
Предедтптца . 

На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службсни  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Предлога  плана  деталне  регулације  
подручја  јужно  од  градскс  главне  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  источно  од  Буковачког  
пута  у  Петроварадину , Скупнітина  Града  Новог  Сада  на  xxvі  седници  од  29. априла  
2022. године , доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  деталне  регулације  подручјајужно  од  градске  
главне  саобраћајницс  на  Алибеговцу , а  источно  од  Буковачког  пута  у  Петроварадину , пре  
излагања  на  јавни  увид  са  139. седнице  од  29.07.2021. године  и  Извештај  о  обавњеном  
јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  подручја  јужно  од  градске  главне  
саобраћајнице  на  Ллибеговцу , а  источно  од  Буковачког  пута  у  Петроварадину  са  167. 
седнице  Комисије  за  планове  од  03.02.2022. године. 

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

РЕГІУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-199/2021-1 
29. април  2022. године  
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На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Рспублике  Србиј&, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 
50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 

- Др. закон, 9/20 и  52/21) и  
члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХУІ  седници  од  29. априла  2022. године, 
доноси  

ПЛАН  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
НОДРУЧЈА  ЈУЖНО  од  ГЛАВНЕ  ГРАДСКЕ  САОБРАЋАЈНИЦЕ  НА  

АЛИБЕГОВЦУ , А  иСточно  од  БУКОВАЧКОГ  НУТА  У  ПЕТРОВАРАДИНУ  

увОд  

Планом  детањне  регулације  подручја  јужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  
Алибеговцу , а  источно  оД  Буковачког  пута  у  Петроварадину  (у  дањем  тексту : План), 
обухваћенје  просторјугоисточног  дела  Алибеговца, површине  око  56,96 ћа. 

Са  западне  стране, обухваћени  простор  је  наслоњен  на  породично  становање  уз  
Буковачки  пут. Северна  граница  обухваћеног  простора  наслања  се  на  трасу  примарне  
градске  саобраћајнице  којаје  планирана  у  продужетку  главне  мишелучке  саобраћајнице  и  
која  ћс  наставити  у  правцу  југоистока , до  државног  пута. Источна  граница  просторног  
обухвата  пресеца  простор  резервисан  за  развој  туристичко -спортско -рекреативних  
површина, од  којихје  значајан  део  у  границама  овог  плана. Јужна  граница  Плана  поклапа  
се  са  границом  грађевинског  подручја  града  Новог  Сада. 

Простор  у  обухвату  Плана  до  сада  није  био  предмет  детањне  разраде  
урбанистичким  плановима . доношењем  Плана  утврдиће  се  правила  коригпћења , уређења, 
грађења  и  заштите  простора  и  обезбедити  услови  да  се, у  пределу  који  је  последњих  
деценија  нападнут  бесправном  градњом , омогући  развој  руковођен  планским  параме-
трима. 

ТЕКСТУАЛНИ  дЕО  ПЛАНА  

L ОПШТИ  ДЕО  

1. ОСнОВ  ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНА  

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  детањне  регулације  подручја  
ју?кно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  источно  од  Буковачког  пута  у  
Петроварадину , коју  је  донела  је  Скупштина  Града  Новог  Сада  на  јУ  седници  од  15. 
октобра  2020. године  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  46/20). 

Плански  основ  за  израду  Плана  је  План  генералне  регулације  Алибеговца  са  
подручјем  за  породично  становање  на  југоистоку  Петроварадина  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  8/19), (у  дањем  тексту ; План  генералне  регулације ) којим  су  утврђене  
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претежне  намене  за  обухваћени  просТор . Према  Плану  генералне  регулације , обухваћени  
простор  намењује  се  туристичко -спортско-рекреативним  површинама  породичном  ста-
новању  у  оквиру  кога  су  предложене  зоне  за  развој  становања  са  већим  комфором  и  
саобраћајним  поврілинама . На  брду  Везирац  у  источном  делу  простора  налази  се  
споменик  којије  непокретно  културно  добро  од  изузетног  значаја . 

2. извод  из  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

Становање  

,,Породично  становање  подразумева  изградњу  једног  стамбеног  породичног  
објекта  на  парцели , спратности  до  П+1+Пк, са  приземним  помоћним  објектима, и  
максимално  3 етаже. С  обзиром  на  конфигурацију  терена, могућа  је, чак  и  пожењна  
употреба  сутерена  и  у  том  случају  је  дозволена  спратност  Су+П+Пк  

,,Објекти  могу  бити  слободностојећи , у  низу  или  двојни . Минимална  ширина  
уличног  фронтаје  12 м, уз  дозвоњену  толеранцију  до  10 %. 

,,Развијена  корисна  површина  породичног  објекта  на  парцели  не  сме  бити  већа  
од  480 м2  (нето) осим  у  просторним  целинама  које  су  опредењене  као  зоне  са  становањем  
вишег  комфора . 

Гаражирање  и  паркирањеје  искњучиво  у  оквиру  парцеле . 
Грађевинска  линија  се  утврђује  на  минимално  5 м  од  регулационе  линије. У  

складу  са  условима  на  терену, односно  конфигурацијом  земњишта , положај  објекта  може  
одступити  од  наведеног  правила. 

Постојећи  објекти  породичног  становања  могу  се  доградити 1 , дозвоњава  се  
њихова  промеиа  намене, као  и  изградња  помоћних  објеката, уз  поштовање  индекса  
заузетости  и  индекса  изграђености  парцеле. 

,,Смернице  за  уређење  и  грађење  за  просторе  јужно  од  градске  главне  
саобраћајнице  преко  Алибеговца  

Породични  стамбени  објекти  

За  породичне  стамбене  објекте : 
- минимална  величина  парцеле  за  слободностојеће  објекте  је  500 м2, а  за  двојне  

и  објекте  у  низу  300 м2; 
- максимална  величина  парцеле  се  не  ограничава ; 
- индекс  заузетости  је  максимално  30 %; 
- максималан  број  стамбених  или  пословнихјединица  по  објектује  2. 

,,У  приземњу  стамбених  објеката  или  у  осталим  објектима  на  парцели,  може  се  
обавњати  пословање  у  оквиру  делатности  из  области  трговине , услуга, сервиса  и  др.  које  
својим  радом  не  угрожавају  функцију  становања . Унутар  зоне  породичног  становања  

Под  доградњом  се  подразумева  извођсње  грађевинских  и  Других  радова  којима  се  изграђује  иови  
простор  ваИ  постојсћег  габарита  објекта, као  и  надзиђивање  објекта  тако  да  са  њим  чини  грађевинску , 
функционалву  илИ  ТСХНИЧК  ЦСЈІИну . 
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могуће  је  планирати  и  чисто  пословне  објекте, чија  дслатност  не  угрожава  становање  у  
смислу  буке, загађсња  ваздуха, повсћане  фреквенције  саобраћаја , нарујлавања  услова  
паркирања  и  сл., односно  делатности  чија  технологија  рада  и  обим  транслорта  који  
генериліу , не  утичу  негативно  на  остале  функције  у  окружењу . 

Услови  урсђења  и  грађења  објската  су  исти  као  за  породично  становање . 
Унутар  намене  породичног  становања  могућа  је  реализација  садржаја  као  што  

су: социјални  (гсронтолошки  центри , спсцијализовани  центри  за  рехабилитацију , домови  
пснзионера ), образовни  (предшколске  установе , школе) и  здравствене  установе, 
рекреативни  и  спортски  комллекси  и  површинс . 3а  планиране  садржаје  на  парцелама  
површине  до  2.000 м2  примењују  се  услови  уређења, грађсња  и  парцелације  за  зоне  
породичног  становања  уз  примену  норматива  за  одређену  делатност , док  је  за  парцеле  
поврілине  преко  2.000 м2, са  минималним  уличним  фронтом  од  20 м, обавезан  
урбанистички  прој  екат. 

Правила  за  израду  урбанисТгІчког  пројекта: 
- максимално  дозвоњен  индекс  заузстости  30 %; 
- максимална  спратност  објекатаје  Су+П+Пк  или  П+1+Пк. 

3а  сваку  појединачну  парцелу  на  којој  се  планира  изградња  објеката  било  које  
намене, а  која  се  налази  у  зони  терена  неловоњног  за  изградњу , (...) обавезно  је  извршити  
инжењерско -гсолошка  истраживања . 

Породично  становање  у  затвореним  стамбеним  комплексима  се  можс  
планирати  на  парцслама  чија  је  минимална  површина  1200 м2, где  је  могуће  остварити  
квалитетнијс  становање . За  организацију  оваквог  типа  становања  потребна  су  најмање  
четири  објекта  за  двострану  оријентацију , односно  три  за  једнострану  оријентацију . 
Основни  минимални  модул  (принадајућа  повріnина  комплекса  по  објекту ) при  
организацији  оваквог  становања  је  400 м2. Спратност  стамбених  објеката  у  овим  
компјіексима  је  максимално  П+1+Пк. Максимални  дозвоњени  индекс  заузетости  износи  
30%.  

3аврпіна  етажа  објската  може  бити  обликована  као  поткровње  са  косим  кровом  
комс  је  нагиб  кровних  равни  око  30°, али  су  могући  и  кровови  са  блажим  нагибима  или  
равни. 

У  оквиру  сваког  комnлекса  дефинисаће  се  парцеле  под  објектима  и  заједничко  
коришћење  слободних  делова  комплекса , са  интерним )  приступним  саобраћајницама , и  
уређсним  озслсњеним  просторима . 3а  комплекс  се  планира  урсђење  слободних  површина  
и  њихово  озелењавање , при  чему  се  препоручује  да  лоловина  слободног  простора  будс  
озелењена . 

Паркирање  или  гаражирање  возила  за  сопствене  потребе  мора  се  обезбедити  у  
оквиру  комплекса, према  нормативу  да  се  за  један  стан  обезбеди  једно  паркинг  место . 

3а  реализацију  ових  комплекса  планом  детањне  регулације  ће  се  утврдити  
обавсза  израде  урбанистичког  пројекта . 

,,3оне  становања  са  већим  комфором  
На  графичком  приказу  (...) предложене  су  зоне  које  се  у  поступку  израде  

планова  детањне  регулације  требају  преиспитати  и  проверити  као  могуће  стамбене  зоне  
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са  нестандардним  обликом  становања, односно , као  зоне  становања  са  већим  комфором  за  
које  се  утврђују  следећа  правила: 

- не  отраничава  се  максимална  величина  парцеле; 
- индекс  заузетостије  до  20 %; 
- максимална  развијена  корисна  nовршина  објекта  се  не  условњава; 
- дозволене  су  максималано  две  стамбенејединице ; 
- максимална  спратност  објектаје  П+1; 

на  парцели  је  могућа  изградња  других  објекта  као  засебних  или  као  анекс  
главном  објекту , у  функцији  гаражирања , затворених  спортско -рекреативних  садржаја, 
оставе  и  слично, а  искњучиво  су  приземне  спратности  

,,Туриетичко -спортско-рекреативне  ттовршине  

У  оквиру  ове  намене  планирају  се  садржаји  везани  за  спорт  и  рекреацију  у  
смислу  отворених  спортских  терена  и  мањих  објеката  на  комплексима  прожетим  зеленим  
површинама . 

Туристички  објекти  које  је  могуће  реализовати  на  овом  простору  су: хотели , 
смештајни  капацитети , угоститењски  објекти , етно-центри , конгресни  центри, објекти  
везани  за  вински  туризам  и  сл. 

Препоручује  се  да  минимална  величина  парцеле  буде  800 м2  за  постојеће  
парцеле, односно  1.500 м2  за  нове  парцеле  уз  толеранцију  10 %. 

Максимални  индекс  заузетости  је  30 %. 
Максимална  спратностје  до  П+2. 
У  оквиру  планираних  садржаја  могуће  је  формирати  једну  стамбену  јединицу  

максимум  150 м2  бруто  развијене  грађевинске  поврњине  која  се  може  градити  у  оквиру  
пословног  објекта  или  као  слободностојећи  објекат  (други  објекат  на  парцели ). 

Начин  реализација  стамбеног  објекта  утврдиће  се  плановима  деталне  
регулације , односно , не  условалава  се  изградњом  пословног  објекта. 

Грађевинска  линија  је  удањена  минимално  5 м  од  регулационе  линије , али  су  
могућа  и  другачија  решења  у  овисности  од  нотреба  и  специфичности  садржаја  и  
конкретних  услова  на  терену! 

Паркирање  и  гаражирање  возила  обавезно  је  обезбедити  на  парцели. 
За  комплексе  површине  преко  5.000 м2  планом  деталне  регулације  се  може  

условити  израда  урбанистичког  

,,Правила  обликовања  

Породични  стамбени  објекти  могу  се  пројектовати  са  косим  или  равним  кровом, 
уз  поштовање  максималних  урбанистичких  параметара! Коси  кровови  се  граде  без  
назитка  или  са  назитком  максималне  Еисине  0,9 м  од  међуспратне  конструкције , а  
простор  у  оквиру  волумена  крова  може  се  користити  као  таван  или  имати  другу  намену  
(становање , нословање ). Нагиб  кровних  равни  је  од  30 степени  на  више. Мансардни  
кровови  се  забрањују . Вертикални  кровни  прозори  се  не  планирају , осветјење  поткровла  
се  обезбеђује  лежећим  кровним  прозорима . 
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Поткровну  етажу  је  могуће  градити  као  класично  поткровње  под  косим  кровним  
равнима, са  назитком  или  као  повучену  етажу  пуне  спратне  висинс, са  равним  кроном  или  
косим  кровом  малог  натиба, скривеног  иза  атике! 

Равни  кровови  се  изводе  као  класични  равни  кровови  са  непроходном  или  
проходном  кровном  терасом  (могући  су  и  зелени  равни  кровови  са  земњаним  насипом  и  
засадом  ниске  вететације ) или  као  коси  кровови  малот  нагиба  (до  15 степени ) скривени  
иза  вертикалне  атике  тако  да  одају  утисак  равног  крова! 

При  материјализацији  фасада, сугерише  се  употреба  квалитетних  отпорних  и  
дуготрајних  материјала  (фасадна  опека, керамика, вештачки  камен, малтерисана  
фасада ,,.) у  комбинацији  са  природним  материјалима  (дрво, камен ..). 

Ограђивање  парцела  планира  се  транспарентним  оградама  у  комбинацији  са  
зеленилом . Пуни  делови  ограде  не  моту  прећи  висину  од  1 м. 

,,Објекти  ванстамбене  намене  могу  се  пројектовати  са  косим  или  равним  
крововима  или  крововима  нагиба  до  15°, скривеним  иза  вертикалне  атике. Коси  кровови  
су  без  назитка. Корисни  простор  у  волумену  крова  се  осветњава  кровним  лежећом  
прозорима  (вертикални  кровни  се  не  планирају  као  ни  мансардни  кровови ). 

Обликовање  објекта  ускладити  са  функцијом , користити  чисте  форме, без  
претераног  декорисања , модерног  израза  или  да  асоцира  на  традиционалну  градњу  и  
форме  из  окружења . 

Околина  објекта  мора  бити  уређена, са  доста  зеленила . 

,,3наменито  место  ,,Везирац  

На  локалитету  Везирац, на  простору  где  се  налази  споменик, културно  добро  од  
изузетног  значаја, могуће  је  формирање  комплекса  површине  око  2.500 м2  или  већег  у  
границама  заштићене  околине , у  оквиру  кога  би  се  планирали  и  други  објекти  у  функцији  
основне  намене  (објекат  Музеја  града  и  сл.). Садржаји  планираних  објеката  се  утврђују  у  
скпаду  са  потребама  Града  и  условима  надлежних  институција  (завод  за  заштиту  
споменика  културе  Града  Новог  Сада, Музеј  града  Новог  Сада  итд.). 

Препоручује  се  да  се  посебним  правилима  уређења  и  грађења  у  блоковима  
породичног  становања  и  туристичко -рекреативних  садржаја  у  непосредној  околини  
споменика, утврде  зоне  заштите  просторних  коридора  на  правцима  визура  према  
споменику . 

,,Инжењерско-геолошіи  услови  

Простор  плана  налази  се  на  десној  обали  дунава, на  лесној  заравни . Према  
литологпким  одликама  већи  део  терена  је  седимент  лесних  долина. Лес  је  преталожен , 
обогаћен  органским  материјама , стишњив. 

Земњипіте  је  је  типа  еутрично  смеђе  земњиште  (еутрични  камбисол ) и  чернозем  на  
лесу  и  лесоликим  седиментима -карбонатни  посмеђени . Према  типу  шумског  станигпта  
простор  припада  ксерофилним  шумама  храста, липе  ијавора. 

Према  инжењерско -геолошкој  карти, простор  обухваћен  планом  налази  се  на  
непромењеном  лесу, носивости  од  2,5 до  2 kg/см2  (могућа  градња  свих  врста  објеката, 
изузев  посебно  осетњивих  конструкција ). Мали  део  простора  припада  непогодном  терену  
чијаје  носивост  од  1,5 до  0,5 kglсм2. 
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Подручје  обухваћено  планом  спада  у  површине  са  средњим , повоњним  
сеизмогеолошким  условима  у  којима  не  треба  очекивати  појачане, секундарне  штетне  
ефекте  код  землотреса . Према  карти  сеизмичке  рејонизације  овај  простор  налази  се  у  
зони  осмог  степена  Mcѕ  скале. Због  утврђеног  степена  сеизмичности  не  препоручује  се  
фундирање  објската  у  више  нивоа, а  повоЈЂно  је  градити  објекте  мале  спратности  и  са  
еластичним  конструктивним  системима . 

з. опис  ГРАНИЦЕ  ОБУХВАТА  ПЛАНА  

Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  налази  сс  у  Катастарској  општини  (у  
даЈЂем  тексту: КО) Петроварадин  унутар  описане  границе. 

