
ена  Маринковић  Радомировић  

На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Предлога  плана  детаЈЂне  регулације  
простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  од  железничке  
пруге  Сомбор  (Богојево ) - Нови  Сад, у  Футогу, Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХІХ  
седници  од  16. сеітембра  2022. године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  
источно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  
(Богојево) - Нови  Сад, у  Футогу  и  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детаЈЂне  
регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  од  
железничке  пруге  Сомбор  (Богојево ) - Нови  Сад, у  Футогу  на  животну  средину  пре  
излагања  на  јавни  увид  са  155. седнице  од  18.11.2021. године  и  Извештај  о  обавЈЂеном  
јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детаЈЂне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  
локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево) - Нови  
Сад, у  Футогу  са  Извештајем  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детањне  регулације  
простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  од  железничке  
пруге  Сомбор  (Богојево ) - Нови  Сад, у  Футогу  на  животну  средину  са  4. седнице  
Комисије  за  планове  од  21.07.2022. године, као  и  Извештај  о  учешћу  заинтересованих  
органа, организација  и  јавности  у  разматрању  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  
плана  детаЈЂне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  Планта  - 
Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојсво ) - Нови  Сад, у  Футогу  на  
животну  средину. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  7 Председница  
Број : 35-206/2020-1 
16. септембар  2022. године  
НОВИ  САД  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 УС, 24/11, 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), Скупњтина  Града  Новог  Сада  на  ХХIХ  седници  од  16. септембра  2022. године, 
доноси  

ПЛАН  ДЕТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПРОСТОРА  зл  ПОСЛОВАЊЕ  ИСТОЧНО  Од  ЛОКАЛНОГ  ПУТА  

ПЛАНТА-КИСАЧ  И  СЕВЕРНО  Од  ЖЕЛЕЗНИЧКЕ  ПРУГЕ  СОМБОР  
(БОГОЈЕВО) - НОВИ  САД, У  фуТОгу  

увод  

План  деталне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  
Планта-Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево ) - Нови  Сад, у  Футогу  (у  
дајњем  тексту : План) обухвата  подручје  од  38,69 ћа  у  Катастарској  оппітини  (у  далем  
тексту: КО) Футог. 

ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО  ПЛАНА  

L општп  ДЕО  

1. Основ  за  израду  Плана  

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  детајњне  регулације  простора  за  
пословање  источно  од  локалног  пута  Планта-Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  
Сомбор  (Богојево ) - Нови  Сад, у  Футогу  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
60/18). 

Плански  основ  за  израду  Плана  је  План  генералне  регулације  насезњеног  места  
Футог  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 45/15, 21/17, 55/20, 25/21 и  28/21) (у  
далем  тексту: План  генералне  регулације ), којим  је  дефинисано  да  је  за  већи  део  
обухваћеног  простора  основ  за  реализацију  планираних  садржаја  план  деталне  
регулације , докје  уједном  делу  основ  за  реализацију , План  генералне  регулације . 

2. Извод  из  Плана  генералне  регулације  

,,Простори  за  којс  јс  основ  за  реализацију  план  детал,нс  регулације  

План  деталне  регулације  је  основ  за  реализацију  следећих  простора 
 
у  

оквиру  просторне  целине  1 претежно  намењених  за: 
- породично  становање  (...); 
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- централнс  функције , односно  линеарне  центре  и  нове  центре  (осим  парцеле  број  
6495, 2594, 4463/1 и  4463/2 и  део  парцеле  број  6738); 

- планиранејавне  службе; 
- радне  зоне  (изузев  делова  парцела  бр  701 и  702), 
- површине  намењене  спорту  и  рекреацији  у  јужном  и  средишњем  делу  

урбанистичке  целине  1; 
- пијаце. 

,5ПРАВИЛА  УСМЕРАВАЈУЋЕГ  КАРАКТЕРА  ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНОВА  
ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

На  графичком  приказу  број  2 ,,Начин  спровођења  плана  у  Р  1:20 000 означене  су  
просторне  целине  за  које  су  основ  за  реализацију  планови  детањне  регулације . 

На  графичким  приказима  број  3 ,,План  претежне  намене  земњишта  у  Р  20 00 и  
број  4 ,,План  намене  земвишта  грађевинскот  подручја  у  Р  1:10 000, дефинисане  су  прете-
жне  намене  земњишта  за  просторне  целине  за  које  су  основ  за  реализацију  планови  
детањне  регулације . Претежна  намена  земњишта  је  начин  коришћења  земњишта  за  више  
различитих  намена, од  којихје  планирана  намена  преовлађујућа , а  остале  намене  које  би  
се  деталнијом  разрадом  предвиделе  морају  бити  компатибилне  са  претежном  наменом . 

У  просторним  целинама  на  којимаје  планирана  претежна  намена  и  за  којеје  основ  
за  реализацију  iілан  детањне  регулације  нису  детањно  дефинисане  регулације  свих  
саобраћајница . Регулација  саобраћајница , њихов  тачан  положај  и  димензије , као  и  начин  
пробијања  блокова  (увлачењем  саобраћајнице  до  одређене  парцеле  или  пресецањем  
блока  у  целини ) биће  одређено  детал5нијом  разрадом , након  анализа  постојећег  стања, 
дефинисања  концепције  просторног  развоја  за  те  просторне  целине , а  све  у  складу  са  
смерницама  из  овог  плана. 

Планом  детањне  регулације  може  бити  одређено  да  ли  је  за  неке  намене  неопходна  
израда  урбанистичког  прој  екта  или  спровођење  архитектонско -урбанистичког  конкурса. 

Плановима  деталније  разраде  може  се  утврдити  за  које  локације  је  обавезно  
расписивање  архитектоиског  или  архитектонско -урбанистичког  конкурса. 

ДЕО  ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ  1 

,,Радне  зоне  
Радне  зоне  планиране  су  у  северном  и  северо-западном  делу  грађевинског  

подручја  и  обухватају  површину  од  202,52 ћа. Ови  простори  су  намењени  привредним  
активностима , односно  секундарним  и  терцијарним  делатностима . 

Намена  секундарних  ј  терцијарних  делатности  подразумева  различите  привредне  
садржаје  из  области  трговине  на  велико  и  трговине  на  мало, грађевинарства , саобраћаја  и  
веза  и  прерађивачке  индустрије  која  ће  користити  савремену  технологију  за  своје  
технолошке  процесе. Под  појмом  терцијарне  делатности  подразумевају  се  садржаји  из  
области  трговине, угоститењства , услужног  и  производног  занатства, саобраћаја  и  
комуналних  делатности . 

Пословни  садржаји  су  оријентисани  углавном  на  друмски  саобраћај , а  неки  делови  
радне  зоне  имају  и  могућност  коришћења  железнице . 
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У  одређеној  мери  простори  радних  зона  су  заузети  постојећим  комплексима , са  
разрађеним  технолошким  постулком  и  изграђеним  објектима. Постојећи  комплекси  се  
задржавају  или  се  реструктурирају  и  деле  на  мање  комплексе! Могуће  је  и  издвајање  
слободних  гіоврніина  унутар  постојећих  комнлекса , уз  услов  попітовања  утврђених  
урбанистичких  параметара  како  на  новом, тако  и  на  постојећем  комплексу . 

