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На  основу  члана  35. став  7. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 ус, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 

50/13 - ус, 9Ѕ/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и  52/21) и  
члана  39. тачка  ?. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУјјј  седници  од  8. септембра  2021. године, 
доноси  

плАН  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ВЕТЕРНИЧКЕ  РАМПЕ  У  НоВом  слду  

1. УВод  

План  детал,не  регулације  Ветерничке  рампе  у  Новом  Саду  (у  дањем  тексту: План) 
обухвата  део  грађевинског  подручја  града  Новог  Сада, у  Катастарској  општини  (у  дањем  
тексту: КО) Ветерник . Обухваћено  подручје  је  ограничено : Новосадским  nутем, односно  
државним  путем  ІБ  реда, ознаке  12 (Суботица  - Сомбор  - Оџаци  - Бачка  Паланка  - Нови  
Сад  - Зрењанин  - Житиште  Нова  Црња  - државна  граница  са  Румунијом  (гранични  
прелаз  Српска  Црња)) (у  дањем  тексту : ДП  12), улицама  Арона  3агорице  и  Сомборске  
рампе . 

Планирано  уређење  и  коришћење  простора  заснива  се  на  рационалној  
организацији  и  коришћењу  земњишта, усклађивању  са  могућностима  развоја  подручја  
,,Ветерничка  рампа  и  ограничењима  простора . 

У  оквиру  грађевинског  подручја  у  обухвату  Плана, регистрован  је  велики  број  
објеката  породичног  становања , као  и  мањи  број  пословних  објеката  изграђених  без  
грађевинске  дозволе, од  којих  је  већина  у  поступку  озакоњења . Постојећи  објекти  су  
грађени  као  слободностојећи  или  двојни  породични  стамбени  објекти  на  парцели, 
спратности  од  П  до  П+1+Пк. 

Ограничења  простора  су: зацевњени  канал  Т-800 са  заштитним  појасом  и  
бесправна  градња . Простор  је  иифраструктурно  слабо  опремњен . 

1.2. Положај , место  и  карактеристике  грађевинског  
подручја  обухваћеног  Планом  

Подручје  се  простире  северно  од  Новосадског  пута, западно  од  Улице  сомборске  
рампе, јужно  од  продужетка  Булевара  војводе  Степе  и  Улице  сомборска  рампа  и  источно  
од  Улице  Арона  3агорице , ослањајући  се  на  постојећу  уличну  мрежу. 

Обухваћено  подручје  има  повоњан  поло)кај  у  саобраћајној  мрежи  града  Новог  
Сада  чију  окосницу  чини  градска  магистрала  Новосадски  пут  (ДП  12), који  са  запада  
уводи  саобраћај  у  град, а  уједно  и  раздваја  ,,Ветерничку  рампу  од  Адица. Подручје  
,,Ветерничка  рампа  је  Улицом  сомборска  рамnа  повезано  са  ДП  12, а  са  градском  
уличном  мрежом  преко  Новог  насења, Улицом  Милеве  Марић . Улица  драгослава  
Срејовића  повезује  обухваћено  подручје  са  центром  Ветерника . 

,,Ветерничка  рампа  представња  подручје  бесправне  стамбене  изградње  које  је  
1994. године  укњучено  у  грађевинско  подручје  града  Новог  Сада  и  претежно  су  изграђени  
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објекти  породичног  становања  и  објекти  пословања  на  улазном  правцу  уз  1-јовосадски  
пут. Секундарна  улична  мрежаје  највијне  под  утицајем  бесправне  изградње . 

Породично  становање  је  доминантно  по  својој  заступњености  и  у  већој  мери  је  
реализовано . Постојећи  објекти  су  грађени  као  слободностојећи  или  двојни  породични  
стамбени  објекти  на  парцели , спратности  од  П  до  П+1+Пк. 

Постојеће  зоне  породичног  становања  представњају  изграђеі iе  и  завршене  
стамбене  целине , а  реализоване  су  на  основу  претходних  планских  решења. У  оквиру  
становања  има  и  реализованих  појединачних  објеката  пословне  намене . 

На  улазном  правцу  уз  Новосадски  пут  углавном  су  реализовани  објекти  
пословања  на  улазном  правцу, углавном  комерцијално -услужне  делатности  и  станица  за  
снабдевање  горивом ! 

Оцена  постојећег  зеленила  

На  простору  у  обухвату  Плана  гіостојеће  зеленило  се  јавња, у  мањој  мери  у  виду  
уличног  зеленила , које  је  у  лошем  стању. Остатак  зелених  површина  представњају  
предбаште  и  окућнице  око  објеката  породичног  становања  уређене  од  стране  корисника  
простора . Поред  солитерних  стабала  лишћара  и  четинара , у  оквиру  ових  уређених  
површина  присутне  су  воћне  врсте 5  чокоти  винове  лозе, мини  баште  са  повртарским  
засадима , као  и  декоративне  цветне  површине . 

У  оквиру  обухваћеног  подручја  евидентиране  су  и  површине  под  ратарским  
културама , као  и  затравњене  неуређене  површине . Зеленило  пословних  комплекса  је  
оскудно  и  лошег  квалитета . 

1.3. Основ  за  израду  Плана  

Основ  за  израду  Плана  су  План  генералне  регулације  простора  за  породично  
становање  у  западном  делу  града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
34/17) којим  су  за  обухваћено  подручје  дефинисане  претежне  намеве : породично  
становање , пословање  на  улазним  правцима  и  канал , и  План  генералне  регулације  
простора  за  меніовиту  намену  западно  од  Суботичког  булевара  и  северно  од  Булевара  
војводе  Степе  у  Новом  Саду  (,,Слу?кбени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 15/12, 38/18 и  39/18 

исправка) којим  је  за  обухваћено  подручје  дефинисана  намена  саобраћајне  површине . 

План  генералне  регулације  простора  за  породично  становање  у  западном  делу  
града  Новог  Сада  утврдио  је  обавезу  разраде  планом  детањне  регулације  просторне  
целине  ,,Ветерничка  рампа  и  дефинисао  усмеравајућа  правила  за  израду  плана . Плански  
основ  за  подручје  Ветерничке  рампе  је  План  детањне  регулације  ,,Ветерничка  рампа  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 6/96, 17/03 и  43/09), у  делу  у  ком  није  у  
супротности  са  планом  генералне  регулације . 

План  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  западно  од  Суботичког  
булевара  и  северно  од  Еулевара  војводе  Степе  у  Новом  Саду  утврдио  је  да  је  основ  за  
реализацију  за  подручје  у  обухвату  Плана, план  детањне  регулације . 

документацију  од  значаја  за  израду  Плана  чине: планови  генералне  регулације , 
претходна  планска  документација , студије  и  анализе  релевантне  за  обухваћени  простор , 

као  и  доставњени  услови  од  надлежних  институција . 
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1.4. Извод  из  Плана  генералне  регулације  

Основ  за  израду  Плана  је  План  генералне  регулације  простора  за  породично  
становање  у  западном  делу  града  І-Іовог  Сада  којим  су, за  обухваћен  простор  дефинисане  
претежне  намене: породично  становање , пословање  на  улазним  правцима  и  канал . 

,,Услови  уреГ)ења  и  граГ)ења  за  просторе  за  које  је  основ  за  реализацију  план  
генералне  регулације  До  израде  плана  детајј,не  регулације   

део  просторне  целине  3 (део  ,,Ветерничке  рампе ) - Локалитет  3 

Пословање  са  становањем   
Пословање  са  становањем  се  планира  у  југоисточном  делу  просторне  целине  3 

(,,Ветерничка  рампа ), уз  Новосадски  пут. Простор  је  планом  намењен  за  пословне  и  
комерцијалне  садр)каје, односно  за  пословање  унутар  којег  су  пословни  садржаји  из  
области  секундарних  и  терцијарних  делатности  у  комбинацији  са  становањем . Од  
делатности  планирају  се  садржаји  из  области  трговине , угостителства , производног  и  
услужног  занатства , саобраћаја , комуналних  делатности , делатности  производног  
занатства, складишта , сервисне  радионице , продајни  простор  и  сл! 

Спратност  пословних  објеката  је  до  максимално  П+2. Спратност  објеката  за  
производњу  и  за  складиштење  је  приземле  (П), односно  високо  приземле  (ВП). 
Планирана  спратност  стамбених  објекта  је  до  максималне  слратности  П+1+Пк  (са  
надзитком  до  1,60 м). 

Максималан  индекс  заузетости  је  50 %, а  индекс  изграђености  1.5. Објекти  на  
постојећим  комплексима  веће  заузетости  могу  се  надограђивати  до  максималног  индекса  
изграђености . 

Број  пословнихјединица  се  не  условлава . Максималан  број  стамбенихјединицаје  
четири . 

У  случају  формирања  нове  парцеле  (парцелацијом  или  препарцелацијом  
постојећих  парцела), минимална  ширина  уличног  фронта  је  15 м, минимална  површина  
парцеле  је  500 пі2, а  максимална  је  3.500 м2. 3а  објекте  из  области  трговине  који  су  
намењени  робним  кућама, тржним  центрима, односно  онима  који  су  већи  по  капацитету , 
утврђенје  услов  веће  минималне  парцеле  (минимално  4.000 л12). 

Пословање  (станица  за  снабдевање  горивом)  
Могућа  је  изградња  ужег  и  ширег  садржаја  станица  за  снабдевање  горивом  у  

складу  са  правилима  уређења  и  грађења, као  и  условима  надлежних  институција . 
Максимални  дозвоњени  индекс  заузетости  је  40 %, а  спратност  П  (ВП) до  П+ј . 

Подрумску  или  сутеренску  етажу  или  етаже  је  могуће  планирати  у  зависности  од  услова  
на  терену. 

Манипулативне  и  паркинг  површине  обезбедити  унутар  комплекса . 
Препоручује  се  да  заступленост  зелених  површина  на  комплексу  није  мања  од  

25% 

У  случају  измештања  станице  за  снабдевање  горивом , nравила  уређења  и  грађења  
важиће  као  код  намене  пословање  са  становањем . 
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Овим  планом  се  утврђује  обавеза  формирањајединственог  комплекса  за  станицу  за  
снабдевање  горивом  на  ,5Ветерничкој  рампи . 

,,Услови  урејења  и  граІсња  усмеравајућег  карактсра  за  просторе  за  које  је  основ  за  
реализацију  план  детане  рсгулације   

Hородично  становање   
Овим  планом  дата  су  пранила  уређења  и  грађења  усмеравајућег  карактера  за  

просторе  намењене  гіретежној  намени  породичног  становања  у  оквиру  просторне  
целине  3 (,,Ветерничка  рампа ), док  ће  сва  деталнија  правила  уређења  и  грађења, као  
специфични  услови  за  реализацију  бити  утврђена  планом  деталне  регулације . 

На  грађевинским  парцелама  намењеним  породичном  становању  могу  се  градити : 
стамбени  објекти, стамбено -пословни  објекти  (са  учешtіем  пословања  до  50 % површине  
објекта), пословно -стамбени  објекти  (са  учешћем  пословања  од  50 до  70 % површине  
објекта), пословни  објекти , али  исклучино  са  оним  делатјгостима  чије  пословање  не  
угрожава  становање . 

Породично  становање  подразумева  изградњуједног  главног  стамбеног  породичног  
објекта  на  парцели . Поред  главног  објекта , на  нарцели  је  могућа  изградња  приземних  
помоћних  и  пратећих  објеката . 

дозволена  спратност  главног  објекта  је  до  П+1+Пк. Објекат  може  да  има  
подрумске  или  сутеренске  просторије . 

Највећи  дозволени  индекс  заузетости  је  40 % за  слободностојеће  објекте, а  
заузетост  приземним  објектима  може  бити  до  50 %. 

Максималан  број  стамбених  и  пословних  јединица  је  четири, а  прецизније  ће  се  
утврдити  планом  деталне  регулације , у  складу  са  просторним  капацитетима  и  према  
величини  парцела . 

Минимална  поврніина  парцеле  за  изградњу  слободностојећег  објекта  је  300 м2, а  
минимална  ширина  уличног  фронта  је  12 м. За  двојне  објекте  минимална  површина  
парцелеје  200 м2, а  минимална  ширина  фронта  8 м. 

Развијена  корисна  површина  породичног  објекта  на  парцели  не  сме  бити  већа  од  
480 м2 . 

Гаражирање  и  паркирање  је  исклучино  у  оквиру  парцеле . 
У  оквиру  претежне  намене  породично  становање  могућа  је  реализација  

ванстамбених  садржаја  који  су  својим  карактером  комплементарни  са  околним  
становањем  и  не  угрожавају  га. Од  пословних  делатности  могу  да  се  планирају  услужно-

комерцијалне  делатности  - трговина  производа  широке  потрошње , производа  из  области  
здравства, образовања , уметности , затим  услужно  занатство , угостителство , делатности  
из  туризма , агенцијски  нослови, пројектни  атењеи, лекарске  ординације , апотеке  и  сличне  
делатности), затим  делатности  из  терцијарног  сектора, као  и  одређене  делатности  из  
производног  занатства . 

Пословање  са  становањем   
Пословање  са  становањем  планира  се  уз  Новосадски  нут, у  оквиру  nросторне  

целине  3 (,,Ветерничка  рамп&). Простори  се  планирају  за  занатске  и  комерцијално -
услужне  делатности  комбиноване  са  породичним  становањем , тј . са  највишс  једним  
станом  на  парцели ; реконструкција  се  односи  на  прилагођавање  намени, тако  да  се  
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доградњом , надоградњом ,  рушењем  или  новом  изградњом  претвори  део  или  цсо  стамбсни  
простор  у  пословни . Могу  да  се  реализују  све  терцијарне  делатности  у  виду  производње , 
трговине , услуга  и  занатства  (као  што  су  услуге  у  домаћинству , личне  услуге, услуге  у  
саобраћају  и  слично, а  у  оквиру  производног  занатства  могућа  је  производіа  слектричних  
апарата, папирне  и  текстилне  конфекције , предмета  од  коже  и  текстила , предмета  од  
дрвета  и  дрвних  прерађевина , производња  бсзалкохолних  пића, графичка  дслатност  и  
друге  врсте  производње  којс  не  утичу  штетно  на  околину). 

У  области  угоститењско -туристичкс  делатности  могуће  су  све  врстс  услуга  
рачунајући  и  преноћигнта , али  и  друге  пратеће  функције  као  што  су  спорт  и  рекреација . 

Максимална  спратност  је  до  П+2, индекс  заузетости  јс  до  50 %, а  максимални  
индекс  изграђености  1,5. Могућс  јс  градити  независан  објекат  намењен  породичном  
становању, при  чему  је  његова  спратност  до  П+1+Пк, или  се  стамбени  простор  може  
налазити  унутар  објекта  који  је  претежно  намењен  пословним  садржајима  (нри  чему  је  
могућа  спратност  таквог  објекта  до  П+2). Садржаји  пословања  морају  бити  компатибилни  
становању , а  максимално  учешће  пословних  садржаја  на  парцели  је  20 %. Минимална  
величина  парцеле  за  ову  намснује  500 м2. 

Пословне  просторије  за  оне  занатске  делатности  које  производе  гасове , отпадне  
воде, буку, вибрације  или  друга  могућа  штетна  дејства  на  становање  (радионице  за  
столарске , браварске , аутомеханичарске , заваривачке  и  ковачке  радовс , за  ливење, бојсње, 
пескарење , дроб.њсњс, паковање , мењаву  и  сл .) могу  сс  градити  nод  условом  да  у  објекту  
апсорбују  штетна  дејства  по  околину . 

1.5. Цињ  доношења  Нлана  

Цил  израде  и  доношсња  Плана  је  nреиспитивање  правила  уређења  и  правила  
грађења, у  складу  са  усмеравајућим  правилима  утврђеним  плановима  генералне  
регулације , те  да  се  створе  услови  за  изградњу  и  уређење  планираних  намена, као  и  
урбанистичко  и  архитектонско  унапређење  простора . 

2. ГРАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

Грађсвинско  подручје  обухваћено  Планом  се  налази  у  КО  Ветерник, унутар  
описане  границе  Плана. 