За  почетну  тачку  описа  границе  Плана  утврђена  је  тачка  на  пресеку  јужне  
регулационе  линије  планиране  саобраћајнице  (продужетак  главне  Мишелучке  
саобраћајнице ) и  северне  границе  парцеле  број  5278. даЈЂе, граница  у  правцу  запада  прати  
северну  границу  парцеле  број  5278 и  долази  до  југоисточне  планиране  регулационе  
линије  саобраћајнице , прати  исту  у  правцу  југозапада  до  пресека  са  јужном  границом  
парцеле  број  5287/3. Затим, граница  скреће  у  правцу  истока, прати  јужну  границу  парцеле  
број  5287/3, скреће  ка  југу  и  прати  западну  границу  парцела  бр. 5287/3, 5948/1, 5948/2, 

5949/1, 5949/2, 5950/1 и  5950/2. дале, граница  скреће  ка  истоку  пратију ?кну  ијугозападну  
границу  парцеле  број  5950/2, пресеца  парцелу  број  5956 претходно  описаним  правцем, 
скреће  кајугозападу  и  прати  западне  границе  парцела  бр. 5958/2, 5960/1, 5960/2, 5960/4, 
5959/2, 5960/3 и  5961. Затим  граница  скреће  ка  западу  прати  северну  границу  парцеле  
број  5962/1, долази  до  њене  западне  границе , скреће  ка  јуrу, прати  западну  границу  
парцела  бр. 5962/1 и  5962/2, долази  до  северне  границе  парцеле  број  5963/4, скреће  ка  
западу  и  прати  северну  границу  парцеле  број  5963/4. даЈЂе, граница  скреће  кајуrу  и  прати  
западну  границу  парцела  бр. 5963/4, 5963/1, 5963/3, 5937, 5933/2, 5933/1 и  5931/2 и  долази  
до  северне  границе  парцеле  број  5929, Затим  граница  скреће  ка  истоку  и  прати  јужну  
границу  парцеле  број  5931/2, долази  до  тромеђе  парцела  бр. 5931/2, 5929 и  5930/2, скреће  
ка  југу  и  прати  западну  границу  парцела  бр. 5930/2 и  5930/1, скреће  ка  истоку , прати  
северну  границу  парцеле  број  5923 и  долази  до  западне  границе  парцеле  број  5922. Од  ове  
тачке, граница  наставња  ка  југу  и  прати  западну  границу  парцела  бр. 5922 и  5921/3, 
долази  до  северне  границе  парцеле  број  5920/3, скреће  ка  западу  и  прати  северне  границе  
парцела  бр. 5920/3, 5912/4 и  5912/1. долази  до  тромеђе  парцела  бр. 5924/2, 5911 и  5912/1. 
од  ове  тачке  граница  скреће  ка  југозападу , прати  северозападну  границу  парцеле  број  
5912/1, пресеца  парцелу  број  5909 (атарски  пут) и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 5884, 
5909 и  5898, наставња  да  прати  северозападну  границу  парцеле  број  5898, пресеца  
парцелу  број  5882/2 претходно  описаним  правцем  и  долази  до  североисточне  планиране  
регулационе  линије  саобраћајнице . дање, граница  скреће  ка  југоистоку  и  прати  
североисточну  планирану  регулациону  линију  саобраћајнице , пресеца  парцелу  број  5888 
(атарски  пут), наставња  да  прати  претходно  оnисани  правац  и  долази  до  југозападне  
границе  nарцеле  број  5816/3. Затим  граница  прати  границу  грађевинског  подручја  града  
Новог  Сада  до  правца  повученог  управно  из  тромеђе  парцела  бр. 6632, 6658 и  5677. Од  те  
тачке  граница  пресеца  парцелу  број  6632 (атарски  пут) претходно  описаним  правцем  и  
долази  до  тромеђе  парцела  бр. 6632, 6658 и  5677. дање  граница  скреће  ка  северу , једним  
делом  прати  источну  границу  парцеле  број  6658, а  затим  прати  источну  планирану  
регулациону  линију  саобраћајнице  и  долази  до  јужне  границе  парцеле  број  5681, прати  
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исту, скреће  ка  северу  и  прати  источну  границу  парцела  бр. 5681, 5693 и  5700 и  долази  до  
четворомеђе  парцела  бр.  5700, 5701/2, 5702/1 и  6658. дање, граница  прати  источну  
границу  парцеле  број  6658 до  пресека  сајужном  границом  парцеле  број  5715, скреће  ка  
истоку, прати  југоисточну  границу  парцела  бр. 5715 и  5716 и  долази  до  тромеђе  парцела  
бр. 5716, 5713 и  6657. Од  ове  тачке, граница  пресеца  парцелу  број  6657 (атарски  пут) и  
долази  до  тромеђе  парцела  бр. 6657, 5648/2 и  5648/3, скреће  ка  истоку  и  прати  јужну  
границу  парцеле  број  5648/3 до  пресека  са  источном  планираном  регулационом  линијом  
саобраћајнице . Затим, граница  скреће  ка  сеЕеру, прати  источну  планирану  регулациону  
линију  саобраћајнице  и  долази  до  источне  границе  парцеле  број  6657, прати  исту, скреће  
ка  североистоку , прати  југоисточну  планирану  регулациону  линију  саобраћајнице  и  
долази  до  северне  планиране  регулационе  линије  саобраћајнице . Дале  граница  скреће  ка  
западу, прати  северну  планирану  регулациону  линију  саобраћајнице , скреће  кајугозападу , 
прати  северозападну  планирану  регулациону  линију  саобраћајнице  и  долази  до  јужне  
планиране  регулационе  линије  саобраћајнице , затим  граница  скреће  ка  северозападу  и  
пратијужну  планирану  регулациону  линију  саобраћајнице  и  долази  до  источне  планиране  
регулационе  линије  саобраћајнице . дање, граница  скреће  ка  северу  и  прати  источну  
планирану  регулациону  линију  саобраћајнице , долази  до  северне  планиране  регулационе  
линије  саобраћајнице , затим  граница  скреће  ка  западу, прати  северну  планирану  
регулациону  линију  саобраћајнице , екреће  ка  југу, прати  западну  планирану  регулациону  
линију  саобраћајнице  и  долази  до  јужне  планиране  регулационе  линије  саобраћајнице . Од  
ове  тачке  граница  скреће  ка  западу,  прати  јужну  планирану  регулациону  линију  
саобраћајнице  и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  Плана. 

Планомје  обухваћено  56,96 ћа. 

4. опис  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА  

Планом  обухваћени  простор  карактерише  благо  брежуњкаста  морфологија  
терена  у  чијем  средишту  се, на  највишим  котама  у  правцу  север-југ, простире  брдо  
Везирац . Ка  западним  деловима  обухвата  Плана, терен  се  неравномерно  спушта, некад  у  
виду  врло  стрмих  одсека, према  кориту  Буковачког  потока. Комплетан  простор  одликује  
неправилна  структура  блокова, мала  изграђеност  и  велики  проценат  поњопривредних  
површина, под  воћњацима , виноградима  и  повртларским  засадима. 

Постојеће  становање  је  породично , развијено  махом  у  западним  деловима  
простора  који  гравитирају  ка  Буковачком  путу, преовдадавајуће  спратности  П-П+Пк. 

Примарна  саобраћајница  на  обухваћеном  простору  је  продужетак  Улице  
Ширине  4, трасирана  у  правцу  север-југ, која  се  у  крајњем  југоисточном  делу  простора  
надовезује  на  Улицу  Ширине  6. Ову  саобраћајницу  са  мрежом  путева  источно  и  западно  
повезују  некатегорисани  атарски  путеви . На  целом  обухваћеном  подручју  саобраћајна  
инфраструктура  је  неразвијена, карактеришу  је  путеви  ширине  од  2,5 до  8 ш  који  су  само  
на  појединим  деловима  застрти  чврстом  коловозном  конструкцијом . 

Снабдевање  водом  није  решено  преко  градског  водоводног  система  већ  путем  
бушених  бунара, на  парцелама  корисника. 

Одвођење  отпадних  вода  решено  је  одвођењем  у  септичке  јаме  на  парцелама  
корисника, док  се  атмосферске  воде  гравитационо  сливају  према  Буковачком  потоку. 
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На  простору  у  обухвату  Плана  постоје  само  делимично  изграђене  инсталације  и  
објекти  електроенергетске , гасне  и  инфраструктуре  електронских  комуникација , те  је  
потребно  сукцесивно  іпирење  постојећих  и  изградња  нових  енергетских  инсталација . 

Преко  југозападног  дела  подручја  прелази  далековод  110 kV из  ТС  ,,Нови  Сад  
6 и  гасовод  средњег  притиска  за  Буковац  и  Сремске  Карловце . Око  далековода  и  
гасовода  дефинисани  су  заілтитни  појасеви  у  којима  је  изградња  објеката  ограничена  
условима  власника  инсталација . 

У  средишту  обухвата  Плана, на  уздигнутом  платоу, налази  се  знаменито  место  
са  спомен  обележјем  - културним  добром  од  изузетног  значаја . Споменик  је  

подигнут  1902. године  у  знак  сећања  на  Битку  код  Петроварадина  која  се  одиграла  
августа  1716. године. Претпоставња  се  да  је  на  овом  месту  био  поставњен  војни  штаб  
османске  војске , као  и  піатор  османског  везира, који  је  са  овог  уздигнутог  брега  пратио  
ток  битке  под  бедемима  Петроварадинске  тврђаве . Из  тог  разлога, непосредно  окружење  
споменикаје  заштићено  а  детална  археолошка  испитивања  терена  тек  следе. 

С  аспекта  носивости  тла  и  погодности  за  градњу , простор  обухваћен  Планом  
највећим  делом  налази  се  на  терену  који  је  погодан  за  изградњу . У  средишњем  и  
југозападном  делу  обухвата  Плана, на  терену  који  је  непогодан  за  изградњу , било  каква  
градња  условњенаје  претходним  геомеханичким  испитивањима  тла. 

11. ПЛАНСКИ  ДЕО  

1. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  

1.1. Подела  простора  на  просторне  целине  

Природне  одлике  терена, распоред  постојећих  садржаја  као  и  дистрибуција  
планираних  намена  на  обухваћеном  простору , детерминисали  су  оквире  две  просторне  
целине  - просторна  целина  1 и  просторна  іелина  2. 

Просторна  целива  1 

Обухвата  северне  делове  простора  (према  траси  планиране  главне  градске  
саобраћајнице  на  Алибеговцу ) и  западне  делове  (оријентисане  ка  долини  Буковачког  
потока) на  нижим  висинским  котама  и  са  преовлађујућом  наменом  породичног  
становања. 

Просторна  целина  2 

Налази  се  ујужном  и  источном  делу  простора, и  у  највећој  мери  намењенаје  за  
зоне  туризма, спорта  и  рекреације . У  геоморфолошком  смислу  карактерише  је  уздигнути  
гребен  који  се  пружа  у  правцу  север-југ  и  на  чијем  је  заравњеном  врху  знаменито  место  
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1.2. Намсна  земњишта  

С  обзиром  на  то  да  се  у  средишту  обухваћеног  простора  налази  локалитет  
Везирац , кондепцију  развоја  опредслило  је  настојање  да  се  природно  доминантан  положај  
локалитета  не  угрози  градњом  у  окружењу  и  да  се  реализацијом  Мсморијалног  комплекса  
Еитке  код  Петроварадина  омогући  обликовање  новог  просторног  репера  Фрушке  Горе. 
Концспција  просторног  развоја  утврђена  је  на  основу  правила  усмеравајућег  карактера  
дефинисаних  Планом  генералне  регулације , у  складу  са  конфигурацијом  Терена)  
постојсћом  парцелацијом  и  саобраћајном  мрежом  као  и  на  основу  анализе  
карактеристичних  просторних  потенцијала  и  ограничења . 

Планом  се  стимулише  развој  растресите  физичке  структуре  као  и  изградња  
објеката  мање  спратности , чиме  се  тежи  очувању  природних  квалитета  простора . 

Максимална  дозвоњена  спратност  у  намени  породичног  становања  је  Су+П+Пк  
док  се  максимална  величина  парцеле  не  ограничава. На  парцелама  веће  површине  
(минимално  1500 м2) могућа  је  реализација  породичног  становања  у  затвореним  
стамбеним  комплексима , уз  обавезну  разраду  урбанистичким  пројектом . 

У  зонама  са  наменом  породичног  становања  могуће  је  увођење  различитих  
ванстамбених  садржаја )  уз  услов  да  исти  не  ремете  основну  стамбену  намену  простора . 
дозвоњен  је  развој  пословних  делатности  као  и  реализација  социјалних , образовних , 
здравствених  или  рекреативно -спортских  садржаја, све  према  условима  уређења  и  
грађења  за  породичне  стамбене  објекте . У  овим  случајевима , за  парцеле  чија  површина  
прелази  2000 пі2  обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта. 

Јужни  и  источни  делови  обухвата  Плана  намењују  се  туристичко -спортско -
рекреативним  површинама  (углавном  у  оквирима  просторне  целине  2). У  овим  зонама  
могућ  је  развој  смештајно-угоститењских  делатности  различитог  нивоа  услуга, развој  
садржаја  културе  и  забаве , градња  објеката  за  спортске  намене  као  и  отворених  спортских  
терена. С  обзиром  на  карактеристикс  рењефа, простор  је  погодан  и  за  развој  различитих , 
још  увек  недовоњно  афирмисаних  садржаја  рекреације  и  спорта. 

У  оквирима  ове  намене  дозвоњенје  и  мали  удео  становања . 
Спратност  објеката  у  туристичко -спортско-рекреативној  намени  планира  се  у  

распону  од  Су+П+ПК  до  П+1+Пк, на  максимално  три  етаже. 
Правила  уређења  и  грађења  у  зонама  нестабилних  терена  утврђују  се  посебним  

условима . 
За  комплексе  веће  површине  у  туристичко -спортско -рекреативној  намени , на  

парцелама  површине  преко  4000 м2, обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта . 

У  југоисточним  деловима  нростора, у  зонама  заштите  енергетских  коридора, 
изградња  није  дозвоњена . 
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1.3. Планирани  капацитети  простора  

Под  претпоставком  да  ће  просечна  величина  парцеле  у  намени  породичног  
становања  имати  површину  800 м2, могуће  је  формирање  око  328 парцела. Уколико  се  
претпостави  да  ћс  сс  по  парцели  реализовати  просечно  1,5 стамбена  јсдиница, оквиран  
број  становника  који  могу  насслити  простор  у  намсни  породично  становањејс  1280. 

У  намени  туристичко -спортско-рскрсативних  површина, под  прстпоставком  да  
површина  парцсс  износи  просечно  2000 м2, могуће  је  формирањс  око  1 14 парцела  са  
истоветним  бројем  стамбенихјсдиница , које  нассава  оквирно  296 становника . 

С  обзиром  на  то  да  сс  подручје  планира  за  око  1600 становника , густина  
становања  на  обухваћеном  простору  износи  око  26 стlћа. 

1.4. Нумерички  показатењи  

Бруто  површина  грађсвинског  подручја  у  обухвату  Плана: 56,96 ha, 

Нето  површина  грађевинског  подручја  у  обухвату  Плана: 50,98 ћа. 

Табела: Биланс  површина  

НАМЕНА  површина  (ћа) проценат  (%) 

Површинс  
осталих  
намена  

Породично  становањс  26,21 46,02 

Туристичко -спортскорскрсативне  
површинс  22,82 40,06 

Површинс  осталих  намена  у  односу  на  бруто  поврхнину  грађевинског  подручја: 86,08 % 

Површинс  
јавие  
намсне  

Мсморијални комплекс Битке код  
Петроварадина  1,95 3,42 

Саобраћајне  површине  5,98 10,50 

Површинејавнс  намене  у  односу  на  бруто  површину  грађевинског  подручја: 13,92 % 

УКУПНА  ПОВРШШ-ІА  ГРАЂЕВИНСКОГ  
56,96 100 ПОДРУЧЈА  
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2. НЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРпЈИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  

Планом  су  утврђене  површине  јавне  намене . Од  ЦСЛИХ  И  делова  постојећих  
парцела  образоваће  се  парцеле  површина  јавне  намене, према  графичком  приказу  број  4 
,,План  регулације  површинајавне  намене  у  размери  1:25000. 

Поврілинејавне  намене  су: 

- саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр. 5729, 5807, 5809/3, 5888, 5914, 5922, 
5938, 5939, 5940, 5944, 5951, 6658 и  делови  парцела  бр. 5277/1, 5277/5, 5277/6, 5277/7, 
5278, 5287/1, 5287/4, 5287/5, 5287/6, 5288, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294/1, 5294/2, 5294/3, 
5295, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5329, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 
5646, 5647/2, 5647/3, 5647/4, 5648/3, 5677, 5678, 5679, 5680, 5681, 5693, 5700, 5716, 5717, 
5718, 5719, 5720/1, 5720/2, 5720/3, 5720/4, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725/1, 5725/2, 5725/3, 
5726/1, 5726/2, 5727, 5728, 5730/1, 5730/3, 5730/6, 5730/7, 5730/8, 5730/12, 5730/13, 
5730/14, 5731/1, 5731/3, 5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5742, 
5743, 5744, 5745, 5746, 5747, 5748, 5749/1, 5749/2, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756, 
5757/1, 5758/1, 5758/2, 5759, 5760/1, 5760/2, 5761, 5762, 5763, 5764/1, 5764/2, 5765, 5766/1, 
5766/2, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782/2, 5783, 5784, 5785, 
5786, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794/1, 5794/2, 5795/1, 5795/2, 5795/3, 5795/4, 
5796/1, 5796/2, 5796/3, 5796/4, 5796/5, 5796/6, 5797, 5798, 5799, 5800, 5801, 5802, 5803/1, 
5803/2, 5803/3, 5803/4, 5804, 5806, 5807, 5808, 5809/1, 5809/2, 5809/4, 5809/5, 5809/6, 
5809/8, 5810/2, 5813/1, 5882/2, 5885/1, 5885/2, 5885/3, 5885/4, 5885/5, 5886, 5889, 5890, 
5891/1, 5891/2, 5891/3, 5892, 5893/1, 5893/2, 5893/3, 5894, 5895/1, 5895/2, 5895/3, 5896, 
5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5912/1, 5912/2, 
5912/3, 5912/4, 5913, 5915, 5916, 5917, 5918/1, 5918/2, 5919, 5920/2, 5921/1, 5921/2, 5921/3, 
5930/1, 5930/2, 5931/1, 5931/2, 5932/1, 5932/2, 5933/1, 5933/2, 5937, 5941, 5942/1, 5942/2, 
5942/3, 5943, 5945, 5946, 5947, 5948/1, 5948/2, 5949/1, 5949/2, 5950/1, 5950/2, 5957/1, 
5958/1, 5958/2, 5959/1, 5959/2, 5959/3, 5960/1, 5960/2, 5960/3, 5961, 5962/1, 5962/2, 5963/1, 
5963/2, 5963/3, 5963/4, 6632, 6657; 

- меморијални  комплекс : целе  nарцеле  бр. 5774, 5775, 5776, 5782/1 и  делови  
парцела  бр. 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5780, 5782/2. 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  број  4 ,,План  регулације  површина  јавне  намене , важи  графички  
приказ . Планиране  регулационе  линије  дате  су  у  односу  на  границе  парцела  и  у  односу  на  
постој  еће  објекте. 0совине  саобраћајница  дефинисане  су  координатама  осовинских  
тачака  које  су  дате  на  графичком  приказу. 

2.1. План  нивелације  

lграђевинско  подручје  обухваћено  Планом  налази  се  на  надморској  висини  од  
128,40 м  до  19350 rn. Најнижи  део  терена  је  у  западном  делу  Плана, нагнутом  према  
Буковачком  путу, а  највиши  је  у  средишњем  делу, код  споменика  на  брду  Везирац . 
Планиране  саобраћајнице  су  прилагођене  терену  са  падовима  до  16,75 %. У  оквиру  датог  
нивелационог  репіења  дозвоњена  су  и  извесна  одстуnања, али  која  не  нарушавају  основну  
концепцИју  Плана. 
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Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи ; 

кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница ; 
-интерполована  кота; 
-нагиб  нивелете . 

3. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Приликом  израде  техничке  документације  за  линијске  инфраструктурне  објекте  
(саобраћајне  површине) и  комуналну  инфраструктуру  могућа  су  мања  одступања  од  
планираног  решења  приказаног  на  графичким  приказима  и  карактеристичним  попречним  
профилима  улица, уколико  орган  надлежан  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  поврпіина . 

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

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

3.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Примарну  сабирну  саобраћајницу  на  обухваћеном  простору  чини  пут  који  из  
правца  севера  (у  продужетку  Улице  Павла  Ристића) пресеца  средишњи  простор . дазве, 
ова  саобраћајница  прати  јужну  и  источну  границу  Плана, а  на  крајном  источном  делу  
повезанаје  са  Улицом  Ширине  6. Незваничан  назив  овог  путаје  пут  за  Везирац. 