На  просторима  где  се  планирају  отворена  складишта , зависно  од  технолошких  
услова, могуће  је  ноједине  делове  наткрити  или  потпуно  покрити, с  тим  што  покривени  
део  улази  у  степен  заузетости  целог  локалитета . 

Постојеће  објекте  могуће  је  реконструисати , доградити  или  заменити  новим  уз  
поштовање  основних  урбанистичких  параметара , односно  утврђеног  максималног  
индекса  заузетости . 

За  формирање  нових  привредних  комnлекса  унутар  постојећих  или  планираних  
привредних  садржаја , утврђени  су  исти  урбанистички  параметри : 

- дозволена  спратност  производних  објеката  је  П, ВП  или  П+1; спратност  
административних  објеката  је  до  П+2; у  изузетним  случајевима  може  се  дозволити  већа  
спратност, када  објекти  представлају  просторне  репере  већих  комплекса  или  су  
карактеристични  због  посебних  конструктивних  и  техноло nіких  потреба ; унутар  
комплекса  ускладити  сnратност; 

- максималан  стеnен  заузетостије  50 %, а  индекс  изграђености  до  1,5; 
у  комплексима  чији  је  степен  заузетости  исnод  50 % сви  објекти  се  могу  

доградити  до  назначеног  стеnена  nод  условом  да  не  ремете  nостојеће  технолошке  линије; 
уколико  се  у  постојећим  границама  мења  основна  техничко-технолошка  концепција , 
потребно  је  за  такве  комnлексе  урадити  урбанистичке  пројекте ; такође  у  случају  сложене  
технологије  или  комплекса  већих  од  1 ћа, неопходна  је  дала  разрада  урбанистичким  
пројектом ; 

- парцеле  nостојећих  комnлекса  се  задржавају ; могуће  је  спајање  са  суседном  
парцелом  и  деоба  nостојећих  комплекса  на  мање  целине; 

- нове  парцеле  треба  да  буду  nриближно  правилног  геометријског  облика, да  имају  
излаз  најавну  површину , а  nовршина  за  већину  нових  комnлексаје  минимално  1000 м2  са  
фронтом  ширине:25  м; дозвоњено  одступање  од  утврђених  мераје  10 %; манипулативне  
и  паркинг-површине  обезбедити  унутар  комnлекса; 

- заступленост  зелених  nоврпіина  на  комплексу  зависи  од  величине  комплекса , 
односно  комплекси  nовршине  до  1 ћа  треба  да  имају  минимално  20 % зелених  nовршина, 
комnлекси  nоврпіине  1-5 ha 25 %, а  већи  комплекси  nреко  5 ha 30-50 % зелених  
поврпЈина . 

обавеза  израде  процене  утицаја  на  животну  средину  за  потенцијалне  
загађиваче  утврдиће  се  у  складу  са  законском  регулативом  која  важи  у  тој  области . 

На  простору  радних  зона  није  дозволено  одлагање  отпадних  материја  или  
рециклирање , изузев  ако  се  nримењује  модерна  технологија  у  затвореним  просторима . 
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З. Граница  Плана  и  обухват  грађевинског  подручја  

Грађевинско  подручје  којеје  обухваћсно  Планом  налази  сс  у  КО  Футог. 
За  почетну  тачку  описа  границе  Плана  утврђсна  је  тачка  на  тромсђи  ларцсла  бр. 

109, 110 и  6746. Од  ове  тачкс  граница  скрећс  у  лравцу  истока , прати  северну  границу  
парцелс  број  1 10 и  њеним  продуженим  лравцем  долази  до  источне  границе  ларцеле  број  
6763. дајЂс, граница  скреhе  у  правцу  југа, прати  источну  границу  парцсле  број  6763 до  
тромеђе  парцела  бр. 107, 6714 и  6763, затим  граница  сече  парцелу  број  6714 до  тромеђе  
парцела  бр. 218, 6714 и  6767. 0д  ове  тачкс  граница  у  правцу  југа, лрати  источну  границу  
парцеле  број  6767 до  тромеђе  парцсла  бр. 217, 6767 и  6713/1, затим  сече  парцелу  број  
6713/1 до  тромеђе  парцела  бр. 220, 6713/1 и  6771. дање, граница  у  правцу  југа, прати  
источну  границу  парцеле  број  6771 до  тромеђе  парцела  бр. 653 и  6771, 6774, Од  ове  тачке  
граница  скреће  у  правцу  истока, прати  ссвсрну  границу  парцелс  број  6774 до  пресека  са  
продужсним  правцем  источнс  границе  парцслс  број  690/1, затим  граница  скрсћс  у  правцу  
југа, прати  претходно  описани  продужен  правац  и  источну  границу  парцелс  број  690/1 до  
тромеђс  парцела  бр. 689, 690/1 и  6725. дање, граница  скреће  у  правцу  запада, прати  
северну  постојећу  рсгулациону  линију  пруге  до  прссска  са  источном  регулационом  
линијом  Жслезничке  улице. Од  ове  тачке  граница  скрећс  у  правцу  севера, прати  источну  
рсгулациону  линију  Железничкс  улице  и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  лочстну  
тачку  описа  границе  Плана. 

Планомје  обухваћено  38,69 ha. 

4. Положај  и  карактеристике  обухваћеног  подручја  

Простор  обухваћен  Планом  се  простире  у  појасу  између  локалног  пута  Планта—
Кисач  на  западу  и  границе  грађевинског  подручја  на  истоку, од  железничке  пругс  Сомбор  
(Богојево ) - Нови  Сад  најугу  и  северне  границе  парцеле  број  110 на  северу, у  КО  Футог. 
Цео  просторје  кроз  протекли  период  већим  делом  остао  неизгрђсн  и  неуређен . 

Најзначајнија  постојећа  друмска  саобраћајница  која  тангира  обухваћсни  простор  је  
локални  пут  Планта—Кисач. 0сим  гіомснуте  саобраћајнице )  све  остале  површине  за  
друмски  саобраћај  у  претходном  периоду  чине  некатегорисани  путеви  који  су  део  мреже  
атарских  путева  и  који  тренутно  служе  за  ггриступ  поњопривредним  површинама . 

У  оквиру  обухваћсног  подручја, зеленило  је  заступњено  у  виду  поњопривредних  
површина  и  мање  групације  разнолике  вегстације  (заштитни  појас) уз  железничку  пругу  
Сомбор  (Богојево ) - Нови  Сад. 

Већина  парцсла  или  њихови  делови, се  користс  у  сврху  поњоприврсднс  
производње , тј . као  обрадиве  поњопривредне  површине , док  је  остатак  простора  
неуређена  зелена  поврілина. 

5. Цил  допошења  Плана  

Цињ  израде  и  доношења  Плана  је  да  се  утврдс  намена  земњишта  и  правила  
уређења  и  грађења, у  складу  са  претежном  наменом  површина  утврђеном  Планом  
генералне  регулације , као  и  правцима  и  коридорима  за  саобраћајну, енергетску  и  водну  
инфраструктуру, те  дефинише  начин  реализације  планираних  садржаја . 
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Планским  решењима  ће  се  створити  услови  за  реализацију  планираних  садржаја  у  
складу  са  новим  захтевима  пословања . Тиме  ће  се  створити  услови  за  дали  урбанн  и  
привредни  развој  овог  подручја, у  складу  са  генералним  опредењењима  развоја  насењеног  
места  ФуТог! 

