пословање  на  улаЗниг  Правцимајугозапад 0 од  државног  пута  јЈА-11 І  у  кО  Футог  на  ЖНВоіЈ-tу  средину . 

Концептуни  оквир  плана  детНе  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  грааџлма  југозападно  од  д )кавног  пута  іІA-1 1 1 y KO Футог  био  је  на  раном  јавном  увилу  y ncpuonv од  01.02.2019 Годинедо  15.02.2019. ГОдине. 

Нацрт  плана  детне  регулацие  Простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападЈЈо  од  државног  пута  іІA-1 11 y KO Футог  Израдилоје  Јп  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сал . 
Стручну  конолу  Нацрта  Плана  детне  регуладије  Простора  за  пословање  на  улазним  араацгј  југозападно  од Жавног  пута  ІIA-1 1 1 y І(O Футог, Комисија  за  Планове  извршила  јс  на  6. седници  Одржаној  17.05.2019. Године  и  том  приликом  дала  позитивно  мишњење  на  исти  уз  услапа  да  се  изврпіе  мање  корекције  І-Іаіхрта . 

Нацрт  плана  детне  регулације  простора  за  Пословање  на  улазним  Правцима  југозападјјо  од  државног  Пута  јЈА- I 1 1 у  КО  Футог  је  изложеп  на  јавни  увид  у  Периоду  од  20. ј  ј  .20 19. і  onuac no 19.12.2019. године  (чије  је  оглашавање  објавњено  у  листу  дневник  од  20. новембра  2О . године). У  току  јавног  увида  доставјене  су  02 (две) примедбе  на  Предложеио  урбааго  ренјење, пЈто  је  обрађнвач  нлана  констатовао  у  Извештају  о  спроведејом  јавІ-Јом  увиду. 
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1- акон  спровсденог  јавног  увида, Комиснја  за  плановс  је  на  77. (јавној ) седницн , одржаној  
0901.2020. године  (чијс  је  одржавање  објавњено  у  листу  дневник  заједно  са  текстом  
оглашавања  јавног  увида) разматрала  Извепітај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  
Нацрт  плана  дстањнс  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  
државног  пута  ІІА- 1 11 у  КО  Футог. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  за  планове  донела  јс  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  
Нацрт  плана  детајнс  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  
државног  пута  пА-1 І  у  КО  Фугог. Имајући  у  виду  да  се  прихватањем  појединих  примедби  Нацрт  
плана  значајније  мења, Комисија  је  закњучила  да  је  потребно  цео  Нацрт  плана  изложити  на  
поновн}ј  јавни  увид. 

На  83. седници  одржаној  13. фебруара  2020. године , Комисија  за  плаиовс  разматрала  је  Нацрт  
плаиа  дстаЈЂне  регулацнје  простора  за  пословањс  на  улазним  правцима  југозападно  од  др)Ісавног  
пута  јјА-1 1 у  КО  Фугог  и  том  приликом  констатовала  да  је  исти  коригован  у  складу  са  
Извештајем  о  обавњеном  јавном  увиду  у  I-Іацрт  плана  детаіњне  регулацнје  простора  за  пословање  
на  улазним  правцима  југозападно  од  др)кавног  пуга  IIА- 1 1 1 у  КО  Футог  али  да  су  потребне  
одређене  корекције  Нацрта  плана, које  су  наведене  у  Извсштају  о  извршеној  стручној  контроли  
ј-јацрта  плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  
државног  пуга  НА-1 11 у  КО  Футог  пре  излагања  на  ппоновни  јавни  увид. 

Нацрт  плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозаладно  од  
државног  пута  ІIА-111 у  КО  Фугогје  изложен  на  поновни  јавни  увнд  у  периоду  од  29.10.2020. 
године  до  12.11.2020. године  (чнје  је  оглашавање  објавњено  у  листу  дневннк  од  29. октобра  
2020. године). У  току  поновног  јавног  увнда  доставњсна  је  01 (јсдна) примедба  на  предложено  
урбанистичко  решење, и  01 (једна) примедба  након  остав.тњеног  рока  за  доставњање  примедби , што  
је  обрађивач  плана  констатовао  у  Hзвепітају  о  спроведеном  поновномјавном  увиду. 