У  правцу  истока, наведена  саобраћајница  повезана  је  са  Државним  путем  ІіA 
реда  ознаке  100 (Xopronі  - Суботица  Бачка  Топола  - Мали  Иђош  - Србобран  - Нови  
Сад  - Сремски  Карловци  - Инђија  - Стара  Пазова  - Београд) (у  дањем  тексту : државни  
пут  јјА-100). У  правцу  запада, некатегорисаним  саобраћајницама , обухваћен  простор  
повезан  је  са  општинским  путем  Нови  Сад  - Буковац  (Улица  Буковачки  пут). 

На  целом  подручју  саобраћајна  инфраструктура  је  неразвијена , а  карактеришу  
их  некатегорисани  путеви  ширине  2,5 до  8 м  који  су  у  појединим  деловима  са  чврстом  
коловозном  конструкциј  ом. 

На  обухваћеном  простору  не  постоје  изграђене  бициклистичке  стазе  и  тротоари . 
Возила  јавног  градског  превоза  путника  саобраћају  Буковачким  путем  (линија  број  64) и  
Улицом  Томе  Маретића  (линија  број  ЗБ  - ОШ  ,,Јован  Дучић  - Пуцкарош). Најближе  
стајалиште  на  Буковачком  путу  (,,Буковачки налази  се  на  приближно  250 м  
од  источне  границе  обухваћеног  простора , а  у  Улици  Томе  Маретића, на  приближно  500 
м  од  северне  границе  Плана. 
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На  планирано  саобраћајно  решење  утицала  је  конфигурација  терена, положај  
постојећих  атарских  путева, планирана  саобраћајна  мрежа  из  суседних  планских  
докумената , положај  парцела  и  планирана  намена. 

У  оквиру  саобраћајног  решења, уз  североисточну  границу  обухваћеног  
простора, преузета  је  траса  пута  главне  мишелучке  саобраћајнице  која  је  планирана  
плановима  вишег  реда  (ова  саобраћајница  повезује  планирани  булевар  кр03 Мишелук  са  
државним  путем  ІіA-100)! Ha ову  саобраћајницу  планирана  су  два  прикњучка  на  
међусобном  растојању  од  670 м. 

У  складу  са  конфигурацијом  терена  и  положајем  парцела, планиране  су  трасе  
нових  улица  (јавних  саобраћајних  површина ), које  се  претежно  ослањају  на  постојеће  
атарске  и  приступне  некатегорисане  нутеве! 

Планирана  ширина  појаса  регулације  примарне  саобраћајнице  на  овом  простору  
(тзв. пут  за  Везирац)је  12 м, а  у  оквиру  попречног  профила  налази  се  двосмерни  коловоз  
обострани  тротоари , заштитно  зеленило  и  подземна  и  надземна  комунална  
инфраструктура ! 

Планирану  секундарну  уличну  мрежу  чине  стамбене  и  приступне  улице, 
полречних  профила  ширине  од  8 м  ијавни  колски  пролази  (ширине  од  5 м). 

У  свим  стамбеним  и  приступним  улицама, планира  се  изградња  коловоза  
минималне  ширине  3,5 м. У  оквиру  колског  пролаза, планира  се  колско -пешачка  
саобраћајна  површина  минималне  ширине  З  м. 

Изузетl{о  је  могућа  изградња  нових  приватних  пролаза  мимо  планиране  уличне  
мреже, а  све  у  цињу  обезбеђења  приступа  постојећим  објектима  или  парцелама, који  
немају  директан  ковтакт  са  планираном  уличном  мрежом . Минимална  ширина  ових  
пролазаје  2,5 м  и  обавезноје  њихово  припајање  парцели  на  коју  се  приступа. 

Јавни  превоз  

Након  изградње  двосмерног  коловоза  у  улици  - тзв . путу  за  Везирац  омогућиће  
се  одвијање  аутобуског  (јавног) саобраћаја . Могућеје  извести  аутобуске  нише  на  местима  
где  то  просторни  и  саобраћајни  услови  дозвоњавају  иако  оне  нису  уцртане  на  графичким  
приказима . 

Бициклистички  и  пешачки  саобраћај  

У  оквиру  попречних  профила  улица  планирају  се  тротоари  обострано , или  
једнострано , у  зависности  од  ширине  улице  и  конфигурације  терена . 

У  оквиру  попречног  профила  Буковачког  пута, планираног  продужетка  главне  
мипіелучке  саобраћајнице  и  дуж  државног  пута  јјА-100 планиране  су  бициклистичке  
стазе, које  ће  корисгјицима  овог  вида  превоза  пружити  квалитетну  и  безбедну  саобраћајну  
везу  са  Петроварадином , Новим  Садом, Сремском  Каменицом  и  Сремским  Карловцима . 

Планом  се  оставња  могућност  изградње  тротоара  и  бициклистичких  стаза  иако  
ове  саобраћајне  површине  нису  уцртане  на  графичким  приказима  или  на  
карактеристичном  попречном  профилу . Услов  за  реализацију  је  да  су  испуњени  сви  
саобраћајни  услови  са  становишта  законске  регулативе  и  максимално  задржавање  и  
заштита  постојећег  квалитетног  дрвећа . 
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Паркираве  

Паркирање  и  гаражирање  путничких  возила  обезбеђује  се  на  парцели, изван  
јавних  површина  и  реализује  се  истовремено  са  основним  садржајем  на  парцели. 
Паркирање  возила  се  не  планира  у  оквиру  попречних  профила  улица. 

Нове  саобраћајнице  су  дефинисане  осовинским  тачкама  како  је  то  приказано  на  
графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  површина, саобраћаја , нивелације  и  
у  размери  1 :2500). На  овом  графичком  приказу  приказани  су  сви  технички  елементи  који  
дефинишу  саобраћајне  објекте  у  простору , а  самим  тим  и  услови  и  начини  за  приклучење  
нових  објеката  на  постојећу  и  планирану  мрежу  саобраћајница . 

3.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом  

Снабдевање  водом  биће  решено  преко  планиране  водоводне  мреже  која  ће  
функционисати  у  оквиру  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 

Непосредно  уз  северну  границу  Плана  постоји  доводник  воде  за  населе  
Сремски  Карловци  профила  fд  250 мм. 

Планирани  водоводни  систем  подењен  је  на  три  висинске  зоне  на  следећи  
начин: 

- ј  зона  снабдевања  водом  до  коте  терена  од  око  120 л  н.в., а  неравномерност  
потрошње  изравнаваће  се  из  резервоара са  котом  прелива  од  145 м  н.в. (међу  
зона  Петроварадин ); 

11 зона  снабдевања  водом  биће  од  коте  120 до  160 м  н.в., а  неравномерност  
потрошње  изравнаваће  се  из  резервоара  ,,Татарско  брдо  са  котом  прелива  од  1 87 іn н.в.; 

- 111 зона  снабдевања  водом  биће  од  коте  160 до  210 n н.в., а  неравномерност  
потрошње  изравнаваће  се  из  планираног  резервоара са  котом  од  204 м  н.в, 

Прецизна  подела  зона  водоснабдевања  у  оквиру  простора  обухваћеног  Планом, 
дефинисаће  се  кроз  израду  пројектно  техничке  документације . 

Секундарна  водоводна  мрежа  профила  fд  100 rnm изградиће  се  у  свим  
постојећим  и  планираним  улицама  где  то  околна  намена  простора  захтева, повезаће  се  на  
примарну  мрежу  и  својим  капацитетом  задовоњиће  потребе  за  водом  будућих  корисника . 

У  југозападном  делу  простора  обухваћеног  Планом, налази  се  терен  нелогодан  
за  изградњу  са  аспекта  носивости . Приликом  израде  пројектно  техничке  документације  за  
изградњу  водоводне  мреже  потребно  је  посебну  пажњу  посветити  условима  изградње  и  
касније  експлоатације  водоводне  мреже, а  у  цињу  превенције  и  елиминације  погоршања  
карактеристика  носивости  терена . 

За  потребе  заливања  и  одржавања  зеленила, омогућава  се  изградња  заливних  
система  са  захватањем  воде  из  подземних  водоносних  слојева . 

Положај  постојеће  и  планиране  водоводне  мреже  приказан  је  на  графичком  
приказу  број  5 ,,План  водне  инфраструктуре  у  размери  1:2500. 
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Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  решено  преко  планиране  
канализационе  меже  сепаратног  типа! 

На  обухваћеном  простору  нема  изграђене  канализационе  мреже. 
Отпадне  воде  биће  оријентисане  ка  канализационом  систему  насења  

Петроварадин . 
Канализациона  мрежа  отпадних  вода  биће  профила  О  250 mrn u изградиће  се  у  

свим  постојећим  и  планираним  улицама  где  то  намена  околног  простора  захтева . 
до  изградње  планиране  канализационе  мреже  отпадних  вода, исте  ће  се  

одводити  у  водонепропусне  септичке  јаме  на  парцелама  корисника. Септичку  јаму  
поставити  минимум  З  гп  од  границе  парцеле . Посебно  се  инсистира  на  водонепропусности  
како  би  се  спречило  загађење  подземних  водоносних  слојева  и  нарушавање  стабилности  
терена . 

Канализациони  систем  је  тако  поставлен  да  омогућава  гравитационо  одвођење  
отпадних  вода  са  целокупног  простора. Планом  се  оставња  могућност  реализације  црпних  
станица  отпадних  вода  у  колико  се  ипак  укаже  потреба  за  тим. Црпну  станицу  
реализовати  у  регулацији  улице  као  подземни  објекат, шахтног  типа. 

Атмосферске  воде  ће  се  преко  отворене  или  зацевњене  уличне  канализационе  
мреже  одводити  делом  према  Буковачком  потоку, а  делом  према  дунаву, а  све  у  складу  са  
хидрауличким  и  просторним  могућностима  и  ограничењима . 

У  југозападном  делу  простора  обухваћеног  Планом , налази  се  терен  непогодан  
за  изградњу  са  аспекта  носивости . Приликом  израде  пројектно  техничке  документације  за  
изградњу  канализационе  мреже  потребно  је  посебну  пажњу  посветити  условима  изградње  
и  касније  експлоатације  канализационе  мреже, а  у  цињу  превенције  и  елиминације  
погоргпања  карактеристика  носивости  терена. 

Положај  постојеће  и  планиране  канализационе  мреже  приказан  је  на  графичком  
приказу  број  5 ,,План  водне у  размери  1:2500. 

3.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система . Основни  објекат  за  снабдевање  биће  трансформаторска  
станица  (у  далем  тексту : ТС) 110/20 kV ,,Нови  Сад  б  која  се  налази  североисточно  од  
подручја  Плана. Из  ТС  ,,Нови  Сад  б  ће  полазити  20 kV мрежа  до  ТС  20/0,4 kV, a од  ових  
ТС  ће  полазити  мрежајавног  осветења  и  нисконапонска  0,4 kV мрежа  до  објеката, чиме  
ће  се  обезбедити  квалитетно  и  поуздано  снабдевање  електричном  енергијом  свих  
потрошача  на  подручју . 

до  планираних  објеката  потребно  је  изградити  прикњучке  од  постојеће  или  
нове  мреже, као  и  потребан  број  ТС. Осим  планираних  ТС  које  су  приказане  на  
графичком  приказу  број  б  ,,План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  
комуникација  у  размери  1:2500, нове  ТС  ће  се  градити  као  слободностојећи  објекти  на  
парцелама  свих  намена, према  потребама  и  у  складу  са  важећом  законском  и  техничком  
регулативом . Нове  ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  објеката, у  приземлу  објекта . Свим  ТС  
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потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  піирине  минимално  З  м  ради  обезбеђења  
интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . Не  планира  се  изградња  нових  ТС  на  угловима  
парцела  које  се  налазе  уз  раскрснице  саобраћајница , осим  у  изузетним  случајевима  (ако  је  
парцела  за  ТС  Еећ  формирана  или  ако  не  постоје  друге  просторно-техничке  могућности ). 

На  просторима  планиране  изградње  потребно  је  изградити  и  инсталацију  јавног  
осветлења . У  попречним  профилима  свих  саобраћајница  планирани  су  независни  
коридори  за  пролаз  електроенергетских  каблова . 

Постојећу  надземну  и  подземну  мрежу  која  је  изграђена  на  осталом  
грађевинском  землишту  потребно  је  изместити  и  изградити  у  оквиру  постојећих  и  
планираних  регулација  улица. Нисконапонску  надземну  мрежу  је  потребно  изградити  
подземно  где  технички  услови  то  дозвоњавају , а  где  то  није  технички  изводјиво  може  се  
задржати  и  реконструисати  постојећа , односно  градити  нова  надземна  мрежа. 

Преко  подручја  прелази  траса  110 kV далековода  који  је  у  власништву  
Акционарског  друштва  ,,Електромрежа  Србије  Београд  (у  дањем  тексту: ЕМС  АД): 110 

kV број  104/6 ТС  ,,Инђија  ТС  ,,Нови  Сад  6 

Према  условима  прибавленим  од  ЕМС  АД, у  обухвату  Плана, као  и  у  
непосредној  близини  обухвата  Плана  није  планирана  изградња  електроенергетске  
инфраструктуре  која  би  била  у  власниіптву  ЕМС  АД. 

У  случају  градње  у  заштитном  појасу  далековода  потребна  је  нретходна  
сагласност  ЕМС  АД, при  чему  ваке  следећи  услови: 

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

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

Претходно  наведени  услови  важе  приликом  израде: 

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

- елабората  утицаја  далековода  на  потенцијално  планиране  објекте  од  
електропроводног  материјала ; овај  утицај  на  цевоводе, у  зависности  од  населености  
подручја , потребно  је  анализирати  на  максималној  удањености  до  1000 м  од  осе  
далековода ; 

- елабората  утицаја  далековода  на  телекомуникационе  водове  (не  треба  ако  су  
у  питању  оптички  каблови ); овај  утицај , у  зависности  од  специфичгје  отпорности  тла  и  
насењености  подручја , потребно  је  анализирати  на  максималној  удањености  До  3000 м  од  
осе  далековода  у  случају  градње  телекомуникационих  водова. 

У  близини  далековода , а  ван  запјтитног  појаса, потребно  је  размотрити  
могућност  градње  планираних  објеката  у  зависности  од  индуктивног  утицаја  на: 
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потенцијалне  планиране  објекте  оД  електропроводног  материјала  и  
потенцијалне  планиране  телекомуникационе  водове  (ово  није  неопходно  ако  

се  користе  оптички  каблови). 

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

У  случају  градње  линијских  објеката  од  електропроводног  материјала  
(цевоводи, гасоводи , нафтоводи , бакарни  ТК  каблови , енергетски  каблови  са  металним  
плаштом  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  1 Електромрежама  СрбијеАд . 

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

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

- приступи  склапању  Уговора  о  лословно-техничкој  сарадњи  ради  регулисања  
међусобних  права  и  обавеза  између  ЕМС  Ад  и  свих  релевантних  правних  субјеката  у  
реализацији  пројекта  адаптације  или  реконструкције  далековода; 

- о  трошку  Инвеститора  планираних  објеката  потребно  је  да  се  уради  техничка  
документација  за  адаптацију  или  реконструкцију  и  достави  ЕМС  Ад  на  сагласност ; 

- о  троnіку  Инвеститора  планираних  објеката, евентуална  адаптација  или  
реконструкција  далековода  (односно  отклањање  свих  колизија  констатованих  
Елаборатом ) изврши  пре  почетка  било  каквих  радова  на  планираним  објектима  у  
непосредној  близини  далековода; 

- пре  почетка  било  каквих  радова  у  близини  далековода  о  томе  обавесте  
представници  ЕМС  Ад. 

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

Снабдевање  топлотном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  градског  
гасификационог  система  и  локалних  топлотних  извора . 

Основни  објекат  за  снабдевање  из  гасификационог  система  биће  Главна  мерно-
регулациона  станица  (ГМРС) ,,Мипіелук  која  ће  се  реконструисати  и  постати  мерно-
регулациона  станица  (МРС). Преко  подручја  прелази  и  огранак  гасовода  МГ-02 
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Госпођинци—Беочин  за  Буковац  и  Сремске  Карловце  који  је  npeіnao на  ни)ки  радни  
притисак  (до  16 bar). У  заштитном  појасу  овог  гасовода  није  дозвоњена  изградња  
објеката . 

од  реконструисане  Мрс ће  се  градити  дистрибутивна  мрежа, у  
регулацијама  постојећих  и  планираних  саобраћајница . Снабдевање  је  могуће  и  из  другог  
правца, из  постојеће  гасне  мреже  Петроварадина . У  сдучају  захтева  за  већим  количинама  
топлотне  енергије  (код  туристичко -спортско-рекреативних  и  пословних  садр)каја) могућа  
је  изградња  гасовода  притиска  до  16 bar u сопствених  МрС  на  парцелама  корисника! Сви  
будући  објекти  имаће  могућност  приклучења  у  гасификациони  систем, као  и  могућност  
снабдевања  из  локалних  топлотних  извора  који  не  утичу  на  загађење  животне  средиие! 

Обновњиви  извори  енергије  

На  овом  подручју  постоји  могућност  примене  и  употребе  обновњивих  извора  
енергије . 

Соларна  енергија  

Пасивни  соларни  системи  

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

Аіпивни  соларни  системи  

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

- постојећи  и  планирани  објекти  на  кровним  површинама  и  фасадама  објекага, 
где  просторно-технички  услови  то  дозвоњавају ; 

- површине  јавне  намене  - на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  
потребе  видео-надзора  (у  регулацијама  улица, на  комуналним  површинама , у  оквиру  
дечјнх  игралишта  и  спортских  терена), за  осветњење  рекламних  паноа  и  билборда, за  
саобраћајне  знакове  и  сигнализацију , на  елементима  урбаног  мобилијара  (надстрешнице  
за  клупе, аутобуска  стајалишта  и  сл.); 

- објекти  саобраћајне  инфраструктуре као  пратећи  садржај  дозволава  се  
поставњање  фотонапонских  панела  за  потребе  осветњења , сигнализације  и  видео-надзора  
путева; 

- повріпине  осталих  намена  - на  надстрешницама  за  паркинге  у  оквиру  
пословних  и  стамбених  комплекса , тако  да  не  пређе  50 % укупне  паркинг-површине, док  
остатак  паркинг-простора  треба  да  има  природну  заштиту  високим  зеленилом . 
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(Хидро) Геотсрмална  снергија  

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставњати  у  сВрху  загревања  и!или  
хлађења  објската. Ако  сс  поставњају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, могу  сс  
поставњати  искњучиво  на  парцсли  инвсститора , удањене  од  мсђе  или  суседног  објекта  
најмањс  З  м. У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  лица), потребно  је  прибавити  
сагласност  надлежног  органа. Обавезно  је  извести  упојне  бунаре! Није  дозвоњено  
упупітање  воде  у  канализациони  систем  или  изливање  на  отворене  поврпіине . 

Енсргија  биомасе  

Енергија  биомасе  можс  се  искористити  за  снабдевање  топлотном  енергијом  
објеката  коришћењем  брикета , пелета  и  других  производа  од  биомасе  као  енергената  у  
локалним  тогјлотним  изворима. 