ІI. HJІAHCKH ДЕО  

ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  

1. КОНЦЕГІЦИЈА  УРЕЂЕЊА  СА  ПРЕТЕЖНОМ  НАМЕНОМ  И  ПОДЕЛА  
ПРОСТОРА  НА  БЛОКОВЕ  

1.1. Концепција  уређсња  простора  

Радна  зона  у  обухвату  Плана, планира  се  као  простор  за  секундарне  и  терцијарне  
делатности . 

Секундарни  сектор , пре  свега  индустрија  и  производно  занатство , има  највеће  
учешће  у  дохотку  и  броју  запослених  у  Футогу. Развој  индустрије  креће  се  у  правцу  
ревитализације  постојећих  погона, пресеења  појединих  погона  са  неусловних  на  нове  
локације , као  и  изградње  нових  из  области  металне , прсхрамбене  и  дрволрерађивачке , 
делатности , те  грађевинарства , производног  занатства  и  складиштења . Уз  коришћење  
постојећих  ресурса, оптимално  ангажовање  простора  и  уважавање  прописа  о  запЈтити  
животне  средине, потребно  је  обезбедити  простор  који  ћс  омог)ћити  развој  ових  
делатности  у  насењеном  месту  Футог. 

Обавеза  израде  процене  утицаја  на  животну  средину  утврдиће  се  у  складу  са  
законском  регулативом  која  важи  у  тој  области. На  простору  обухваћеном  Планом  није  
дозвојЂено  одлагање  отпадних  материја  или  рециклирање , изузев  ако  се  примењује  
модерна  технологија  у  затвореним  просторима . 

Пословни  садржаји  у  радној  зони  биће  оријентисани  превасходно  на  друмски  
саобраћај , а  по  потреби  се  може  користити  и  железнички  транспорт . 

Саобраћајну  мрежу  чине  и  планиране  саобраћајнице  које  се  трасирају  претежно  по  
постојећим  прилазима  и  атарским  путевима, као  и  надовезивање  на  планиране  
саобраћајнице  из  планске  Документације  која  се  тиче  ближег  окружења, тако  даје  укупно  
формирано  три  блока. 

1.2. Подејіа  на  блокове  и  најчена  землишта  

Основна  концепција  просторног  уређења  и  поделе  простора  проистекла  је  из  
претежне  намене  површина  и  услова  утврђених  Планом  генералне  регулације . У  складу  са  
графичким  приказом  број  2 ,,План  намене  ловршина, саобраћаја, регулације  и  нивелације  
у  размери  1:2500, утврђенаје  подела  на  блокове  (три  блока). 

У  оквиру  подручја  обухваћеног  Планом  nовршине  јавне  намене  чине  саобраћајне  
површине , трансформаторска  станица  и  мелирациони  канали . 

Остале  површине  намењују  се  превасходно  за  секундарне  и  терцијарне  делатности  
у  радним  зонама  (спратности  П  до  П+2), пЈто  је  и  основна  намена  nростора, а  заступњена  
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је  у  сВиМ  блоковима  бр. 1-3 као  и  заштитно  зсленило  које  је  планирано  уз  јужну  границу  
Плана, непосредно  уз  железничку  пругу . 

Намена  секундарних  и  терцијарних  делатности  подразумева  различите  привредне  
садржаје  из  области  производнс  и  прерађивачке  индустрије  која  ће  користити  савремену  
технологију  за  своје  технолошке  процесе , грађевинарства , саобраћаја  и  веза  као  и  
садржаје  из  области  трговине , угостите.њства, услужног  и  производног  занатства , 
саобраћаја  и  комуналних  делатности . 

Израда  урбанистичког  пројектаје  обавезна  за  комплексе  веће  од  1 ћа. 

1.3. Нумерички  показатели  

Табела  број  1: Биланс  површина  

НАМЕІ{А  ПОВРШИНА  Површина  (ћа) Проценат  (%) 

Укупна  површина  обухвата  Плана  38,69 100,00 
Површине  јавне  намснс  1,23 3,18 
Саобраћајне  површине  0,59 1,53 
Заштитно  зеленило  0,64 1,65 
Површине  осталих  намена  23,24 60,06 
Радне  зоне  23,24 60,06 
Површине  у  обухвату  које  се  спроводе  по  ПГР- 
у  

14,22 36,76 

2. ПЈІАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

2.1. План  регулације  површина  јавне  намене  

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

Површинејавне  намене : 

- саобраћајне  површине: цела  парцела  број  698/3 и  делови  парцела  бр. 690/1, 690/2, 
691, 693, 694, 695, 696, 697, 69812, 699, 700, 701, 702/1, 702/2, 704/2, 705/2, 706/2, 707, 708, 
709, 710, 7H, 713, 714, 715, 716)  717, 718, 6771 и  6774; 

трансформаторска  станица  (у  даем  тексту : ТС): цела  парцела  број  127/2; 
- мелиораиони  канали : цела  парцела  број  6713/2 и  делови  парцела  бр. 6713/1, 

6713/3 и  6714; 
У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  

графичком  приказу  број  3 ,,План  регулације  површинајавне  намене  у  размери  1:2500, 
важи  графички  приказ . 
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Планиране  регулационе  линијс  датс  су  у  односу  на  осовине  саобраћајница  или  у  
одНосу  на  постојеће  границе  парцела . Осовине  саобраћајница  дефинисанс  су  коорди-
натама  осовинских  тачака  чији  је  списак  дат  на  графичком  приказу. 

2.2. План  нивејіације  

Подручје  обухваћено  Планом  налази  се  на  северном  дслу  грађевинског  подручја  
населеног  места  Футог, источно  од  локалног  пута  Планта-Кисач  и  северно  од  железничке  
пруге  Сомбор  (Богојево ) - Нови  Сад, на  надморској  висини  од  78,80 м, до  82,50 м, са  
генералним  падом  од  средишњег  дела  подручја  ка  западу  и  истоку. Коте  нивелације  
планиране  саобраћајнице  се  крећу  од  80,50 м  до  82,00 м. Нагиб  нивелете  саобраћајница  
је  испод  1 %. Постојеће  саобраћајнице  се  задржавају  са  нивелетама  коловоза  које  се  не  
мењају. Нивелациони  план  са  котама  нивелета  и  координатама  осовинских  тачака  
приказан  је  на  графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  повріпина , саобраћаја , регулације  
и  нивелације  у  размери  1:2500. 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 

- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 
- нагиб  нивелете . 

З. ТРАСЕ, КОРИДОРИ  И  КАПАЦИТЕТИ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

3.1. Саобраћајна  инфраструіпура  

Предложено  саобраћајно  решење  заснива  се  на  положају  постојећег  општинског  
пута  Планта-Кисач, постојећим  атарским  путевима, планираној  траси  државног  пута  јБ  
реда  ознаке  12 (Суботица  - Сомбор  - Оџаци  - Бачка  Паланка  - Нови  Сад  - 3рењанин  - 
Житиште  - Нова  Црња  државна  граница  са  Румунијом  (гранични  лрелаз  Српска  Црња)) 
и  потребама  планираних  намена  на  овом  простору . 