3а  почетну  тачку  описа  границе  Плана  утврђена  јс  тачка  на  тромеђи  нарцела  бр . 
3079/10, 3079/16 и  4358. Од  ове  тачке, граница  у  правцу  севера  прати  западну  границу  
парцела  бр. 3079/16 и  3079/2 до  тромеђе  парцела  бр. 3080/28, 3079/2 и  852/4 (КО  Нови  Сад  
ІУ). дање, граница  скреће  у  правцу  југоистока , прати  северну  границу  парцеле  број  
3079/2, затим  скрећс  у  правцу  југозапада , прати  источну  границу  парцела  бр. 3079/2 и  
3079/16 до  тромеђс  nарцела  бр. 3079/16, 3079/10 и  3077/1. Од  ове  тачке, граница  скреће  у  
правцу  истока, nрати  јужну  nланирану  регулациону  линију  продужетка  Булевара  војводе  
Степе  до  пресска  са  западном  регулационом  линијом  Улице  сомборска  рампа. дање, 
граница  скреће  у  правцу  југа, нрати  западну  регулациону  линију  Улице  сомборска  рампа  
и  продуженим  правцем  источне  границе  парцелс  број  3730/1 сече  осовину  Новосадског  
пута . дање, граница  скреће  у  правцу  запада, прати  осовину  Новосадског  пута  и  долази  до  
најзападније  тачке  простора, осовинске  тачке  број  690. Од  ове  тачке, граница  скреће  у  
правцу  североистока  прати  осовину  Улице  Арона  Загорице  до  nресека  са  осовином  Улице  
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драгослава  Срејовића, у  осовинској  тачки  број  691, затим  скреће  у  правцу  истока  прати  
осовину  Улице  драгослава  Срејовића  до  пресека  са  продуженим  правцсм  источне  
границе  парцеле  број  3080/1, затим  скреће  на  север  прати  западнс  границс  парцела  бр. 
3078/2, 3078/1, 3079/8, 3079/7, 3079/6, 3079/17, 3079/18, 3079/13, 3079/5, 3079/11, 3079/15, 
3079/12, 3079/14, 3079/1, 3079/3, 3079/4, 3079/9 и  3079/10 и  долази  до  тачке  која  је  
утврђена  за  почстну  тачку  описа  границе  грађевинског  подруча. 

Површина  обухваћена  Планомје  30.87 ћа. 

3. ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА  

3.1. Намсна  землишта  и  концспција  урсђсња  просгора  
са  подслом  на  карактеристичне  целине  

Концепцијом  просторног  уређења  планира  сс  породично  становање, пословање  на  
улазним  правцима  (пословање  са  становањем , пословање , станица  за  снабдевањс  
горивом), зеленило  и  саобраћајне  површине . 

У  оквиру  ,,Ветерничке  рампе  основна  наменаје  породично  становање . Концептом  
просторног  развоја  стварају  се  услови  и  за  привредни  развој  планирањем  простора  за  
пословање , пословање  са  становањем  дуж  улазних  праваца , као  и  планирањем  пословних  
делатности  у  оквиру  намене  породичног  становања . 

Постојећа  изграђеност  и  урбана  матрица , као  и  концепција  развоја  изражена  кроз  
планиранс  намене  простора, опредењују  поделу  у  оквиру  ,,Ветерничке  рампс  на  две  
целине : целину  1 - северно  од  зацевњеног  канала  Т 800 и  целину  2 - јужно  од  
зацевњсног  канала  Т-800, и  16 урбанистичких  блокова. Секундарна  улична  мрежа  је  
највише  под  утицајем  бесправне  изградње . Углавном  је  реализована  и  као  таква  се  
Планом  задржава . 

Породично  становање   
Становање  се  планира  као  породично  становање , спратности  до  П+1+Пк  

(П+1+Пс). Оно  јс  доминантно  по  својој  просторној  заступњености  (55,56 %) и  надаЈbе  ће  
се  развијати  у  складу  са  постојећим  породичним  становањем . Све  постојеће  зоне  
породичног  становања  које  представњају  изграђенс  и  завршене  стамбене  целине  на  
основу  претходних  планских  решења, планирају  се  за  задржавање . 

На  грађевинским  парцслама  намењеним  породичном  становању  могу  се  градити : 
стамбени  објскти , стамбснопословни  објекти  (са  учешћем  пословања  до  50 % површине  
објекта), пословно -стамбени  објекти  (са  учешћем  пословања  од  50 до  70 % површине  
објекта), пословни  објскти, али  искњучиво  са  оним  делатностима  чије  пословање  не  
угрожава  становање . 

дозвоњена  спратност  главног  објектаје  до  П+1+Пк  (П+1+Пс). Максимални  индекс  
заузетости  је  до  50 %. 

Пословањс  са  становањем   
Пословање  са  становањем  планира  се  уз  Новосадски  пут, и  уз  продужетак  

Булевара  војводе  Степе . Простор  се  планира  за  занатске  и  комерцијално -услужне  
делатности  комбиноване  са  породичним  становањем . Могу  да  сс  реализују  све  терцијарне  
делатности  у  виду  производње , трговине , услуга  и  занатства  као  што  су  услуге  у  
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домаћинству , личне  услуге , услуге  у  саобраћају  и  слично, а  у  оквиру  производног  
занатства  врсте  производње  које  не  уТичу  на  околину . 

У  области  угоститеѕuско-туристичке  делатности  могуће  су  све  врсте  услуга  
рачунајући  и  преноћишта , али  и  друге  пратеће  функције  као  Lі1TO С  спорт  и  рекреација . 

Максимална  спратност  је  до  П+2. Могуће  је  градити  независан  објекат  намењен  
породичном  становању , при  чему  је  његова  спратност  до  П+1+Пк. Садржаји  пословања  
морају  бити  компатибилни  становању . Максимални  индекс  заузетостије  до  50 %. 

Простор  намењен  за  пословање  са  становагuем, источно  од  станице  за  снабдеваг uе  
горивом, у  урбанистичком  блоку  А: 

- Основ  за  реализацију  је  План  генералне  регулације  простора  за  породично  
становање  у  западном  делу  града  Новог  Сада, којим  су  дефинисана  правила  уређења  и  
грађења  за  реализацију  овог  простора . 

Пословање  станица  за  снабдевање  гојивом )  
Изграђена  је  станица  за  снабдевање  горивом . Могуће  је  дале  уређење  и  изградња  

станице  за  снабдевање  горивом  ширег  садржаја  до  максималних  планираних  параметара . 
Максимални  дозволени  индекс  заузетостије  40 %, а  спратност  П  (ВП) до  П+1! 

Основ  за  реализацију  је  План  генералне  регулације  простора  за  породично  
становање  у  западном  делу  града  Новог  Сада, којим  су  дефинисана  правила  уређегuа  и  
грађења  за  реализацију  овог  комплекса . 

3.2. Нумерички  показатењи  
Биланс  површина  

Табела  број  1: Нумерички  показатели  

Ніне  повріміа  поџР.!Іп!на  (%) 

Породично  становање  7,16 55,59 

Пословање  са  становањем  5,50 17,82 

Пословање  (станица  за  снабдевање  горивом ) 0,69 2,24 

Озелењени  сквер  0,06 0,19 

Саобраћајне  поврпіине  (улице) 7,46 24,16 

Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  30,87 100,00 
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3.3. План  регулације  и  нивелацијс  поврпіина  јавне  намене  

3.3.1. План  регулације  површина  јавне  намене  

Планом  су  утврђене  површине  јавне  намене. 0д  целих  и  делова  постојећих  
парцела  образоваће  се  парцеле  површина  јавне  намене, према  графичком  приказу  број  3. 
,,План  регулације  површина  јавне  намене  у  размери  1: 1000. 

Површинејавне  намене  су: 
- саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр. 3075/17, 3075/37, 3075/42, 3075/43, 3075/44, 
3075/45, 3075/46, 3075/47, 3075/48, 3075/49, 3075/5]., 3075/53, 3075/55, 3075/57, 3075/59, 
3075/61, 3075/62, 3075/63, 3075/64, 3075/65, 3075/66, 3075/67, 3075/68, 3075/69, 3075/70, 
3075/71, 3075/72, 3075/73, 3075/74)  3075/75, 3075/76, 3075/77, 3075/79, 3075/80, 3075/81, 
3075/84, 3076/3, 3076/4, 3076/10, 3076/12, 3077/2, 3078/2, 3079/16, 3657/17, 3657/27, 
3657/28, 3657/38, 3657/39, 3658/3, 3658/6, 3659/2, 3659/4, 3660/2, 3660/4, 3661/2, 3661/4, 
3662/9, 3662/10, 3662/ і 7, 3692/4, 3692/50, 3692/51, 3692/76, 3692/77, 3692/103, 3692/104, 
3693/9, 3693/10, 3693/13, 3693/14, 3694/5, 3694/7, 3694/21, 3695/6, 3695/7, 3695/16, 3696/3, 
3696/5, 3697/5, 3697/6, 3698/4, 3698/19, 3698/28, 3698/31, 3698/32, 3698/33, 3698/34, 
3698/35, 3698/36, 3698/37, 3698/38, 3698/39, 3698/40, 3698/41, 3698/42, 3698/44, 3698/45, 
3698/47, 3698/48, 3698/50, 3698/51, 3698/52, 3698/53, 3698/54, 3698/62, 3698/64, 3698/65, 
3699/4, 3699/7, 3699/27, 3700/3, 3700/6, 3700/7, 3700/43, 3700/44, 3701/13, 3701/15, 3701/17, 
3702/3, 3703/2, 3704/1, 3704/9, 3704/10, 3704/12, 3704/13, 3704/15, 3704/16, 3704/19, 
3704/20, 3704/23, 3705/12, 3705/13, 3705/15, 3705/16, 3705/17, 3705/18, 3705/19, 3705/20, 
3706/4, 3706/6, 3706/7, 3706/8, 3706/1 1, 3706/13, 3706/14, 3707/3, 3708/3, 3708/4, 3709/2, 
3709/3, 3710/2, 3711/12, 3711/16, 3711/17, 3712/5 и  делови  парцела  бр. 3075/82, 3076/11, 
3077/1, 3078/1, 3079/2, 3654/8, 3654/9, 3654/20, 3655, 3656, 3659/3, 3660/5, 3662/2, 3662/18, 
3662/19, 3663, 3690/23, 3690/24, 3690/45, 3690/48, 3690/49, 3690/50, 3690/54, 3691. 3692/47, 
3692/48, 3692/52, 3692/54, 3693/1, 3693/2, 3693/7, 3693/8, 3693/11, 3693/12, 3693/15, 3694/3. 
3694/4, 3695/4, 3695/8, 3696/2, 3696/4, 3697/3, 3698/29, 3698/46, 3698/49, 3698/66, 3698/76, 
3699/23, 3699/24, 3700/42, 3701/14, 3702/2, 3711/4, 3714/1, 3724, 3725, 3730/1 и  4294/1; 
- бициклистичко -пешачки  пролаз : делови  парцела  бр. 3655 и  3691; 
- пешачки  пролаз : део  парцеле  број  3700/42; 
- озелењени  сквер: целе  парцеле  бр. 3698/56, 3698/59, 3698/60, 3699/8 и  делови  парцела  
бр. 3698/46, 3698/55, 3698/57 и  3698/61; 
- трансформаторске  станице  (у  дајем  тексту: ТС): цела  парцела  број  3692/102 и  делови  
парцела  бр. 3078/1, 3698/1, 3698/55, 3698/61, 3698/75, 3714/1 и  4388. 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  број  3. ,,План  регулације  површина  јавне  намене  у  размери  1:1000, 
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  задр)кавају  се  уколико  су  удањени  од  коловоза  2 м  и  не  
угрожавају  другејавне  функције,  а  да  при  томе  минимална  ширина  регулације  буде  8 м. 
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На  осталом  грађевинском  земњишту  постојеће  границе  парцела  се  у  највећем  
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 . 

3.3.2. План  нивелације  

Простор  обухваћен  Планом  налази  се  на  надморској  висини  од  78.00 м  до  
80.50 nі . Нагиб  нивелете  саобраћајницаје  испод  0.5 %, осим  на  појединим  деловима  гдеје  
максимални  нагиб  2 %. Постојеће  саобраћајнице  се  задржавају  са  нивелетама  коловоза  
које  се  не  мењају . Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 

- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 
- интерполована  кота, 
- нагиб  нивелете , 
Кота  заштитног  тротоара  око  nланираних  објеката  одредиће  се  у  односу  на  

нивелету  саобраћајница . 

3,4. Траее, кориДори  и  капацитети  инфраструктуре  

3.4.1. Саобраћајна  инфраетруктура  

Подручје  обухваћено  Планом  има  повоњан  положај  у  саобраћајној  мрежи  града  
Новог  Сада  чију  окосницу  чини  градска  магистрала  (ј-јовосадски  пут), односно  дП  12, 
који  са  запада  уводи  саобраћај  у  град, а  уједно  и  раздваја  ггодручје  ,,Ветерничка  рампа  од  
Адица. Подручје  ,,Ветерничка  рампа  је  Улицом  сомборска  рампа  повезано  са дП  12, 
а  са  градском  уличном  мрежом  преко  Новог  насења  Улицом  Милеве  Марић. Улица  
драгослава  Срејовића  повезује  предметни  простор  са  центром  Ветерника . 

Планирано  саобраћајно  решење  заснива  се  на  пројекцијама  потреба , створеним  
условима, могућностима  повезивања  са  саобраћајном  мрежом  у  окружењу  и  
могућностима  рационалног  коришћења  земњишта  за  изградњу  стамбених  и  других  
објеката . У  Плану  је  дат  акценат  на  повећавању  безбедности  саобраћаја  и  на  решавању  
првенствено  пешачких  и  бициклистичких  кретања . Поред  овога, на  примарној  
саобраћајној  мрежи  планира  се  следеће : 

- Саобраћајна  веза  Улице  драгослава  Срејовића  и  Булевара  Јована  дучића  као  
главних  градских  саобраћајница . Ова  веза  би  требала  да  се  реализује  преко  кружне  
раскрснице  са  Улицом  сомборска  рампа. 
Општински  пут  у  продужетку  Булевара  војводе  Степе  ка  западу, до  Руменке , 
Футога  и  Бегеча, чиме  ће  се  смањити  саобраћа  дуж  постојећег  дП  12. Овај  
планирани  општински  пут  ће  преко  кружне  раскрснице  имати  везу  са  Улицом  
сомборска  рампа  и  имаће  две  саобраћајне  траке  по  смеру . 
Секундарна  улична  мрежа  је  највише  под  утицајем  бесправне  изградње . Углавном  

је  реализована  и  као  таква  се  Планом  задржава . На  просторима  бесправне  изградње  
планира  се  приближно  ортогонална  мрежа  саобраћајница , са  попречним  профилима  који  
омогућавају  смештање  неопходне  инфраструктуре , коловоза, тротоара  а  понегде  и  
бициклистичких  стаза . У  том  смислу  дефинисана  је  улична  мрежа  која  је  максимално  
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поштовала  бесправно  саграђене  објекте  и  уклопила  их  у  систем  парцела  (старих  и  
новоформираних ). 

Поред  постојеће  станице  за  снабдевање  горивом  на  Ј-јовосадском  путу, у  Плану  се  
оставла  могућност  изградње  интерних  и  јавних  станица  за  снабдевање  гориВоМ  на  другим  
локацијама  за  које  се  утврди  да  постоје  просторно -урбанистички  и  законски  услови  
надлежних  органа  и  организација . 

Јавни  превоз  
Поред  могућности  одвијања  аутомобилског , у  неким  улицама  створени  су  услови  и  

за  одвијање  аутобуског  (јавног) саобраћаја . Планира  се  одвијање  приградског  аутобуског  
саобраћаја  по  постојећим  трасама  (дуж  Новосадског  пута), а  могуће  је  трасе  планирати  и  
дуж  осталих  улица  у  оквиру  примарне  саобраћајне  мреже: Новосадски  пут, Сомборска  
рампа, Улица  драгослава  Срејовића  и  продужетак  Еулевара  војводе  Степе. Такође  је  
могуће  извести  аутобуске  нише  тамо  где  то  просторни  и  саобраћајни  услови  дозвоњавају  
иако  оне  нису  уцртане  у  графичком  приказу  број  3. ,,План  регулације  површина  јавне  
намене  у  размери  1;1000. 

Бициклистички  и  пешачки  саобраћаІ   
Обухваћени  простор  као  равничарско  населе  има  изузетне  услове  за  развој  

бициклистичког  саобраћаја . Иако  није  конкурентан  аутомобилском  ијавном , предвиђа  се  
реализација  започетих , и  изградња  нових  бициклистичких  стаза. Највећим  делом  протежу  
се  ван  коловоза, изузев  на  деловима  мреже  где  за  то  не  постоје  просторне  могућности . 
Бициклистичке  стазе  су  планиране  дуж  примарне  саобраћајне  мреже, односно  дуж  
Новосадског  пута, улица  Сомборске  рампе  и  драгослава  Срејовића , продужетка  Булевара  
војводе  Степе, а  затим  и  у  улицама  Борислава  Пекића, Слободана  Селенића , Милеве  
Марић  и  у  гіролазу  између  улица  Арона  Загорице  и  Миливоја  Живановића . 

Афирмација  бициклистичког  саобраћаја  треба  да  буде  у  гпто  ширем  обиму, како  би  
се  овај  вид  превоза  више  популаризовао . Планом  се  оставла  могућност  изградње  
тротоара  и  бициклистичких  стаза  иако  ове  саобраћајне  површине  нису  уцртане  у  
графичком  приказу  број  3. ,,План  регулације  поврњина  јавне  намене  у  размери  1:1000 
или  у  карактеристичном  понречном  профилу . Услов  за  реализацију  је  да  су  испуњени  сви  
саобраћајни  услови  са  становишта  законске  регулативе  и  максимално  задржавање  и  
заштита  nостојећег  квалитетног  дрвећа . 

У  свим  улицама  су  нланиране  обостране  пешачке  стазе . 