Примедбе  су  доставили : 
1. Асфалт  Бетон  Цејттар  Доо  Нови  Сад, 

Зрењанински  пут .3 

2. АД  Електромрежа  Србије  Београд  

При tелба  број  1  
(Асфалт  Бетон  Центар  доо  I-Іови  Сад, Зрењанински  пуг  3) 

Примедба  се  односи  на  парцелу  8946(1 КО  Фугог  власника  Асфалт  Бетон  Центар  
доо  Нови  Сад  у  чије  име  примедбу  подноси  адвокат  др  Тања  Вицковић  Рамач. 

Примедбом  се  тражи  да  се  простор  другачије  планира, одтіосно  да  се  предметна  
парцела  обухвати  намеиом  пословања  хсоје  би  омогућило  развој  грађевинског  сектора . 

Наиме  подносuоци  примедбе  имају  визију  развоја  свог  комплекса  на  овом  простору. На  
тсомплексу  би  производили  бетонску  гадантерију , бетонске  елементе , прераду  природних  
материјала  из  расутих  стања, а  у  будућности  би  реализовали  евентуално  и  асфалтну  базу. 

Планирају  и  запошзњавање  великог  броја  радника . 
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За  реализацију  комплекса  сматрају  сјметњом  постојање  бесправних  пород nчни  
објеката, а  апсурдом  Изградњу  стамбенопословне  зграде. јер  они  планирају  шнрењ  Hn 
околне  парцеле . 

Сматрају  да  би  се  на  овом  простору  требало  развијати  граевипарство . чимс  би  
омогућвло  и  учешћс  страних  инвеститора . Исто  тако, апелују  на  градски  менаГјмент  ГјО  
питању  стратешких  визија  развоја  и  унапређења  привредног  амбијента. а  у  омасовњењу  
1 индустријског  духа  виде  грађевинарство  као  приоритет. 

Наводе  да  су  за  предметну  локадију  прибавили  Имформацију  о  локацијн  којом  С \ 
обавештени  да  је  предметна  парцела  намењена  пословању  на  улазннм  прзвцима  n ла  
обавезна  разрада  планом  Детањне  регулације . 

Комисија  за  плапове  делимично  прихвата  примедбу . Комасаја  за  плавОе  прихвата  део  примедбе  да  се  део  блока  број  3 уместо  мешовите  намене  планира  послопа  зона  1. Комисија  сматра  да  је  потребно  допунитп  Нацрт, за  пословну  зону  1, са  ГоссбнИм  правпјпіма  за  озатСоњење  постојећих  објеката  породичног  становагbа  тако  да  се  истн  іоГу  озаконити  али  да  се  не  планира  изградња  нових  породичцих  стамбеннх  објеката . (ео  приNхедбс  ІCOju ce односи  на  планирагLе  ІСомплекса  за  производњу  бетонске  галаптер nје, бетонске  елементе, прераду  природпих  материјала  из  расутих  стања, евентуално  п  асфалпіу  базу, Комисија  за  плапове  не  прихвата  али  сматра  да  је  могуће  реалдзоватп  те сте  делатности  у  оквиру  пословле  зоне  1 уз  израду  студије  процене  утицаја  на  жнвотну  среднн v. 

Комисија  за  планове  сматра  да  је  потребно  цео  Нацрт  плана  кзложитп  na іі onan HH јавни  увид. 

Примедба  6гој  2  
(Ад  Електромрежа  Србије  Београд) 

Примедба  се  односи  на  електроенергетске  коридоре . Тражи  се  да  се  у  Текстувлчог  
и  у  графичком  делу  плана  коригују  ширине  енергетскик  коридора  за  Ілирину  конзоле  
стуба  која  износи  4 м. 

Комиспја  за  планове  прихвата  примедбу. 
Комислја  за  плапове  сматра  да  је  потребно  цео  Нацрт  плана  дзложити  на  гіоноппн  јавни  увид. 



4 

Сходно  члану  50. Закова  о  планирању  п  изгпадн , Извештај  с  доставјва  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање. 
Након  поступања  по  овом  Hзвештају, обрађпвач  плана  ће  лласки  документ  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  радн  упућивања  у  процедуру  поновног  јавног  увида. 

ПРЕДСЕДНИК  
КОМИСИУЕ  ЗА  ПЛАНОВЕ  

ј  
- 

 

В!д. Начелника  

 

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

 

Радоња  дабетић  диПЛ.инжарх . 

   

    

деј  ан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. Васо  Кресовић , диплинжарх . 