Поред  двосмерних  коловоза  који  ће  се  планирати  дуж  свих  планираних  улица, 
предлаже  се  и  изградња  тротоара  у  оквиру  попречних  профила  планираних  улица. дуж  
опіптинског  пут  Планта-Кнсач  Планом  генералне  регулације  је  предложена  изградња  
бициклистичке  стазе. Планирана  секундарна  улица  опслуживаће  пословање  у  јужном  
делу  обухваћено  простора . Пданирано  је  денивелисано  укрштање  опмтинског  пута  
Планта-Кисач  са  железничком  пругом  па  је  планирано  саобраhајно  решење  између  пруге  
и  планиране  кружне  раскрснице  прилагођено  томе. Постојећа  траса  железничке  пруге  
Нови  Сад  - Оџаци  - Богојево  и  железничка  станица  задржавају  се  уз  планирање  њене  
ревитализације  и  модернизације  (респективно  електрификација ). 

дуж  свих  саобраћајница  се  планирају  пешачке  стазе, а  дуж  пута  Планта-Кисач  се  
планира  бициклистичка  стаза. 

У  зонама  пословања  се  планирају  паркинзи  у  оквиру  лојединачних  комплекса , а  у  
складу  са  просторним  могућностима  и  потребама  специфичних  садржаја . 

Интерне  станице  за  снабдевање  горивом  се  на  просторима  предузећа , у  цињу  
обавлања  њихове  делатности , могу  градити  на  основу  овог  плана, којим  се  уређује  
изградња  у  оквиру  основне  намене , уз  поштовање  саобраћајних  и  прописа  који  регулишу  
безбедност  њиховог  коришћења  и  спречавања  угрожавања  окружења . 
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3.2. Водна  инфраструіпура  

снабдевагhе  водом  

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

Секундарна  улична  водоводна  мрежа  профила  О  100 мм, делимично  је  
реализована  дуж  пута Постојећа  водоводна  мрежа  функционише  
у  оквиру  водоводног  система  насеЈЂа , и  не  задовоњава , у  потпуности , потребе  снабдевања  
водом  на  овом  простору . 

Планира  се  изградња  водоводне  мреже  дуж  локалног  пута  
профила  О  150 мм, као  и  у  новопланираној  улици  профила  О  100 мм. 

Планирана  водоводна  мрежа  задовоЈЂиће  потребе  за  санитарном  водом  будућих  
корисника . 

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

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

Положај  постојеће  и  планиране  водоводне  мреже  приказан  је  на  графичком  
приказу  број  4 ,,План  водне  инфраструктуре  у  размери  1:2500. 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  решено  преко  сепаратне  
канализацноне  мреже . 

Отпадне  воде  ће  се  преко  планиране  канализационе  мреже  одводити  ка  канализа—
ционом  систему  насења  Футог. 

Секундарна  канализациона  мрежа  отпадних  вода  изградиће  се  у  свим  nостојећим  и  
новопланираним  улицама  и  биће  профила  О  300 мм  и  О  250 мм. 

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

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

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

Одвођење  атмосферских  вода  биће  решено  преко  планиране  отворене  уличне  
каналске  мреже  која  ће  се  оријентисати  на  постојећу  отворену  каналску  мрежу  
мелиорационог  система  ,,Сукова Омогућава  се  делимично  или  потnуно  зацевњење  
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отворене  уличне  каналске  Мреже, ОДНОСПО , отворене  каналске  мреже  у  оквиру  
мелиорационог  слива, а  у  зависности  од  саобраћајних  и  просторних  потреба. 

Атмосферске  воде  које  се  смеју  упуштати  у  отворену  каналску  мрежу  морају  
задоволити  квалитет  ІІ  класе  водотока. Уз  отворену  каналску  мрежу  мелиорационих  
канала  планира  се  заштитни  појас  ширине  7 м, мерено  од  лостојеће  ивице  канала  и  
обострано . У  овом  појасу  забрањенаје  изградња  објеката  и  садња  дрвећа. 

Положај  планиране  канализационе  мреже  приказан  је  на  графичком  приказу  број  4 
,,План  водне  инфраструктуре  у  размери  1:2500. 

Подземне  водс  

Меродавни  нивои  подземне  воде  у  обухвату  Плана  су: 

- максималан  ниво  подземне  водеје  од  79,20 до  81ј0  м  н.в. 
- минималан  ниво  подземне  водеје  од  76,20 до  77,10 м  н.в . 

Правац  водног  огледала  просечног  нивоа  подземне  воде  је  север—југ  са  смером  
пада  премајугу . 

3.3. Енергетска  инфраетруктура  

Снабдевање  елеwгричном  еііергијом  

Ово  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система . Основни  објекат  за  снабдевање  је  ТС  1 10/20 kV 
која  се  налази  у  обухвату  Плана. Од  ове  ТС  ће  nолазити  20 kV мрежа  до  ТС  20/0,4 kV, a 
од  ових  ТС  ће  полазити  мрежа  јавног  осветлења  и  нисконапонска  0,4 kV мрежа  до  
објеката, чиме  ће  се  обезбедити  квалитетно  и  поуздано  снабдевање  електричном  
енергијом  свих  потрошача  на  подручју . 

За  снабдевање  електричном  енергијом  лланираних  садржаја  изградиће  се  одређен  
број  нових  ТС, у  зависности  од  nотреба. Нове  ТС  се  могу  градити  као  слободноСтојећи  
објекти  на  парцелама  свих  намена, у  складу  са  важећом  законском  и  техничком  
регулативом . Нове  ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  објеката, у  приземлу  објекта. Свим  ТС  
потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  іuирине  минимално  3 м  (и  висине  минимално  3,5 
м, у  случају  nостојања  ласажа) ради  обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  
хаварије . Све  ТС  ће  се  повезати  на  постојећу  и  нову  20 kV мрежу  која  ће  се  градити  
подземно . На  nросторима  планиране  изградње  планира  се  изградња  инсталације  јавног  
осветлења . 

Преко  подручја  намењеног  пословању  прелази  надземни  20 kV вод  са  којег  се  
преко  стубних  ТС  20/0,4 kV снабдевају  поједини  постојећи  садржаји. Овај  водје  потребно  
демонтирати  и  изместити  у  регулацију  локалног  пута  Планта—Кисач. Све  
електроенергетске  објекте  и  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  планираних  
објеката  или  инфраструктуре  је  потребно  изместити  уз  прибавњање  услова  од  ,,ЕПС  

д!о.о. Београд, Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад , 
У  попречним  профилима  свих  улица  планирани  су  независни  коридори  за  пролаз  

електроенергетских  каблова. 
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Преко  подручја  прелази  далеководи : 

- 110 kV број  1011/2 ТС  Челарево  - ТС  Футог; 
- 110 КУ  број  1108 ТС  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Футог. 

Далеководи  110 kV задржавају  своју  трасу, на  њима  је  могућа  реконструкција , 

адаптација  и  санација  у  сврху  одржавања  и  ревитализације  система . 

У  случају  градње  испод  или  у  близини  далековода  потребна  је  сагласност  
Акционарског  друштва  ,,Електромрежа  Србије  Београд  (у  далем  тексту: ЕМС  Ад), при  
чему  важе  следећи  услови : 

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

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

Претходно  наведени  услови  важе  приликом  израде  Елабората  о  могућностима  
градње  планираних  објеката  у  заштитном  појасу  дапековода . Ширина  заштитног  појаса  
далековода  је  добијена  сабирањем  законски  прописане  удајености  од  крајњег  фазног  
проводника  и  удаености  крајњег  фазног  проводника  од  осе  далековода  и  износи: 

- за  далековод  110 kV број  1011/2: 29,0 м  од  осе  далековода ; 
- задалековод  110 kV број  1108: 33,0 м  од  осе  далековода! 