Мирујући  саобраћај   
На  овом  простору  стационарни  саобраћај  углавном  је  решаван  на  парцелама  

породичних  и  вишепородичних  објеката . 
Реализацију  планираних  стамбених  и  пословних  објеката  мора  да  прати  изградња  

саобраћајних  површина  и  комуналне  инфраструктуре , а  нарочито  паркинг  nростора . 
Паркирање  возила  за  сопствене  потребе  власници  објеката  по  ііравилу  обезбеђују  на  
грађевинској  парцели  изван  површине  јавног  пута, а  број  паркинг  места  зависи  од  намене  
објеката  

На  местима  где  то  услови  дозвоњавају  а  постоје  потребе , могућа  је  изградња  
јавних  паркинга  за  путничке  аутомобиле , мотоцикле  и  бицикле  иако  паркинзи  нису  
уцртани  на  графичком  приказу  број  2. ,,План  намене  површина , саобраћаја , регулације  и  
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нивелације  у  размери  1:1000 или  у  карактеристичном  попречном  профилу  улица! Услов  
за  реализацију  је  да  ти  паркинзи  нису  у  оквиру  примарне  саобраћајне  мреже  (Новосадски  
пут, улица  Сомборска  рампа  и  драгослава  Срејовића  и  продужетак  Булевара  војводе  
Степе) и  да  су  испуњени  сви  остали  саобраћајни  услови  са  становишта  законске  
регулативе  (троугао  прегледности ), прибавњена  сагласност  управлача  пута  у  делу  где  се  
жели  изградити  паркинг  и  максимално  задржавање  и  заштита  постојећег  квалитетног  
дрвећа. 

Табела  број  2: Нормативи  за  паркирање , у  складу  са  планираном  наменом  објеката  

Објекти  Тип  објекта  Јединица  мере  
Јед  н  о  

паркинг  
меето  на: 

Становање  - вишеетажна  зграда  ван  блока  м2  65-85 
- П+l породични  стан  

Администрација , 
индустрија , 
занатство , 
образовање , 
рекреација  

- управно-административни  објекат  м2  
запослејі  

40-60 
5-7 

- комунална  предузећа  м2  
запослен  

25-35 
3-5 

- агенције  
м2  

запослен  
25-35 
3-5 

- nословни  простор  м2  
запослен  

45-60 
7-9 

- банке, поште  м2  
запослен  

30-45 
5-7 

- основне  школе, обданишта  и  
јаслица  

ученика  7-12 

- средње  и  стручне  њколе  ученика  10-15 
- универзитети  студенти  5-10 
- позоришта , биоско nи, концертне  
дворане  

седишта  5-10 

- објекти  за  велике  зборове  седињта  3-8 

- спортски  објекти  
гледалаца  
према  макс . 
капацитету  

Ѕ-12 

- библиотека  м2  30-45 
- пословање  секундарног  и  
терцијарног  сектора  привреде  

м2  
запослен  

100-150 
15-50 

- електро-сервис  м2  
запослен  

30-60 
4-6 

- занатске  радње  м2  
запослен  

60-80 
3--5 

- магацини  и  складишта  запослен  3-5 

- робне  куће  м2  
запослен  

100-і50 
25-60 

- супермаркети  м2  50-80 
- мешовита  трговина  м2  20-40 
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Продавнице  - млекара, продавница  хлеба  м2  30-60 
- посластичарница  м2  20-30 
- дуван, новине  м2  20-30 
- пијаца  тезга  4-6 
- техничкароба  м2  25-50 

Угостителски  
објекти  

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

. 

- хотели  А  и  Б  категорије  собе  3-5 
кревети  5-8 

Здравствени  
објекти  

- болнице  
м2  

запослени  
кревети  

40-100 
5-10 
7-20 

- амбуланте  м2  
запослени  

30-70 
3-7 

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

Нове  саобраћајнице  су  дефинисане  осовинским  тачкама  како  је  то  дато  у  
графичком  приказу  број  2. ,,План  намене  површина , саобраћаја , регулације  и  нивелације  
уразмери  1:1000. 

У  графичком  приказу  број  2 дати  су  сви  технички  елементи  који  дефиницу  
саобраћајне  објекте  у  гтростору , а  самим  тим  и  услови  и  начини  за  прикучење  нових  
објеката  на  постојећу  и  планираі-іу  мрежу  саобраћајница . 

3.4.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом  
Снабдевање  водом, Планом  обухваћеног  подручја ,  планира  се  преко  постојеће, 

примарне  и  секундарне , водоводне  мреже  са  планираним  проширењем  и  реконструкцијом  
дотрајалих  деоница, а  у  оквиру  водоводног  система  Града  І-јовог  Сада. 

Постојећа  примарна  водоводна  мрежа  реализована  је  дуж  Новосадског  пута  (ДП  12) 
профилима  е  250 и  400 мм. 

Планира  се  изградња  примарне  водоводне  мреже, профила  200 мм, дуж  Улице  
драгослава  Срејовића . 

На  постојећу  и  лланирану  примарну  водоводну  мрежу, повезаће  се  планирана  
секундарна  водоводна  мрежа, профила  од  ® 100 до  ® 150 мм, чија  реализација  се  
предвиђа  у  свим  планираним  улицама, као  и  у  постојећим , гдеје  данас  нема. 

Планом  се  омогућава  реконструкција  постојећих  деоница  примарног  и  
секундарног  водовода  које  су  дотрајале  или  неодговарајућег  су  профила, као  и  њихово  
измештање , а  према  планираном  размештају  инсталација  у  профилу  улице . 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  
Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, Планом  обухваћеног  ііодручја, планира  

се  да  буде  сепаратно . 

Одвођење  отпадних  вода, биће  преко  делимично  реализованог  затвореног  
канализационог  система . 
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Примарна  канализациона  мрежа  је  изграђена  дуж  Улице  драгослава  Срејовића  
профилом  400 мм. 

Секундарна  канализациона  мрежа  реализована  је  у  већем  делу  простора , јужНО  од  
Улице  драгослава  Срејовића , профилима  250 и  300 мм, а  са  укупном  оријентацијом  
према  постојећој  примарној  канализацији . 

Планирана  секундарна  канализациона  мрежа  реализоваће  се  у  свим  постојећим  и  
планираним  улицама, где  до  сада  није  реализована , биће  профила  250 и 300 мм  и  
биће  оријентисана  према  постојећој  примарној  канализацији  у  Улици  драгослава  
Срејовића . 

Мањи  део  сливног  подручја ,  биће  оријентисан  на  постојећу  примарну  
канализацију , профилаје  800 мм, којаје  реализована  дуж  Новосадског  nута  (ДП  12). 
У  оквиру  планираног  канализационог  система  отпадних  вода, омогућава  се  изградња  
црпних  станица  отпадних  вода, уколико  се  за  тим  укаже  потреба. Црпне  станице  се  
планирају  као  подземни , шахтни  објекти  и  реализоваће  се  у  оквиру  регулације  улице . 

до  реализације  затвореног  канализационог  система , омогућава  се  решавање  
отпадних  вода  преко  водонепропусних  септичких  јама, које  треба  градити  на  nарцели  
корисника  и  на  минималној  удањености  од  суседних  парцела  3 м. 

Одвођење  атмосферских  вода  са  подручја  ,,Ветерничка  рампа  биће  планираном  и  
постојећом  уличном  отвореном  риголском  и  каналском  мрежом, оријентисаном  према  
мелиорационом  каналу  Т-800. 

Мелиорациони  канал  Т-800 је, дуж  Улице  Борислава  Пекића, зацевњен , nрофилом  
1000 мм, а  дуж  Улице  сомборска  рампа  планира  се  изградња  атмосферске  

канализације  профилима  1000 мм. 
Канал  Т-800, функционише  у  склопу  мелиорационог  слива  ,,Телеп  и  укупна  

оријентација  укупно  прихваћених  атмосферских  водаје  према  Дунаву. 
Атмосферска  вода  која  се  упушта  у  отворену  уличну  каналску  мрежу, односно, у  

зацевњене  деонице  мелиорационог  канала  Т-800, мора  бити  минимално  квалитета  іі  
категорије  водотока . 

Планира  се  делимично  или  потпуно  зацевњење  деоница  отворене  уличне  каналске  
мреже, односно, где  то  омогућавају  просторни  и  хидраулички  услови . 

Планира  се  укидање  дела  мелиорационог  канала  Т-800, профила  900 mііі , y делу  
од  Улице  сомборска  рамна  до  Новосадског  пута  (ДП  2), уз  услов  да  се  претходно  
изгради  атмосферска  канализација  дуж  Улице  сомборска  рампа, профила  О  1000 мм. 

Планира  се  дуж  постојећих  зацевњених  деоница  канала  Т-800, обострано , стално  
проходна  радно  инспекциона  стаза  за  пролаз  возила  и  пролаз  и  рад  механизације  на  
одржавању  зацевњених  деоница  канала  Т-800, ширине  5 м, мерено  од  осовине  
зацевњења . У  овом  појасу  се  не  смеју  градити  објекти , nоставњати  ограде , садити  дрвеће  
и  сл. 

Посебно  се  наглашава  потреба  да  је, приликом  реализације  колских  прилаза  из  
Улице  Борислава  Пекића  преко  зацевњене  деонице  мелиорационог  канала  Т-800, на  
местима  прелаза, обавезно  извршити  ојачање  конструкције  зацевњеног  канала  у  
потребној  ширини, обзиром  да  nостојећа  зацевњења  нису  предвиђена  за  саобраћајно  
оптерећење . 
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3.4.3. Енергетска  инфраструјпура  

Снабдевање  електричном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  и3 јединственог  
електроенергетског  система! Основни  објекти  за  снабдевање  су  TC i 10/20 kV ,,Нови  Сад  
5 и  ТС  11О/2ОkV ,,Нови  Сад  7, 

 које  се  налазе  изван  подручја  Плана . Од  ове  ТС  ће  
полазити  20 kV мрежа  до  ТС  20/0,4 kv, a од  ових  ТС  ће  полазити  мрежајавног  осветњења  
и  нисконапонска  0,4 kV мрежа  до  објеката, чиме  ће  се  06е36едити  квалитетно  и  поуздано  
снабдевање  електричном  енергијом  свих  потрошача  на  подручју . 

Већи  део  подручја  у  стамбеним  зонама  је  покривен  електроенергетском  мре?ком, а  
планирана  изградња  на  новим  просторима  имплицираће  потребу  за  додатним  
капацитетима , 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 . Када  је  уградња  ТС  планирана  у  оквиру  стамбене  зграде , просторију  за  смештај  
ТС  потребно  је  на  одговарајући  начин  изоловати  од  буке  и  јонизујућих  зрачена , у  складу  
са  прописима . Стамбене  просторије  стана  не  могу  се  граничити  са  просторијом  у  којој  је  
смештена  ТС. Свим  ТС  потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  3 nі  (u 
висине  минимално  3,5 пі, у  случају  постојања  паса?ка) ради  обезбеђења  интервенције  у  
случају  ремонта  и  хаварије . Све  ТС  ће  се  повезати  на  постојећу  и  нову  20 ку  мрежу. 
Такође  је  nотребно  обезбедити  службеност  пролаза  каблова  до  ТС  кроз  пасаже  и  парцеле  
на  осталом  грађевинском  земњишту . Постојећу  надземну  мрежу  је  потребно  изградити  
подземно  где  технички  услови  то  дозвоњавају , а  где  то  није  технички  изводњиво  може  се  
задржати  и  градити  надземна  мрежа. На  просторима  планиране  изградње  потребна  је  
изградња  нове  инсталацијејавног  осветњења . 

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

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

У  случају  градње  линијских  објекта  од  електропроводног  материјала  (цевоводи , 
гасоводи,нафтоводи, бакарни  ТК  каблови, енергетски  каблови  са  металним  плапітом  и  
др.) у  обухвату  предметног  плана, због  индуктивног  утицаја  високонапонских  далековода  
који  се  налазе  ван  оквира  граница  обухвата  Плана, потребно  је  обратити  се  за  услове  
ЕМС  Ад. 

Снабдевање  топлотном  енергијом  
Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  градског  гасифи-

кационог  система . 
Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  обезбеђивати  са  западног  крака  

градске  гасне  мреже  средњег  притиска  који  полази  од  главне  мерно-регулационе  гасне  
станице  (ГМРС) ,,Нови  Сад  ј  уз  магистрални  nут  М-7, па  све  до  мерно-регулационе  гасне  
станице  (МРС) ,,Ветерничка  рампа . Из  ове  МРС  ће  полазити  дистрибутивна  мрежа  
притиска  до  4 bar ca koje ће  се  снабдевати  и  планирани  садржаји  изградњом  прикњучка  од  
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постојеће , односно  планиране  мреже  до  мерно-регулационих  сетова  и  котларница  у  
објектима . У  случају  потребе  за  већим  количинама  тоnлотне  енергије, могућеје  изградити  
доводни  гасовод  притиска  до  16 bar u сопствену  мерно-регулациону  станицу  на  парцели  
корисника . Све  термоенергетске  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  планираних  
објеката  или  инфраструктуре  је  потребно  изместити  уз  нрибавњање  услова  од  надлежног  
дистрибутера . 

Потрошачи  који  не  буду  nрикњучени  у  гасификациони  систем  ће  се  снабдевати  
топлотном  енергијом  из  локалних  топлотних  извора, уз  употребу  енергената  који  не  
утичу  штетно  на  животну  средину. 

3.4.4. Електронсіе  комуникације  

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

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  у  цињу  пружања  
нопих  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дање  поставњање  мултисервисних  платформи  
и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже . Улични  
кабинети  се  могу  поставњати  на  осталом  земњишту , као  и  на  јавној  површини , у  
регулацијама  ностојећих  и  планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  
техничке  могућности . Уколико  се  поставњају  на  јавној  површини , потребно  је  да  буду  на  
постојећим  или  нланираним  трасама  водова  електронских  комуникација . Удањеност  ових  
уређаја  од  укрштања  путева  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  ноставњање  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  (Ореп  acceѕѕ  nctwork) тј . да  ће  бити  омогућен  приступ  и  прукање  сервиса  
свима  који  задовоње  поставњене  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  
града  кроз  сервисе  као  што  су  - дањинска  контрола  саобраћаја , контрола  семафора , 
дањинско  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  елсктронских  комуникација . 

На  подручју  Плана  намењеном  породичном  становању  nостоји  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  450093.96N 1904240.02 Е  
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Планира  се  потпуна  покривеност  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  сВих  
надлежних  оператера . На  подручју  је  могуће  поставлати  системе  мобилне  телефоније  уз  
поштовање  следећих  услова: 

- антенски  системи  са  микро-базним  станицама  мобилне  телефоније  се  могу  
поставлати  у  оквиру  регулације  поврпіина  јавне  намене  (на  стубововима  јавне  расвете, 
семафорским  стубовима  и  сл .), уз  сагласност  управлача  јавним  земњиштем  и  власника  
објекта  на  који  се  поставња  (стуба); 

- антенски  системи  са  базним  станицама  мобилІІе  телефоније  могу  се  поставлати  
ua кровне  и  горње  фасадне  поврінине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  
објеката, односно  скупштине  станара ; 

- антенске  системе  поставњати  уз  поштовање  свих  правилника  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  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система, а  посебно  утицај  на  обли)кње  објекте  становања  који  се  
налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  антенски  систем ; 

- за  поставњање  антенских  система  и  базних  станица  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишлење  надлежног  
органа  управе . 

3.4.5. Мере  енергетеке  ефикасности  изградње  и  обновњиви  извори  енергијс  
Ради  повећања  енергетске  ефикасности , приликом  пројектовања , изградње  и  

касније  експлоатације  објеката , као  и  приликом  опремања  енергетском  инфраструктуром , 
потребноје  применити  следеће  мере: 

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

- користити  класичнс  и  савремене  термоизолационе  материјале  приликом  
изградње  обј  еката  (полистирени , минералне  вуне, полиуретани , 
комбиновани  материјали , дрво, трска  и  др.); 
у  инсталацијама  осветјbења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  
декоративне  расвете  употреблавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела ; 
користити  пасивне  соларне  системе  (стакленици , масивни  зидови, Тромб-
Мишелов  зид, термосифонски  колектор  итд.); 

- поставлати  соларне  ііанеле  (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  потроіпње  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  
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утврђују  издавањем  сертификата  о  енергетским  својствима  који  чини  саставни  део  
техничке  документације  која  се  прилаже  уз  захтев  за  издавање  употребне  дозволе . 

Сви  јавни  објекти  су  дужни  да  спроводе  програм  енергетске  ефикасности  који  
доноси  јединица  локалне  самоуправе , а  који  нарочито  садржи  планирани  циј  уштеда  
енергије, преглед  и  процену  годипіњих  енергетских  потреба , план  енергетске  санације  и  
одржавања  јавних  објеката, као  и  планове  унапређења  система  комуналних  услуга  
(дањинско  грејање  и  хлађење , водовод, јавна  расвета , управњање  отпадом,  јавни  
транспорт  и  др.) 

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

Обновњиви  извори  енергиІе   
На  обухваћеном  подручју  постоји  могућност  коришћења  обновњивих  извора  

енергије . 