2. Зоран  Вукадиновић , дипл.инж.саобр. 

3. Нада  Милић, диплинж .арх.-мастер  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНЛ  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВИ  САД  
скУпштиНЛ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-207/19 
дана: 28.01.2021. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧI-ІОЈ  контроли  

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЛпЕ  РЕГУЛАЦHЈЕ  ЛРОСТОРА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  НА  
УЛАЗпИМ  ПРАВЦИМА  ГУГО3АПАдНО  Од  ДРЖАВНОГ  ПУТА  јјА-111 У  КО  фуТог  

ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ПОНОВНИ  ЈАВпи  увид  

Стручиа  контрола  Нацрта  ллана  деталне  регулације  простора  за  пословање  г-ја  улазним  
правцима  југозападно  од  Државног  пута  ІIA-11 1 y КО  Футог  пре  излагања  на  поновни  јавни  
увид, обавлена  је  на  1 15. седници  одржаној  23.01.2021. године. са  почетком  у  09,00 часова, у  
згради  Јавног  предузећа Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Бул. цара  Лазара  број  З, у  
великој  сали  на  трећем  спрату. 

1 1 5. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председиик  Комисије, Зоран  Вукадиновић )  
заменијс  председника  Комисије, Васо  Кресовиh и  Радосав  іHЋепановић  чланови  Комисије . 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  урбакизам  и  граевинске  послове )  Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  
инвестиције  и  Градске  управе  за  запјтиту  )кивотне  средине. 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбаиизам T Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  Ісонстатовала  следеће : 

Одлука  о  изради  плана  деталне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцнма  
југозападно  од  Државног  пута  јјА-1 11 у  КО  Футог  усвојенаје  на  XLV седннди  Скуппітине  Града  
Новог  Сада  одржаној  27. децембра  2018. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  60/18) 
са  Репіењем  о  неприступању  изради  стратеnіке  nроцене  утицаја  плана  деталне  регулације  
простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  Дрисавног  пута  ІІА-11 1 y І(O Футог  
на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  плана  деталне  регулације  простора  за  nословање  на  улазним  правцима  
југозападно  од  државног  пута  јЈА-1 1 1 у  КО  Футог  био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  01. 
фсбруара 2оl9. годинедо  15. фебруара 2оl9. године. 

Нацрт  плана  деталне  регулаціјје  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  
др)кавног  пута  НА-11 1 у  КО  Футог  израдилоје  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбааизам  Нови  Сад. 



Стр:vчН  ісонтоолv Нацрта  плана  СТІUгuЈО  pervnarrnje проотооа  :і a пос:Іовјј  вс  па  у:іаз  м г  :гг  југозападно  од  држаоног  пута  НА-1 ј  y І(O Футог. Комисија  за  гглаиове  извргпп:га : а  4( седници  одржаној  17.05.201 9. голнне  и  том  прилшсом  дала  ГІОЗИгивІго  мишњсње  на  І a: Іі; v:no і  да  се  изврше  мање  корскцнје  ј-Іацрта  плана.
- 

ј-јацрт  плана  детањне  рсгулације  простора  за  нословање  іЈа  улазним  Ітраоцима  југо  )a іі an- і u o:І  државног  пута  ІІA-1 І  І  y kO Футог  изЛожсн  је  најавни  увнд  у  перітолу  од  20. Ј  ј . 2() 
до  19. 12. 2019. године  (чије  је  оглашаваг- е  објавњено  у  листу  дневгЈикгі  од  20. нОвс \гОг )а  20 19. године). У  ТОК  јавној -  увида  доставњсне  су  2 (две) примедбс , тіЈјо  јс  ОбрІІгј  гга : :глагга  гсонстатовао  у  Извегптају  о  спровеДснотјавном  увиду. 

Након  спроведеногјавпог  увнда, Комнсија  за  планове  је  на  77. бавноD седници . олржа nо f  )с? .О l .  2020. године  (чије  је  одржавање  објавњено  у  лис дпевниіс  заједно  са  ІСКСТОМ  ог  ла n г:гГгања  јавног  увида) разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јаЈ)ном  увиду  у  І  lalLp r глапа  детаЈЂне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцимајугозапа F(ІгО  од  држппог  пута  НА-I1l уКо  Футог. 