Потребно  је  и  анализирати  утицај  далековода  на  потенцијалне  планиране  објекте  
од  електропроводног  материјала . Овај  утицај  на  цевоводе, у  зависности  од  населености  
подручја, потребно  је  ааализирати  на  максималној  удалености  до  1000 м  од  осе  
далековода . 

Такође  је  потребно  анализирати  утицај  далековода  на  телекомуникационе  водове  
(не  треба  ако  су  у  питању  оптички  каблови ). Овај  утицај , у  зависности  од  специфичне  
отпорности  тла  и  насеЈЋености  подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  
удајености  до  3000 м  од  осе  далековода  у  случају  градње  телекомуникационих  водова . 

Преко  подручја  прелазе  и  далековод  35 kV koju je y надлежности  ,,ЕПС  
дистрибуција  д.о.о. Београд, Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад : 

- далековод  35 kV TC Нови  Сад  2 - ТС  Футог. 

Заілтитни  појас  за  овај  далековод  износи  16 м  лево  и  десно  од  осе  далековода, а  
услови  заштите  су  исти  као  за  далеководе  110 kV. далеководи  35 kV cy планирани  за  
прелазак  на  рад  на  20 kV напонски  ниво. 

Утврђују  се  следећи  услови  зајптите  далековода  1 10 КУ: 
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приликом  извођсња  радова, као  и  касније  приликом  сксплоатацијс  планираних  
објската , Водити  рачуна  да  се  ни  на  који  начин  не  наруши  сигурносна  удањсност  од  5 м  у  
односу  на  проводнике  далсковода  напонског  нивоа  110 kV, односно  б  м  у  односу  на  
проводнике  далековода  напонског  нивоа  220 kV; 

- забрањено  је  кориілћсњс  прскалица  и  воде  у  млазу  за  заливање, уколико  постоји  
могућиост  да  се  млаз  воде  приближи  на  мањс  од  5 nі  проводницима  далековода  напонског  
нивоа  iio ку, односно  на  мањс  од  б  м  у  односу  на  проводнике  далековода  напонског  
нивоа  220 Kv; 

- приликом  извођења  било  каквих  грађевинских  радова, нивелације  терена, 
земњаних  радова  и  ископа  у  близини  далековода , ни  на  који  начин  се  не  сме  угрозити  
статичка  стабилност  стубова  далековода . Терсн  испод  далековода  и  око  стубова  
далсковода  се  не  сме  насипати ; 

- испод  и  у  близини  далековода  не  садити  високо  дрвсћс  којс  се  својим  растом  
може  приближити  на  мање  од  5 м  у  односу  на  проводнике  далековода  напонског  нивоа  
110 kV, односно  на  мање  од  6 м  у  односу  на  проводникс  далсковода  напонског  нивоа  220 
kV; 

- забрањено  је  складиштење  лако  запањивог  материјала  у  занітитном  појасу  
далековода; 

- нисконапонске  прикЈЂучке , телефонске  прикњучкс, прикучкс  за  кабловску  
тслсвизију  и  другс  прикњучке  извести  подземно  у  случају  укрштања  са  далеководом ; 

- свс  метаіне  инсталације  (електро-инсталацијс , грејањс  и  друго) и  други  метални  
делови  (ограде  и  друго) морају  да  буду  прописно  уземњени . Нарочито  водити  рачуна  о  
изјсдначсњу  потенцијала ; 

- дслови  цевовода  кроз  који  се  испушта  флуид  морају  бити  удањени  најмање  30 
м  од  најистурснијих  делова  далсковода  под  напоном; 

- минимално  растојањс  планираних  објеката , пратеће  инфраструктуре  и  инстал—
ација  од  било  ког  дела  стуба  далсковода  износи  12 гп . 

Снабдевање  топлотном  енергијом  

Обухваћсно  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  градског  
гасификационог  система . 

Снабдсвање  из  гасификационог  система  ће  се  обсзбсђивати  из  градске  гасне  мрсжс  
средњег  притиска  који  полази  од  Главне  мерно-регулационе  гаснс  станицс  (ГМРС) 
,,Милан  Видак . Из  ГМРС, у  оквиру  које  сс  налази  и  мсрно-регулациона  станица  (МРС), 
полазе  гасоводи  средњег  притиска  који  прско  сопствсних  Мрс  снабдевају  појсдинс  
пословне  садржајс  на  околном  подручју .  Из  ове  МрС  ће  полазити  дистрибутивна  мрежа  
притиска  до  4 bar ca koje ће  се  снабдсвати  и  планирани  садржаји  изградњом  прикјпучка  од  
постојеће , односно  планиране  мреже  до  мсрно-рсгулационих  сетова  и  котларница  у  
објектима . У  случају  потребс  за  већим  количинама  топлотне  енергије, могућејс  изградити  
доводни  гасовод  притиска  до  16 bar u сопствену  мерно-регулациону  станицу  на  парцели  
корисника . 

Оставња  се  могућност  пословним  комплсксима  да  се  снабдевају  из  локалних  
топлотних  извора, уз  употребу  снсргената  који  не  утичу  іnтетно  на  животну  срсдину . 
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06новливи  извори  енергије  

На  обухваћеном  подручју  лостоји  могућност  коришћења  обновзвивих  извора  
енергиј  е. 

Соларна  енергиіа  

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

Акмивни  соларни  сисмеми  - соларни  системи  за  сопствене  лотребе  и  комерцијалну  
употребу  могу  се  поставњати  под  следећим  условима : 

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

- површине  јавне  намене  - на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  лотребе  
видео-надзора, за  ссветзвење  рекламних  паноа  и  билборда , за  саобраћајне  знакове  и  
сигнализацију , дозвозвава  се  поставзвање  фотонапонских  панела; 

Енергија  биомасе  

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

(Хидро) Геотермална  енергија  

Системи  са  толлотним  пумпама  могу  се  поставњати  у  сврху  загревања  или  
хлађења  објеката . Ако  се  поставзвају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, могу  се  
поставзвати  искњучиво  на  парцели  инвеститора ! У  случају  ископа  бунара  (осим  за  
физичка  лица) потребно  је  прибавити  сагласност  надлежног  органа. Обавезно  је  извести  
уnојне  бунаре. Није  дозвоњено  упуштање  воде  у  канализациони  систем  или  изливање  на  
отворене  површине! 

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

Енергија  ветра  

Појединачни  стубови  са  ветрогенераторима  мањих  снага  (до  1 5 kW) могу  се  
поставњати  на  nарцелама  намењеним  пословању , тако  да  висина  стуба  није  већа  од  
удазвености  стуба  од  објекта  на  самој  ларцели  или  од  границе  суседне  парцеле! 
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Производња  електричне , оДНосНо  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коришћењем  обновѕњивих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  коришћења  
енергије . 

3.4. Мере  енергетске  ефикасности  изградње  

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

- приликод  пројектовања  водити  рачуна  о  облику , положају  и  повоѕњној  
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  осветњења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  декоративне  
расвете  употребѕњавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела; 

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

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

- размотрити  могућност  поставлања  кровних  вртова  и  зелених  фасада, као  и  
корипіћење  атмосферских  и  отпадних  вода; 

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

- поставњати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  на  јавним  и  осталим  површинама  
лредвиђеним  за  паркирање  возила . 