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

3.4. Мере  енергетске  ефикасности  изградње  

Ради  повећања  енергетске  ефикасности , приликом  пројектовања , изградње  и  
касније  експлоатације  објеката , као  и  приликом  опремања  енергетском  инфраструктуром , 
лотребно  је  примнити  следеће  iмере: 

приликом  пројектовања  водити  рачуна  о  облику, nоложају  и  повоњној  
оријентацији  објеката, као  и  о  утицају  ветра  на  локацији ; 
користити  класичне  и  савремене  термоизолационе  материјале  приликом  
изградње  објеката  (полистирени , минералне  вуне, полиуретани , комбиновани  
материјали , дрво, трска  и  др!); 
у  инсталацијама  освет.њења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  
декоративне  расвете  употреб.њавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела; 
користити  nасивне  соларне  системе  (стакленици , масивни  зидови, Тромб-
Мишелов  зид, термосифонски  колектор  итд.); 

- поставњати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  тоnлотне  колекторе ) као  
фасадне  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозвоњавају ; 
размотрити  могућност  поставњања  кровних  вртова  и  зелених  фасада, као  и  
коришћење  атмосферских  и  отпадних  вода; 

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

- nоставзати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  на  јавним  и  осталим  
површинама  предвиђеним  за  паркирање  возила. 

Објекти  високоградње  морају  бити  пројектовани , изграђени , коришћени  и  
одржавани  на  начин  којим  се  обезбеђују  прописана  енергетска  својства . Ова  својства  се  
утврђују  издавањем  сертификата  о  енергетским  својствима  који  чини  саставни  део  
техничке  документације  која  се  nрилаже  уз  захтев  за  издавање  употребне  дозволе . 
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3.5. Електронске  коМугІикације  
Обухваћено  подручје  ће  бити  комплетно  приклучен0 на  системе  електронских  

комуникација . 
Планира  се  осавремењавање  система  електронских  комуникација  у  цињу  

пружања  нових  сервиса  корисницима ! Планира  се  и  дале  поставњање  мултисервисних  
платформи  и  друге  опреме  у  уличНиМ  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. 
Нови  приступни  чворови  градиће  се  када  постојећа  инфраструктура  не  буде  могла  да  
задоволи  потребе  корисника. Улични  кабинети  се  могу  поставлати  на  осталом  
землишту , у  објектима  и  на  јавној  површини , у  регулацијама  постојећих  и  планираних  
саобраћајница , на  местима  проласка  телекомуникационих  водова  и  где  постоје  просторне  
и  техничке  могућности . 

Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  u Wі-Fі  приступних  тачака, као  и  
поставњање  система  за  видео-надзор, у  оквиру  регуладија  повріпина  јавне  намене  (на  
стубовима  јавне  расвете, семафорима , рекламним  паноима  и  сл.) и  у  оквиру  осталих  
површина  (на  објектима). 

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

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

Подручје  локрива  емисиона  станица  Црвени  чот, са  координатама : 
Е19°421 40.02 N45°091 03.961 . 

На  подручју  постоји  радио-релејни  коридор  Телеком  Србија  а.д. Београд . На  
правцу  радио-релејних  коридора  није  дозвоњена  изградња  објеката, односно  nотребно  је  
обезбедити  оптичку  видњивост  између  две  радио-релејне  станице . 

Планира  се  потпуна  nокривеност  овог  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  
свих  надлежних  оператера . 

На  подручју  је  могуће  поставњати  системе  мобилне  телефоније  и  осталих  
електронских  комуникација  уз  поштовање  следећих  услова: 

- антенски  системи  и  базне  станице  могу  се  поставњати  на  кровне  и  горње  
фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  објеката, односно  
скупштине  станара; 

- антенски  системи  мобилне  телефоније , као  и  осталих  електронских  
комуникација , могу  се  поставњати  на  антенске  стубове  на  парцелама  намењеним  
сnортско-рекреативним  садржајима  и  зеленилу  уз  обавезну  сагласност  власника ; базне  
станице  поставЈЂати  у  поджју  стуба, уз  изградњу  оптичког  приводног  кабла  до  базне  
станице ; 

- антенске  системе  поставњати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничких  
преnорука  из  ове  области, као  и  препорука  светске  здравствене  организације ; 

- уколико  се  у  близини  налазе  стубови , односно  локације  других  оператера , 
размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 
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- обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система, а  посебно  утицај  на  оближње  објекте  становања  који  сс  
налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  антенски  систем ; 

- за  поставњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишзњсње  надлежне  
управе. 

4. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  
Зелене  површине  у  оквиру  планског  подручја  су  карактеристичне  за  цело  

подручје  Фрушке  горе. Билке  које  чине  састојине  на  овом  нодручју  су  претежно  шумске  
врсте  китњака, букве, липе, граба, степска  и  ливадска  вегетација . Ове  бињке  су  
карактсристичне  и  по  томе  што  учвршћују  земѕњиште  односно  спречавају  одроне  и  
клизишта . Потребно  је  у  што  већој  мери  сачувати  постојећи  бињни  фонд  и  унапредити  
новим  садницама . 

У  зонама  породичног  становања, предлаже  се  озелењавање  у  слободном  или  
геометријском  стилу . У  оквирима  овс  намене, избор  садног  материјала  треба  да  буде  
претежно  од  аутохтоних  (са  подручја  Балкана ), а  у  мањој  мери  од  алохтонох  врста  
билака. Предлаже  се  уређење  зелених  површина  употребом  украсних  форми  дрвећа, 
жбуња  као  и  повијуша . Однос  лишћара  и  четинара  треба  да  буде  70:30 %. Такође, могућа  
је  и  садња  воћарских , повртларских  сорти  као  и  подизање  винограда. 

Минимални  проценат  под  озелењеним  површинама  у  намени  породичвог  
становањаје  30 %. 

Зелене  површине  у  туристичко -спортско -рекреативној  намени  су  у  функцији  
пасивне  и  активне  рекреације . Потребно  је  у  што  всћој  мери  сачувати  и  редовним  мерама  
неге  одржавати  постојсћи  бињни  фонд  као  и  обновити  зелени  фонд  новим  садницама . 
Предлаже  се  уређење  мањих  спортских  терена, у  складу  са  нагибом  и  приступачношћу  
терсна. Пожењно  је  поставѕњање  информативних  и  едукативних  пунктова . Сугерише  се  и  
уређење  карактеристичних  тачака  за  видиковце . Уређсње  зелених  површина  треба  да  
прати  природне  одлике  зеленила  на  Фрушкој  гори . Главне  објекте  у  складу  са  наменом , 
потребно  је  нагласити  поставком  украсног  дрвећа  и  шибња  као  и  садњом  цветних  
површина . Садња  бињака  треба  да  буде  претежно  од  аутохтоних  врста, у  мањој  мери  од  
алохтоних. Однос  лишћара  и  четинара  трсба  да  буде  70:30 %. Потребно  јс  уређење  
урбаним  мобилијаром  (канте, клупс, расвета .. .слично). Предлаже  се  поставка  дечијих  
игралишта  на  различитим  локацијама , за  различите  староспи  доби  децс. Предлаже  се  
уређење  кровних  вртова  у  зависности  од  намсне  и  функције  објекта, као  и  вертикално  
озелењавање . 

Површина  парцеле  под  зеленилом  износи  минимално  40 %. Високо  зеленило  
обавезноје  на  минимално  60 % укупне  зелене  површине . 

У  окружењу  спомсника  на  брду  Везирац  за  које  је  покренут  поступак  
утврђивања  степена  заштите , потребно  је  у  што  већој  мери  сачувати  постојећи  бињни  
фонд  и  допунити  га  новим  садницама . Урсђење  зелених  површина  у  оквиру  будућсг  
меморијалног  комплекса  потребно  је  да  буде  у  геометријском  стилу  (наглашавање  
главних  објеката, подизање  алеја  и  слично ). Потребно  је  користити  претежно  аутохтоне  
врсте  бињака. Однос  садње  лишћара  и  четинара  треба  да  буде  70 :30 %. 
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У  окВиру  меморијазіног  комплскса  прсдлаже  се  поставњање  дечијег  игралишта  
за  различите  старосне  доби  деце . Потребно  јс  уређење  простора  урбаним  мобилијаром  
(кантс, клупе, расвета ...) а  могуће  је  и  поставњање  чесме. Минимална  поврілина  
комплекса  под  зеленилом  је  50 %. 

У  окВиру  саобраћајница  нема  услова  за  поставку  дрвореда . Препоручује  се  
озелењавање  паркинг-места  на  парцели . 

Забрањна  је  садња  високог  и  средњег  растиња  испод  енергетског  коридора . 
дозвоњава  се  садња  поњопривредних  култура . 

5. МЕРЕ  И  услоВи  ОЧУВАЊА  ПРИРОДНИХ  И  кулТуРНих  ДОБАРА  

5.1. Мере  очувања  природ iіих  добара  

Увидом  у  Регистар  заштићених  добара  који  води  Покрајински  завод  за  заштиту  
природе , утврђено  је  да  на  подручју  у  обухвату  Плана  нема  заштићених  природних  
добара . 

Међутим, простор  обухваћен  Планом  налази  се  у  заштитној  зони  Националног  
парка  ,,Фрушка  гора  који  је  заштићен  Законом  о  националним  парковима  (,,Службени  
гласник  РС  бр.  84/15 и  95/1 8 - др. закон). Такође , Планом  обухваћен  простор  налази  се  у  
непосредној  близини  Специјалног  резервата  природе  ,,Ковињско  петроварадински  рит , 
који  је  на  основу  Уредбе  о  проглашењу  Специјалног  резервата  природе  ,,Ковињско  - 
петроварадински  рит  (,,Службени  гласник  РС  број  44/1 1) ставњен  под  заштиту  као  
подручје  І  категорије , односно  од  изузетног  значаја . 

Мере  заштите  геолошког  и  палеонтолошког  наслеђа  

Мере  заштите  геолошког  и  палеонтолошког  наслеђа  утврђене  су  одредбом  
члана  99. Закона  о  заштити  природе  (,,Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 88/10, 9/10 - 
исправка , 14/16, 95/18 - др. закон  и  71/21), којом  је  прописана  обавеза  извођача  
радова /налазача  на  простору  Плана  да  пронађена  геолошка  и  палеонтолошка  документа  
(фосили , минерали , кристали  и  др.)  која  би  могла  представњати  заштићену  природну  
вредност, пријави  надлежном  министарству  у  року  од  осам  дана  од  дана  проналаска  и  
предузме  мере  заштите  од  уништења, оштећивања  или  крађе. 

5.2. Мере  очувања  културних  добара  

Мере  заштите  непокретних  културних  добара  и  њихових  заштићених  околина  
утврђене  су  Законом  о  културним  добрима  (,,Службени  гласник  РС , бр!  71/94, 5211 1 - др. 
закони , 99/11 - др. закон, 6/20 - др. закон  и  35/21 

- др. закон). 
Завод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, заједно  са  надлежном  

градском  слу)кбом  и  корисником  стара  се  о  културним  добрима  прописујући  
конзерваторскорестаураторске  услове  за  предузимање  мера  техничке  заштите . Након  
добијених  услова, пре  почетка  земњаних  радова, инвеститор  се  обавезује  на  пријав-
њивање  истих  надлежној  служби  заштите  ради  обезбеђења  конзерваторско  археолошког  
надзора  као  и  на  исходовање  сагласности  на  техничку  документацију . 
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Увидом  у  регистар  заштићених  културних  добара, утврђено  је  да  се  унутар  
границе  Плана  налази  културно  добро: знаменито  место  од  изузетног  значаја  - ,,Споменик  
на  брду између  Петроварадина  и  Буковца  (Решење  Покрајинског  завода  за  
заштиту  споменика  културе, Петроварадин  број  116/68 из  1968. године, Одлука  о  
утврђивању  за  непокретно  културно  добро  од  изузетног  значаја  - Место  битке  код  
Петроварадина  1716. г. (,,Службени  гласник  Рс , 

 број  16/90)). 

Спомен  обележје  подигнуто  је  према  пројекту  архитекте  Хермана  Болеа  1902. 
године, у  спомен  Еитке  код  Петроварадина  која  се  на  том  простору  одиграла  1716. године . 
Споменик  се  налази  на  катастарској  парцели  број  5774 КО  Петроварадин . 

У  току  је  процедура  за  утврђивање  заштићене  околине  и  мера  заіптите  
знаменитог  места  којом  су  обухваћене  следеће  катастарске  парцеле  у  КО  Петроварадин : 

- парцеле  бр. 5773 и  5774, у  државној  својини ; 
- парцеле  бр. 5771, 5772, 5775, 5776, 5782/1 и  5782/2, у  приватној  својини ; 
- део  парцеле  број  5780, наспрам  катастарских  парцела  бр.  5782/1 и  5782/2, у  

приватној  својини. 

За  простор  обухваћен  Планом, у  документацији  надлежног  Завода  за  заштиту  
споменика  културе  Града  Новог  Сада  забележени  су  подаци  о  постојању  археолошких  
налазишта  и  остатака  материјалне  културс  из  неолита, античког  и  средњовековног  
периода. На  основу  рекогносцирања  терена, пријава  случајних  налаза  и  историјских  
nисаних  извора, у  другој  половини  20. века, стручна  служба  Музеја  Града  Новог  Сада  
такођеје  регистровалаје  овај  локалитет. 

Услови  чувања , коришћења  и  утврђене  мсре  заштите  

3а  споменик  на  брду  Везирац  прописани  су  следећи  услови: 

очување  изворног  изгледа  свих  конструктивних  и  декоративних  елемената, 
стилских  карактеристика , оригиналних  материјала  и  функционалних  
карактеристика ; 

- ажурно  праћсње  стања  и  одржавање  знаменитог  места  и  његове  заштићене  
околине; 
редовно  кошење  траве, уклањање  корова  и  вегетације  која  угрожава  знаменито  
место ; 

- забрана  свих  радова  који  могу  нарушити  амбијенталне  и  споменичке  вредности  
знаменитог  места; 

- забрана  сађења  високе  вегетације  и  пошумавања  на  катастарској  парцели  број  
5775 и  делу  парцеле  5780 КО  Петроварадин ; 

- забрана  одлагања, складиштења  и  депоновања  отпадних  и  опасних  материја. 
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за  уређење  простора  за  потребе  развоја  меморијалног  комплекса  неопходно  је  
спровођење  урбанистичко -архитектонског  конкурса, у  складу  са  мерама  заштите  које  
утврђује  надлежни  завод. 

доминантне  обрисе  и  обронке  падина  максимално  штитити  од  нове  стамбене  и  
друге  изградње . Култивиране  аграрне  површине , као  и  површине  под  шумом  очувати  од  
изградње  у  највећој  могућој  мери, те  усмеравати  изградњу  објеката  интерполацијама  
унутар  већ  изграђених  простора. 

Архитектуру  нових  објеката  базирати  на  наслеђеним  формама  и  њиховој  
савременој  интерпретацији , вреднујући  поднебле  и  традиционалне  начине  градње, те  
примењене  грађевинске  материјале . 

Уколико  се  приликом  земњаних  радова  на  подручју  у  обухвату  Плана  наиђе  на  
археолошко  налазиште  или  предмете, радове  је  потребно  зауставити  без  одлагања, валазе  
оставити  у  положају  у  коме  су  пронађени  и  о  свему  обавестити  3авод  за  заштиту  
споменика  културе  Града  Новог  Сада, у  складу  са  чланом  109. 3акона  о  културним  
добрима. 

б. МЕРЕ  И  услови  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

6.1. Инжењерско -геолошки  и  природни  услови  
Према  инжењерско -геолошкој  карти, на  обухваћеном  подручју  заступњеве  су  

следеће  категорије  терена  према  погодности  за  градњу : 
- терен  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозволено  оптерећење  износи  2,5- 

2 кglсм2; могућа  градња  свих  врста  објеката, изузев  посебно  осетњивих  конструкција ); 
- терен  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозволено  оптерећење  износи  

1,5-О,5 кglсм2; могућа  градња  лаких  објеката, неосетњивих  на  слегање). 
Према  литолонЈкој  класификацији , Планом  обухваћен  простор  сачињен  је  од  

непромењеног  леса. 

Педолошка  струіпура  

3аступњени  типови  землишта  на  простору  у  обухвату  Плана  су: 

- рендзина  на  лесу  и  лесоликим  седиментима , 
- чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седиментима  - карбонатни , посмеђени  и  
- чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седиментима  - еродиран . 

Сеизмичке  карактеристике  

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

Према  карти  сеизмичке  рејонизације  Србије  подручје  града  Новог  Сада  налази  
се  у  зони  осмог  степена  MCѕ  скале . 
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Климатске  карактеристике  

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

Временска  расподела  падавина  се  карактеригпе  са  два  максимума: јули  72,8 
мм/м2  и  децембар  58,5 ммlм2 , и  два  минимума : март  35,3 мм!м2  и  септембар  33,4 
ммlм2, при  чему  је  укупна  сума  воде  од  падавина  593 мм!м2. 

Релативна  влажност  ваздуха  се  креће  у  распону  од  60 до  80 % током  целе  
године. 

Најчешћи  ветар  је  из  југоисточног  и  северозападног  правца! Остали  правци  
ветра  нису  посебо  значајни . Јачина  ветра  се  креће  између  0,81 и  1,31 mlѕ. 

6.2. Услови  и  мсре  заштите  и  унапређења  животне  средине  

Мере  заштите  животне  средине  спроводиће  се  у  складу  са  3аконом  о  заштити  
животне  средине  (,,Службени  гласник  Рс , бр. 135/04, 36/09, 36/09 др. закон, 72/09 - др! 
закон, 43/1 1 УС, 14/16, 76/18, 98/18 др.  закон  и  95/18 - др. закон ) и  другим  прописима  
из  ове  области . 

На  простору  у  обухвату  Плана, намену  површина  треба  усагласити  са  
својствима  земњишта  са  аспекта  погодности  и  носивости  за  изградњу . 

Делатности  на  планираним  просторима  које  ће  се  одвијати  на  парцелама  
породичног  становања , треба  да  задовоње  еколошке  и  функционалне  критеријуме , како  
би  се  спречио  сваки  вид  загађивања  ваздуха, вода  и  тла. 

На  простору  у  обухвату  Плана, забрањена  је  изградња  објеката  који  неповоњно  
утичу  на  ваздух , воде, земњиште  и  шуме, изгледом, прекомерном  буком  или  могућношћу  
да  на  други  начин  наруше  вредности  карактера  предела, природне  и  остале  вредности  
подручја, а  посебно  амбијенталне  вредности  насења, геоморфолошких  формација  и  
станишта  бињака  и  животиња  (нпр. индустријски  објекти, складишта /стоваришта  и  др. 
објекти ). 

3а  све  пројекте  који  се  планирају  у  границама  Плана  сагледаће  се  потреба  
покретања  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину , у  складу  са  3аконом  о  процени  
утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  
утврђивању  Листе  nројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  
се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС,,, број  
114/08). 

Мере  заштите  ваздуха  

На  простору  у  обухвату  Плана  није  успоставњен  мониторинг  квалитета  ваздуха, 
нити  се  региструју  загађивачи  ваздуха. 