Соларна  снергија  

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  објекта  свих  намена  на  фасадама  одговарајуће  
оријентације  поред  стакленика  дозвоњава  се  примена  осталих  пасивних  система-
ваздушних  колектора , Тромб-Миuгеловог  зида  и  сл. 

Активни  соларни  сиспіеми  
Соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  производњу  могу  се  

поставњати  под  следећим  условима : 
- на  кровним  површинама  и  фасадама  главног, помоћног, економског  објекта, на  

препустима  у  форми  ограде  или  надстрешнице ; 
на  постојећим  објектима  уз  сагласност  пројектанта  објекта  или  друштва  
архитеката  Новог  Сада; 
на  планираним  објектима  фасадни  елементи  могу  бити  изграђени  од  блокова  са  
интегрисаним  соларним  панелима ; 

- површине  јавне  намене  - на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  
потребе  видеонадзора , за  осветњење  рекламних  паноа  и  билборда, за  
саобраћајне  знакове  и  сигнализацију , на  елементима  урбаног  мобилијара  
(надстрешнице  за: клупе, аутобуска  стајалишта  и  сл.) дозвоњава  се  поставњање  
ф  отонапонских  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 . 
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(Хидро) Геотермална  енергија  

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставлати  у  сврху  загревања  и/или  
хлађења  објеката . Ако  се  поставлају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, могу  се  
поставњати  исклучиво  на  парцели  инвеститора , удалене  од  међе  или  суседног  објекта  
најмање  3 пl. У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  лнца) 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  
коришћењем  обновњивих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  коришћења  
енергије . 

3.5. План  уређења  зелених  и  слободних  поврuјина  

Зеленило  има  посебну  еколошку  функцију  у  граду  и  његовој  околини. Оно  
ублажава  климатске  екстреме , поспешује  проветравање  насела , штити  од  буке, претеране  
инсолације  и  ветрова , пречишћава  ваздух  и  апсорбује  прашину  и  штетне  гасове . 
Поволности  које  зеленило  може  да  пружи, у  знатној  мери  ће  се  манифестовати  уколико  
се  зеленило  протеже  и  прожима  на  целом  простору . 

Постојећс  зеленило  у  обухвату  Плана  јавла  се  у  мањој  мери  у  виду  уличног  
зеленила  (које  је  оскудно  и  у  лошем  стању), зеленила  у  оквиру  окућница  (уређене  
површине  са  солитерним  примерцима  лишћара  и  четинара , воћним  врстама, чокотима  
винове  лозе  и  сл.) и  обрадивих  површина  под  различитим  ратарским  културама . 

С  обзиром  на  то  да  је  највећа  површина  у  обухвату  Плана  намењена  породичном  
становању, зелени  фонд  овог  дела  града  ће  углавном  чинити  зеленило  које  се  формира  на  
појединачним  парцелама, у  предбаштама  и  двориштима . У  оквиру  породичног  становања  
обавезно  је  учешће  зеленила  минимум  30 % од  укупне  повріпине  парцеле. 

У  оквиру  окућница  планира  се  подизање  високог  и  декоративног  зеленила, 
четинара, шибјпа  и  сл. Предбашта  као  најдекоративнији  део  врта  треба  да  садржи  
декоративно  дрвеће, четинаре, цветајуће  шибње  и  пузавице . други  део  дворишног  
простора, може  да  се  претвори  у  мали  повртњак  или  воћњак . Ивични  делови  парцеле, све  
ограде , нарочито  оне  на  улазном  делу, треба  да  су  обрасле  зеленилом , четинарима , 
низовима  шибња  и  пузавицама . 

На  делу  простора  намењеном  за  пословање  са  смановањем  уз  Новосадски  пут, 
планира  се  декоративно  озелењавање  предпростора , а  на  поплочаним  платоима  могућа  је  
поставка  озелењених  и  цветних  жардинијера . дрворедом  одвојити  овај  простор  од  
прометне  саобраћајнице . 

Уз  парцеле  намењене  за  пословање  са  становањем  потребно  је  формирати  зону  
заштитног  зеленила  (средње  високо  растиње), остатак  парцеле  уредиће  се  у  складу  са  
организацијом  садржаја  на  парцели . У  оквиру  чисто  пословних  комплекса  обавезно  је  
ученјће  зеленила  10-20 % од  укупне  површине  парцеле . 

Планира  се  и  поставка  једностраних  или  двостраних  дрвореда  према  садржајима  
попречних  профила  сваке  улице . У  улицама  где  у  профилу  нема  места  за  дрво, користити  
шибње  формирано  као  високостаблашице  или  у  оквиру  сваке  предбаште , при  уређењу , 
посадити  бар  једно  декоративно  високо  стабло, уколико  распоред  подземних  и  надземних  
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инфраструктурних  коридора  то  дозвозbава . дрворсде  подизати  на  растојању  стабала  8-10 

м, а  садњу  ускладити  са  колским  улазима  и  прилазима  парцели . 
Сквер  у  источном  делу  Улице  Борислава  Пекића, у  блоку  број  9 треба  озелснити  са  

декоративном  високом  и  партерном  вегетацијом .  Овај  простор  потребно  је  опремити  
адекватним  урбаним  мобилијаром  (клупе, канте  за  комунални  отпад, чесме, расвета  и  сл.)! 
Приликом  озелењавања  Водити  рачуна  о  распореду  инфраструктурних  коридора . 

На  графичким  приказима  бр.  6. 1. ,Пример  уређења  озелењавања  сквера  у  размери  
1:500 и  6.2. ,,Пример  уређења  зелене  површине  у  регулацији  Улице  Миће  Поповића  у  
размери  1:500 приказани  су  примери  уређења  озелењеног  сквера  у  блоку  број  9 и  зелене  
површине  у  регулацији  Улице  Миће  Поповића . 

У  зони  заштитног  појаса  мелиоративног  канала  није  дозвоњена  садња  високе  
вегетације . Овај  део  простора  могуће  је  озеленити  ниским  полеглим  шибњем  и  
декоративним  травама . 

3.6. 3аштита  градитењског  наслеђа  

Подаци  о  културним  добрима  и  добрима  која  уживају  претходну  занјтиту : 

Теренским  истраживањем  и  прегледом  Регистра  заштићених  културних  добара, 
као  и  Евиденције  добара  која  уживају  претходну  заштиту  Завода  за  заштиту  споменика  
културе  Града  Новог  Сада, утврђено  је  да  унутар  граница  Плана  нема  непокретних  
културних  добара , али  постоје  подаци  о  археолошком  садржају : 

У  документацији  Завода  за  запітиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада,  на  
простору  који  је  обухваћен  овим  планом, до  сада  су  забележени  подаци  о  постојању  
једног  локалитета  са  археолошким  садржајем : 

Локалитет  број  50, у  Улици  сомборска  рампа, где  су  приликом  заштитних  
археолошких  истраживања  2013. године  пронађени  остаци  некрополе  са  скелетно  
сахрањеним  локојницима  из  позносредњовековног  периода . Ископан  је  део  овог  гробња  
на  траси  изградње  атмосферске  канализације . 

Непосредно  уз  североисточну  границу  плапског  подручја  налази  се  још  један  
локалитет : 

Локалитет  број  7 у  Улици  Милеве  Марић, где  су  приликом  запітитних  
археолошких  истраживања  1994/1995. године  на  траси  изградње  топловода  пронађени  
остаци  средњовековног  насења  и  гробња. 

Услови  и  мере  заштите : 

Превеіітивјіа  заштцта  простора  и  археолошког  јіаслеђа  

1) Приликом  грађевинских  радова  на  изградњи  објеката  и  инфраструктуре  у  
зонама  локалитета  са  археолошким  садржајем , обавезни  су  археолошки  надзор  и  
контрола  земѕLаних  радова. 
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2) У  складу  са  чланом  109. Закона  о  културних  добрима  (,,Службсни  гласник  Рс , 
бр. 71/94, 52/11 др.  закони  и  99/1 1 - др. закон). ако  сс  у  току  извођења  грађевинских  и  
других  радова  наиђс  на  археолошка  налазишта  или  археолопіке  прсдмстс , извођач  радова  
је  дужан  да  одмах, без  одлагања  прекине  радове  и  обавести  надлежни  завод  за  заштиту  
споменика  културе  и  да  предузме  мере  да  сс  налаз  не  уништи  и  не  оііітети  и  да  се  сачува  
на  месту  и  у  поло?кају  у  комеје  откривен . 

3.7. Заштита  природних  добара  

На  простору  у  обухвату  Плана  нема  заштићсних  природuих  добара . 
Пронађена  геолошка  и  палсонтолошка  документа  (фосили, минерали , кристали  и  

др.) која  би  могла  представњати  заштићену  природну  врсдност, налазач  је  дужан  да  
пријави  надле)кном  Министарству  у  року  од  осам  дана  од  дана  проналаска , и  предузме  
мсре  заштите  од  уништења, оњтећивања  или  крађе, у  складу  са  Законом  о  заштити  
природе  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 91/10 - исправка , 14/16 и  95/18 др. 
закон). 

3.8. Инжењерско-геолошки  и  природни  услови  

На  основу  инжењерско -геолошке  карте  простор  у  обухвату  Плана  чини  терен  
нспогодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећењс  износи  1,5-0,5 kg/см2), 

могућајс  градња  лаких  објеката  неосетњивих  на  слегање . 
Литолошку  класификацију  чини  старији  речни  нанос, глиновито-песковит  до  

извесног  степена  консолидован . 

Педолошка  структура  

Заступњсни  тип  земњишта  на  простору  у  обухвату  Плана  је  чернозем  на  
алувијалном  наносу  - излужени . 

Сеизмичке  карактеристике  

Сеизмичке  карактсристике  условњсне  су  инжењерско -геолошким  карактеристикама  
тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  другим  факторима . 

Према  карти  сеизмичке  рејонизације  Србије , подручје  Града  Новог  Сада  налази  сс  у  
зони  осмог  степсна  MCЅ  скале . Утврђен  стспен  сеизмичког  интснзитета  мо)ке  се  
разликовати  за  +- 1° МСЅ  штоје  потребно  проверити  истражним  радовима . 

Климатске  карактеристике  

Клима  је  умерено-континенталног  типа  са  карактеристикама  субхумиднс  и  
микротермалне  климе. Главне  карактеристике  овог  типа  климе  су  топла  и  сува  лета  са  
малом  количином  падавина , док  су  зиме  хладне , са  снежним  падавинама . Пролећни  и  
јесењи  месеци  су  умерено  топли  и  одликују  се  већом  количином  падавина . 
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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  
чемује  укупна  сума  воде  од  падавина  593 мм/м2. 

Релативна  влажност  ваздуха  је  у  расгјону  од  60 До  80 % Током  целе  године . 
Најчешћи  ветар  је  из  југоисточног  и  северозападног  правца . Остали  правци  ветра  

Нису  посебно  значајни . Јачина  ветра  се  креће  од  0,81 до  1,31 m/ѕ. 

3.9. Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  

Ради  заштите  квалитета  воде, ваздуха, землишта  као  и  заштите  од  буке, уређење  
простора  и  изградња  планираних  објеката  и  пратеће  инфраструктуре  усагласиће  се  са  
свим  актуелним  техничким  прописима , а  мере  заштите  животне  средине  спроводиће  се  
према  3акону  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), односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област . 

Изградњу  пословних  објеката  спровести  у  складу  са  важећим  техничким  
нормативима  за  изградњу , уз  примену  технологија  и  процеса  који  испуњавају  прописане  
стандарде  животне  средине  чија  делатност  не  угрожава  становање, односно  чији  
капацитети , технологија  рада  и  обим  транспорта  који  генеришу  не  утичу  негативно  (бука, 
загађење  воде, ваздуха  и  тла) на  основну  намену . 

Заштита  ваздуха  

С  обзиром  на  то  да  је  на  простору  у  обухвату  Плана  гіретежна  намена  породично  
становање , нису  евидентиране  активности , нити  загађивачи , који  би  могли  значајније  да  
утичу  на  квалитет  ваздуха. 

3аштита  ваздуха  на  обухваћеном  подручју  ће  се  вршити  у  складу  са  3аконом  о  
заштити  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС , 

 бр. 36/09 и  10/13), Уредбом  о  условима  за  
мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС , 

 бр. 11/10, 75/10 и  
63/13) и  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  ваздух  из  
постројења  за  сагоревање  (,,Слу?кбени  гласник  РС , 

 број  6/16), односно  у  складу  са  
прописима  који  регулишу  ову  област . 

У  цилу  заштите  и  поболіпања  квалитета  ваздуха  у  току  дање  реализације  
планираних  садржаја  потребноје  поілтовати  следеће  услове : 

- афирмисати  бициклистички  саобраћај , 
- на  постојећој  станици  за  снабдевање  горивом  моторних  возила , поштовати  

еколошке  стандарде  и  ва)кеће  прописе  како  не  би  дошло  до  аерозагађења , 
- уз  саобраћајнице  (нарочито  уз  Новосадски  пут) постојеће  зеленило  задржати  у  што  

већем  проценту  у  цилу  заштите  од  гасова, 
- успоставити  мониторинг  квалитета  ваздуха. 
Правна  лица  и  предузетници  који  се  баве  складиштењем , дистрибуцијом  и  

ставњањем  у  промет  нафте  и  нафтних  деривата, дужни  су  да  примењују  техничке  мере  у  
цилу  смањења  емисија  испарњивих  органскихједињења , у  складу  са  чланом  44. 3акона  о  
заштити  ваздуха , односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област . 
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Заштита  од  буке  

Ради  превенције , али  и  заштите  простора  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  )і(ивотној  
средини  (,,Слукбени  гласник  РС  бр. 36/09 и  88/10), односно  у  складу  са  прописима  који  
регулишу  ову  област, предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  негативног  утицаја  
буке  на  животну  средину . 

Заштита  землишта  

Праћење  параметара  квалитета  зсмњишта  је  неопходно  како  би  се  спречила  његова  
деградација  услед  продирања  опасних  материја . Земњиште  треба  контролисати  у  складу  
са  Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земњишту  и  
води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  РС , број  
23/94), односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Потребно  је  обезбедити  заштиту  земњишта  изградњом  секундарне  затворене  
каналске  мреже. Зауњене  отпадне  воде  са  паркинга  и  манипулативних  површина  и  платоа  
морају  се  прихватати  путем  таложника, пречистити  и  онда  упустити  у  канализацију . 
Чврсти  и  течни  отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарно -хигијенским  захтевима . 

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

Заштита , унапређење  и  управлање  валитетом  вода  

Заштита  вода  оствариће  се  поштовањем  следеће  законске  регулативе : 
- Закона  о  водама  (,,Службени  гласник  РС,,, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 

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

за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр.  67/1 1, 48/2 и  1/16), 
- Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  нриоритетних  хазардних  

супстанци  које  загађују  новрјнинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Слу)ј(бени  
гласник  РС , број  24/14), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  новршинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  
Рс, , број  50/12), односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  површина  и  
условно  чисте  технолошке  воде  (расхладне), чији  квалитет  одговара  11 класи  воде, могу  се  
без  пречипіћавања  путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије , упуштати  у  
отворене  канале  атмосферске  канализације , путни  јарак, околни  терен  и  затворену  
атмосферску  канализацију . 

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

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

Технолошке  воде  се  могу  испуштати  у  јавну  канализацију . Зависно  од  потреба  код  
загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолошких  отпадних  вода, 
тако  да  њихов  квалитет  задовоњава  санитарно -техничке  услове  за  испуштање  у  јавну  
канализацију . 

У  мелиорационе  канале , забрањено  је  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  
чистих  атмосферских  и  комплетно  пречинјћених  отпадних  вода  (предтретман , примарно , 
секундарно  или  терцијално )  које  по  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  
загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање, задовоњавају  прописане  
вредности  и  не  ремете  одржавање  еколошког  статуса  водотока  у  складу  са  Уредбом  о  
граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  повріцинским  и  подземним  водама  и  
седименту  и  роковима  за  њихово  достизање . Концентрације  штетних  и  опасних  материја  
у  ефлуенту  морају  бити  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  
приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  поврuіинске  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање . 

3аштита  оД  отпадних  материја  

Систем  управњања  отпадом  мора  бити  усклађен  са: Законом  о  управњању  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), Правилник  о  условима  и  начину  сакупњања , транспорта , складиштења  и  
третмана  отпада  који  сс  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  
(,,Слукбени  гласник  РС , број  98/10), односно  са  свим  прописима  који  регулишу  ову  
област. 

На  nодручју  Плана  сваки  објекат  или  група  објската  морају  имати  сабирни  пункт  за  
смештање  сабирних  посуда  - канти  или  контејнера  који  треба  да  задовоје  захтеве  
хигијене , естетске  захтеве  и  захтеве  свих  корисника  јавних  поврінина , као  и  поврпгина  са  
посебном  наменом . Места  и  број  посуда  за  смеће, као  и  места  за  контејнере  за  сакупњање  
секундарних  сировина  (папира, стакла, пластике , метала  и  др.) утврдиће  се  на  основу  
броја  становника , броја  пражњења  посуда  и  запремине  сабирних  посуда. Простори  треба  
да  су  обележени , приступачни  за  возилајавне  хигијене, са  подлогом  од  тврдог  материјала  
и  могућношћу  чишћења  и  прања. 