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

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

3.5. Елеіпронске  комуникације  

Обухваћено  подручје  ће  бити  комплетно  приклучено  на  системе  електронских  
комуникација . 

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  у  цилу  пружања  
нових  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дале  поставлање  мултисервисних  платформи  
и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. Улични  
кабинети  се  могу  поставѕњати  на  осталом  земњицпу , као  и  на  јавној  површини , у  
регулацнјама  постојећих  и  планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  
техничке  могућности . Уколико  се  поставѕњају  на  јавној  површини, потребно  је  да  буду  на  
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постојсћим  или  планираним  трасама  водова  електронских  комуникација . Удаленост  ових  
уређаја  од  укрштања  путева  треба  да  износи  минимално  20 rn од  осовине , Уколико  се  
кабинсти  поставлају  на  осталом  грађевинском  зсмњишту , потрсбно  им  је  обсзбсдити  
колски  приступ  ширине  минимално  3 м. Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  u Wі-
Fі  приступних  тачака, као  и  поставњање  система  за  видео-надзор , у  оквиру  регулација  
површина  јавне  намсне  (на  стубовима  јавне  расвете , семафорима , рскламним  паноима  и  
сл.) и  у  оквиру  осталих  површина  (на  објсктима ). 

Планира  се  да  електронско -комуникациона  мрсжа  буде  пројектована  као  
,,отворена  (Open acceѕѕ  network) тј . да  ће  бити  омогућен  присђп  И  пружање  сервиса  
свима  који  задоволс  поставњсне  условс, а  у  цињу  побоњшања  квалитета  и  смањења  цена  
услуга . Истовремено , мрежа  електронских  комуникација  Града  Новог  Сада  са  оптичким  
кабловима  је  ресурс  који  можс  да  омоrући  ефикасније  и  економичније  функционисање  
града  кроз  сервисс  као  іпто  су  - далинска  контрола  саобраћаја , контрола  ссмафора, 
далинско  очитавање  водомера, очитавањс  и  уnравњање  мерним  уређајима  топлане  итд. 

да  би  сс  обезбедило  проширење  мреже  електронских  комуникација  потребно  јс  у  
реrулацијама  улица  и  До  НОВИХ  објската  изградити  подземну  мрежу  цеви  кроз  које  ће  
пролазити  будућа  инсталација  електронских  комуникација . У  попречним  профилима  
улица  резсрвисани  су  независни  коридори  за  мрежу  електронских  комуникација . 

На  подручју  Плана  намењеном  породичном  становању  постоји  надземна  
телскомуникациона  мрежа, коју  је  потребно  демонтирати  и  изградити  подземно . 

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

Подручје  у  обухвату  Плана  пбкрива  емисиона  станица  Црвени  чот, са  
координатама  450093.96N 1904240.02 Е. Преко  подручја  прелази  траса  радио-релејног  
коридора  Црвени  чот  - Бачка  Топола  Јавног  предузећа  Емисиона  техника  и  везс  Београд: 

- Бачка  Топола  са  координатама  н45°4g59.82/ Е19°3814.62. 

На  правцу  радио-релејних  коридора  није  дозвоњена  изградња  објеката, односно  
потребноје  обезбедити  оптичку  видњивост  између  две  радио-рслејне  станице. 

Планира  се  потпуна  покривсност  овог  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  свих  
надлежних  оператера . На  подручју  је  могуће  поставњати  системе  мобилне  телефоније  уз  
поштовање  следећих  услова: 

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

- антенски  системи  мобилне  телефоније , као  и  осталих  електронских  
комуникација , могу  се  поставњати  на  антенске  стубове  на  парцелама  намсњеним  
пословању  и  зеленим  површинама  уз  обавезну  сагласност  власника; базне  станице  
поставњати  у  подножју  стуба, уз  изградњу  оптичког  приводног  кабла  до  базне  станице; 
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- антенски  системи  са  базним  станицама  мобилне  телефоније  могу  се  поставлати  
на  кровне  и  горње  фасадне  повріпинс  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  
објеката , односно  скуппітине  станара ; 

- антенске  системе  поставлати  уз  поштовањс  свих  правилника  и  тсхничких  
тірепорука  из  ове  области ; 

- уколико  сс  у  близини  налазе  стубови , односно  локације  других  оператера , 
размотрити  моrућност  заједничке  употребе ; 

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

за  поставлање  антснских  система  и  базних  станице  мобилне  тслефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  прстходно  позитивно  мишјењс  надлежне  
управе! 

4. ПЛАН  УРЕЋЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  И  СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА  

Зеленило  у  обухвату  Плана  састоји  се  од  зеленила  јавне  наменс  (зсленило  
саобраћајнице ) и  зеленила  осталих  намена  (зеленило  пословања  у  оквиру  радне  зоне  и  
заштитног  зеленила). 

Зелснило  у  оквиру  регулација  саобраћајница  углавном  чине  дрвореди . Поставка  
планираних  дрвореда  трсба  да  се  изведе  према  садржајима  лопречних  профила  улица. У  
улицама  профила  15 м  моrуће  је  формирати  једностранс  дрвореде  који  би  штитили  јужнс  
или  западне  фасаде  објеката. Поставку  стабала  у  дрворедима  потребно  је  ускладити  са  
колским  прилазима  објектима . Паркинг-просторс  који  прате  садржај  попречних  профила  
улица, требало  би  покрити  крошњама  листопадног  дрвсћа. За  овакав  начин  озелсњавања  
треба  користити  квалитетне  дрворедне  саднице , старости  најмање  осам  година. Размак  
стабала  трсба  да  буде  од  8 до  О  м  у  зависности  од  врсте  дрвећа . 

У  зони  намењсној  пословању , зеленило  ће  имати  улогу  изолације  главних  
административних  и  јавних  објеката  и  главних  пешачких  праваца.  Зелени  појас  је  важно  
формирати  у  функцији  заштите  и  ради  одвајања  појединих  дслова  у  оквиру  комплекса. 
Може  бити  заснован  у  слободном  пејзажном  стилу  или  сачињен  од  стабала  поставлених  у  
рсдовс  различите  спратности . Ограде  комллекса  је  могуће  маскирати  садњом  пузавица. 
Улазне  правце  и  прилазе  у  објекте  обогатити  партерним  уређењсм . При  поставлању  
високог  растиња  трсба  водити  рачуна  о  безбсдности  унутрашњег  саобраћаја , изласцима  из  
хала, раскрсницама , кривинама  путева, манипулативним  површинама  и  сл. У  оваквим  
ситуацијама  користити  дрвеће  са  високим  деблом  - крошњом  (преко  3 м  висине). Сви  
паркинг-простори  трсба  да  су  у  сенци  листопадног  дрвећа, на  растојању  стабала  од  8 до  
lОм! 

Комплекси  величине  до  1 ћа  треба  да  имају  минимално  20 % зелених  ловрЈлина , 
величинс  1-5 ha 25 %, а  већи, преко  5 ha, 30-50 % зелених  површина. Начин  и  уређење  
зелених  површина  зависи  од  структуре  терена, као  и  од  функције  и  положаја  објеката . У  
највећој  мери  заступњеност  садног  материјала  треба  да  буде  сачињен  од  аутохтоних  врста  
дрвећа  и  жбуња  (лишћарске  и  четинарске  врсте). 