Одр)кавањем  постојеће  квалитетне  вегетације  и  повећањем  површина  под  
шумама, планирањем  зелених  површина  дуж  nостојећих  и  новопланираних  еаобра—
ћајница, планирањем  спортско -рекреативних  површина  задржаће  се  изузетно  повоњни  
микроклиматски  услови  обухваћеног  простора . Планирањем  бициклистичких  стаза  



26 

смањиће  се  интензитет  моторизованог  саобраћаја , шТо  ће  допринети  поболшању  
квалитета  ваздуха . 

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

Праћење  и  контрола  квалитета  ваздуха  у  обухвату  ГЈлана, обавлаће  се  у  складу  
са  Законом  о  заштити  ваздуха  (,,Службени  гласник  рс , бр. 36/09, 10/13 и  26/21 - др. 
закон), Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  
гласник бр. 11/10, 75/10 и  63/13) и  другим  подзаконским  актима. 

Заштита, ујіапређење  и  управлање  квалитетом  вода  

Простор  у  обухвату  Плана  нема  изграђену  канализациону  мрежу  па  се  отпадне  
воде  одводе  у  септичке  јаме  на  парцелама  корисника . Основне  мере  заштите  вода  биће  
остварене  изградњом  канализационе  мреже, чиме  ће  се  спречити  досадашње  интензивно  
загађење  животне  средине  настало  упуштањем  комуналних  отпадних  вода  у  подземле . 

Заштита  вода  оствариће  се  нрименом  одговарајућих  мера  уз  уважавање  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. 67/11, 48/12 и  1/16), 
- Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  

подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  
број  50/12), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  
супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,службени  
гласник  рС , 

 бр  24/14). 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  надстрешница , кровних  и  чистих  бетонских  
површина  и  технолооке  воде  (расхладне  и  сл.) које  задоволавају  квалитет  11 класе  воде, 
могу  се  без  пречишћавања  одвести  у  отворени  канал, путни  јарак, зелене  површине , ригол  
путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије! 

Санитарно -фекалне  отпадне  воде  могу  се  испуштати  у  јавну  канализациону  
мрежу, према  условима  надлежногјавног  комуналпог  предузећа. Као  привремено  решење  
до  изградње  канализационе  мреже, предвидети  изградњу  водонепропусне  септичке  јаме, 
одговарајуће  запремине , без  упијајућег  бунара , коју  ће  редовно  празнити  надлежнојавно  
комуііално  предузеће . 

За  атмосферске  воде  са  потенцијално  зауњених  и  запрланих  површина  
предвиђа  се  пред  третман  на  сепаратору  ула  и  таложнику  пре  упуштања  у  реципијенте . 

Мере  заштите  землишта  

На  простору  у  обухвату  Плана  неопходно  је  обезбедити  заштиту  тла  од  ерозије  
и  деградације  применом  одговарајућих  биолошких  и  техничких  мера. 
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Примена  концепта  органске  поњопривреде , који  искњучује  конвенционалне  
методе  употребе  хемијских  средстава  заштите  и  агротехничких  мера  у  поњопривреди  
значајно  ће  допринети  заштити  земњишта  од  загађивања . 

Проблем  постојећег  решавања  отпадних  вода  које  се  упуштају  у  подземње  
решити  изградњом  канализације  отпадних  и  атмосферских  вода, уколико  не  постоји  
могућност  прикњучења  на  канализациону  мрежу, одвођење  отпадних  вода  решити  преко  
водонепропусне  септичке  јаме  на  парцели  корисника. 

3аштитно  зеленило  са  истовремено  естетском  и  рекреативном  функцијом  треба  
формирати  на  просторима  непогодним  за  изградњу , на  падинама  са  нагибом  терена  на  
којима  се  не  може  реализовати  основна  намена. 

Једна  од  мера  заштите  зем.њишта  јесте  и  спречавање  одлагања  отпада  на  места  
која  нису  намењена  за  ту  намену  планирањем  адекватног  простора  за  одлагање  отпада, 
чиме  ће  се  спречити  настајање  дивњих  депонија . 

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

Мере  заштите  од  буісе  

Афирмација  бициклистичких  и  пешачких  стаза  имаће  позитиван  утицај  на  
животну  средину  обухваћеног  простора. Изградња  нових  саобраћајница  незнатно  ће  
повећати  ниво  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  )кивотној  средини  у  складу  са  3аконом  о  заштити  од  буке  у  животној  
средини  (,,Службени  гласник  РС , бр.  36/09 и  88/10) предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  
отклањање  негативног  утицаја  буке  на  животну  средину . 

Мере  управњања  отпадом  

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  ускладити  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 , бр. 92/10 и  77/21), Правилником  о  условима  и  начину  
сакупЈвања , транспорта , складиштења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  
сировина  или  за  добијање  енергије  (,,Службени  гласник  РС , број  98/10), односно  са  свим  
прописима  који  ретулишу  ову  област, 

Одржавање  чистоће  на  територији  Града  Новог  Сада  уређује  се  Одлуком  о  
одржавању  чистоће  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  25/10, 37/10 - исправка , 3/1 1 
исправка, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19) и  Одлуком  о  уређивању  и  одржавању  

депоније  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр! 6/03, 47/06 - др. одлука  и  3/14). 
Број, врста  посуде , места  и  технички  услови  за  поставњање  посуда  на  јавним  

површинама  на  територији  Града  Новог  Сада  утврђују  се  Правилником  о  условима  за  
поставњање  посуда  за  сакупњање  отпада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 19/11 и  
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7/14), којим  је  утврђегјо  да  број  потребних  посуда  у  режиму  уклањања  отпада  једном  
неделно , за  индивидуални  тип  становања  износи : одједан  до  четири  члана  домаћинства  - 
једна  пластична  канта  запремине  од  120 1, 4 до  седам  чланова  домаћинства две  
пласти t-тне  канте  запремине  од  20 ј  и  за  више  од  седам  чланова , три  пластичне  канте  
запремине  од  120 1. 

Заштита  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  

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

Поред  радиоактивних  супстанци , за  које  се  зна  у  којој  мери  могу  бити  ілтетне, 
треба  водити  рачуна  и  о  другим  нерадиоактивним  материјалима  који  зраче  и  у  извесној  
мери  могу  бити  штетни, што  се  односи  на  готово  све  грађевинске  материјале  који  се  
користе . 

Потенцијални  извори  зрачења  су: извори  нискофреквентног  електромагнетског  
пола, 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  поставлају  у  зонама  повећане  осетњивости , 
природно  зрачење  радиоактивних  материјала , радон , поједини  грађевински  материјали  и  
др . 

Ради  заштите  становнипітва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  успоставити  
систематску  контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине . 

Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 

- евидентирање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  
зрачењима; 
обезбеђивање  организационих , техничких , финанскијских  и  других  услова  
за  спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења ; 
вођење  евидснције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  и  др. 

7. МЕРЕ  И  услови  ЗАШТИТЕ  од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  И  
ДРУГИХНЕСРЕЋА  

Мере  заштите  од  елементарних  јјепогода  

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

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

Сілањање  њуди, материјалііих  и  културних  добара  

Мере  заштите  становништва  од  елементарних  непогода  и  других  несрећа  
подразумевају  обезбеђење  могућности  склањања  становништва , материјалних  и  
културних  добара  планирањем  склоништа  и  других  заштитних  објеката . Осим  планирања  
објеката  за  склањање , мере  заштите  подразумевају  и  услове  прилагођавања  постојећих  
објеката  погодних  за  заштиту  (комуналних  објеката, подземне  саобраћајне  
инфраструктуре  и  др.), њихово  одржавање  и  правила  експлоатације . 

На  простору  у  обухвату  Плана  нема  постојећихјавних  склоништа . 
При  изградњи  нових  објеката, просторије  испод  нивоа  терена  потребно  је  

додатно  ојачати  и  прилагодити  склањању , према  условима  надлежног  министарства , у  
складу  са  прописима. 

Пожелно  је  да  се  склоништа  користе  двонаменски , нај6оле  као  гараже  или  
складишни  простори . 

Мере  заштите  од  зем.њотреса  

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

Мере  заштите  од  пожара  

Заілтита  од  пожара  и  експлозија  обезбеђује  се  погодним  распоредом  
појединачних  објеката  (њиховом  међусобном  удаленошћу ), обавезом  коришћења  
незапаливих  материјала  за  њихову  градњу, одговарајућом  противпожарном  хидрантском  
мрежом, проходпошћу  терена  (обезбеђењем  приступа  и  пролаза  ка  свим  објектима  за  
ватрогасна  возила), обезбеђењем  могућности  евакуисања  и  спасавања  луди  а  све  у  складу  
са  Законом  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр.  111/09, 20/15, 87/18 и  87/18 

др. закони ), Законом  о  запаливим  и  горивим  течностима  и  запаливим  гасовима  
(,,Службени  гласник  РС , број  54/1 5), Правилником  о  техничким  нормативима  за  
инсталације  хидрантске  мреже  за  гашење  пожара  (,,Службени  гласник  РС , број  3/18), 
Правилником  о  техничким  нормативима  за  заштиту  од  пожара  стамбених  и  пословних  
објеката  и  објекатајавне  намене  (,,Службени  гласник  РС , број  22/19) и  Правилником  о  
техничким  нормативима  за  приступне  путеве, окретнице  и  уређене  платое  за  ватрогасна  
возила  у  близини  објекта  повећаног  ризика  од  пожара  (,,Службени  лист  СРЈ , број  8/95) 
као  и  другим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

У  складу  са  чл. 33-35. Закона  о  заштити  од  пожара, инвеститор  мора  прибавгіти  
сагласност  на  техничку  документацију  од  Министарства  унутрашњих  послова  Србије , 
Сектора  за  ванредне  ситуације , Оделење  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду . 
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На  осНову  чл, 54 3акоиа  о  планирању  и  изградњи , надлежни  орган  је  дужан  да  у  
процедури  издавања  локацисјких  услова, за  објекте  који  су  обухваћени  планским  
документом , прибави  услове  у  погледу  мера  заштите  од  пожара  и  експлозија , када  објекти  
садрже  запаливе  и  гориве  течНости , запаиве  гасове  и  експлозивне  материје  од  
Министарства  унутрашњих  послова  (управе  и  оделења  у  саставу  Сектора  за  ванредне  
ситуације ). 

Мере  заштите  од  удара  грома  

3аштита  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изградњом  громобранске  
инсталације , која  ће  бити  правилно  распоређена  и  правилно  уземлена . 

8. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

Парцелациј  а  или  препарцелациј  а  постој  ећих  катастарских  парцела, обавезна  ј  е  у  
случају  утврђивања  нових  регулационих  ширина  улица. Такође , обавезнаје  и  када  се  нове  
грађевинске  парцеле  формирају  на  основу  правила  уређења  и  грађења . 

Припајање  две  или  више  катастарских  парцела  обавезно  је  у  случају  када  својим  
обликом , површином  или  ширином  уличног  фронта, парцеле  не  задовоЈЂавају  
критеријуме  за  уређење  или  изградњу  планираних  садржаја . 

Свака  грађевинска  парцела  мора  имати  приступ  јавној  саобраћајној  површини  а  
минимална  ширина  фронта  утврђенаје  Планом , сходно  предвиђеној  намени . 

У  случају  потребе  за  формирањем  грађевинске  парцеле , постојећа  парцела  у  
средишту  блока  која  нема  излаз  на  јавну  саобраћајну  површину  може  се  припојити  
суседној  парцели  која  има  излаз. 

да  би  постојећа  парцела  без  излаза  на  јавну  саобраћајну  површину  била  
грађевинска , могуће  је  и  обједињавање  те  парцеле  са  делом  суседне  парцеле  који  има  
приступјавној  саобраћајној  поврінини . У  том  случају, ширина  приступног  коридора  као  и  
ширина  уличног  фронта  износе  минимално  2,5 м  а  парцела  суседа  од  које  се  површина  
одузима , не  може  остати  мања  од  минималне  површине  прописане  Планом  за  предвиђену  
намену . 

Одступања  од  правила  толерисаће  се  у  случајевима  када  постојеће  парцеле  које  
се  налазе  у  средишту  блока, на  крају  уличног  низа  односно  пролаза, немају  минимално  
утврђену  ширину  фронта  парцеле. У  овим  случајевима  минимална  ширина  приступа  
парцелије  5 м. 

Толеранција  код  Планом  утврђених  правила  за  формирање  нових  грађевинских  
парцелаје  10 %. 

Реализација  подрумске  етаже  дозволена  је  на  парцелама  свих  намена , уколико  
то  услови  на  терену  допуштају . 

Постојећи  легално  изграђени  објекти  као  и  објекти  који  су  легализовани , 
односно  озакоњени , задржавају  се! доградња  ових  објеката  у  хоризонталном  и  
вертикалном  габариту  дозвоњена  је  до  максималних  параметара  дефинисаних  Планом , 
према  одговарајућој  намени . Уколико  су  ови  објекти  својим  габаритом  премашили  
параметре  утврђене  Планом, доградња  и  надоградња  истих  није  дозвоњена . Могућа  је  
њихова  реконструкција , адаптација  и  санација . 
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Грађевинска  линија  утврђује  се  на  минимално  5 м  од  регулационе  линије . 
Уколико  услови  на  терену  то  захтевају , могућа  су  одступања  од  наведеног  

правила  и  прилагођавање  лоложаја  конкретног  објекта  положају  реализованих  објеката  у  
окружењу  (конфигурација  терена, заштини  појасеви  енергетских  коридора  и  слично ). 

Објекти  се  граде  на  удалености  минимално  1,5 м  од  једне  и  2,5 м  од  друге  
(наспрамне ) границе  парцеле  и  на  минимално  4 м  удалености  од  изведеног  суседног  
објекта. 

У  северном  и  североисточном  делу  Планом  обухваћеног  простора, на  парцелама  
које  се  својим  задњим  деловима  директно  ослањају  на  регулацију  будуће  главне  градске  
саобраћајнице  на  Алибеговцу , грађевинска  линија  се  утврђује  на  минимално  10 м  
удалености  од  регуладије  ове  саобраћајнице . делове  парцела  оријентисане  ка  овој  
саобраћајници  потребно  је  озеленити  високом  вегетацијом , што  би  у  крајњем  исходу  
допринело  формирању  заштитног  појаса  зеленила  и  амортизовању  негативних  ефеката  
саобраћајног  загађења. У  овом  појасу , садња  полопривредних  култура  се  не  планира . 

Ограђивање  парцеле  планира  се  применом  транспарентних , пуних  - озиданих  
или  зелених  ограда  (ограда  од  садног  материјала ), односно  њиховим  комбиновањем . 
Озидани  делови  ограде  могу  бити  високи  максимално  Q9 м. Укупна  висина  ограде, 
озиданог  и  транспарентног  дела  заједно , не  треба  да  прелази  1,8 м. Транспарентне  ограде  
око  спортских  терена  могу  бити  веће  висине, према  нормативима  за  конкретан  спорт  
(ограде  од  поцинковане  жичане  мреже  на  челичној  потконструкцији ). 

Обавезан  проценат  зелених  површина  на  парцели  дефинисан  је  у  оделку  4. 
ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА, у  складу  са  конкретном  наменом! 

Паркирање  или  гаражирање  возила  мора  се  обезбедити  на  сопственој  парцели  и  
изван  јавних  саобраћајних  површина, према  нормативу  да  се  за  сваку  стамбену  јединицу  
обезбеди  минимално  једно  паркинг-место. Код  реализације  пословних  садр?каја, потребан  
паркинг-простор  обезбеђује  се  према  условима  дефинисаним  у  подтачки  8.4.1. Услови  за  
грађење  саобраћајних  површина. 

За  сваку  појединачну  парцелу  у  зони  терена  неповолног  за  изградњу  на  којој  се  
планира  изградња  објекта  било  које  намене , као  и  за  парцелу  која  је  изграђена  а  која  се  
налази  у  зони  терена  неповолног  за  изградњу , обавезно  је  извршити  инжењерско -
геолошка  истраживања  (зона  је  приказана  на  графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  
повріпина , саобраћаја , нивеладије  и  регулације  у  размери  1:2500). 

Не  планира  се  изградња  објеката  у  заштитним  појасевима  електроенергетских  
коридора . Израдња  је  дозволена  само  уз  претходну  сагласност  надлежног  предузећа  
(ЕМС  Ад), према  условима  датим  у  оделку  3. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ , пододелак  
3.3. Енергетска  инфраструктура , део  Снабдевање  електричном  енергијом  и  подтачки  
8.4.3. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација , део  
Услови  за  изградњу  у  близини  далековода  і  10 kV. 

У  заштитној  зони  енергетског  коридора  садња  дрвећа  или  воћака  није  
дозвоњена . 

У  заштитном  коридору  гасовода  није  дозволена  изградња  објеката . 
На  подручју  Плана  нису  дозволене  делатности  чији  капацитети , технологија  

рада  и  неопходан  обим  транспорта  угрожавају  основне  населске  функције  (намену  
становања  односно  туристичко -спортско-рекреативну  намену). Ако  се  на  грађевинској  
парцели  планирају  пословни  објекти , делатност  не  сме  угрожавати  окружење  у  смислу  
буке , загађсња  ваздуха , Боде  ИЛИ  тла, повећања  фреквснцијс  саобраћаја  као  ни  у  смислу  



нарушавања  услова  паркирања  на  јавним  саобраћајним  површинама . Није  дозвоњено  
подизање  садржаја  као  што  су  грађаре , складишта , веће  радионице  које  производе  буку  
(браварски , ковачки, заваривачки  радови), аутоотпади , столарске  радионице , ауто-
сервиси, перионице , лакирнице , радионице  за  ливење , бојење, пескарење, дробЈЂење  или  
паковање  трађевинских  материјала , кречане, грађаре , шпедиције , делатности  рециклаже  и  
слично . 

Нису  дозвоњени  објекти  за  које  се  ради  или  за  које  се  може  захтевати  процена  
утицаја  на  животну  средину , а  за  које  се  у  прописаној  процедури  не  обезбеди  сагласј iост  
надлежног  органа  за  послове  зањтите  животне  средине. 

Остала  правила , која  нису  дефинисана  овим  планом  и  нису  у  супротности  са  
њим, примењују  се  према  Правилнику  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  
изградњу  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  22/15), део  Општа  правила  за  изградњу  за  
појединачне  зоне, тачка  5. Општа  правила  за  изградњу  у  зони  ретких  насења  и  породичне  
градње! 

8.1. Посебна  правила  урсђења  и  грађења  по  плаііираііим  іјамегјама  

8.1.1. Нородично  стаііовање  

Породично  становање  подразумева  изградњу  једног  стамбеног  породичног  
објекта  на  парцели, спратности  до  Су+П+Пк  (са  максимално  три  корисне  етаже). 

Изградња  објекта  спратности  Су+П+1 могућа  је  уз  обавезно  повлачење  првог  
спрата . У  том  случају , хоризонтални  габарит  првог  спрата  повлачи  се  за  минимално  1,5 
м  у  односу  на  раван  две  или  випіе  фасада  приземња . Уколико  је  парцела  на  нагнутом  
терену, сугерише  се  повлачење  првог  спрата  у  деловима  који  су  оријентисани  према  
падинама . Повучени  први  спрат  покрива  се  равним  кровом  или  плитким  косим  кровом  
који  се  заклања  иза  атике. 