У  затвореном  делу  седнице  Комисија  је  донела  Извештај  о  обавњеном  јавиом  увилм  у  І  [аггрГ  плана  Детањне  регулацијс  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југо -западно  од  дјжзгн-гог  пута  јјАј  1 1 у  КО  Футог. Имајући  у  вuду  да  се  ІІрихватањем  ПОЈСДИНИх  ііримсдбп  Ј-Іагрг  г:гагга  значајније  мења. Комиснјаје  закл)учнла  да  је  потребно  ј-јацрт  плана  Изложнтн  на  noіі o і r ііі  тавu г-т  увид. 

На  83. седници  одржаној  13. (І)ебруара  2020. године, Комисија  за  плановс  размГтра :iа  jc l і aі(pr плана  детал)не  регулације  простора  за  послован )е  на  улазним  правцима  југо: аіјадііо  ол  државггог  пута  ЈІА-јІ 1 у  КО  (1)утог  н  том  приликом  ісојјстатовала  да  јс  ис-ги  і(орЈгг -оваіі  м  -:к:іа - у  са  Извештајем  о  обавЈіеномјавном  увиду  у  Нацрт  пјгана  детањне  регулације  простора  за  Јіос:говањс  на  улазним  празцима  југозападно  од  државног  пута  ЈЈА-1 1 І  y KO Фу-г-()г  апи  да  су  ііоті )сбіјс  одређенс  корекцијс  Нацрта  плава, које  су  наведене  у  Извеплају  о  извршсн nј  стручНо  котг  роли  Нацрта  плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападгго  од  државног  пyга  јјА-1 Г  ј  у  КО  Фyгог  прс  излагања  на  nоновни  јавни  увид. 

Нацрт  плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападгто  Од  државног  nута  ІјА-11 ј  у  КО  Футогјс  изложен  на  поновнијавни  увид  у  нсриоду  од  29 І 0.2020. године  до  12.11.2020. године  (чије  је  оглапјавање  објавњено  у  листу  дневникІ  од  29. окгобра  2020. године). У  току  поновногјавног  увида  доставњенаје  01 бедна) примедба  на  ІгрсЈглсжено  урбанистичко  решењс, и  1 бедна) примедба  након  оставњеног  рока  за  доставњање  гірімсдби . што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  извештају  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду . 

Након  спроведеног  поновног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  110. (јавној ) ссдјігіцн  одржаној  10.12.2020. године  (чијеје  одржавање  објавњено  у  листу  ідневник  заједно  са  - гсі :стом  оглашавања  поновног  јавног  увида) разматрала  ИзВегптај  обрађивача  rі Jіana o спІ))Велсном  поновногуі  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  дета.њнс  рсгулације  простора  за  послован )с  іІ a у.сазігим  правцимајугозапно  од  др)г(авног  пута  IјЛ-1 І  1 у  КО  Футог. 

У  затвореном  делу  седнице  Комисијајс  донсла  Извсіігтај  о  обавњеном  поітовіЈом  јавІіом  \aііі.rrv y Нацрт  плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцпма  југозагіадгіо  од  ,др)кавног  nута  јІА-111 у  Ј(О  Футог. ИмајуІіи  у  виду  да  се  прихватањем  Гіоједиііих  Јгс.иога  примедби  Нацрт  плана  значајнијс  мења, Комисија  јс  закњучила  да  је  по-іІ)сбЈіо  Лацрт  тлана  нзложити  на  поном-гијавна  увид. 



На  U5. седницн  одржаној  28. јануара  2021. годиНе, Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  
плана  детајне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  Државног  
пута  јјА- l 1 1 у  КО  Футог  пре  излагања  на  поновни  ј  авнн  увид  и  том  приликом  констатовала  да  је  
Нацрт  плана  припремњен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  (Іслужбени  гласник  
Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - ус, 24/11, 21І12, 42113-УС, 50113-УС, 
98113-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, З 7/19-др.закон  и  09/20), као  и  да  је  исти  коригован  у  
складу  са  Извеінтајем  о  обавњеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  
простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  Државног  пута  ІјА- 1 1 1 у  ко  Футог. 

Након  усаглаахавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  детањне  регулације  
простора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  државног  пута  јјА- 1 1 1 у  КО  Футог  
може  се  улу-гити  у  дањи  поступак  донопіења  плана, односно  на  излагање  ј-јацрта  плана  на  
поновнијавни  увид. 