Засади  треба  да  се  карактеришу  високом  отпорношћу  на  гасове , дим  и  прамину. 
Није  дозволена  примена  врста  које  могу  да  имају  негативан  утицај  на  технолошки  процес  
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производње  (бињке  које  при  цветању  имају  обилан  полен  или  семе  обрасло  влакнастим  
материјама ). 

Површинс  намсњене  заштитном  зеленилу  могу  се  формирати  у  слободном  
пејзажном  стилу  обликовањем  различитих  бињних  групација . У  смислу  одвајања  од  
околних  намена, заштите  од  буке, нечистоћа  и  ветрова , подижу  се  вишеслојни  зелени  
појасеви . Заштитно  зеленило  треба  да  се  састоји  од  бињака  различите  спратности  и  
густине  крошње  да  би  се  постигао  максималан  ефекат  заштитног  појаса . 

5. МЕРЕ  И  услоВи  ЗАШТИТЕ  КУЛТУНјИХ  И  прИродНих  ДОБАРА  

5.1. Заштита  градителск0г  наслеђа  

Према  условима  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, на  
подручју  обухваћеном  Планом  нема  непокретних  културних  добара, нити  добара  под  
претходном  заштитом . 

Археологија  

Према  евиденцији  Завода  за  заілтиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада  
утврђеноје  постојањеједног  локалитета  са  археолошким  садржајем  - Локалитет  број  14 - 

потес  Ледине . 

Локалитет  број  14 - потес  Ледине, обухвата  катастарске  парцеле  бр. 706/1, 706/2, 

707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 и  715 уКО  Футог. 
На  простору  званом  Ледине , северно  од  железничке  станице  Футог  и  пруге, са  

десне  (источне) стране  локалног  пута  Футог-Кисач, на  издигнутој  старој  обали, приликом  
рекогносцирања  терена  2009. године, пронађено  је  веће  праисторијско  налазиште  
хоризонталне  стратиграфије . На  површини  обрадивог  земњишта, пронађен  је  већи  број  
уломака  бронзанодобне  и  гвозденодобне  грнчарије ! 

Мере  зашмиме  просмора  и  услоеи  uзградње  са  аспекта  археологије  

За  простор  у  зони  археолошког  Локалитета  број  14 обавезна  су  претходна  заштитна  
археолошка  истраживања . 

Обавезно  је  исходовање  претпројектних  услова  и  сагласности  на  пројектну  
документацију  надлежног  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

Инвеститорима  изградње  нових  објеката  и  инфраструктуре , на  читавом  обухвату  
Плана, јіотребно  је  указати  на  члан  109. Закона  о  културним  добрима  (,,Службени  гласник  
РС,,, бр. 71/94, 52/11 - др. закони, 99/11 

- др. закон, 6/20 - др. закон, 35/21 - др. закон  и  

129/21 
- др. закон ), да  уколико  приликом  извођења  земњаних  радова, наиђу  на  археолошко  

налазиште  или  археолошке  предмете, одмах  без  одлагања  зауставе  радове, оставе  налазе  у  
положају  у  којем  су  пронађени  и  да  одмах  о  налазу  обавесте  Завод  за  заіптиту  споменика  
културе  Града  Новог  Сада! 
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5.2. Заштита  природНих  добара  

Увидом  у  документацију  коју  води  Покрајински  завод  за  заштиту  лрироде  
утврђено  је  да  предметна  локација  не  припада  занітићеном  подручју , међутим , кроз  
део  простора  лротиче  канал  са  удогом  локалног  еколошког  коридора  који  

представња  миграторни  коридор  и  еколошку  везу  између  станишта  заштићених  и  
строго  заштићених  дивњих  врста  NЅА2О  и  NЅАО6. 

На  простору  еколопіког  коридора  примењују  се  мере  заштите  наведене  у  
Прилогу  3. Уредбе  о  еколошкој  мрежи  (,,Службени  гласник  РС , број  102/10), са  
цињем  очувања  повоњног  стања  еколошки  значајних  подручја  и  унапређивања  
наруніеног  стања  делова  еколошке  мреже . Водотоци  са  функцијом  еколошких  
коридора  и  њихов  обални  појас  истовремено  нредставњају  станишта  насеЈБена  
заштићеним  врстама  које  се  налазе  на  списковима  Правилника  о  проглашењу  и  
заштити  строго  заштићених  и  заштићених  дивњих  врста  бињака, животиња  и  гњива  
(,,Службени  гласник  РС,,, бр.  5/10, 47/11, 32/16 и  98/16). 

Мере  заштите  

Обезбедити  што  повоњније  еколошко  стање  мелиоративног  канала: 

поплочавање  и  изградњу  обала  водотока /канала  са  функцијом  еколо nіких  
коридора  свести  на  минимум , уз  примену  сколошки  nовоњних  техничких  
решења; 
поплочани  или  бетонЈ4рани  делови  обале, морају  садржати  лојас  нагиба  до  
450 или  континуирану  хоризонталну  површину  (терасу) минималне  ширине  
0,4 м, чија  структура  треба  да  омогућује  кретање  животиња  малих  и  
средњих  димензија, првенствено  током  малих  и  средњих  водостаја . 

Обезбедити  отвореност  водотока  са  улогом  еколошких  коридора  на  целој  
дужини  и  обезбедити  проходност  уређењем  зеленила  у  зони  водопривредних  
објеката . 

Обезбедити  очување  и  редовно  одржавање  травне  вегетације  коридора  (обала  
канала, приземни  спрат  зеленог  појаса), као  дела  еколошког  коридора  који  омогућује  
миграцију  ситним  врстама  сувих  травних  станиіпта . 

Прибавити  посебне  услове  заштите  природе  за  примену  одговарајућих  
техничких  решења  којима  се  обезбеђује  безбедно  кретање  животиња  уз  еколошки  
коридор  за  израду  техничке  документације  приликом : 

- регулације  водотока, nоnлочавања  и  изградње  обала; 

- изградње  и/или  обнавњања  саобраћајница  које  се  укрііітају  са  еколошким  
коридорима ; 
изградње  нових  и  обнавњања  старих  мостова . 

Избегавати  директно  осветњење  обале  и  nрименити  одговарајућа  техничка  
решења  заштите  nриродних  и  блиско  природних  делова  коридора  од  утицаја  
светлости , применом  одтоварајућих  планских  и  техничких  решења  (смањена  висина  
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светлосних  тела, усмереност  светлосних  снопова  према  саобраћајницама  и  
објектима , примена  посебног  светлосног  спектра  на  осетњивим  локацијама , 
ограничавање  трајања  осветзБења  на  прву  половину  ноћи  и  сл!); избор  модела  расвете  
за  директно  осветњење  са  заштитом  од  расипања  светлости  према  небу, односно  
према  коридору  и  станишту  еколошке  мреже! 

Наменити  појас  за  зеленило  посебне  намене, минималне  ширине  10 м, са  
улотом  очувања  и  заштите  биолошке  разноврсности : 

- уз  еколоіпки  коридор  са  обе  стране  канала , и  то: део  зеленила  уз  канал  треба  
да  садржи  континуирани  појас  травне  вегетације , а  део  nрема  објектима  
треба  да  буде  формиран  од  једног  реда  ниских  стабала  и  жбуња; 

- уз  издвојено  станиіпте  строго  заштићених  врста, садњом  вишеспратног  
зеленила . 