Минимална  величина  парцеле  у  намени  породичног  становањаје  600 м2. 
Максимална  величина  парцеле  није  ограничена . 
Минимална  ширина  уличног  фронтаје  12 м. 
Максимални  индекс  заузетости  парцелеје  30 %. 
Развијена  корисна  површина  свих  објеката  изграђених  на  парцели  износи  

максимално  480 м2  (нето). 
Објекти  се  планирају  као  слободностојећи . 

На  стрмим  терснима , сутерен  објекта  могуће  је  користити  као  стамбени  или  
пословни  простор , уз  услов  да  минимално  једна  фасада  сутерена  буде  у  потпуности  изнад  
тла  (кота  пода  сутерена  у  овом  делу  објекта  мора  бити  изнад  коте  терена). У  том  случају , 
површина  сутеренске  етаже  улази  у  обрачун  развијене  површине  објекта . 

Нивелета  пода  приземња  у  односу  на  највишу  коту  терена  око  објекта  износи  
максимално  1,2 м. 

Парцеле  са  изграђеним  објектима  као  и  постојеће  парцеле  у  зонама  породичног  
становања , које  ће  се  формирати  одвајањем  дела  за  регулацију  улице, могу  имати  
површину  мању  од  600 м2  али  не  мању  од  400 м2. На  њима  су  дозвоњени  сви  радови  
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изградње  и  доградње  постојећих  објеката, према  параметрима  утврђеним  за  ггородично  
становање . У  овиМ  случајевима  дозвоњена  је  и  мања  ширина  фрој{та  парцеле  од  
минимално  утврђене , али  не  мања  од  10 м. 

За  постојеће  парцеле  без  изграђених  објеката , чија  је  ширина  фронта  мања  од  
10,8 м, али  не  мања  од  8 м, дозвоњенаје  градња  двојне  куће, у3 услов  да  парцела  суседа  
нема  изграђен  слободностојећи  објекат. 

дозвоњена  је  промена  намене  постојећих  објеката, дограђивање  постојећих  
објеката  у  хоризонталном  и  вертикалном  габариту  као  и  изградња  помоћних  објеката, али  
све  уз  обавезно  поштовање  максималног  индекса  заузетости  и  осталих  параметара  
прописаних  Планом. 

У  оквиру  главног  објекта  породичног  становања  могуће  је  формирати  
максимално  две  засебнејединице , стамбене  или  пословне! 

Поред  главног  стамбеног  објекта, на  грађевинској  парцели  дозвоњена  је  
изградња  и  помоћних  објеката  који  се  планирају  искњучиво  као  приземни , максималне  
светле  висине  етаже  3 м, који  су  у  функцији  помоћних  садржаја  главног  објекта  (гараже, 
оставе  и  слично ) или  имају  пословну  намену  (попут  трговине , угоститењства , услуга  и  
других  делатности ). Помоћни  или  пословни  садржаји  могу  се  планирати  као  интегрални  
делови  главног  објекта  или  као  засебни  слободностојећи  приземни  објекти  (покривени  
равним  или  плитким  косим  кровом ). 

На  парцелама  у  намени  породичног  становања , дозвоњена  је  градња  пословно -
стамбених , стамбено-пословних  или  искњучиво  пословних  објеката . Пословне  делатности  
и  други  ванстамбени  садржаји  не  смеју  реметити  иницијалну  стамбену  намену  простора  
(у  складу  са  општим  правилима  која  дефинише  План). У  овим  случајевима , услови  
уређења  и  грађења  исти  су  као  и  за  намену  породичног  становања , уз  примену  норматива  
за  конкретну  делатност. Изградња  хала  и  магацина  није  дозвоњена! 

Унутар  зоне  породичног  становања  могућа  је  реализација  и  садржаја  као  што  
су: социјални  (геронтолошки  центри, специјализовани  центри  за  рехабилитацију , домови  
пензионера ), образовни  (предшколске  установе , школе ), здравствени  (ординације , 
клинике  или  санаторијуми ), рекреативни  и  спортски . За  реализацију  ових  садржаја  
примењују  се  услови  уређења, грађења  и  парцелације  као  и  за  намену  породичног  
становања , без  условњавања  максималне  нето  развијене  грађевинске  површине  
објекта /објеката, али  уз  услов  да  ширина  уличног  фронта  износи  минимално  20 м. За  
поменуте  садржаје  на  парцелама  површине  преко  2.000 м2, обавезна  је  израда  
урбанистичког  пројекта, у  складу  са  условима  дефинисаним  Планом . 

Изузетно , на  парцелама  у  намени  породичног  становања  на  терену  неповоњне  
конфигурације  (оштри  падови  и  природне  денивелације ), могуће  је  одступити  од  
основних  планских  критеријума  и  дозволити  другачију  организацију  објеката  на  парцели . 
У  том  случају  дозвоњен  је  један  објекат  на  парцели  који  по  својој  структури  може  бити  
каскадно  или  терасасто  обликован , максималне  спратности  Су+П+Т  и  са  индексом  
заузетости  на  парцели  до  50 %. 

Могућа  је  деоба  парцеле  број  5746 к.о. Петроварадин  на  северни  и  јужни  део, на  
начин  да  се  северном  делу  припоји  део  парцеле  број  5751 К.О. Петроварадин , піирине  
минималано  2,5 м, и  тако  обезбеди  директан  приступ  планираној  јавној  саобраћајној  
површини  западно . 
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Нородич iіо  ста lІовање  у  стамбевим  комплексима  

На  парцелама  површине  1500 м2  и  већим, могуће  је  планирање  коміілекса  
породичног  становања , у  складу  са  општим  правилима  градње  које  прописује  План  као  и  
у  складу  са  следећим  условима : 

За  организацију  овакног  типа  становања  потребна  су  најмање  три  стамбена  
објекта! 

Основни  минимални  модул  (припадајућа  повріпина  комплекса  по  појединачном  
стамбеном  објекту)је  500 м2, 

Спратност  стамбених  објеката  у  овим  комплексимаје  максимално  Су+П+Пк. 
Максимални  дозвоњени  индекс  заузетости  износи  30 %. 
Минимална  іпирина  фронта  парцеле /комплексаје  20 м. 
Један  стамбени  објекат  може  садржати  највишеједан  стан . 
Помоћни  садржаји  стамбених  објеката  (гараже , оставе  и  слично ), уколико  се  

планирају  као  слободностојећи , граде  се  као  приземни  објекти  и  покривају  се  равним  или  
плитким  косим  крововима . 

Распоред  објеката  у  комплексу  породичног  становања  може  бити  слободан , уз  
поштовање  основног  модула  за  димепзионисање  парцеле  и  општих  правила  дефинисаних  
Планом . 

За  реализацију  комплекса  породичног  становања  утврђује  се  обавеза  израде  
урбанистичког  пројекта . Поред  дефинисања  положаја  објеката  и  припадајућих  слободних  
површина , урбанистичким  пројектом  прецизираће  се  трасе  приступних  саобраћајница  као  
и  уређење  и  озелењавање  простора . Препоручује  се  да  половина  слободног  простора  
комплекса  буде  озелењена . 

8.1.2. Туристичјо-слортско-рекреативне  површине  

У  оквиру  ове  намене  планира  се  развој  садржаја  као  што  су  хотели, објекти  за  
угоститество  и  смештај  туриста  различите  категоризације  и  капацитета , центри  
етнолоніког  туризма  и  културног  наслеђа , објекти  везани  за  вински  туризам , конгресни  
центри  и  слично . Такође, простор  у  намени  туризма, спорта  и  рекреације  намењује  се  
различитим  садржајима  спорта  и  рекреације , отвореним  спортским  теренима  и  мањим  
објектима  на  комплексима  са  високим  процентом  зелених  површина . 

Минимална  величина  парцеле  је  800 м2  за  постојеће  парцеле  са  већ  изграђеним  
објектима  и  затечене  парцеле  које  ће  се  формирати  одвајањем  дела  за  регулацију  улице . 

Минимална  величина  за  нове  парцеле  је  1.500 ш2. 
Максимална  величина  парцеле  није  ограничена . 
Ширина  уличног  фронта  за  нове  грађевинске  парцеле  је  минимално  15 м  и  

минимално  2 ш  за  постојеће  парцеле . 
Максимални  индекс  заузетости  објектима  на  парцелије  30 %. 
Индекс  заузетости  отворених  спортских  терена  заједно  са  изграђеним  објектима  

не  може  да  буде  већи  од  50 % укупне  површине  парцеле . 
Минимално  учешће  зелених  површина  на  парцели  је  40 %, а  учепіће  високог  

зеленила  обавезноје  на  минимално  60 % укупне  зелене  површине . 
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Максимална  дозвоЈЂена  спратност  главног  објеката  на  парцели  у  намени  
туризма, спорта  и  рскрсације  је  Су+П+Пк  на  вишим  просторним  котама , односно  
п+1+Пк  у  истбчним  деловима  простора  који  су  удаени  од  локалитета  Везирац  
(графички  представњено  на  приказу  број  3 ,,План  намене  површина, саобраћаја , 
нивелације  и  регулације , у  размери  1 : 2500). 

На  нагнутим  теренима, сутерен  објекта  се  може  користити  као  корисна  етажа, 
уз  услов  да  минимално  једна  фасада  сутерсна  буде  у  потпуности  изнад  тла  (кота  пода  
сутерена  у  оВом  делу  објекта  мора  бити  изнад  котс  терена). У  том  случају , површина  
сутеренске  етаже  улази  у  обрачун  развијене  површине  објекта. 

Нивелета  пода  приземња  у  односу  на  највипЈу  коту  терена  око  објекта  износи  
максимално  1,2 м. 

Поткровње  главног  објекта  могуће  је  изводити  и  као  етажу  пунс  спратне  
висине, али  уз  обавезно  повлачење  хоризонталног  габарита  етаже  за  минимално  1,5 м  у  
односу  на  две  или  више  фасада  приземња . У  овом  случају , повучени  спрат  обавезно  се  
покрива  равним  или  плитким  косим  кровом  који  се  заклања  атиком . 

Градња  главног  објекта  на  парцели  дозвоњена  је  на  максимално  три  корисне  
етаже. 

На  грађевинској  парцели  је  поред  главног  објекта  у  намени  туризма, спорта  и  
рекреације  дозвоњена  градња  и  других  објеката  компатибилних  садржаја . Ове  објекте  
могућс  је  градити  искњучиво  као  објекте  са  две  корисне  етаже, спратности  Су+П, П+Пк, 
односно  спратности  П+1 (када  се  први  спрат  повлачи  за  минимално  1,5 м  од  две  или  више  
фасада  приземња  и  покрива  равним  или  плитким  косим  кровом  који  се  заклања  атиком  
објекта). 

Помоћни  објекти  у  функцији  главног  објекта  (гараже, оставе  и  други), који  се  
планирају  као  слободностојећи , граде  се  искњучиво  као  приземни, максималне  светле  
висине  3 м, покривени  равним  или  плитким  косим  кровом . 

У  оквиру  гіарцеле  могуће  је  формирати  једну  стамбену  јединицу, максималне  
бруто  развијене  грађевинске  површине  150 м2, која  се  може  градити  у  склопу  главног  
објекта  или  као  слободностојећи  објекат. Максимална  дозвоњена  нето  површина  стамбене  
јединице  изграђене  у  волумену  главног  објекта  износи  120 м2. За  слободностојећи  
стамбени  објекат  на  парцели  у  намени  туристичко -спортско  рекреативне  повріпине , 
дозвоњена  је  максимална  спратност  П+Пк, где  је  поткровње  могуће  заменити  пуним  
спратом , тіовученим  за  минимално  1,5 м  од  две  или  више  фасада  приземња  и  покривеним  
равним  или  плитким  косим  кровом . 

Реализација  стамбеног  објекта  није  условњена  изградњом  објекта  у  основној  
намени . 

У  намени  туризма, спорта  и  рекреације , дозвоњена  је  градња  спортских  сала  
мањих  димензија . С  обзиром  на  карактеристике  терена , препоручује  се  делимично  
укопавање  ових  објеката  и  употреба  сутерена. 

Спортске  сале  се  могу  градити  као  самостални , слободностојећи  објекти  
максималне  спратности  ВП, са  осталим  објектима  повезани  топлим  везама. 

Уколико  је  волумен  спортске  сале  интегрисан  у  објекат  са  другим  садржајима , 
максимална  спратност  објекта  је  ВП  (у  зонама  максималне  спратности  Су+П+Пк), 
односно  Су+П  или  ВП+1 (у  источним  деловима  простора , у  зонама  максималне  
спратности  П+1+Пк). 

Спортске  сале  покривају  се  равним  или  плитким  косим  крововима . 
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Терене  за  спортове  на  отвореном  потребно  је  опремити  транспарентним  
оградама  адекватне  висине , према  нормативу  за  конкретан  спорт. Газишне  површине  
отворених  спортских  игралишта  морају  бити  прекривене  завршним  слојем  од  еластичног  
материјала , отпорног  на  клизање  и  атмосферилије . 

Реализација  спортских  садржаја  мора  бити  у  складу  са  нормативима  за  
одговарајући  спорт. 

За  комплексе  површине  преко  4.000 м2  условлава  се  израда  урбанистичког  
пројекта, према  параметрима  из  овог  плана. 

8.1.3. Меморијални  КОМПЛСКС  Битке  коД  Петроварадина  

запзтићена  околина  спомен  обелсжја  Подигнутог  У  зјјак  сећања  на  Битку  код  
Пстроварадина  као  и  три  парцеле  северно  (бр. 5768, 5769 и  5770 КО  петроЕарадин ), 
(преставлено  на  графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  површина, саобраћаја, 
нивелације  и  регулације  у  размери  12500), представњају  јединствену  урбанистичку  
целину  намењену  развоју  будућег  Меморијалног  комплекса  Битке  код  Петроварадина . 3а  
овај  простор  обавезна  је  израда  урбанистичког  пројекта  према  условима  којс  прописује  
овај  план. 

С  обзиром  на  положај , меморијални  комплекс  постао  би  нови  nросторни  репер  
овог  дела  Фрушке  горе, сагледив  из  Новог  Сада. 

Меморијални  комплекс  би  требао  да, кроз  приказивање  различитих  сталних  и  
гостујућих  изложби  као  и  кроз  организовање  прсдавања  и  трибина , омогући  саглсдавање  
историјског  значаја  Биткс  код  Петроварадина  из  данашње  перспективе . С  обзиром  на  свс  
то  потребно  је  да  комплекс  садржи  музејско-изложбени  простор , докумснтациони  
(едукативни ) центар  са  библиотеком  и  читаоницом , малу  биоскопску  салу, кафе-
сувенирницу  и  осталс  пратеће  садржаје . 

Максимална  заузетост  објектима  у  комплексу  је  30 %. 
Максимална  дозвоњена  спратностје  Су+П+Пк. 
Поткровња  објската  могу  бити  реализована  и  као  пуне  етаже, повучене  у  односу  

на  основну  раван  фасадс  приземла  (у  деловима  оријентисаним  према  окружењу  
комплекса). 

Грађевинска  линија  утврђује  се  на  минимално  10 ш  удалености  од  регулационе  
линије  парцеле  комплскса. 

Комплексје  могућс  рсализовати  најсдној  или  вишс  грађевинских  парцела, што  
ће  сс  дефинисатиурбанистичким  пројектом , у  складу  са  планираним  садржајима . 

Објекти  меморијалног  комллекса  могу  бити  павињонског  карактера , 
(слободностојећи ), међусобно  ловезани  толлим  везама  или  поставњени  у  низу  
формирајући  компактну  структуру  око  централногјавног  простора . 

Обликовање  објеката  и  партера  комплекса  мора  бити  концептуално  смсло  а  
материјализација  заснована  на  промимњсном  комбиновању  савремених  и  традицио  
налних  природних  грађсвинских  материјала  (камен, дрво ). Истовремено , архитектура  
објеката  мора  поштовати  природни  контекст  у  коме  настаје . 

Пожелноје  коришћење  зелених  кровова . 
Потребно  је  да  минимално  50 % новршине  комплекса  буде  под  слободним  и  

зеленим  површинама . 
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Затечену  вегетацију  у  окружењу  споменика  и  по  ободима  комплекса  потребно  јс  
валоризовати , врсдне  примерке  задржати  и  допунити  локалним  фрушкогорским  врстама . 
У  овом  смислу, комплетан  простор  комплекса  треба  да  добијс  карактеристике  
местимично  пејзажно  обликоване  целине . 

Слободне  површине , партерно  урсђене  или  озелењенс , потребно  је  опремити  
савременим  елементима  урбаног  мобилијара  квалитетне  материјализациј  е. Пожењна  је  
реализациј  а  амфитеатра  на  отвореном , оријентисаног  према  Петроварадинској  тврђави . 

У  оквиру  меморијалног  комплекса  могуће  је  планирати  видиковац , интегрисан  у  
неки  од  главних  објеката  или  као  самосталан  објекат, с  обзиром  на  уздигнутост  терена  и  
широку  панораму  (из  истог  разлога , војни  штаб  османске  војске  је  са  овог  места  пратио  
ток  Битке  под  бедемима  Петроварадинске  тврђаве). 

Простор  за  стационарни  саобраћај  потребно  је  обезбедити  у  оквирима  
грађевинске  парцеле  самог  комплекса , уз  регулацују  приступних  саобраћајница  или  у  
сутерену  објеката  комплекса . 

Сви  објекти  и  слободне  површине  морају  бити  пројектовани  тако  да  се  обезбеди  
несметан  приступ  и  кретање  лицима  са  посебним  потребама . 

Планом  се  сугерише  организовање  међународног  урбанистичко  архитектонског  
конкурса  за  Меморијални  комплекс  Битке  код  Петроварадина , који  би  Град  Нови  Сад  
реализовао  у  сарадњи  са  надлежним  институцијама , а  све  у  цију  проналажења  
аутентичног , функционално  оптималног  и  одрживог  архитектонског  решења. 

8.2. Правила  обликовања  

Архитектонско  обликовање  потребноје  ускладити  са  садржајем  објекта . 
Пројектовати  објекте  савременог  архитектоггског  израза. Пожењна  је  савремена  

интерпретација  локалне  традиционалне  архитектуре  карактеристичне  за  предсле  Фрушке  
горе . 

При  материјализацији , сугерише  се  употреба  савремених  и  отпорних  матсријала  
у  комбинацији  са  природним  локалним  материјалима  (дрво, камен  и  слично). 

Сугерише  се  примена  косих  кровова  нагиба  300  и  више. Максималііа  дозвоњена  
висина  надзидка  износи  0,9 п , без  обзира  на  планирану  намену . 

Није  дозвоњено  покривање  објеката  мансардним  нити  лучним  крововима . 
Вертикални  кровни  прозори  се  не  планирају . Осветњење  поткровња  обезбеђује  се  
прозорима  атике  или  полеглим  прозорима  у  равни  косог  крова. 

Равни  кровови  се  изводе  као  класични  равни  кровови , непроходни  или  са  
проходном  кровном  терасом. Плитки  коси  кровови  (малог  нагиба  до  150)  граде  се  
скривени  иза  вертикалне  атике  тако  да  одају  утисак  равног  крова. 

Уместо  равних  кровова  могућа  је  изградња  зелених  кровова, равних  или  
нагнутих  земњаних  насипа, са  засадом  ниске  вегетације . 