Запітита  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачсња  

Потенцијални  извори  зрачења  су: извори  нискофреквентног  електромагнетског  
поња, као  што  су: ТС, 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  матсријали  
и  др. 
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Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачсња  потребно  је  успоставити  
систематску  контролу  радиоактивне  контамиаације  животне  средине . Потребноје  

- сакуплање, складиапење , третман  и  одлагање  радиоактивног  отпада, 
- успоставлање  система  управлања  квалитетом  мера  зањтите  од  јонизујућих  

зрачења, 
- спречавање  недозволеног  промета  радиоактивног  и  нуклеарног  материјајіа . 
Мере  заштите  од  нејонизујућсг  зрачења  обухватају : 
- откривање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  зрачсњима , 
- обезбеђивање  организационих , тсхничких, финанскијских  и  других  услова  за  

спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења, 
- вођење  евиденције  о  изворима  нсјонизујућих  зрачења  и  др. 

3.10. Услови  и  мере  заштите  од  елементарних  непогода  и  Других  катастрофа  

У  цињу  заштите  грађевинских  објеката  и  осталих  садржаја  у  простору , при  
њиховом  пројектовању  и  извођењу  потребно  је  узети  у  обзир  меродавне  параметре , који  
се  односе  на  заштиту  од  елсментарних  непогода  (врста  и  количина  атмосферских  
падавина, деблина  снежног  покривача , јачина  ветра, погодност  терена  за  изградњу , 
висина  подземних  вода  и  сл.). 

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

3.11. Склањање  њуди , материјалннх  и  културних  добара  

Склањање  луди, матсријалних  и  културних  добара  обезбсдити  у  складу  са  
важећом  законском  регулативом . 

Приликом  изградње  објеката  са  подрумом  или  сутереном , над  подрумским  (или  
сутеренским ) просторијама , гради  се  ојачана  плоча  која  може  да  издржи  урушавање  
објекта. 

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

Мере  заштите  од  землотреса  

Обухваћсно  подручје  спада  у  зону  угрожену  землотресимајачине  8 O  MCѕ. 

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



Мере  заштите  од  пожара  

ј-lајчсшћа  техничка  катастрофа  је  пожар, а  настаје  из  више  разлога, као  што  су: 

ратна  разарања , неисправнс  инсталације , у  тсхнолошком  процесу, рушењс  објеката  од  
ветра  и  зсмњотреса  и  др,  па  се  планира  низ  мера  за  заштиту  од  пожара . 

Ради  заштите  од  гіожара , урбанистичко -архитектонским  реівењем  омогућава  се  
приступ  ватрогасним  возилима  око  свих  објеката , у  складу  са  Правилником  о  тсхничким  
нормативима  за  приступнс  путеве, окретнице  и  уређене  nлатое  за  ватрогасна  возила  у  
близини  објекта  повећаног  ризика  од  пожара  (,,Службсни  лист  СРЈ , број  8/95), 

Правилником  о  техничким  нормативима  за  заіnтиту  од  пожара  стамбених  и  пословних  
објеката  и  објеката  јавнс  намснс  (,,Службсни  гласник  РС , 

 број  22/19) и  Правилником  о  
техничким  нормативима  за  заштиту  индустријских  објската  од  пожара  (,,Службени  
гласник  РС , 

 број  1/1 8). 
Гаражс  за  путничке  аутомобилс , у  оквиру  планираних  објеката, морају  у  свсму  

бити  пројектоване  у  складу  са  Правилником  о  техничким  захтевима  за  заштиту  гаража  за  
путничке  аутомобиле  од  пожара  и  експлозија  (,,Службени  лист  СцГ , 

 број  3 Ј /05). 
Омогућава  се  коришћење  постојсћих  и  планира  изградња  нових  ватрогасних  

хидраната  у  складу  са  Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  
мреже  за  гашење  пожара  (,,Службени  гласник  РС , број  3/18). 

У  складу  са  Законом  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр. 1 1 1/09, 
20/15, 87/18 и  87/18 - др. закони  ), инвеститор  мора  прибавити  сагласност  на  техничку  
документацију  од  стране  Министарства  унутрашњих  послова  Републике  Србијс, Сектора  
за  ванредне  ситуације,  Управе  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду . 

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

Приликом  пројектовања  објеката  (прилаза, хоризонталних  и  вертикалних  
комуникација ), саобраћајних  и  пешачких  површина, треба  примснити  Правилник  о  
техничким  стандардима  планира[hа, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , дсци  и  старим  
особама  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  22/15). 
Приликом  пројектовања  препоручује  се  примсна  ,,дизајна  за  све  (универзалног  

према  наведеном  правилнику : ,,дизајн  за  све  (универзални  дизајн) представла  
интервенцију  на  површинама  јавне  наменс, објектима  за  јавно  коришћење  или  објектима  
намењеним  становању , уклучујући  и  пратеће  уређаје  и  опрему, с  основним  цињем  да  се  
створе  једнаке  могућности  приступа , учешћа  и  употребе  за  све  потснцијалнс  корисникс , 
без  потребе  за  додатним  прилагођавањем  или  специјализованим  

У  оквиру  сваког  појединачног  паркиралишта  обавсзно  предвидети  резервацију  и  
обележавање  паркинг  места  за  управно  паркирање  возила  инвалида, у  складу  са  
одговарајућим  стандардом , односно  прописом . 

Улази  у  све  објекте  за  јавно  коришћење  морају  имати  прилазне  рампе  са  
максималним  падом  до  5 %. Лифтови  у  зградама  морају  бити  прилагођсни  за  лица  са  
посебним  потребама . 

25 



26 

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

У  цињу  обезбеђења  одговарајућих  саобраћајних  и  инфраструктурних  услова  за  
рсализацију  планираних  садржаја  потрсбно  је  обезбедити  приступ  јавној  саобраћајној  
ііовршини , којаје  изграђена  или  Планом  предвиђена  за  изградњу . 

С  обзиром  на  намену  планираних  садржаја  на  обухваћсном  подручју, њихове  
капацитете , те  потребс  за  комуналном  инфраструктуром , као  и  карактсристикс  простора  
на  којима  сс  планирају , неопходан  услов  за  рсализацију  ових  садржаја  јс  систсмско  
опремање  комуналном  инфраструктуром . Ово  подразумева  прикучењс  на  изграђену  или  
планирану  водоводну , канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу. 

Изузстно , комунално  опремање  се  може  рсшити  и  на  други  начин: 
- одвођење  отпадних  вода, до  реализације  планиранс  канализационе  мреже, 

решити  преко  водонепропусне  септичкејамс  на  парцсли  корисника ; 
- снабдсвање  топлотном  енсргијом  се  може  решити  употрсбом  алтернативних  и  

обновњивих  извора  енергијс  (соларни  колектори, топлотне  пумпе, употреба  брикста, 
пелета  итд.), као  и  локалних  топлотних  извора  (сопствене  котларнице  којс  користе  
енергенте  који  не  утичу  штетно  на  животну  средину); 

- прикњучењс  на  енсргстску  инфраструктуру  није  обавезно  за  објекте  који  ће  
испуњавати  највише  стандарде  у  снергетској  сертификацији  зграда, односно  који  ће  
имати  таква  техничко -технолошка  решења  која  ће  обезбедити  снабдевање  енсргијом  
независно  од  комуналне  инфраструктуре  уз  поштовање  свих  еколоніких  стандарда . 

4. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  
4.1. Правила  уређења  и  правила  грађења  за  реализацију  планираних  намена  

Планом  се  дсфинишу  правила  уређсња  простора  и  изградње  објската  у  форми  
огіштих  правила, која  важе  за  планиране  намене, у  оквиру  издвојених  урбанистичких  
целина. 

За  сва  остала  правила  која  нису  дсфинисана  овим  планом, примењиваће  се  
Правилник  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  (,,Слу?кбени  
гласник  РС  број  22/15). 

4.1.1. Правила  уређсња  и  правила  грађења  за  површине  осталих  намена  

Породично  становање  

На  грађсвинским  парцелама  намсњеним  породичном  становању  могу  се  градити : 
стамбени  објекти , стамбено -пословни  објекти  (са  учешћем  пословања  до  50% површине  
објекта), пословно -стамбени  објскти  (са  учешћем  пословања  од  50 до  70% површине  
објекта), пословни  објекти  (са  учсшћем  пословања  до  70 % површине  објекта), али  
искњучиво  са  оним  делатностима  чије  пословање  не  угрожава  становање . 
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На  парцели  се  планира  изградња  једног  породичног  стамбеног  објекта  са  највишс  
четири  јединице  (стамбене  иlили  пословне), два  и  више  стамбених  објеката  на  парцели, и  
стамбени  објекти  са  четиријединице  одобравају  се  само  у  поступку  озакоњења  објеката . 

Породично  становање  нодразумева  изградњуједног  главног  стамбеног  нородичног  
објекта  на  парцели . Поред  главног  објекта , на  парцели  је  могућа  изградња  нриземних  
помоћних  и  пратећих  објеката . 

Највећи  дозвоњени  индекс  заузетости  је  40 % за  слободностојеће  или  двојне  
објекте, а  уз  слободностојећи  или  двојни  објекат  заузетост  приземним  (помоћним) 
објектима  може  бити  максималнојоін  10 %. 

Развијена  корисна  површина  породичног  објекта  на  парцели  не  сме  бити  већа  од  
480 м2! 

Индекс  заузетости  парцела  већих  од  600 м2  обрачунава  тако  да  је  основ  за  обрачун  
600 п12. 

Максимална  дозвоњена  спратност  главног  објекта  је  три  корисне  етаже, односно  
П+1+Пк  уз  могућност  коришћења  сутеренске  (подрумске ) етаже . Последњу  етажу  
објекта , могуће  је  обпиковати  као  поткровње  или  повучену  последњу  етажу  (повучени  
спрат), у  том  случају  максимална  спратност  је  П++Пс. Повучени  спрат  планира  се  
симетрично  повучен  (за  1,2 м) у  односу  на  уличну  и  дворишну  фасаду, са  плитким  
кровом  сакривеним  иза  атике . 

Објекти  се  могу  градити  као  слободностојећи  или  двојни, на  међусобној  
удањености  према  одредбама  Правилника  о  општим  правилима  за  парцелацију , 
регулацију  и  изградњу . 

У  зависности  од  новріііине  парцеле ,  на  нарцели  се  могу  градити  приземне  гараже, 
оставе  и  пословни  простор , у  оквиру  дозвоњеног  индекса  заузетости . Није  дозвоњена  
изградња  пословних  објеката  типа  хале  (висина  објекта  односно  највиша  тачка  не  сме  
прећи  висину  од  4,5 м), По  положају , наведени  објекти  могу  бити  у  саставу  стамбеног  
објекта, као  анекс  или  слободностојећи  објекат . 

Постојећи  објекти  се  могу  доградити  или  надоградити , уз  поіnтовање  Планом  
дефинисане  спратности  и  индекса  заузетости . 

Паркирање  или  гаражирање  возила  обезбеђује  се  на  парцели  за  сопствене  потребе , 
у  складу  са  реализованим  бројем  стамбених  и  пословних  јединица . 

Парцелација  и  формирање  парцела  за  изградњу  објеката  одређује  се  уз  услов  да: 

површина  парцеле  износи  минимум  300 м2  (уз  толеранцију  од  10 %), а  
минимална  ширина  уличног  фронтаје  12 м; 

- површина  нарцеле  износи  минимум  500 м2  (уз  толеранцију  од  10 %), а  
минимална  ширина  уличног  фронта  је  12 м; ако  се  планира  изградња  једног  
нородичног  стамбеног  објекта  са  четиријединице  (стамбене  и/или  пословне); 

- за  двојне  објекте, минимални  улични  фронт  парцеnе  износи  8 м, а  минимална  
површина  нарцеле  износи  200 м2  (уз  толеранцију  од  10 %); 

- максимална  површина  парцеле  се  не  ограничава . 

Парцелација  и  формирање  парцела  за  изградњу  објеката  одређенаје  и  условима  из  
подтачке  4.1.3. ,,Општа  правила  за  формирање  грађевинских  
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У  урбанистичким  блоковима  4А  и  4Б  не  дозвоњава  се  дања  подела  постојећих  
парцела  ради  формирања  грађевинских  парцела  које  би  имале  излаз  само  на  
бициклистичко -пешачки  нролаз, обавезан  је  излаз  и  на  улицу. 

Обавезно  је  припајање  катастарских  парцела  у  породичном  становању  у  
заштитНом  појасу  мелирационог  канала  са  парцелама  породичног  становања  према  
графичком  приказу  број  2. ,,План  намене  површина, саобраћаја, регулацијс  и  нивелације  
уразмери  1:1000. 

Грађевинска  линија  породичних  стамбених  објеката  је  по  правилу  на  удањености  
од  3 до  5 ш  од  регулационе  линије, а  изузетно  на  регулационој  линији , и  у  складу  са  
непосредним  суседством , и  приказана  је  на  графичком  приказу  број  2. ,,План  намене  
површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације  у  размери  1:1000. 

У  зоНи  постојећег  породичног  становања , на  слободним , неизграђеним  парцелама, 
грађевинска  линијаје  утврђена  у  зависности  од  положаја  суседних  објеката  у  улици. 

У  породичном  стамбеном  објекту  могу  се  обавњати  пословне  делатности  које  не  
угрожавају  становање  (еколошки  и  функционално  прихватњиве  у  зони  породичног  
становања): трговина, угоститењство , услужне  делатности  и  сл, Приземња  објеката  могу  
се  користити  као  пословни  простор . У  оквиру  ове  намене  могуће  је  планирати  и  чисто  
пословне  објекте , чија  делатност  не  угрожава  становање  у  смислу  буке, загађења  ваздуха, 
повећане  фреквенције  саобраћаја , нарушавања  услова  паркирања, повећане  потрошње  
воде  и  енергије  и  сл, односно  капацитети  чија  технологија  рада  и  обим  транспорта  који  
генеришу, не  утичу  негативно  (бука, загађење  воде, ваздуха  и  тла) на  основну  намену . 

делатности  које  не  могу  да  се  обавњају  у  зони  становања: 
- терцијарне  делатности  које  захтевају  велику  потрошњу  воде  и  енергије , и  

велики  транспорт; 
трговина  расутих , запањивих  и  експлозивних  материјала  и  секундарних  
сировина  (рециклажа); 
трговина  на  отвореном  (ауто  плацеви , стоваришта  грађевинског  материјала  
и  сл.); 

- не  дозвоњава  се  реализација  објехата  у  функцији  комуналних  делатности ; 
- део  делатности  одржавања  моторних  возила: перионице , аутолимари , 

вулканизери ; 
трговина  на  велико , као  и  изградња  складишта  у  функцији  трговине  на  велико ; 

- делатности  пружања  услуга  у  саобраћају  (превоз  путника  и  терета  друмом, 
шпедиција  и  организовање  превоза  друмским  путевима) и  сл. 

Пословни  објекти  се  реализују  по  истим  правилима  као  и  објекти  породичног  
становања . Не  планирају  се  стоваришта , делатности  рециклаже . Могући  су  
слободностојећи  објекти  магацина  (спратности  П) као  пратећи  садржај  трговине , 
угоститењства  и  сл. 

Постојећи  објекти  (nословања  и  породичног  становања) који  својим  габаритом  
улазе  у  регулацију  улице  (планирану  или  постојећу ) до  1,5 м  задржавају  се  уколико  су  
удањени  од  коловоза  Минимално  2 м  и  не  угро?кавају  другејавне  функције , а  да  при  томе  
минимална  пјирина  регулације  буде  8 м. 

Када  је  стамбени  објекат  изграђен  на  парцели  која, по  свом  облику  и  површини, 
одступа  од  планиране , прихватиће  се  лостојећа  парцелација  тј . фактичко  стање  на  терену  
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(интерна  парцелација ),  с  тиМ  да  парцела  не  може  бити  мања  од  200 м2  и  да  се  тиме  не  
угрожавају  јавне  градске  функције  (изградња  саобраћајне  и  комуналне  инфраструктуре , 
објеката  јавне  намене  и  сл.). Ово  правило  ва?ки  само  ако  у  непосредном  окружењу  нема  
парцела, које  се  могу  припојити , а  које  својом  површином  саме  не  задовоЈвавају  
критеријуме  за  формирање  грађевинске  парцеле . 

3адржавају  се  постојећи  посповни  објекти  ако  делатност  не  угрожава  становањс  у  
смислу  буке, загађења  ваздуха  и  сл, односно  чија  технологија  рада  и  обим  трансгіорта  
који  генеришу , не  утичу  негативно  (бука, загађење  воде 5 ваздуха  и  тла) на  основну  намену  
и  уколико  испуњавају  услове  загнтите  животне  средине  у  складу  са  условима  
дефинисаним  у  подтачки  3.9. ,,Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине . 