Извепхтај  доставити : 

1. Јп  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  управу, прописе  и  урбаиизам  
5. Архиви  

Секретар  Комисије  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

В.Д. ј-Іачелника  
Председник  Комисије Градске  уnраве  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. Дејан  Михајловић  



РЕПУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИЕА  ВОЈВОцинА  
ГРАДНОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  ноВог  САдА  
КОМЛСИЈА  ЗА  ПЛАЛОВЕ  
Број : V-35-207/19 
дада: 08.07.2021. године  
ноВи  слд  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВТјЕНОМ  ПОНОВНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ПЛАНА  дЕТАЈБНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  ШОСТОРА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  НА  УЛА3КиМ  іТРАВЦМА  

југозАнАдно  од  ДРЖАВНОГ  ПУТА  ІІА-.ііі  У  ко  утог  

Комисија  за  плановс  Скуппітине  Града  Новог  Сада, на  136. (јавној) ссдниди  којајс  одржана  даuа  
0807.2021. годинс  у  зтради  ЈТІ  ,,Спортски  и  послоВни  цевтар  Војводина , Нови  Сад, Улица  
Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  na І  спрату, са  почстком  у  9,00 часова, разматрала  је  Hзвеапај  
обрађивача  плада  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталпе  регулацнје  
простора  за  пословање  на  улазиим  правцимајугозаладно  од  државног  пута  ІЈА-111 у  КО  Футог. 

136. (јапној) седници  ггрисуствовајпт  су: Радоња  Дабети1, предссдник  Комисије, Васо  Кресовић  и  
Munan Ковачевић, чланови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  и  члаи  Комuсијс  за  nлаuовс. 

Одлуа зрадг д  ЈхIС  рсгулацнје  ггростора  за  лословање  на  улазн праБциМа  
јутозатадно  од  Државног  лута  јјА-1 1 1 у  КО  Футог  усвојена  јс  на  XLV седници  Скупштине  Града  
Новог  Сада  одржадој  27. дсцембра  20 18. године  ( Слукбеии  лист  Града  Новог  Сада  број  60/1 8) са  
Рсшењем  о  неприступању  изради  стратешкс  процсне  угидаја  плаиа  деталне  регуладијс  простора  
за  пословање  на  улазиим  правцимајугозападно  од  државног  nута  јЈА-1 1 1 у  КО  Футог  на  животну  
средину. 

Концеnтуалви  оквир  гглана  деталне  регулације  простора  за  пословање  на  улазнuм  правцима  
југозападко  од  државног  пута  јјА-1 1 1 у  КО  Футог  бuо  је  на  раном  јавном  увнду  у  периоду  од  
01.02.2019. годинс  до  15.02.2019. годинс. 

Нацрт  плана  деталне  регуладије  nростора  за  пословање  на  улазним  правцима  југозападно  од  
државног  rіyra ПА-1 11 у  КО  Футог  израдилоје  Лј  ,,Урбаиизам  Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад. 

Стручну  контролу  Надрта  ллана  дсталне  регулације  простора  за  пословање  на  улазнимправцнма  
југозаnадно  од  Државног  пута  јјА-1 1 1 у  КО  Футог, Комисија  за  планове  изврнјнла  је  на  46. 
седници  одржаuој  17.05.2019. годипе  и  том  приликом  дала  позитивно  мишлсње  на  иети  уз  услова  
да  се  изврше  мање  корекције  Нацрта. 

Нацрт  плаnа  детањке  регулације  простора  за  лословање  на  улазним  nравцuма  југозападно  од  
Државног  луга  НА-111 у  кО  Футогје  изложен  најаВви  увид  у  периоду  од  20.11.2019. године  до  
19.12.2019. годuне  (чијс  је  оглагпавање  објавлено  у  листу  Дневннк  од  20. новембра  2018. 
године). У  Току  јавног  увида  доставлене  су  02 (две) примсдбе  иа  предложено  урбанистио  
реіпење, што  је  обрађивач  плана  кнстатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  77. (јавној) седници, одржаној  

09.01.2020. године  (чије  је  одржавање  објавлено  у  листу  тДневникТі  заједно  са  текстом  

сглапања  јапог  уіжда) разгатрала  Hзвегптај  обрађивача  плаuа  о  сп ном  јавиом  увuду  у  



І-јацрт  плана  детањј-іс  рсгулације  гіростора  за  гјосјіовање  на  улазним  правцама  југоз:н  
државвог  пута  НА- ј  і  1 у  КО  Футог. -- 