Обликовањем  и  материјализацијом  објеката  и  партера  потребно  је  у  што  већој  
мери  остати  у  сагласности  са  очуваним  природним  карактером  простора. 

8.3. Носивост  терена  и  погодоост  за  изградњу  

На  основу  сазнања  о  природним  карактеристикама  терена , постојећих  
истражних  радова  и  ин)кењерско -геолошке  карте  гпирег  простора , Планом  генералне  
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регулације  утврђени  су  елементи  који  уТичу  на  услове  изградње, реализацију  пданираних  
садржаја  и  заштиту  простора. 

С  аспекта  носивости  терена  и  логодности  за  изградњу  извршена  је  рејонизација  
простора  као  градација  утврђених  карактеристика  тла  које  су  од  утицаја  на  начин  
изградње  и  стабилност  објеката . 

На  највећем  делу  простора  обухваћеног  Планом  регистровани  су  терени  
погодни  за  изградњу  чија  носивост  износи  2 kр/см2  и  више! На  овим  теренима  могућа  је  
градња  свих  врста  објеката  изузев  посебно  осепБивих  конструкција ! 

Терен  непогодан  за  изградњу , чија  је  носивост  мања  од  1 Кр/см2  и  на  коме  је  
могућа  градња  лаких  објеката  неосет.њивих  на  слегање , спратности  до  П+1, обухвата  
простор  у  средишњем , јужном  и  источном  делу  обухвата  Плана  (терен  непогодан  за  
изградњу  приказан  је  на  графичком  приказу  број  3 План  намене  површина, саобраћаја , 
нивелације  и  регулације ). 

За  сваку  појединачну  парцелу  на  којој  се  планира  изградња  објеката, као  и  за  
парцелу  на  којој  је  изграђен  објекат, а  која  се  налази  у  зони  терена  непогодног  за  
изградњу , обавезно  је  извршити  геомеханичка  истра)кивања. 

Пре  сваког  извођења  грађевинских  радова  неопходно  је  посебном  пројектном  
документацијом  разрадити  услове  изградње  и  експлоатације  објеката. Зато  се  за  сваку  
грађевинску  парцелу , која  се  налази  на  теренима  непогодним  за  изградњу , условњава  
израда  елабората  геомеханичког  испитивања  тла, као  и  посебног  дела  документације  
потребне  за  изградњу  објекта, којим  ће  се  тачно  дефинисати  позиција  објекта  на  парцели, 
могућа  спратност  објекта, начин  фундирања  и  врста  конструкције  објекта, поступак  
обезбеђења  тла  и  начин  експлоатације  објекта. 

Стабилност  терена  

Према  инжењерско -геолошким  истраживањима  и  сазнањима  о  природним  
карактеристикама  терена , подручје  обухваћено  Планом  није  захваћено  процесима  
клизања  тла. 

8.4. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

8.4.1. Услови  за  грађење  саобраhајних  површина  

3а  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  поврпјина  
обавезноје  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, 101/1 і , 32/13 - УС, 55/14, 96/15 - др. закон , 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 41/18 - 
др. закон, 87/18, 23/19 и  128/20 -др.  закон); 

- Закона  о  заштити  од  пожара , и  осталим  прописима  који  регулишу  ову  област; 
- Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  

испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута  (,,Службени  гласник  РС , број  
50/11); 
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- Правилника  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  
објеката, којима  се  осигурава  нссметано  крстање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 
деци  и  старим  особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/15); 

- Правилник  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу . 
На  стамбеним  и  приступним  улицама  могуће  је  примснити  конструктивна  

реuјења  за  смиривањс  саобраћаја  у  складу  са  слсмнтима  из  стандарда  ЅRPЅ  U.C1. 280-
285, а  у  складу  са  чл. 161-163. Закона  о  бсзбедности  саобраћаја  на  путевима , иако  то  на  
графичком  приказу  број  4 ,,План  регулацијс  површинајавне  намене , није  приказано . 

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

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

Ширина  коловоза  у  уличној  мрежи  износи  од  3,5 до  6 гп . 
Тротоари  за  двосмерно  кретање  nешака  морају  бити  минималне  ширине  1,6 м, а  

заједносмерно  кретање  0,8 ш. 

Услови  и  начин  обсзбеђивања  приступа  парцели  

Свака  новоформирана  грађевинска  nарцела  мора  имати  пристуn на  јавну  
саобраћајну  површину  чак  и  у  случају  да  он  није  назначен  на  графичком  приказу  број  4 
,,План  регулације  површина  јавне  намене . Уколико  је  тај  приступ  колски  и  намењен  
путничким  аутомобилима , он  не  може  бити  ужи  од  3,5 м, нити  шири  од  6 nі. 

Једна  грађевинска  парцела  може  имати  максимално  два  колска  приступа  према  
истој  саобраћајној  површини  (улици) и  то  на  међусобном  растојању  од  најмање  5 m. V 
случају  да  грађевинска  парцела  има  nриступ  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  nородичном  становању  по  nравилу  
може  имати  максималноједан  колски  nристуn по  парцели. 

Ширина  приватног  пролаза  за  парцеле  које  немају  директан  пристуn јавној  
саобраћајној  површини  не  може  бити  мања  од  2,5 м. 

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

За  паркирање  МоторНих  возила  за  сопствене  потребс , власници  објеката  свих  
врста  обезбеђују  простор  iіa сопственој  грађсвинској  парцели , изван  јавне  саобраћајне  
површине, и  То  - Минимално  једно  паркинг  или  гаражно  место  на  јсдан  стан  (стамбену  
јединицу ). 

За  паркирање  Моторних  возила  за  сопствене  потребе , власници  осталих  објеката  
обезбеђују  простор  на  сопственој  грађевинској  парцели , изван  јавне  саобраћајне  
површине  Н  То  - минимално  једно  паркинг  или  гаражііо  место  на  50 м2  нето  површине  
обј  екта , 

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

Изградњу  паркинга  изврпіити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.54.234:2020 којим  су  
дефинисане  мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања. 

Такође  је  потребно  извршити  резервацију  паркинга  у  складу  са  Правилником  о  
техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама . Близу  улаза, одiiосно  излаза  резервисати  простор  за  паркирање  возила  инвалида  
у  складу  са  Правилником  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  
објската , којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 
деци  и  старим  особама . 

8.4.2. Правила  приклучења  водІ iе  инфраструіпуре  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

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

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

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  од  0,7 до  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  споњне  
ивице  инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

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

Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката . 
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дубина  укопавања  водоводНих  цеви  износи  1,2-1,5 м  мерено  од  коте  терена, а  
на  месту  приклучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод , дубину  приклучка  свести  на  
дубину  постојећег  цевовода . 

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  ду?кини  већој  од  
пЈирине  пута  за  минимум  1 м  од  сваке  стране . 

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

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

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

Водоводни  приклучци  

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

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

Пречник  водоводног  прикњучка  са  величином  и  типом  водомера  одређује  
пројектант  на  основу  претходно  урађеног  хидрауличког  прорачуна  унутрапіњих  
инсталација  за  објекат, а  одобрава  Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  
Нови  Сад  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  Сада , бр.  60/10, 8/11 исправка, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 
и  59/20) и  Правилника  о  техничким  условима  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  nречником  DN 25 мм. 
Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  

прикЈвучак . 
Индивидуални  водомери  за  мерење  потрогпње  воде  за  породичне  стамбене  и  

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

Потребан  пречник  и  nоложај  nриклучка  треба  бити  дефинисан  nројектом  
унутранјњих  инсталација  објекта  који  се  прикњучује! 

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

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасу  мреже  канализације  nолагати  у  зони  јавне  површине  између  две  
регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано , или  обострано , уколико  је  улични  
фронт  шири  од  20 м. 
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Минимални  пречник  фекалне  канализацијеје  О  200 мм. 
Трасе  канализације  се  поставњају  тако  да  се  задовоње  прописана  одстојања  у  

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

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

Минимално  одстојање  од  теме.ња  објекта  износи  іn, 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 гп , мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  индивидуалних  објеката ), а  на  месту  
прикњучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтбва  на  
прописаном  растојању  од  160 до  200 DN, a максимум  50 іn. 

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

директно  одвођење  атмосферских  вода  са  уређених  водонепропусних  површина  
и  са  кровова  објеката  у  јавну  канализацију  ограничава  се  на  30 1/ѕ/ha , при  прорачуну  са  
количином  која  одговара  двадесетоминутној  киІІЈИ  повратног  периода  две  године  - 
усвојити  120 I!ѕ/ha. 

Све  количине  изнад  наведених  вредности  морају  се  прихватити  ретензијом  и  
поступно  упуштати  у  планирану  атмосферску  канализацију . 

Ретензија  за  прихват  атмосферских  вода  се  мора  пројектовати  унутар  парцеле  
корисника. 

Прихват  канализације  отпадних  вода  планирати  из  санитарних  чворова  и  
кухиња. 

Отпадне  воде  морају  задовоњити  услове  дефинисане  Одлуком  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). У  колико  исте  не  
задовоњавају  наведене  услове , морају  имати  одговарајући  предтретман . 

КанализациогІи  приклучци  

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

Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  пројектант , а  одобрава  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  у  складу  са  тим  објектом , техничким  нормативима  и  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 . 
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Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  се  прикњучити  на  
канализациону  мрежу, акоје  она  изграђена. 

Прикњучење  стамбених  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 160 мм, 
а  колективних  стамбених  зграда  и  већих  пословних , минималним  пречником  DN 200 nі rn. 

Ревизионо  окно  лоцира  се  на  парцеди  корисника , на  0,5 м  оД  регулационе  
линије. 

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

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

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

Код  решавања  одвода  употребњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно-
техничким  условима  за  испугптање  отпадних  вода  ујавну  канализацију . 

Зауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  поврмина  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  испуштати  у  реципијент. 

Санитарно -фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишћавања  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу, уз  попЈтовање  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 , а  пре  пречишћавања  на  ппов, тако  да  се  не  ремети  рад  пречистача  у  
скјіаду  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање , Прилог  2, Глава  111, Табела  1, 

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

8.4.3. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  и  елеіпронских  комуникација  

Услови  за  изградњу  у  близини  далековода  110 Kv 

Утврђују  се  следећи  услови  заштите  далековода  110 kV: 

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

- забрањено  је  коришћење  прскалица  и  воде  у  млазу  за  заливање, уколико  
постоји  могућност  да  се  млаз  воде  приближи  на  мање  од  м  проводницима  далековода  
напонског  нивоа  110 kV; 
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- приликом  извођења  било  каквих  грађевинских  радова, нивелације  терена, 
земњаних  радова  и  ископа  у  близини  далековода , ни  на  који  начии  се  не  сме  угрозити  
статичка  стабилност  стубова  далековода ; терен  испод  далековода  и  око  стубова  
далековода  се  не  сме  насипати ; 

- испод  и  у  близини  далековода  не  садити  високо  дрвеће  које  се  својим  растом  
може  приближити  на  мање  од  5 гп  у  односу  на  проводнике  далековода  напонског  нивоа  
11OkV; 

- забрањено  је  складиштење  лако  запаЈвивоГ  материјала  у  заштитном  појасу  
далековода ; 

- нисконапонске  прикњучке , телефонске  прикЈЂучке , прикЈвучке  за  кабловску  
телевизију  и  друге  приквучке  извести  подземно  у  случају  укрштања  са  далеководом ; 

- све  металне  инсталације  (електро-инсталације , грејање  и  друго) и  други  
метални  делови  (ограде  и  друго) морају  да  буду  прописно  уземњени ; нарочито  водити  
рачуна  о  изј  едначењу  потенцијала ; 

- делови  цевовода  кроз  који  се  испушта  флуид  морају  бити  удањени  најмање  30 
м  од  најистуренијих  делова  далековода  под  напоном ; 

- минимално  растојање  планираних  објеката , пратеће  инфраструктуре  и  
инсталација  од  било  ког  дела  стуба  далековода  износи  12 м. 

Услови  за  прикњучење  ва  електроенергетску  мрежу  

Прикњучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  изградњом  
прикњучка  који  се  састоји  од  прикњучног  вода, кабловске  прикњучне  кутије  (КПК) и  
ормана  мерног  места  (ОММ). Прикњучни  вод  изградити  подземно  или  надземно , од  
постојећег  или  планираног  вода  у  улици, или  директно  из  тс. 

ОММ  за  објекте  породичног  становања  поставњати  на  регулацоној  линији , на  
споњашним  уличним  фасадама  објеката  или  у  зиданим  оградама . 

Објекте  туристичко -спортско-рекреативног  садржаја  са  максималним  
једновременим  снагама  до  200 kW прикњучити  изградњом  нисконапонског  вода  из  
дистрибутивне  ТС  са  уградњом  слободностојећег  ОММ  за  полуиндиректно  мерење. 

Објекте  туристичко -спортско -рекреативног  садржаја  са  максималним  
једновременим  снагама  преко  200 kW прикњучити  изградњом  нове  ТС  ,,индустријског  
типа  (у  власништву  инвеститора ) са  ОММ  унутар  ТС! 

детањније  услове  за  прикњучење  и  изградњу  прикњучног  вода  и  положај  КПК  
и  ОММ-а  прибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд, Огранак  ,,Електро  
дистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  за  прикњучсње  ііa гасоводну  мрежу  

Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  гасног  
прикњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно-регулационог  сета! У  случају  потреба  
за  већим  количинама  топлотне  енергије  снабдевање  решити  прикњучењем  директно  на  
гасовод  средњег  притиска  и  изградњом  сопствене  мерно-регулационе  гасне  станице . 
детањније  услове  за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  дистрибутера . 
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Услови  за  прикњучење  на  мрежу  елетпронских  комуникација  

Прикњучење  објеката  у  телекомуникациони  систем  решити  изградњом  
прикњучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника) од  постојеће  или  
планиране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  објекта  у  коме  ће  бити  
смештен  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  и  заједнички  актенски  систем  
извести  према  условима  локалног  дистрибутера . 

9. услоВи  ПРИСТУПАЧНОСТИ  

Применом  стандарда  приступачности  обезбеђује  се  несметано  кретање  свих  
њуди, а  нарочито  деце, старих, особа  са  отежаним  кретањем  и  особа  са  инвалидитетом . 
Стандарди  се  примењују  приликом  издавања  урбанистичких  услова  за  планирање  и  
пројектовање  (за  потребе  плаiіирања  простора  јавних, саобраћајних  и  пешачких  
површина, прилаза  објектима  као  и  за  потребе  пројектовања  објеката  зајавно  коришћење , 
пословних  објеката  и  слично ). 

У  складу  са  Правилником  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  
изградње  објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  
инвалидитетом , деци  и  старим  особама, и  другим  важећим  nрописима  из  ове  области , 
потребно  је  обезбедити  услове  за  несметано  и  безбедно  кретањс  свих  корисника  простора  
на  следећи  начин : 

- на  свим  пешачким  комуникацијама  неутралисати  висинску  разлику  између  
површина ; 

- на  свим  пешачким  комуникацијама  где  постоје  денивелације  и  друге  
архитектонске  препреке, нагласити  визуелне  и  тактилне  промене  у  кретању  и  додатно  их  
обезбедити ; 

- у  објектима  за  јавно  коришћење  обезбедити  приступ  лицима  са  посебним  
потребама  на  коту  приземња  споњним  или  унутрашњим  рампама  минималне  ширине  90 
cnі  u нагиба  1:20 (5 %) до  1: 12 (8,3 %) уз  поставњање  адекватних  рукохвата . 

10. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОПРЕМЛЕНОСТИ  

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

Потребан  степен  комуналне  опремњености  подразумева  решење  у  снабдевању  
водом , одвођењу  отпадних  вода  и  снабдевању  електричном  и  топлотном  енергијом . 
Комунално  опремање  ће  се  извршити  прикњучењем  на  изграђену  или  Планом  предвиђену  
водоводну , канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу . 

Изузетно , за  потребе  заливања  и  одржавања  зеленила  омогућава  се  изтрадња  
заливних  система  са  захватањем  воде  из  подземних  водоносних  слојева . 



46 

до  изградње  планиране  канализационе  мреже  отпадних  вода, исте  ће  се  
одводити  у  водонепропусне  септичке  јаме  на  парцелама  корисника . Снабдевање  
топлотном  енергијом , такође, се  може  решити  употребом  алтернативних  и  обновњивих  
извора  енергије  (соларни  колектори , топлотне  пумпе, употреба  брикета , пелета  итд.), као  
и  локалних  топлотних  извора  (сопствене  котларнице  које  користе  енергенте  који  не  утичу  
штетно  на  животну  средину ). 

11. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЂУЈЕ  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  

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

- у  оквиру  намене  породичног  становања , у  случају  реализације  садржаја  као  
што  су: социјални  (геронтолошки  центри, специјализовани  центри  за  рехабилитацију , 
домови  пензионера), образовни  (предшколске  установе , школе  мањег  капацигета ), 
здравствени  (ординације , клинике  или  санаторијуми ), спортски  и  рекреативни  комплекси  
и  површине  и  сл! за  парцеле  површине  2.000 м2  и  веће; 

у  оквиру  намене  породичног  становања , у  случају  реализације  нових  
комплекса  породичног  становања ; 

- у  оквиру  туристичко -спортско -рекреативних  површина  за  парцеле / комплексе  
површине  преко  4.000 м2; 

- за  простор  урбанистичке  целине  која  се  намењује  развоју  Меморијалног  
комплекса  Битке  код  Петроварадина . 

12. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

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

Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази : 
Размера  

1. Извод  из  Генералног  плана  града  Новог  Сада  до  202 1. године  
- пречипіћен  текст А4 

2. Извод  из  Плана  гсііералнс  регулације  Алибеговца  са  подручјем  за  
породично  становање  на  југоистоку  Петроварадина АЗ  

3. План  намене  површина, саобраћаја , нивелације  и  регулације 12500 
4. План  регулације  површинајавне  намене 12500 
5. Планводнеинфраструктуре 1!2500 

6. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација 1:2500 
7. Синхрон  план  инфраструктуре 12500. 
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План  детане  регулације  подручја  јужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  
Алибеговцу , а  источно  од  Буковачког  пута  у  Петроварадину , садржи  текстуални  део  који  
се  објавњује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада  и  графичке  приказе  израђене  у  три  
примерка, које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада, 

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

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

План  детањне  регулације  подручја  јужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  
Алибеговцу , а  источно  од  Буковачког  пута  у  Петроварадину  доступан  је  на  увид  јавности  
у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, и  путем  интернет  стране  
www. ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-199/2021-1 
29. април  2022. године  
НОвИ  САД  



На  осиову  члана  27. став  2. тачка  4. Правилника  о  садржини , начину  и  поступку  
израде  докумената  nросторног  и  урбанистичког  планирања  (,,Службени  гласник  РС , 
број  32/19), 
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ИДАЈЕ  

- ПРИпРЕМЈБЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЈБЕНОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ  
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лиценца  број: 223А  00944 19 
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РЕПУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдинА  
гРлд  нови  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  ПОВОГ  САдА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V-35-199/21 
дана: 29.07.2021. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОДРУЧЈА  ЈУЖНО  Од  ГЛАВНЕ  
ГРАДСКЕ  САОБРАЋАЈНИЦЕ  НА  АЛИБЕГОВЦУ , А  ИстОчНО  ОД  БУКОВАЧКОГ  

ПУТА  У  ПЕТРОВАРАДИНУ  
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  детањне  регулације  подручја  јужно  од  главне  градске  
саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  исТочно  Од  Буковачког  пута  у  Петроварадину  пре  излагања  на  
јавни  увид, обавлена  је  на  123. седници  одржаној  01. априла  2021. године, као  и  на  139. 
седници  Комисије  за  планове  одржаној  29. јула  2021.године, са  почетком  у  09,00 часова  у  
згради  ЈП Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Бул. цара  Лазара  број  З, у  великој  сали  на  
трећем  спрату. 