У  зонама  породичне  стамбене  изградње 5  где  парцеле  имају  директан  излаз  само  
на  јавну  саобраћајну  површину  ширине  регулације  мање  од  8 м, планира  се  само  
породично  становање , а  не  планирају  се  пословни  садржаји  на  парцели . 

3а  парцеле  породичног  становања  које  се  налазе  целе  или  делом  у  заштитном  
појасу  зацевјвеног  канала  Т-800, утврђени  су  и  услови  у  подтачкама  3.4.2. ,,Водна  
инфраструктура  и  4.2.2. ,,Правила  за  уређење  водне  инфраструтуре . У  зони  заштитног  
појаса  зацевЈБеног  канала  Т-800 није  дозвоњена  изградња  објеката . 

Пословање  са  становањем  
Простори  се  планирају  за  занатске  и  комерцијално -услужне  делатности  

комбиноване  са  породичним  становањем , тј , са  највише  једним  станом  на  парцели ; 
реконструкција  се  односи  на  прилагођавање  намени, тако  да  се  доградњом , надоградњом , 
рушењем  или  новом  изградњом  претвори  део  или  цео  стамбени  простор  у  пословни . Могу  
да  се  реализују  све  терцијарне  делатности  у  виду  производње , трговине , услуга  и  
занатства  (као  што  су  услуге  у  домаћинству , личне  услуге 5  услуге  у  саобраћају  и  слично , а  
у  оквиру  производног  занатства  могућа  је  производња  електричних  апарата, папирне  и  
текстилне  конфекције , предмета  од  коже  и  текстипа, предмета  од  дрвета  и  дрвних  
прерађевина , производња  безалкохолних  пића, графичка  делатност  и  друге  врсте  
производње  које  не  утичу  нтетно  на  околину). 

У  области  угоститеЈБско -туристичке  делатности  могуће  су  све  врсте  услуга  
рачунајући  и  преноћишта , али  и  друге  пратеће  функције  као  што  су  спорт  и  рекреација . 

3а  реализацију  и  реконструкцију  објеката  у  намени  пословања  важе  следећи  
урбанистички  критеријуми : 

- максималан  индекс  заузетости  парцеле  износи  до  50 %, 
максимални  индекс  изграђености  је  до  1,5, 

- спратност  објеката  ni вп  за  магацинске  и  производне  објекте  или  до  П+2 са  
равним  кровом  или  плитким  косим  до  10 °, 
могућаје  изградњаједног  стана  на  комплексу, површине  до  100 м2  нето, 

- минимална  ширина  уличног  фронтаје  15 м  (дозвоњено  одступање  до  10 %), 
- минимална  површина  парцеле  500 м2, максимална  површина  парцелеје  5.000 
м2, (уз  толеранцију  од  10 %), осим  у  блоку  број  16 гдеје  минимална  површина  
парцеле  700 м2  (могућеје  формирати  самоједну  или  две  грађевинске  парцеле), 

- минимално  учешће  зелених  површина  на  парцели  износи  10 %, 
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- грађевинска  линија  објеката  се  формира  према  графичком  приказу  број  2. 
,,План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације  у  размери  
1:1000, 

- манипулативне  и  паркингповршине  обавезно  обезбедити  унутар  комплскса  за  
све  кориснике  парцеле  користећи  одговарајуће  нормативе  за  поједине  врсте  
делатности . 

Парцелација  и  формирање  парцела  за  изградњу  објеката  одређена  је  и  условима  из  
подтачке  4.1.3. ,,Општа  правила  за  формирање  грађевинских  

дозвојЂене  су  оне  пословне  делатности  које  су  компатибилне  са  наменама  у  
окружењу  и  немају  штетан  утицај  на  околно  породично  становање , и  уколико  испуњавају  
услове  запiтите  животне  средине, у  складу  са  условима  дефинисаним  у  пододењку  3.9. 
,,Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне а  посебно  у  северном  делу  
блока  4А, где  су  пословни  објекти  углавном  окружени  објектима  породичном  становања . 

Сваки  радни  комплекс , мора  имати  довоњно  простора  за  потребе  одвијања  
производног  процеса , одговарајућу  инфраструктурну  опремЈЂеност, паркинг  и  
манипулативни  простор  на  својој  парцели  и  мора  задовоњити  услове  заштите  животне  
средине . 

Није  дозвоЈЂена  изградња  кречана, фабрика  бетона, стоваришта  расутог  терета, 
рециклажа  на  отвореном  и  сличних  садржаја  и  пословних  просторија  за  оне  занатске  
делатности  које  производе  гасове, отпадне  воде, буку, вибрације  или  друга  могућа  пјтетна  
дејства  на  околину. 

Грађевинска  линија  објекта  се  планира  на  удањености  од  3 м  до  10 м  од  
регулационе  линије  ради  формирања  претпростора , у  складу  са  графичким  приказом  број  
2. ,,План  намена  попршина, саобраћаја , регулације  и  нивелације  у  размери  1:1000, а  
препоручује  се  партерно  озелењавање  овог  простора  односно  декоративна  вегетација  са  
потребним  партсрним  уређењем . У  спратним  деловима  могући  су  конзолни  испусти  ван  
утврђене  грађевинске  линије . Планиране  пословне  комплексе  формирати , тако  да  се  
репрезентативнији  објекти  лоцирају  до  улице, снратности  до  П+2, а  мање  атрактивни  у  
дубини  парцеле  (хале, производни  објекти , помоћни  објекти  и  сл.), спратности  П!Вп! 

Пословне  објекте  лоцирати  на  парцели  тако  да  је  удањеност  од  суседне  парцеле  
минимално  4 м  на  једној  страни  због  ватросигурносних  услова, односно  минимално  2 м  
на  супротној  страни , и  на  овој  фасадије  могуће  планирати  само  високопарапетне  прозоре . 

Постојећи  објекти  (пословања  и  породичног  становања ) који  својим  габаритом  
улазе  у  регулацију  улице  (планирану  или  постојећу) до  1,5 м  задржавају  се  уколико  су  
удапени  од  коловоза  минимално  2 м  и  не  угрожавају  другејавне  функције ,  а  да  при  томе  
минимална  ширина  регулације  буде  8 м. 

Када  је  објекат  изграђен  на  парцели  која, по  свом  облику  и  површини , одступа  од  
планиране , прихватиће  се  постојећа  парцелација  тј . фактичко  стање  на  терену  (интерна  
гіарцелација ), с  тим  да  парцела  не  може  бити  мања  од  300 м2  и  да  се  тиме  не  угрожавају  
јавне  градске  функције  (изградња  саобраћајне  и  комуналне  инфраструктуре , објеката  
јавне  намене  и  сл.). Ово  правило  важи  само  ако  у  непосредном  окружењу  нема  парцела, 
које  се  могу  припојити , а  које  својим  повріпином  саме  не  задовоЈЂавају  критеријуме  за  
ф  ормирање  грађевинске  парцеле . 
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Простор  намењен  за  пословање  са  становањем , исТочно  од  станице  за  
снабдевање  горивом , у  урбанистичком  блоку  број  ІА  

Простор  је  намењен  пословању  са  становањем  спратности  до  П+2, и  максимални  
дозвоњени  индекс  заузетостије  до  50 %. 

Основ  за  реализацију  је  План  генералне  регулације  простора  за  породично  
становање  у  западном  делу  града  Новог  Сада, којим  су  дефинисана  правила  уређења  и  
грађења  за  реализацију  обухваћеног  простора . 

Пословање  (станица  за  снабдевање  горивом )  
Изграђена  је  станица  за  снабдевање  горивом, у  урбанистичком  блоку  ІА. 

Максимални  дозвоњени  индекс  заузетостије  40 %, а  спратност  П  (ВП) до  п+1. 
Основ  за  реализацију  је  План  генералне  регулације  простора  за  породично  

становање  у  западном  делу  града  Новог  Сада, којим  су  дефинисана  правила  уређења  и  
грађења  за  реализацију  овог  комплекса . 

4.1.2. Правила  уређења  и  правила  грађења  за  површине  јавне  намене  
Озелењени  сквер  

На  простору  намењеном  за  озелењени  сквер  у  урбанистичком  блоку  број  9, у  
источном  делу  Улице  Борислава  Пекића  и  јужно  од  зацевњеног  канала  Т-800, планира  се  
уређење  озелењеног  сквера  површине  0,06 ћа. 

Сквер  треба  озеленити  са  декоративном  високом  и  партерном  вегетацијом ,  и  
опремити  адекватним  урбаним  мобилијаром . 

4.1.3. Огјшта  правила  за  формирање  грађевинских  парцела  

Постојећа  парцелација  послужилаје  као  основ  за  утврђивање  услова  за  образовање  
грађевинских  парцела . 

Грађевинске  парцеле  настале  су  препарцелацијом  постојећих  катастарских  
парцела , док  се  новом  парцелацијом  максимално  уважава  постојеће  стање . 

Планом  се  дефинишу  елементи  за  парцелацију  површина  осталих  намена  и  при  томе  
су  утврђена  следећа  правила : 

- обавезно  се  припајају  две  или  више  катастарских  парцела  у  случајевима  када  
катастарске  парцеле, које  формирају  нову  грађевинску  парцелу , својим  обликом, 
површином  или  ширином  уличног  фронта  не  задовоњавају  критеријуме  за  уређење  или  
изградњу  планираних  садржаја  или  немају  излаз  на  површинујавне  намене , 

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

Обавезно  се  врши  препарцелација  постојећих  катастарских  парцела, када  су  
неопходне  интервенције  ради  усаглашавања  нових  регулационих  ширина  улица  и  када  се  
нове  грађевинске  парцеле  формирају  на  основу  правила  уређења . 

Парцеле  у  средишту  блока  без  излаза  на  површину  јавне  намене  обавезно  се  
припајају  суседној  парцели  која  има  излаз, у  случају  потребе  за  формирањем  грађевинске  
парцеле . 
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Толеранција  код  Планом  утврђених  правила  за  формирање  грађевинске  парцеле  је  

Обавезно  је  припајање  катастарских  парцела  у  породичном  становању  северно  
од  зацевњеног  канала  Т-800 са  парцелама  породичног  становања , према  графичком  
приказу  број  2. ,,План  намене  површина , саобраћаја , регулације  и  нивелације  у  размери  
1:1000. 

4.2. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

Приликом  израде  техничке  документације  за  линијске  инфраструктурне  објекте  
(саобраћајне  површине ) и  комуналну  инфраструктуру  могућа  су  мања  одступања  од  
планиравог  репіења  датог  у  графичким  приказима  и  карактеристичним  попречним  
профилима  улица, уколико  орган  надле)кан  за  управњање  јавним  површинама  или  ималац  
јавног  овлашћења  то  захтева, а  за  то  постоје  оправдани  разлози  (очување  постојећег  
квалитетног  растиња, подземне  и  надземне  инфраструктуре , ако  на  планираној  траси  већ  
постоје  изграђене  инсталације  или  објекат  који  се  Планом  не  задржава  и  сл.). 

Наведене  интервенције  могуће  су  искњучиво  у  оквиру  постојећих  и  планираних  
јавних  површина . 

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

Не  условњава  се  формирање  грађевинске  парцеле  за  регулацију  улица  ради  
реализација  појединачних  садржаја  унутар  профила. Могућа  је  фазна  реализација . 

4.2.1. Правила  уређења  и  правила  грађења  друмскс  саобраћајне  мреже  

За  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  обавезно  
је  поштовање  одредби : 

Закона  о  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр.  41/18 и  95/18 -др. закон ), 
Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Службени  гласник  РС  бр.  41/09, 
53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96/15 

- др. закон, 9/16 - уС, 24/18, 41/18, 41/18 
др. закон, 87/18 и  23/19), 

- Закона  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр.  111/09, 20/15, 87/18 и  
87/18 - др. закон) и  осталим  прописима  који  регулишу  ову  област, 
Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  
испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута  (,,Службени  гласник  РС , 
број  50/11), 

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

 број  22/15), 
- Правилник  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  

(,,Службени  гласник  РС , број  22/15). 
На  сабирним  и  приступним  улицама  могуће  је  применити  конструктивна  решења  

за  смиривање  саобраћаја  примевом  важећих  стандарда, односно  у  складу  са  елементима  
из  ЅRPЅ  U.C І . 280-285, а  у  складу  са  чл. 161-163. Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  
путевима, иако  то  у  графичком  приказу  број  3. ,,План  регулације  површинајавне  намене  
у  размери  1:1000 није  приказано . 
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На  прелазима  бициклистичке  стазе  преко  коловоза  нивелационо  решење  мора  бити  
такво  да  бициклистичка  стаза  буде  увек  у  континуитету  и  у  истом  нивоу  без  ивичњака . 

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

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

Најмања  ширина  коловоза  која  је  Планом  предвиђена  је  5 м. Уже  су  само  понеке  
приступне  улице  које  су  минималне  ширине  3 м. Радијуси  кривина  на  укрштању  
саобраћајница  су  минимално  4 м, осим  у  оквиру  приступних  улица  где  могу  износити  и  2 
м. На  саобраћајницама  где  саобраћају  возила  јавног  превоза  путника  радијуси  кривина  
треба  да  су  минимално  8 м. 

Тротоари  за  двосмерно  кретање  пешака  морају  бити  минималне  ширине  1,6 м, а  за  
једносмерно  кретање  0,8 м. 

Ширина  двосмерних  бициклистичких  стаза  мора  бити  минимално  2 м, а  
једносмерних  1 м. 

Услови  и  начин  обезбеђивања  пристvпа  парцели  

Свака  новоформирана  грађевинска  парцела  мора  имати  приступ  на  јавну  
саобраћајну  површину  чак  и  у  случају  да  он  није  назначен  у  графичком  приказу  
број  3. ,,План  регупације  површина  јавне  намене  у  размери  1:1000. Уколико  је  тај  
приступ  колски  и  намењен  путничким  аутомобилима , он  не  може  бити  ужи  од  3,5 м, нити  
шири  од  б  м. 

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

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

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

Постојећи  колски  прилази  ка  ДП  12 се  задр)кавају  осим  парцела  испред  којих  се  
предвиђа  изградња  режијске  саобраћајнице . У  том  случају  парцеле  имају  колски  пристуn 
само  на  режијску  саобраћајницу . 
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На  прелазу  колског  прилаза  парцелама  преко  тротоара , односно  бициклистичке  
стазе, нивелационо  решење  колског  прилаза  мора  бити  такво  да  су  тротоар  и  
бициклистичка  стаза  у  континуитету  и  увек  у  истом  нивоу . Овакво  решење  треба  
применити  ради  указивања  на  приоритетно  кретање  пешака  и  бициклиста , у  одnосу  на  
возила  која  се  крећу  колским  прилазом . У  оквиру  партерног  уређења  тротоара  потребно  је  
бојама , материјалом  и  сл. у  истом  Нивоу  или  благој  денивелацији  издвојити  или  означити  
колски  пролаз  испред  паса?ка , 

Посебно  се  наглашава  потреба  да  се, приликом  реализације  колских  прилаза  из  
Улице  Борислава  Пекића  преко  зацевлене  деонице  мелиорационог  канала  Т-800, на  
местима  прелаза  обавезно  изврњи  ојачање  конструкције  зацевњеног  канала  у  потребној  
ширини , обзиром  да  постојећа  зацевлења  нису  предвиђена  за  саобраћајно  оптерећење . 

Парирање  и  гаражирање  возијіа  

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

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

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

Изградњу  паркинга  изврпіити  у  складу  са  ЅRPЅ  U Ѕ4.234:2005 којим  су  
дефинисане  мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања . 
На  местима  где  се  nланира  паркирање  са  препустом  (наткрињем ) према  тротоару, ако  није  
предвиђен  зелени  појас, изградити  граничнике . У  оквиру  паркиралишта , где  је  то  
планирано , резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  четири  паркинг  места  
планира  по  једно  дрво. Одговарајућа  засена  садњом  високог  зеленила  може  се  обезбедити  
и  око  планираних  паркинга . 

Такође  је  потребно  извршити  резервацију  паркинга  у  складу  са  Правилником  о  
техничким  стапдардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  песметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама . 

4.2.2. Правила  за  уређење  водне  инфраструітуре  

Услови  за  изградњу  водоводне  іреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  поврnіине, између  две  регулационе  
линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано  или  обострано  
уколикоје  уличнифронт  шириод 20м. 
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Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставлају  тако  да  водоводна  
мрежа  задоволи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  
инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  1 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  сполне  ивице  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

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

Није  дозволено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње ; 
минимално  одстојање  од  темела  објеката  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката! 

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

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

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

Водоводни  приклучци  

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  склонипіту  за  водомер , закњучно  са  мерним  уређајем . 

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

Прикњучење  стамбених  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 25 мм. 
Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  

прикњучак . 
Индивидуални  водомери , за  мерење  потрошње  воде  за  породичве  стамбене  и  

пословне  објекте, поставњају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта  у  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  важећем  правилнику  и  условима  
противпожарне  полиције) израђује  се  прикњучак  пречника  DN 63 мм, са  монтажом  
водомера  DN 50 мм. 
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Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  споЈLашња  хидрантска  
мрежа  Врши  се  прикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 110 mm, са  монтажом  
водомера DN l0O іmn. 