У  затвореном  делу  седницс, Комисија  за  јілановс  донелајс  Извсштај  о  о6авлсі -јом  јаіаІам  y і nv v Нацрт  плапа  дсталне  регулације  простора  за  пословање  на  увагим  nparіі  ма  јуОлја;т :к  o;І  државног  пута  ЈІА-11 ј  у  КО  Футог. Имајући  у  виду  да  се  прихватај bсм  појсдиннх  прнмс;гон  іагјрт  плана  значајнијс  мења, Комисија  јс  закЈhучила  да  јс  потрсбuо  цсо  ј-lацрт  іІnana іі : іоЖг  І  iі  r і rі  поновНи  јавни  увид. 

На  83. ссдници  одржаuој  13. фсбруара  2020. годинс, І(омисија  за  ггјгаі{овс  разматралј .Iагр-г  плана  деталне  рсгулацијс  простора  за  пооловањс  на  улазuим  правцима  југозападно  ол  државиог  пута  ІIA-111 y KO Футог  и  том  прггликом  констатовала  да  је  иоти  корггіовап  \ ск:іа:г v са  Извештајем  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  простора  за  ггосјговањс  на  улазним  правцuма  југозападно  од  др?кавног  пута  јјА-1 1 1 у  КО  Футог  али  да  cv rі oі  рсбне  
одређене  корскције  Нацрта  плана, којс  су  наведснс  у  ИзВепгтају  о  Нзвршсііој  стручно ) koHT і )олп  Нацрта  плана  дсталне  регулације  простора  за  пословање  на  улазг-јим  ггравцніма  југоЈгіггггЈоіо  ол  државног  пута  ТјА- 1 Ј  1 у  К0 Футог  пре  излаган)а  јја  поновпи  јавни  увид . 

Нацрт  плана  детањнс  рсгулацијс  простора  за  пословањс  на  улазним  правцНма  јуГозаілілао  ол  државног  пута  ІІА  1 1 1 у  КО  Футог  јс  іізложсн  на  поновни  јавт-ги  увнд  у  псрноду  ол  29. І  0 2020. године  до  12. 1 1 .2020. годипс  (чијс  је  оіЈгапгаване  објапњено  у  листу  1дневнігк  од  29. ок  іобра  2020. годиuс). У  току  поновног  јавног  уізида  доставњсна  је  01 (једна) ітримсдба  на  іірслл )жено  урбанистичко  решењс, и  01 (једна) нрнмедба  накоц  оставл)еног  рока  за  д0ставлањс  гіріі \гслбІі . гііто  је  обрађивач  плана  коі-гстатовао  у  і4звсіптају  о  сггровсденом  поновном  јавіЈом  увиду. 

Након  спроведеног  поновног  јавјгог  увггда, Комисија  за  плапове  јс  ііa 1 10. (јавгіој ) ссднгјцн . одржаној  10.12.2020. године  (чије  је  одржавај-Бе  објавЈhено  у  листу  1дневітик  зајсдно  са  Текстом  оглашавања  јавног  увида) разматрала  Изізсштај  обрађивача  плана  о  спровсденом  і-ioі-і o і rі  і  ом  јагіном  увиду  у  Нацрт  плана  дсталне  регулације  простора  за  пословање  на  улазнпм  правіпгма  јгозагіадгјо  од  државног  пута  јјА- 1 1 1 y І(O Футог. 

У  затвореном  дслу  седнице, Комисија  за  планове  донела  је  Извештај  о  обавл?еном  поновг-гом  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  дет&гБне  регулације  простора  за  пословањс  па  улазним  гіравц uма  југозападно  од  државног  пута  јјА-1 1 1 у  КО  Футог. Имајући  у  виду  да  се  ігрихватањем  гјојсднггих  примедби  Нацрт  плаг-га  значајније  мења, Комисија  је  закЈЂучила  да  је  гiотрсбно  цео  і ]аігрт  гглана  изложити  на  поновни  јавни  увид . 