123. седници  гірисуствовали  су: Радоња  дабетић , председник  Комисије , Зоран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије, Васо  Крссовић , Радосав  Шћепановић , Милан  Ковачевић , Иван  
Бракочевић , чланови  Комисије  за  плановс  и  Јасмина  Лазић, секретар  Комисије  за  планове. 

139. седници  присуствовали  су: Радоња  дабстоћ , председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић , Радосав  Шћепановић , Милан  Ковачевић  и  Иван  
Бракочевић , чланови  Комисије  за  планове . 

Ссдници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизамн  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управс  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Градске  управе  за  грађсвинско  землиште  
и  инвестиције . 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбапизам 1  3авод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  nnana, Комисијаје  констатовала  следеће : 

даје  Одлука  о  изради  плава  дстајне  регулације  подручјајужІјо  од  главве  градске  саобраћајнице  
па  Алибеговцу , а  источно  од  Буковачког  пута  у  Петроварадиву , усвојена  на  јУ  седници  
Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  15. октобра  2020. годиве  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  46/20) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратеніке  процене  утицаја  плана  детањне  
регулације  подручја  јужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  источно  од  
Буковачког  пута  у  Петроварадину . 

Концептуални  оквир  плана  деталне  регулације  гЈодручја  јужно  од  главке  градске  саобраћајнице  
на  Алибеговцу , а  источно  од  Буковачког  nута  у  Петроварадину  био  је  на  раном  јавном  увиду  у  
периоду  од  10. 1 1.2020. године  До  24. 1 1.2020. године. 



Нацрт  плана  деталне  регулације  подручја  јужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  Алибеговцу , 
а  источно  од  Буковачког  пута  у  Петроварадину , израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  
за  урбанизам  І-Іови  Сад. 

На  123. седници  Комисије  за  планове  која  је  одржана  01. априла  2021. године, Комисија  за  
планове  разматрала  је  Нацрт  плана  деталне  регулације  Ііодручја  јужно  од  главне  градске  
саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  источно  од  Буковачког  пута  у  Петроварадину  и  том  приликом  
је  закњучено  да  је  Нацрт  плана  припремњен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  
( Службени  гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09-исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 
42/1З-УС, 50/1З-УС, 98/јЗ-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон  и  09/20), уз  потребне  
корекције . 

Комисија  за  планове  сматралаје  даје  потребно  кориговати  Нацрт  плана  на  следећи  начин : 
- у  текстуалном  делу, на  36. страни  у  другом  ставу, уместо  I .7. потребно  је  навести  LЅ; 
- у  текстуалном  делу, кориговати  висину  надзитка  породичних  стамбених  објеката , у  складу  

са  условима  из  плана  генералне  регулације ; 
- у  текстуалном  делу, брисати  услов  да  улице  са  ширином  коловоза  3.5 м  буду  једносмерне ; 

- у  текстуалном  делу, брисати  услове  за  радијусе  кривина  саобраћајница ; 
- толеранцију  код  планом  утврђених  правила  за  формирање  грађевинске  парцеле  од  10%, 

потребноје  дефинисати  само  за  формирање  нових  парцела; 
- за  намену  туристичко -спортско-рекреативне  површине, поред  услова  за  стамбену  јединицу  

максималне  површине  150 м2  бруго, потребно  је  дефинисати  и  максималну  нето  површину  
стамбенејединице  од  120 м2, у  случају  када  се  она  налази  у  оквиру  пословног  објеІсга; 

- за  локације  за  које  се  обавезно  израђује  урбанистички  пројекат, допунити  са  условом  да  се  
обавеза  израде  урбанистичких  пројеката  утврђује  код  планирања  нових  комлекса; 

- на  графичким  приказима , детално  котирати  ширине  саобраћајница  и  коловоза; 
- приказати  попречне  профиле  улица. 

На  139. седници, Комисија  за  планове  је  поново  разматрала  Нацрт  плана  деталне  регулације  
подручјајужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  источно  од  Буковачког  пута  у  
Петроварадину , будући  да  је  на  седницама  одржаним  у  мсђувремену , на  којима  су  разматрани  
материјали  припремњени  за  остале  делове  подручја  Алибеговца , закјгучено  да  је  недовоњно  
зоне  забране  изградње  дефинисати  само  у  тексту, већ  је  потребно  ове  зоне  приказати  и  у  
графичким  приказима. Сходно  наведеном , Комисија  је  прихватила  корекцију  графичког  
приказа  број  З: План  намене  површина, саобраћаја , нивелације  и  регулације  Нацрта  плана, 
тако  да  се  у  северном  делу  простора  обухваћеног  планом , на  парцелама  које  су  својим  задњим  
деловима  диресгно  ослоњене  на  регулацију  планиране  главне  градске  саобраћајнице  на  
Алибеговцу , грађевинска  линија  прикаже  на  10 метара  удањености  од  регулације  предметне  
саобраћајнице . Такође  је  потребно  кориговати  и  текст  Нацрта  у  складу  са  наведеним , као  и  
кориговати  датум  одржавања  раногјавног  увида  у  тексту  Образложења . 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  деталне  
регулације  подручја  јужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  источно  од  
Буковачког  пута  у  Петроварадину  може  се  упутити  у  дали  поступак  доношења  плана, у  складу  
са  чланом  50. Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-др.Закон  и  09/20). 



Извештај  доставитw 

. ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
З. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  управу  прописе  и  урбанизам  
5.Архиви  

Секретар  Комисије  

Јасмина  Лазић, маст.инж.арх. 

Вд. Начелника  
Председн,ік  Комисије Градске  управе  за  урбанизам  играђевинске  послове  

Радбња  дабетић, дипл.инж.арх. дејан  



РЕПУЕЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
комисил  зА  пллнов  
Број : V-35-199/21 
дана: 03.02.2022. године  
НОВИ  САд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЈLНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПОДРУЧЈА  ЈУжНо  ОД  ГЛАВНЕ  ГРАДСКЕ  САОБРАЋАЈНИЦЕ  і{А  АЛИБЕГОВЦУ , А  
ИСТОЧНО  ОД  БУКОВАЧКОГ  ПУТА  У  ПЕТРОВАРАДИНУ  

Комнсија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  163. (јавној ) седници  којаје  одржана  дана  
12.01.2022. године  у  згради  ЈП  ,,Сгјортски  и  послоЕни  центар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  
2, у  амфитеатру  на  I спрату, са  почетком  у  9,00 часова  и  на  167. седници  која  је  одржана  дана  
03.02.2022. године  у  згради  ЈП  урбаНизамн  3авод  за  урбанизам, у  великој  сали  на  трећем  спрату  
са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  јс  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  
Нацрт  плана  дета.њне  регулације  подручјајужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  
источно  од  Буковачког  пута  у  Петроварадину . 

163. (јавној ) седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовић, 
Радосав  Шћспановић  и  Милан  Ковачевић, чланови  Комисије . 

1 67. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, 3оран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић, Радосав  Шћепановић  и  Милан  Ковачевић, чланови  
Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  плана  дета.њне  регулације  подручја  јужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  
Алибеговцу, а  источно  од  Буковачког  пута  у  Петроварадину , са  Решењем  о  неприступању  изради  
стратешке  процене  утицаја  плана  детаЈЂне  регулацијс  подручја  јужно  од  главне  градске  
саобраћајницс  на  Алибеговцу , а  источно  од  Буковачког  пута  у  Петроварадину  на  животну  средину  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  46/20), усвојенаје  на  ју  седници  Скупштине  Града  Новог  
Сада  одржаној  15. 10. 2020. годинс. 

Концептуални  оквир  плана  дета.њнс  рсгулације  подручјајужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  
Алибеговцу , а  источно  од  Буковачког  пута  у  Пстроварадину  био  је  изложсн  на  рани  јавни  увид  у  
периоду  од  10.11.2020. године  до  24.11.2020.године . 

Нацрт  плапа  дета.њне  регулације  подручјајужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  Ллибсговцу, а  
источно  од  Буковачког  пута  у  Петроварадину , израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  3авод  за  
урбанизам  Нови  Сад. 

На  123. седници  одржаној  01.04.2021. годвнс  Комнсија  за  планове  разматрала  јс  Нацрт  плана  
детаЈЂне  рсгулације  подручја  јужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  источно  од  
Буковачког  пута  у  Петроварадину , као  и  на  139. седници  одржавој  29.07.2021.године  и  том  
приликом  дала  позитивно  мишјњење  на  исти, уз  потрсбне  корекције  Нацрта  наведене  у  Извештају  
о  извршеној  стручној  контроли  пре  излагања  најавни  увид. 

Нацрт  плана  детањне  регулацаје  подручја  јужно  од  градске  главне  саобраћајнице  на  Алибеговцу, 
а  источгјо  од  Еуковачког  пута  у  Пстроварадину , изложсн  је  на  јавни  увид  (чије  је  оглашавање  
објавјњено  у  листу  1 дневник  од  17. 11. 2021.годинс) у  периоду  од  17. 11.2021. до  16. 12.2021. 
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године . У  току  јавног  увида  достав.њено  је  5 (пет) примедби  и  2 (две) примедбе  које  су  достав.њене  
ван  рока, на  Нацрт  плана, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  
увиду. 

Након  спроведеногјавног  увида, Комисија  за  плановеје  на  163. (јавној ) седници , одржаној  12.01. 
2022. године  (чије  оглашавање  је  објав.њено  заједно  са  текстом  огласа  за  јавпи  увид) разматрала  
Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  ј-јацрт  плана  детајЂне  регулације  
подруча  јужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  источно  од  Буковачког  пута  у  
Петроварадину . 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  5 (пет) 
примедби  и  2 (две) примедбе  које  су  доставњепе  ван  рока  на  Нацрт  плана  детањне  регулације  
подручја  јужnо  од  главне  градске  саобраћајнице  на  Алибеговцу , а  источно  од  Буковачког  пута  у  
Петроварадину . 

Комисија  за  планове  је  на  167. седници  која  је  одржана  03.02.2022. године  поново  разматрала  
Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  ј-Јацрт  плана  дета.њне  регулације  
подручја  ЈуЖНО  од  главне  градске  саобраћај nице  на  Ллибеговцу , а  источно  од  Буковачког  пута  у  
Петроварадину , поводом  дописа  ЈП  Урбанизам І  Завод  за  Урбанизам  број  222/22 од  03.02.2022. 
године. Комисија  је  том  приликом  прихватила  образложење  које  је  наведено  у  допису  везано  за  
примедбе  број  1 и  4. 

У  року  оставњеном  за  доставњање  примедби , предлога  и  сугестија  стигло  је  5 примедби : 

1. Миладин  Савић, Улица  данила  Киша  43, Нови  Сад, путем  правног  заступпика  Иване  Шутало-
Мезеи; 

2. Лидија  Леко, Улица  Павла  Јуришића  Штурма  19, Петроварадин ; 

3. Акционарско  друштво  Електромрежа  Србије  Београд ; 

4. Гсоргије  Савић, Улица  Динка  Шимуновнћа  2а, Петроварадин ; 

5. Тамара  Загорчић, Његошева  14, Нови  Сад. 

Након  предвиђеног  рока  за  доставњање  примедби, предлога  и  сугестија, пристигле  су  још  две  
примедбе: 

6. Радован  Ђекић, Ширине  1і  број  6, Петроварадин ; 

7. Радмила  Ђекић, Ширине  11 број  6, Петроварадин . 

Примедба  број  1: 
(Подносилац : Миладин  Савић  из  Новог  Сада  по  пуномоћнику  Ивани  ЈЛутало  Мезеи, адвокату  из  
Новог  Сада) 

Примедба  се  односи  на  парцелу  5770 у  К.О. Петроварадин . Подносилац  примедбе  сматра  да  је  на  
предметној  парцели  потребно  дозволити  спратност  до  Су+П+Пк, с  обзиром  на  то  да  је  истоветна  
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спратност  дозвојЂена  на  околним  парцелама , а  ради  се  о  земњишту  у  грађевинском  подручју . 
Подносилац  примедбе  је  на  самој  јавној  седі-јици  додатно  nојаснио  захтев  тако  што  је  затражио  
промену  намене  на  предметној  парцели, а  пло  није  наведено  у  писаној  примедби  коју  је  доставио  
пуномоћник  странке, адв. Ивана  Шутало  Мезеи. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  пије  осЈіовајіа , уз  образложсњс  дато  у  Извенітају  
обрађивача  о  спровсдепом  јавНОм  увиду. 

Примедба  брQј  2 

(Подносилац : Лидија  Леко  из  Петроварадина ) 

Примедба  се  односи  на  простор  катастарске  парцеле  број  5746 у  К.О. Петроварадин , у  средишту  
блока  и  без  излаза  на  јавну  саобраћајну  површину . Планским  решењем  предви l)ено  је  трасирање  
нове  улице  појужном  ободу  предметне  парцеле . 

С  обзиром  на  дуготрајан  процес  откупа  делова  потребних  за  формирање  парцела  у  намени  нових  
саобраћајних  површипа, подносилац  примедбе  сматра  да  ће  реализација  планиране  улице  
представњати  дуг  и  неизвестан  процес. Из  тог  разлога , подносилац  гіримедбе  тражи  да  јој  се  
пnанским  решењем  омогући  спајање  сопствене  парцеле  5746 са  делом  суседне  нарцеле  575 1, која  
излази  на  постојећи  пут  западно , а  на  којој  је  подносилац  примедбе  сувпасник . С  обзиром  на  
величину  парцеnе  5746, на  овај  начин  била  би  могућа  подела  парцеле  на  северни  ијужни  део. 

Комиспја  за  плановс  прихвата  примедбу, уз  образіожење  дато  у  Извсштају  обрађивача  о  
спроведепом  јавном  увиду. 

Примедба  број  3 

(Подносилац : Акционарско  друштво  11Електромрежа  Србије  из  Београда) 

У  примедби  се  наводи  да  ће  Електромрежа  Србије  Лд  дати  позитивно  мишњење  на  Нацрт  Плана  
уколико  се  у  текстуални  део  Нацрта  унесе  следећа  измена: 

У  пододењку  3.3. Енергетска  инфраструктура , у  делу 
 I!снабдевање  

електричном  енергиј0м11, 

потребно  је  додати  сnедећи  текст: У  случају  градње  линијских  објеката  од  електропроводног  
материјала  (цевоводи , гасоводи , нафтоводи , бакарни  ТК  ісаблови , енергетсјси  кабnови  са  металним  
плаштом  и  др.) у  обухвату  предметног  Плана, због  индустивног  утицаја  високоНапонских  
далековода  који  се  налазе  ван  оквира  граница  обухвата  Плана, потребно  је  обратити  се  за  услове  
Електромрежама  СрбијеЛд . 

Комнсија  за  планове  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  
спроведеном  јавном  увиду. 
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Примедба  број  4 
(Подносилац : Георгије  Савић  из  Петроварадииа ) 

Примедба  се  односи  на  катастарске  парцеле  бр.  5722, 5723 и  5724 у  к.о. Петроварадин , чији  је  
власник  подносилац  примедбе . 

Планиским  решењем  предвиђена  је  јавна  саобраћајна  nовршина  трасирана  преко  гіарцеле  5722, 
према  графичком  приказу . Подносилац  примедбе  се  противи  оваквом  саобраћајном  решењу  и  
сматра  да  би  било  рационалније  јавну  саобраћајну  површину  планирати  по  траси  постојећег  
колског  пролаза  ширине  2.2 метра  који  је  саставни  део  парцеле  5722, а  путем  іcor je предметна  
парцела  повезана  са  постојећим  јавним  путем  источно  (тј . парцелом  6657 К.О. Петроварадин ). 

Подносилац  примедбе  предлаже  проширење  овог  пролаза  на  рачун  суседних  парцела  5723 и  5724 
све  до  прописане  шириј{е  јавног  пута, као  и  то  да  се  тако  трасиран  пут  настави  преко  парцеле  5722 
у  дужини  од  око  170 метара  од  парцеле  6657 тј! постојеhе  улице  источно . 

Подносилац  примедбе  изражава  спремност  да  сс, у  цињу  реализације  јавног  пута  према  његовом  
предлогу, одрекне  ітрава  својине  у  корист  Града  без  накнаде  и  на  тај  начин  омогући  несметано  
опремање  тог  простора  комуналном  опремом . 

На  самој  седници  Комисије , дат  је  предлог  од  стране  подносиоца  примедбе  да  се  сузи  планирани  
пут  са  8 на  5 метара. 

Комисија  за  плапове  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  
спроведеном  јавном  увиду  и  уз  допуну  да  се  прихвата  сужеге  улице  са  8м  на  бм. 

Гжмдба  број  5 
(Подносилац : Тамара  3агорчић  из  Новог  Сада) 

Примедба  се  односи  на  позицију  планиране  јавне  саобраћајне  површине  по  јужној  граници  
катастарских  парцела  бр.  5292 и  5293 у  ј(.О. Петроварадин . 

Подносилац  примедбе  сматра  да  планирани  јавни  пут  није  трасиран  на  начин  да  се  осовина  пута  
постави  на  границу  парцела, чиме  би  се  за  потребе  формирања  јавне  саобраћајне  поврпіине  одузео  
једнак  простор, како  од  предметних  парцела  бр.  5292 и  5293, тако  и  од  њима  наспрамних  парцела  
5294/1 и  5295. Подносилац  примедбе  наводи  да  је  принцип  пропорционалног  одузимања  
земњипла  за  формирање  саобраћајних  површина  примењиван  на  остатку  простора  у  обухвату  
Плана. 

Комисија  за  планове  пе  прихвата  примедбу, уз  образложсгБе  дато  у  Извештају  обрађивача  о  
спроведеном  јаввом  увиду. 



в.д. ј-Іачелника  
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Примедбе  број  6 ј  7 

(Подносиоци : Радован  и  Радмила  Ђекић  из  Петроварадина ) 

Обе  примедбе  односе  се  на  простор  изван  обухвата  Плана . 

Комисија  за  плановс  ематра  да  је  примедба  неосновапа , уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спровеДеІ{ом  јавном  увиду. 

Сходно  члану  50. Закоіга  о  планирању  и  изградњи , Извештај  се  доставња  обрађивачу  плаiја  
на  надлежно  поступаіБе. 
пакон  лоступања  по  овом  Извсштају , обрађивач  nnaiia hc плапсіи  документ  доставити  
надлежјіом  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  дојјоціења . 

Овај  извештај  је  саставј iи  дсо  Записіиіса  са  167. седнице  Комисијс  за  планове  од  03.02.2022. 

годиие. 

дабетић ,.дипл.инж.арх . 

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. Васо  Кресовић , дипл.инж.арх.  

2. Радосав  Шћепановић , дипл .инж.арх. 

3. Милан  Ковачевић, дипл.инж.арх.  
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