Уколико  се  планира  обједиіЂена  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  Нови  Сад. 

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасу  мреже  опідте  и/или  фекалне  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  отпадне  канализације  је  О  250 мм, а  опште  канализације  
О  300 mrn. 

Трасе  отпадне  и  опште  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  1 м, а  вертикално  0,5 гп. 

Није  дозвоњено  полагање  отпадне  канализације  испод  објеката  високоградње ; 
минимално  одстојање  од  темења  објекта  износи  1 пі, 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  изливања . 

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

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  прописаном  
растојању  од  160-200 DN, a максимум  50 м. 

Канализациони  прикњучци  

Прикњучак  на  отпадну  канализацију  почиње  од  cnoja ca мрежом, а  завршава  се  у  
ревизионом  шахту . 

Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  Јавно  комунално  предузеће  
,,Водовод  и ј-јови  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  Правилником  о  техничким  условима  за  
прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације . 

Свака  грађевинска  парцсла  са  изграђеним  објектом  мора  се  прикњучити  на  
канализациону  мрежу, ако  је  опа  изграђена . 

Прикњучење  стамбених  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 160 мм. 
Ревизионо  окно  лоцира  се  у  парцели  корисника  на  0,5 м  од  регулационе  линије  

парцеле . 
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Привредни  објекти  и  други  објекти  чије  отпадне  воде  садрже  штетне  материје , 
могу  се  прикњучити  на  канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  прикњучка  угради  
уређај  за  пречипiћавање  отпадних  вода  до  прописаног  квалитета  упуштања  у  
канализацију . 

Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  изворишта  мо?ке  се  прикњучити  на  
отпадну  канализацију  под  условом  да  се  постави  водомер  за  мерење  исцрпњене  воде. 

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

За  решавања  одвода  отпадних  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно -техничким  
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). 

Зауњене  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  испумтати  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  технолошких  отпадних  вода, 
тако  да  њихов  квалитет  задовоњава  санитарно -техничке  услове  за  испуштање  у  јавну  
канализацију . 

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

Водни  услоВи  

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

дуж  обала  мелиорационих  канала  се  мора  обезбедити  стално  nроходна  и  
стабилна  радно-инспекциона  стаза  ширине  минимум  5 м  за  пролаз  и  рад  
механизације  која  одржава  канал . У  овом  појасу  се  не  смеју  градити  објекти, поставњати  
ограде , садити  дрвеће  и  сл. 

Зацевњење  дела  отвореног  мелирационог  канала  у  коридору  улица  је  могуће  само  
уз  услов  да  усвојено  техничко  решење  зацевњења  обезбеди  функцију  прикупњања  и  
одвођења  површинских  и  подземних  вода  тог  дела  терена. Изнад  зацевњене  деонице  
канала, у  појасу  ширине  5 м  од  ивице  зацевњења  са  обе  стране , не  могу  се  градити  
никакви  објекти, поставњати  ограде  и  инсталације , и  сл. У  том  појасу  мора  бити  омогућен  
сталан  прилаз  цевоводу  за  несметано  одр?кавање . 

У  случају  да  се  планира  поставњање  подземне  инфраструктуре  на  водном  
земњишту, у  експропријационом  појасу  мелиорационог  канала  односно  
заштитном  појасу  канала, по  траси  која  је  паралелна  са  каналом , инсталацију  положити  
изван  експропријације  канала  односно  зацітитног  појаса  канала, тако  да  међусобно  
(управно) растојање  између  трасе  и  ивице  обале  канала  (ивице  зацевњења) буде  минимум  
5 гп . Подземна  инфраструктура  мора  бити  укопана  минимум  1 м  испод  нивоа  терена  и  
мора  подносити  оптерећења  тепјке  грађевинске  механизације  којом  се  одржава  канал, а  
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саобраћа  приобалним  делом . Кота  терена  је  кота  обале  у  зони  радно  инспекционе  стазе. 
Сва  евентуална  укрштања  инсталација  са  каналом , планирати  под  углом  од  90 О ,  

Саобраћајне  површине  планирати  изван  зоне  експропријације  канала . Уколико  је  
потребна  саобраћајна  комуникација  повезивање  леве  и  десне  обале  канала, исту  је  
могуће  планирати  уз  изградњу  пропуста  мостова . Пројектним  решењем  пропуста  
моста  мора  се  обезбедити  статичка  стабилност  истог  и  потребан  протицај  у  профилу  
пропуста  моста  у  свим  условима  рада  система. Конструкцију  и  распон  пропуста  - моста  
прилагодити  условима  на  терену  и  очекиваном  саобраћајном  оптерећењу , односно , на  
местима  колских  прилаза  обавезно  извршити  потребно  ојачање  постојеће  конструкције  
зацевњеног  дела  канала  Т-800, у  потребној  ширини, јер  постојећа  зацевњења  нису  
предвиђена  за  саобраћајно  оптерећење . 

3а  све  планиране  активности  које  ће  се  обавњати  у  оквиру  предметне  локације, 
мора  се  предвидети  адекватно  техничко  решење, у  цињу  спречавања  загађења  
површинских  и  подземних  вода, као  и  промене  постојећег  режима  воде . 

4.2.3. Правила  за  уређење  енсргетске  инфраструктуре  

Услови  за  прикњучењс  на  елсктроенергетску  мрежу  

Прикњучење  објеката  на  електроенергетску  мреку  решити  изградњом  планиране  
ТС  или  прикучењем  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-а  прибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о, огранак  ,,Електродистрибуција  
Нови  Сад . 

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

прикњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно-регулационог  сета . детањније  услове  
за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  дистрибутера . 

Услови  за  приклучење  на  мрежу  слектронских  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  смеіптен  типски  телекомуникациони  орман . детањније  услове  за  прикњучење  
прибавити  од  надлежног  оператера . 

Прикњучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера . 

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 
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5. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

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

Сви  у  Плану  наведени  законски  и  подзаконски  акти  су  тренутно  важећи, а  у  
случају  њихове  измене  или  доношења  нових, примениће  се  важећи  пропис  који  регулише  
предметну  област. 

Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази: 
Размера  

1. 1. Извод  из  План  генерапне  регулације  простора  за  породично  становање  у  
западном  дслу  града  Новог  Сада АЗ  

1.2. Извод  из  Плана  генералне  регулације  простора  за  породично  становање  у  
западном  делу  града  Новог  Сада  - Спровођење  плана АЗ  

1.3. Извод  из  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  
западно  од  Суботичког  булевара  и  ссверно  од  Булевара  војводе  Степе  
у  Новом  Саду АЗ  

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

3. План  регулације  површинајавне  намене Р  1:1000 

4. План  водне  инфраструктуре Р  1:1000 

5 План  снергетске  инфраструктурс  и  електронских  комуникација Р  1 : 1000 

6.1. Пример  уређења  озелењавања  сквера  Р  1:500 

6.2. Пример  урсђења  зелене  површине  у  рсгулацији  Ул. Мићс  Поповића Р  1:500 

7. Синхрон  план  инфраструктуре  и  зсленила Р  1:1000 

8. Попречни  профиnи  улица Р  1:200, Р  1:300 

9. Типско  решење  партерног  урсђсња  тротоара  на  прилазу  пешачком  прслазу  
прско  коnовоза  за  несмстано  крстањс  лица  са  посебним  потребама  

План  детањне  регулације  Ветерничке  рампе  у  Новом  Саду  садржи  тскстуални  део  
који  сс  објавњује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада  и  графичке  приказс  израђене  у  
три  примсрка  које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштинс  Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  Плана  чува  се  у  Скупштини  Града  
Новог  Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Јавном  предузећу  

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

План  детане  регулације  Ветерничке  рампе  у  Новом  Саду  доступан  је  на  увид  
јавности  у  згради  Скупаітине  Града  Новог  Сада, Улица  Жарка  Зрењанина  број  2 и  путем  
интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престаје  да  ва)ки  План  детањне  регулације  
,,Ветерничка  рампа  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  6/96, 17/03 и  43/09). 

План  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавЈЋивања  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сада , 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НоВОГ  САДА Председница  
Број : 35-824/2020-1 
8. септембар  2021. године  
НОВИСАД tЅ  Ја  Маринковић  Радомировић  





) 

М. 
Јовоі -Н1у tнњар] 

/ 

На  осноВу  члана  27. став  2. тачка  4. Правилника  о  садржини . начину  и  поступку  
израде  докумената  просторног  и  урбаі-гистичког  планирања  (,,Службегји  гласник  РС , 
број  32/19), 

ИЗЈАВЈБУЈБМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  ПЛАНА  ДБТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ВЕТЕРНИЧКЕ  РАМПЕ  У  ноВоМ  СА,ЦУ: 

ПРИПРЕМЈЂЕН  У  СКЛАДУ  СА  ЗАКОНОМ  О  ПЛАНИРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  И  ПРОПИСИМА  ДОНЕТИМ  НА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, КАО  
ИДАЈЕ  

- ПРИПРЕМЈЂЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЈЂЕНОМ  
ЈАВНОМ  Увиду  

У  Новом  Саду, 17.06.2021. године  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИ}ІА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  ноВОГ  САдА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-305/19 
дана: 17. 07. 2019. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  KOHTPOJІІІ  

пАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЛ  ВЕТЕРНИЧЕЕ  РАМПЕ  У  ноВом  САДУ  

ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВИД  

Стру iтна  контрола  Нацрта  плана  детајњне  регулације  Ветерничке  рампе  у  Новом  Саду, обавњена  

је  на  55. седници  Комисије  за  планове  одржаној  17.07.2019. године , са  почетком  у  09,00 часова  

у  згради  іH Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, у  великој  сали  на  трећем  спрату . 

55. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Нада  Милић, секретар  

Комисије, Радосав  Шћепановић  и  Васо  Кресовић , чланови  Комисије  за  планове . 

Седници  су  гірисуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 

Градске  управе  за  заштиту  животне  средине  и  Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  

инвестиције. 

Након  уводног  образпо)кења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  IІУрбанизамІі  Завод  за  урбанизам  Нови  

Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

даје  Одлука  о  изради  плана  детазњне  регулације  Ветерничке  рампе  у  Новом  Саду, усвојенаје  на  

ХХХУТIІ  седници  Скумптине  Града  Новог  Сада  одржаној  29. јуна  201 8. године  ( Службени  лист  

Града  Новог  Сада1  број  30/1 8) са  Решењем  о  непристулању  изради  стратешке  процене  утицаја  

ллана  детаѕњне  регулације  Ветерничке  рампе  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  плана  детаѕњне  регулације  Ветерничке  рампе  у  Новом  Саду  биоје  на  раном  

јавном  увиду  у  периоду  од  20.08.2018. године  до  03.09.2019. године. 

Нацрт  плана  детазњне  регулације  Ветерничке  рампе  у  Новом  Саду, израдило  је  Јавно  предузеће  

Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  55. седници  одр)каној  17.07.2019. године  Комисија  за  плавовс  разматрала  је  Нацрт  плана  

детањне  регупације  Ветерничке  рампе  у  Новом  Саду  и  том  приликом  констатовала  да  је  
текст  

за  Нацрт  плана  припремњен  у -склду  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  

Републике  Србије11, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 21/12, 42/13-УС, 50/3-УС, 

98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/19- др.Закон). Комисија  сматра  да  је  потребно  

извршити  следеће  корекције  у  тексту  Нацрта: 

• нумерисати  све  странице  текста  
• навести  Извод  из  плана  вишег  реда  
• неопходно  је  дефинисати  и  таксативно  навести  делатности  које  не  могу  да  се  обавЈњају  у  

зони  становања  



Сек.ет ;р  Комисије  

L 

• избацити  колско-Ііешачке  пролазе  
• дефинисати  проценат  зеленила  у  намени  гіородичног  становања  

• брисати  из  графичких  прилога  пословање  на  улазним  правцима  

Након  корекција  и  усаглаіпавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, ј-Іацрт  плана  деталне  

регулације  Ветерничке  рампе  у  Новом  Саду  може  се  
упутити  у  даји  гЈоступак  доношења  плана, 

у  складу  са  чланом  50. Закона  о  планирању  и  изградњи  (1 Службени  гласник  Републике  

Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - vC, 24/Н, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98113-УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/19-др.Закон). 

Извепітај  доставити : 

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  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  

5.Архиви  

-/ 
7 

Нада  Милић, дипл.иН)к.арх. 

Председник  Комисије  
, 

7Dадоња  Дабетић, дипл.инж.арх. 

В.д. Начелника  
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

дејан  Михајловић  



РЕГWБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  HOKPAJuHA ВОЈВОДИНА  
ГРАД  Нови  САД  
СКуПнIТИНА  ГРАДА  новог  САДА  

КОМиСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
ј - Број : V-35-305/дт  

даиа: 27.05.2021. године  
Нови  САД  

ИЗВЕ UIТАЈ  

О  ОБАВЛЕНОМ  ЈАВНОМ  увидУ  
У  НАЦРТ  пЛАИА  дЕТАЈІНЕ  

РЕгујL4дHЈі  

ВЕТЕРнІIЧКЕ  РАМјIЕ  У  НОВОМ  САДУ  

комисија  за  плаuовс  скупштине  Града  Новог  Сада, на  131. (јавној) седници  одржаиој  даНа 
 20.05.2021. 

године  у  згради  Јјј  ,,Спортски  и  пословНИ  
целтар  војводиНа  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  

на  ј  спрату, са  почсткоМ  у  9,00 чаСова  и  132. седнuци  одржаuој  у  згради  Jfl урбаuuзам  завод  за  

урбашзаМ  даиа  27.05.2021. годuне  у  зградu турбаuизам  3авод  за  баиизам, у  векОј  сади  а  

трећсм  сuрату  са  пОчетком  у  9,00 часова  н, разматрала  јс  
Нзвештај  обрађивача  плава  о  спроведеНОМ 

 

јавнОм  увиду  у  Нацрт  плаnа  дстазвнс  регулацИје  Ветерничке  
рампс  у  Новом  Саду. 

131. (јавној) ссдницИ  присуствовали  су: 
Радова  дабетић, председвИЕ  комисијс, Васо  кресовић, 

Радосав  Шhепановић, Милаи  ковачевић  и  Ивак  вракочевић 
 члавови  Комисије  и  Јасмива  

Лазић, 

секретар  и  члаи  комисије  за  планове. 

132. седниІхи  присуствовади  су: Радоња  
дабетић, лредседник  комисије, Васо  кресовић  Радосав  

шhепановић, Милаu ковачевић  и  Ивак  вракочсвић  
члалови  Комисије  И  Јасмина  Лазић, 

секретар  и  

члан  Комисије  за  плаиове. 

Одјіука  о  изради  плапа  деталне  регулације  
ветерничКе  рампе  у  Новом  Саду, усвојенаје 

 на  XXXVIіІ  

седвИдИ  Скуппітиве  Града  Новог  Сада  
одржаиој  29. јуnа  2018. годuне  (тСлужбенИ  јІист  Града  

Новог  

Сад& број  30/18) са  Рсшењем  о  леприступањУ  изради  
стратеlпке  nроцеке  угицаја  плана  

деталне  

регулације  ветервичkе  рампе  у  Новом  Саду  на  животку  
средину. 

концептуаЈши  оквир  плана  детањне  регуладије  
ветерничке  рампе  у  НОВОМ  Саду  био  

је  на  раиом  

јавком  увиду  у  периоду  од  20.08.2018. године  до  03,09.2019. године. 

Надрт  плаuа  детањНе  регулације  ветерничке  
рампе  у  Новом  Саду, израдило  је  Јавно  

предузеће  

Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  55. седници  одржаnој  17.07.2019. године  комисија  за  плавове  
разматрала  је  Нацрт  nлаuа  деталне  

регулације  ветерничКе  рампе  у  Новом  Саду  
и  том  приликом  констатовала  да  

је  текст  за  Нацрт  nлаuа  

прппр у  схладу  са  Закоиом  о  плаnирању  и  
изградњи  ( Службенх  гласнuК  рспублukе  Ср6kјС  

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 и  37/19- др.Закон), уз  потребне  кореије  наведеНе  у  
њвештају  обрађивача  о  извртеној  

стручној  коuтроли. 

Надрт  nnana детазвне  регуладије  Ветерничке  
рамхiе  у  Новом  Саду  је  изложен  на  јавви  

увид  у  периоду  

од  11.02.2021. до  12.03.2021. годике  (чHје  је  оглазлавање  објавњено 
 у  листУ  дневник  од  11. фебруара  



02 1. године). У  Току  ЈВНОГ  увида  доставњено  ј  13 (тринаест) примедби  на  Нацрт  плава, што  је  
брађивач  ппана  констатовао  у  Извеіптају  о  спроведеномјавном  увиду. 

Гакон  спроведеног  јавног  увида, на  13 1. (јавној) седници  одржаној  20.05.2021. године  (чије  је  
•државање  објавњено  у  листу  дневаик  од  17. маја  2021. године) Комисија  за  плановеје  разматрала  
јзвеіптај  обрађивача  плаnа  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плаиа  детањне  регулације  
етерниЧХе  рампе  у  Новом  Саду  и  том  приликом  је  констатовала  је  потDебно  наставити  разматрање  
јзвепітаја  обрађивача  плана  о  спроведеномјавном  увиду  на  некој  од  наредних  седница. 