На  1 15. седници  одржаној  28. јапуара  202 1. године, Комнсија  за  плановс  разматрала  је  Нацрт  rі naі ja детагњне  регулације  простора  а  пословање  на  улазним  правцима  југозаіІадно  од  држггвііоі  ігута  ЈјА-11 І  у  кО  Футог  пре  излагања  на  поновнијавНи  увид  и  том  приликом  ісонстатовала  лајс  i-јацрт  
плана  припремњсн  у  склалу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( 1Службснн  гјгасник  Рсііублнке  Србије ) бр. 72/09, Зі /09-исправка. 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/1З-УС. 9/1 з -ус. 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.загсон  н  09/20), као  и  да  је  uсти  кориговагг  у  складу  са  Извештајем  о  обавњсігом  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  nnaі ra дстањнс  регулацнје  ппо  ...ора  за  пословање  на  уЈЈазним  правцимајугозападіго  од  др?кавног  гіута  ЈјА-I ј  1 у  КО  Футог. 

Нацрт  плана  детањне  регулацнје  простора  за  пословање  на  улазнјгм  Правцима  југо:заііадг -іо  од  др?каВног  нута  ЈІА-1 1 1 у  КО  Футог  јс  изложсн  иа  поновни  јавни  увнд  у  псрноду  од  09.06.202 Ј . године  до  23.06.2020. године  (iіuje jc оглашавагт )с  објавЈЂено  у  листу  і ,діЈевггигсг  ол  9. угіа  202(). іодине). У  току  поповног  јавног  увида  доставл)еіје  су  2 (двс) примедбс  іі a Ј-іацрт  nJіa ііa. nrі () C обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  сnроведеuом  поновномјавном  уізнду . 

ј : і ) ол  



Нахон  спр0всДеН0г  јавног  увида, Комисија  за  плаНове  је  на  136. (јавној) седници, одржаној  08.07.2020. године  (члје  је  одржавање  објавјЂено  у  листу  дневник і  зајсдно  са  текстом  оглалаВања  јавног  увида) разматрала  Извеnлај  обрађивача  плала  о  спровсденом  поноВНом  јавтіом  
увиду  у  Нацрт  плаиа  детајвне  регулације  простора  за  пословање  на  улазким  правцимајугозападно  од  државног  пута  јјА-1 1 1 у  КО  Футог. 

У  затвореном  делу  седиице, Комисијаје  констатовала  да  у  току  поновногјавног  увида  подНетојс  2 
(две) примедбс  на  Нацрт  плапа  детањне  регулације  простора  за  пословање  на  улазним  правцима  
југозаладно  од  државног  пута  ІIA-11 1 y КО  Футог. 

Примедбе  су  доставили: 

1. Породuде: Мсрдаровић,Тривуновић, Васић  н  Јерковић, Татић, Тот  
2. Славка  Дуловић, Улица  руменачки  пут  103 а, Футог  

Примедба  број  1  

(подЕосиоци: Мердаровuћ, Тривуновuћ, Васић  и  Јсрковuћ, Таткћ, Тот  - 20 житења) 

Становнuди  предметног  подручја  (парцеле  бр. 8944/7, 8944,8, 8944/9, 8944/10, 8945, 8946/1 и  8946/2 КО  Футог) који  датирају  на  предметном  простору  већ  20 година  улажу  следеће  прпмедбе: 
1. 1. Прuмедба  се  од-носн  на  намеку  блока  3 за  који  предлажу  мепtовиту  намену. 

1.2. Тражи  се  формирање  комисије  од  чланова  Копіснје  за  планове, главног  урбалисте, пtелставншса  гtалских  служби  и  сл. чији  би  задатак  био  да  на  лицу  места  утврде  чињени-чuо  стане  и  уцртају  летализовале  пословне  и  стамбене  објекти, тс  да  се  допуни  подлога  Нацрта  плана. 
1.3. Тражи  се  стручно  мипјзЋење  Едек-іродистрибуције  и  предлажу  измештање  постојећих  далековода  са  предметног  простора. 

1.4. Тражн  се  да  се  предвuди  саобраћајна  петјЂа  са  4 коловозне  траке  уместо  надвожњака  над  железничјсом  пругом  са  2 трахе  због  честих  засТоја. 

1.5. Тражл  се  поставњање  семафора  на  прикЈЂучењу  на  државни  пут  јјА-1 11 због  безбедности  саобраћаја. 

1.6. Тражи  се  да  се  искучu поњопрuвредно  пословање, осим  евентуално  стакленика  и  пластеника, а  збот  гіримене  пести-цида  и  штетности  на  уде, те  значајно  присустпо  деце  на  гіт)епМетНом  ппnстору. 