Іа  132. седници  одржаној  27.05.2021. године  Комисија  за  плајіовеје  наставила  разматрање  Извештаја  
брађивача  плала  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регуладије  Ветерничке  рампе  у  
іовом  Саду. 

Т  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавиог  увида  подиета  је  13 

тринаест) различитих  примедби  на  Нацрт  плана  детањне  регулације  Ветерничке  рампе  у  Новом  Саду. 

Тркмедбе  су  доставили: 

А.д ,ЕЛЕКТРОМРЕЖА  СРБИЈЕ , Београд  

. Бодіхо  Рапаић, Борнслава  Пекића  бр.  7, односно  улици  Мије  Лпексиhа  бр.27  

OALENЅ  іNVEЅT DOO, Нови  Сад  

L Горал  Поцлипец, Улица  Радквоје  Лоле  Ђукића  бр.  2 

Грула  грађана  Живко  Васињчин,Ненад  Васињчин , Станари  улице  Павла  Вуиси1іа: Јеnена  Бабић  и  

јр.. 

. Мидаика  Кечицкu, Зораиа  Радмuдовића  бр. 2 

. Живко  Васињчаuин, Новосадски  пут  број  131 

L Нелад  Васињчаппх  

). Група  грађаиа  пикола  Јакіпић  и  др.  путем  пуномоћиика  адвокат  Пеђа  Добрковић  

•О. Група  грађаиа  Јавчић  Сава  и  др.  путем  пуномоћuика  драгице  Гостовић  Сомборац  

• 1. далибор  Косиј  ер, Стари  Бановци  

•2. Record Егdе  дОО, Нови  Сад  

•3. дОО  КОРДУН  ГРАДЊА, Рума  



Примсдба  број  1  
(гјодносиоци : А.д.,,ЕЛЕКТРОМРЕЖА  СРБИЈЕ , Ееоград) 

примедба  се  одпоси  на  текст  Нацрта: ,,Електромрежа  Србије  А.д. даје  позитивно  мијињење  на  Нацрт  

Плаиа  детањне  регулације  Ветерничхе  рампе  у  Новом  Саду  уколико  се, у  текст  Нацрта  унесе  следеће: 

У  логлавњу  3.4.3. Енергетска  инфраструктура  навести: 

,,У  случају  градње  линијских  објекта  оД  електропроводпог  материјала  (цевоводи, гасоводи,нафтоводи, 

бахарни  ТК  каблови, енергетскл  каблови  са  металним  плаштом  и  др.)  у  обухвату  предметног  плала, 

због  индуктивног  угицаја  високонаітонских  далековода  који  сс  налазе  ваи  оквира  граnица  обухвата  

Плана, nотребно  је  обратити  се  за  услове  ЕМС  Ад. 

Комисија  за  планове  прихвата  примсбу. 

Примедба  број  2  

(подносилац: Еојшсо  Ралаић  Борислава  Пекића  бр. 7, односно  улица  Мије  Алексића  бр.27) 

Примедба  се  односи  на  парјелу  број  3 693/2 1,на  кој  ој  се  предвиђа  саобраhајна  поврпгина . Предлог  е  да  
се  задржи  постојећа  траса  улице, односно  коловоза, а  да  нова  траса  која  је  тек  сада  одређена, удара  у  
објекат  страике. Сnорна  улица  не  представња  улицу  од  uзузетне  важности , за  обавњање  саобраћаја  на  
Ветерничкој  рампи, а  ни  саобраћаја  града  Новог  Сада  према  милІњењу  странке. 

,,Предметии  ллац  купјвеп  18.03.1996. године, ,Кахо  смо  били  свесни  да  желимо  традити  нелегалаи  
објекат  из  лредострожиости  смо  се  обратили  Катастру  неnокрстности , где  нам  је  речено  да  ћемо  
изградити  објекат  који  је  нелегалан, али  да  онu сматрају  да  неће  поотојати  никакав  проблем, будући  да  
се  ухлапамо  у  планиралу  улицу. 2007. године  добијамо  обавештење  у  ком  се  наводи  да  пису  испуњени  
услови  за  добијање  грађевинске  и  употребне  дозволе  

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

Примедба  број  З   

(подвосиоцт  OALENЅ  ІNVEЅT DOO, Нови  Сад) 

Прuмедба  предлаже  схтедеће: 

Ставка  број  1 

Предлажемо  да  се  траиица  парцеле  3699/23 К.О. Ветерник  исправи, та.ко  да  приликом  поставњапа  
објекта  (габарита  l0м  х  lом) и  приликом  формирања  грађевинске  лииије  (којаје  3м  увучена  у  односу  
на  регуладиону), та  грађевииска  зшнија  не  засеца  објекат, одnосно  да  се  омогући  nравилал  квадратнн  
габарнт  објекта. У  трафичком  прилогу  прихазаи  је  предлог  са  минималИнм  померањем  гралице  
парцеле. Идсалчо  би  бидо  да  уопмте  не  постоји  засецање  уколико  је  то  могуће  и  да  улична  липија  
парцеле  буде  равна. 

Ставіса  број  2 



едлог  је  да  намена  на  парцелама  3699/22, 3699/23 и  3699/24 К.О. Ветерник  буде  опште  стамбена  
на, радл  самог  обликовања  објекта. ивдекс  изграђености  и  заузетости  се  неће  мењати,али  би  објекат  
:о  лепше  обликоваи . Тахође  лредлог  је  да  спратност  објеката  на  поменутпм  парцелама  буде  П+2. На  
рцелама  3699/22 и  3699/23 предлажу  се  два  објекта  која  чиве  двојни  објекат, а  на  парцели  3699/24 
едлаже  се  слободностојеhи  објекат, сви  спратности  П+2. 

миеија  за  планове  делимично  прихвата  nримедбу, уз  образложење  дато  у  Извештају  
рађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

)имедба  број  4 

)дносилац: Гораи  Подлипец,Удида  Ра,цивоје  Лоле  Ђукића  бр.  2) 

имед6а  се  односи  на  парцеле  3704/19 као  и  парцела  3704/2 КО  Ветерник, и  улицу  Боре  Хаиауске. На  
ој  површикн  је  настањен  од  2007. годкне  и  сматра  да  у  претходних  13 годнна  се  никада  од  оближњих  
асника  парцела  није  појавила  никаква  иницијатива  цли  потреба  за  реализацијом  улице  (Боре  
науске) 

цртом  плаиа  се  пдаиира  одузимање  потпуне  површине  парцеле  3704/19, који  користи  као  економско  
риште  и  за  зелену  поврптину  у3 стамбени  објекат. 

редлаже  да  се  продужм  улица  Камендинска  преко  плаца  3711/11 До  парцеле  3711/12 (чиме  би  плац  
1 1/15 добио  излаз  на  саобраћајницу, а  потом  да  дуж  парцеле  3711/12 предвиђени  nvr---рене  ка  
цу  3709/2, чиме  би  парцела  3709/1 добила  излаз  на  пут. 

мисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  дато  у  ІІзвештају  обрађивача  о  
роведеном  јавном  увиду. 

имедба  број  5 

)дносиоци: Група  грађана  стаuари  удице  Павла  Вуисића, Јелена  Еабић  и  др.) 

uмедба  се  односи  на  плаиираву  улицу  Боре  Хаиауске , да  је  сувишна  и  да  се  не  плаиира  јер  би  
њнла  квалнтет  живота. 

мисија  за  планове  не  прихвата  лримедбу, уз  образложење  дато  у  Іlзвештају  обрађивача  о  
)оведеном  јавном  увиду. 

имедба  број  б  

дносилац: Милаика  Кечицки, 3ораиа  Радмиловића  бр.  2) 

тедба  се  одцосu на  парцеле  3698/1, 3698/2/2, 3698/31,3698/32, 3698/33 и  3698/48 КО  Ветерних. као  
nnanupaue улнцу  Боре  Ханауске , да  ако  сс  планира  Улида  Боре  Хаиауске , да  се  планира  само  До  

гце  Павла  Вујисића, а  не  до  Улице  Зораuа  Радмиловића. и  да  је  плалирана  улица  препшрока, да  је  
оњно  4м, а  не  ширина  регулације  плалиране  као  за  камионски  саобраћај . 

птсија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  дато  у  Извемтају  обрађивача  о  
оведеном  јавном  увиду. 



ПDиМеДба  број  7 

(подносилац: Ненад  Васињчалин, Новосадски  пуг  број  129) 

Примедба  се  односи  на  парцеле  3702/1 и  3702/3 КО  Ветерник  и  плалиралу  улиду  Боре  Ханауске, да  се  
не  плалира  Улица  Боре  Халауске, и  да  остале  постојеће  стање, јер  би  изгубили  зелеву  површину  и  воће. 

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

Примедба  број  8  

(подносилац: Жлвко  ВасијЂчалин , Новосадски  пут  број  13 1) 

Примедба  се  односи  на  парцеле  3701/15 КО  Ветерник  и  плалиралу  улицу  Боре  Ханауске, да  се  не  
плалира  Улица  Боре  Халауске, јер  има  поопривредно  газдинство  и  потрсбал  је  простор  за  паркирање  
мапіипа. 

КоМисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  дато  у  Извемтају  обрађивача  о  
спроведеном  јавномувиду . 

Пдб  број  9  

(подносиоци : група  грааиа  Никола  Јакшиh и  др. путем  пуномоћлика  адвокат  Пеђа  Добрковић) 

Прамедба  се  односи  на  парцеле  37698/17, 3698/65, 3705/21,3704/10, 3705/20, 3698/64 КО  Ветерник  и  
планиралу  уnuду  Боре  Халауске, да  се  не  плаиира  Улица  Боре  Халауске, јер  користе  лростор  за  
пословање, или  квалитетnuји  живот, и  да  не  постоји  потреба  за  том  улицом. 

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

Ппиие.пба  бnој  10  

(подносиоци : Група  грађала  Јаичић  Сава  и  др. пугем  пуломоћuика  Драгнце  Гостовић  Сомборац) 

Примедбом  се  предлаже  следеће: 

,,Наведеним  плалом  предвиђено  је  одузимање  целих  нли  делова  (Јанчић  Сава  пардеда  број  3692/48, 
К.О.Ветерник,Димитров  Слободал  парцсле  број  3698/5,3698/29, 3698/30,3698/67, К.О.Ветерник, 
Крешталица  Желимир  парцеле  број  3693/1, 3693/7 К.О.Встерник, Маливух  Давор  парцеле  број  3692/47 
К.О.Ветериик, Коларски  Живал  nарцела  број  3690/45 К.О.Ветерннк, Медuh Милош  парцеле  број  
3692/6, 3692/5, 3692/45, 3692/32 К.О.Ветернuк, ДОО  Рекорд  Ердеш  парцеле  број  3708/1, 3708/3, 3708/4 
К.О.Ветерник, ДОО  Југокомерција  Нови  Сад  nарцеле  број  3694/1, 3694, 3695/1 К.О.Ветерник, Бузаздин  
Зоран  парцеле  број  3690/49 К.О.Ветерник, DOO CARUЅO Нови  Сад, парцеле  број  3699/3, 3699/27, 
3700/43, 3700(44, 3700/7 К.О.Ветеркпк),а  које  су  власннштво  подносппаца  примсдби, све  ради  изградње  
сасбраћаје  ннфрастру-ктуре-бициклисти zп(е  стазе, и  да  се  ради  изтрадње  бицикјјилцче  пЗе  еруиЈи  
стамбено-пословnu објекат  на  парцели  број  3692/48 к.о.Ветерник, власништво  Јалчнћ  Саве. За  овај  



објекат  који  се  најпре  налазио  на  парцели  број  3692/3 К.ОВетерних,Јалчић  Сава  је  jonі  
11.09.1995.годинс  поднео  захтев  за  легализацију  ЈП  Завод  за  изградњу  града  дана  14.05.201&гдоине  
овај  оргаи  је  донео  делимичло  реілењс  о  озакоњењу, којим  је  озаконио  ііомоltни  објекат, а  у  односу  на  
захтев  за  озахоњење  предметног  породичnо-стамбеног  објекта  који  има  нето  

поврпјину  од  347,67 м2 и  бруто  површину  од  429,36 м2 бићс  одлучено  по  стицању  услова  за  реіпавање  
по  истом  захтеву  допунским  решењем . Имајући  у  виду  све  горе  наведено , јасно  је  да  се  раци  о  објеЈЕту  
који  је  уішсан  у  катастар  непокретности , за  који  је  још  1995.године  поднет  захтев  за  легализацију, који  
је  добио  урбанистичку  дозволујоіп  2002.године  на  основу  Регулацuоног  плана  Ветерничка  рампа, те  за  
који  ссјош  увек  води  nоступак  озахоњења  пред  Градском  управом  за  урбанизам  и  граевинске  послове  
Града  Новог  Сада. Незаконито  и  лротивно  Уставом  загаралтовавом  праву  на  мпмо  ужквање  uмовине  
сада  руіпити  објекат  који  има  бруто  површину  од  429 м2, који  је  у  постудку  озакоњења  и  који  има  
урбанистичку  дозволу  издату  на  основу  тада  важсћег  Регулационог  плала, само  зато  ппо  се  сада  тај  
lЈлаи  мења. 

Јавни  иитерес  не  може  постојати  јер  са  друге  страие  улице  Новосадски  пуг  постоји  бицихлистичка  
стаза, а  коловоз  има  по  3 саобраћајне  траке  у  оба  смера, па  није  јасно  шта  се  постшке  изградњом  још  
једне  бициклиствчке  стазе, на  уштрб  повреде  права  на  nмовину  бројних  власника  парцела  које  треба  да  
се  одузму  по  спорном  Нацрту  предметни  Нацрт  остане  на  снази  и  буде  спроведен, великв  број  
физичких  и  правиих  јјица  биће  оштећен, без  обзира  на  обавезу  државе  да  им  за  свахи  одузсти  
квадратни  метар  исплати  тржишву  вредност  истог, а  обзиром  да  ће  некима  бити  срушени  објекти, а  
некима  одузет  део  дворишта, онемогућен  пристуn објекту, остаhе  без  паркuнг  простора, без  простора  за  
истовар  робе  и  слично . Стога  је  неопходно  предметни  Надрт  потпуно  изменити  и  подносиоцнма  
прuмедби  не  одузимати  имовнну. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу , уз  образложсње  дато  у  Извсштају  
јађиача  о  с  овДиотІ  јавном  увнду. 

Примедба  број  11  

(подносилац : Далибор  Косијер , Стари  Бановци) 

Примедба  се  односн  на  парцеле  3696/2/ и  3697/3 КО  Ветерник  где  се  плалира  проширење  Новосадског  
пута  , да  се  не  планира  проширење  Новосадског  пута, јер  има  привредну  делатност  и  угрожава  
пословање  проширење . 

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

Примедба  број  12 

ј
(подносилац:RЕКОRD ЕRDЕ  дОО  Новн  Сад) 

Примедба  се  односи  на  парцелу  број  3708/4 и  3708/3 к.о. Ветерник, које  према  

Надрту  nnaua, планира  се  за  саобраћајну  поврпіину . Противе  се  одузимању-експропријацији  парцела  
3708/4 и  3708/3 к.о. Ветерник, које  парцеле  чине  власннпітво  подносноца  ове  примедбе , а  које  су  
неопходне  ради  обавњања  делатности  њиховог  предузећа  

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



1. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх. 

2. Радосав  Шћепаиовић, дипл.инж.аDх. 

3. Милал  Ковачевић, диіиинж.арх  

4. Иван  Бракочевић, дипл.инж.арх. 

5. Јасмина  Лазнћ, маст.инж.арх  

Примедба  бро  13  

(подносилац : Доо  кордун  ГРАДЊА  из  Руме) 

,,Овим  путем  захтевамо /МОЛИМО  да  се  измени  плаи  генералне  регулације  којим  би  на  парцели  број  
3698/75 К.О. Ветерник  била  дозвоњена  изградња  4 стамбене  јединице  ,како  је  и  било  дозвоњено  претходнпм  регулациош  планом. 

Комисија  за  плаиове  делимично  прихвата  примедбу, уз  образложепе  дато  у  Извепітају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Овај  Извештај  је  саставни  део  Записника  са  132. Седнице  Комисије  за  планове  од  27.05.2020. године. - 

Сходно  члапу  50. Закона  о  планирању  и  изградњи, Извемтај  се  доставл.а  обрађивачу  плана  на  надлежцо  поступање. 
Након  постулања  по  овом  Извемтају, обрађивач  іілана  ће  планскп  документ  доставити  надлежном  оргапу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доношења. 

ПРЕдСЕ 4ј  КОМиСИЈЕ  
7 

4иn Уц7  

Рдоња  дабетић, Диітл.инж.арх. 

В.Д. Начелника  

Градске  управе  за  баниам  и  џинске  послове  

Дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИсиЈЕ: 
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