1.7. Тражи  се  да  се  предвuде  подземни  контејнери . 

1 .8. Тражи  се  да  се  избајји  тслаузула  о  промени  намсне  породичних  објеката  у  пословне  што  сматрају  није  ни  могуће  због  величине  парцеле  породичног  становања . 
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.9. Траже  да  сс  на  пардели  8944/9 као  друта  опција  плалира  зелени  шумски  појас  лргста  лкпе  у  фуH ији  зтптите  постојећјІх  ПОрОдних  објеката, а  на  пардели  8944/8 паркинг  простср  у  фуHіоији  околних  nOCnOBHuX садржаја  (првенствсно  царинског  терминала, али  и  др.) са  Такс  в  и  аутобуским  стајалаштем  

10. Да  се  абратІи  реализаца  nCCnOBHHX садржаја  нз  областН  ТЗБ. прав;Іх  длат  -ти, делатности  са  недозвојњеним  НиВоом  буке, пеликом  вибрацијом  и  сл. које  угрожавају  око -шо  стаНовм -гво  и  запОслене  

Напомнњсм  да  су  готово  идентичне  примедбе  доставњене  на  првом  јаштом  увилv. 
Комисија  Делимично  дІС  Прихвата  Јіримедбс, а  за  део  пј)Нмедби  сматра  да  су  ІІCOcHOBaІІ C, уз  образложењедато  у  ИЗветтају  обрађввача  О  СПрОвеДеном  јапНом  увпду. 

Примелба  број  2 

(Подносилац: Славка  дловић, Улица  румеВачки  пут  1 03 а, Футог) 
Стралка  посталња  више  питања  које  су  уједпо  примедбе  на  Нацрт  плала: 
2.1. У  тао  3.4.1. су  дсфинисане  Поврімnісјавне  іІамене , а  плалиране  релациОнс  линкјо  naі e y односу  на  ОСовине  саобраћјница . Осовине  саобраhајница  су  дефинисане  координатама  осовгШсјх  тачаха  и  поставња  сс  пиатае  удаіњености  Од  Парцеле  8945, те  да  ли  се  постојећа  бстонска  Огр u а  Задржава. Такође  се  поставјnа  питање  колuка  је  површина  исте  парцелс  niІanupaua за  јавпу іоnу  и  коју  намену, те  да  лије  га  парцела  планирана  за  неку  другујавну  намену. 

2.2. Поставња  се  питање  за1 оје  Промењена  намена  у  делу  блока  број  3 из  мешовите  у  пословкv? 
2.3. Питањејс  мОГутОсТи  изградњеједног  нли  више  ГІословНих  објеката  на  Парцели  Величине  1 )ОО  пі2  И  -ДО  којс  сатносту  и  поврпшне  се  могу  догривати  ПороДіши  објектu? 
2.4. lјитање  МОГуОсти  изградње  пословних  објеката  Типа  за  производњу  бетона  или  друге  ЗВ. 1тејпке  индуструје  на  Предметном  простору . 

2.5. Питање  мотОсти  рсажзацнје  пословu комплекса  унутар  којт  се  користе  постројења  која  производс  велике  вибрације  и  стварају  велики  Потрсси, којима  се  Померају  темејњи  ГІОСтојсІх  Објеката  и  под  којим  условима  би  се  градили? 

2.6. Гјитање  да  ли  се  тіланираном  нивелацијом  обе3беђује  Зттјтита  Од  поплаве  Проузрокованс  кітшом, атмосферском  или  другом  вОдоМ  на  великим  ПословнГтм  Гіоврјnннама, те  да  лн  је  планкраіт  довоњаН  катгацитет  септи tПсu јама  које  се  граде  3 м  од  постојећих  објеката  до  реализагЈГТјс  канализаЈтоне  мре)ке? 

Комисија  делимично  нс  прихвата  прпмедбе , а  за  дСО  примедби  сматра  да  су  ВСОСВОНІ Iе, уз  образложење  дато  у  Извемтају  обрађввача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Сходно  члаиу  50. Заісона  о  планирању  и  изградњи , Изпемтај  се  доставл,а  обрађиву  ллаа  ва  надлежно  поступање . 
Након  поступања  no овоі  Извепітају , обрађнвач  Плана  ће  плаЈтски  ДокумеН -і- догтави  ги  падлсжном  органу  градске  управе  ради  уПуhивања  у  Процедуру  доПогдсња . 
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