Обезбедити  континуитет  еколошког  коридора  код  зацевњене  деонице , 
повезивањем  отворених  делова  канала  заііiтитним  појасем ! 

Посебне  мере  очувања  функионалности  и  nроходности  коридора : 

у  небрањеном  делу  водотокова  није  дозвоњено  складиштење  опасних  
материја , претакање  горива  и  друге  активности  којима  се  загађује  простор  
коридора ; на  nростору  еколошког  коридора  управњање  отпадом  вршиће  се  
у  складу  са  Законом  о  управњању  отпадом  (,,Службени  гласник  РС  бр. 
36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 - др . закон ) и  другим  важећим  пролисима ; 

- 
у  зонама  водопривредних  објеката  применити  техничка  решења  којима  се  
обезбеђује  континуитет  травне  вегетације  nриобалног  nojaca u проходност  
терена  за  слабо  покретњиве  ситне  животиње ; 

- далеководне  објекте  и  електроенергетску  инфраструктуру  изоловати  и  
обележити  тако  да  се  на  минимум  сведе  могућност  електрокуције  (страдања  
услед  удара  струје ) и  колизије  (механичког  удара  у  жице) летећих  
организама : носаче  изолатора  изоловати  пластичним  навлакама, изолаторе  
поставити  на  носаче  у  положају  на  доле , а  жице  обележити  на  упадив  
н  ачин. 

Радне  садржаје  nотребно  је  расnоредити  по  принципу  зонације  којом  се  
одређује  минимална  удањеност  објеката  од  еколошких  коридора  и  намена  простора  
унутар  зоне  директног  утицаја  на  коридор : 

минимална  удањеност  планираних  објеката  или  радних  површина, које  
захтевају  осветњењеје  20 м  а  оптимална  50 м  од  коридора ; 
минимална  удањеност  nланираних  радних  површина , саобраћајница  или  
објеката  који  су  извори  повишеног  нивоа  буке  је  50 м  од  коридора . 

Забрањено  је  упуштање  непречишћених , односно  недовоњно  пречишћених  
отпадних  вода  у. водоnријемник! Обавезан  је  предтретман  процесних  отnадних  вода  
до  нивоа  квалитета  дозвоњеног  за  упуштање  у  канализациони  систем  насења  или  
обезбедити  индивидуално  пречишћавање  ефлуента  за  упуштање  у  крајњи  реци- 
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лијент. Отпадне  воде  морају  бити  третиране  у  складу  са  правилима  одвођења  и  
пречишћавања  отпадних  вода  и  према  захтевима  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). 

Обезбедити  пречишћавање  продуката  емисије  на  свим  местима  потенцијалног  
ризика  од  емисије  загађујућих  материја  у  споѕњашњу  средину , сагласно  Уредби  о  
граничним  вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  ваздух  из  постројења  за  
сагоревање  (,,Службени  гласник  РС , бр. 6/16 и  67/21). Правна  лица  и  предузетници  
дужни  су  да  примењују  техничке  мере  у  цињу  смањења  емисије  испарњивих  
једињења  из  складишних  и  других  објеката, а  у  складу  са  Законом  о  заілтити  ваздуха  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 10/13 и  26/21 - др . закон). 

Услов  за  изградњу  укопаних  складишта  је  да  се  њихово  дно  налази  изнад  коте  
максималног  нивоа  подземне  воде , уз  примену  грађевинско -техничких  решења  којим  
се  обезбеђује  спречавање  испуштања  загађујућих  материја  у  околни  простор . 

Управњање  опасним  материјама  вршити  сагласно  одредбама  Правилника  о  
садржини  политике  превенције  удеса  и  садржини  и  методологији  израде  Извецiтаја  о  
безбедности  и  Плана  заштите  од  удеса  (,,Службени  гласник  РС  број  41/10). 

Привремено  складиштење  евентуално  присутног  опаснот  отпада  вршити  у  складу  са  
чл. 36. и  44. Закона  о  управњању  отпадом . 

Пронађена  теолошка  и  палеонтолошка  документа  (фосили , минерали , кристали  и  
др.) која  би  могла  представњати  заштићену  природну  вредност, налазач  је  дужан  да  
пријави  надлежном  министарству  у  року  од  осам  дана  од  дана  проналаска , и  предузме  
мере  заштите  од  уништења , оштећивања  или  крађе . 

б. услоВи  и  МЕРЕ  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

6.1. Инжењерско -геолошки  и  природни  услови  

На  простору  у  обухвату  Плана  заступњене  су  следеће  категорије  терена  према  
погодности  за  изградњу : 

- терен  средње  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  1-

2 kg/сш2, могућа  градња  лаких  објеката, уобичајених  конструкција ), 
- терен  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  1,5-0,5 

kg]см2, могућа  градња  лаких  објеката, неосетњивих  на  слегање ). 

Литолошка  класификација  

Литолошку  класификацију  обухваћаног  простора  чини: 

- преталожен  лес, уништена  лесна  структура, повећан  садржај  песковите  фракције; 

у  односу  на  лес, кохезијаје  смањена ; 
- седименти  лесних  долина; преталожен  лес, обогаћен  органским  материјама , 

стиніњив . 
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Педолошка  структура  

Заступњени  ТипоВи  земњишта  на  простору  у  обухвату  Планаје: 

- солоњец  (солончакасти ), 
- солоњец  и  
- чернозем  на  алувијалном  наносу  - посмеђени . 

Сеизмичке  карактеристике  

Сеизмичке  карактеристике  условњене  су  инжењерсхо -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 . Утврђен  стелен  сеизмичког  интензитета  може  се  

разликовати  за +- 1° МСЅ  штоје  потребно  проверити  истражним  радовима . 

Климатске  карактеристике  

Клима  је  умерено-континенталног  типа  са  карактеристикама  субхумидне  и  

микротермалне  климе. Главне  карактеристике  овог  типа  климе  су  топла  и  сува  лста  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  расгіодела  падавина  се  карактерише  са  два  максимума  - јули  

72,8 мм!м2  и  децембар  58,5 мм!м2, и  два  минимума  март  35,3 мм!м2  и  септембар  33,4 

мм/м2, при  чемује  укупна  сума  воде  од  падавина  593 мм/м2. 

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

Најчешћи  ветар  је  из  југоисточног  и  северозападног  nравца. Остали  правци  ветра  

нису  посебно  значајни . Јачина  ветра  се  креће  између  0,8 1 и  1,3 1 m/ѕ. 

6.2. Услови  и  мере  заштите  и  уиапређења  животне  средине  

Ради  очувања  и  унаnређења  квалитета  животне  средине, у  складу  са  Законом  о  

заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 

72/09 - др. закон, 43/1 1 - УС, 14/16, 76/18, 95/1 8 - др. закон  и  95/18 - др. закон), приликом  

реализације  планских  решења  нодразумева  се  сnречавање  свих  видова  загађења. 

Изградња  нословних  садржаја  ће  се  спроводити  у  складу  са  важећим  техничким  

нормативима  за  изградњу , уз  примену  технологија  и  процеса  који  испуњавају  прописане  

стандарде  животне  средине. 

3а  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  Плана, утврђује  се  

обавеза  предузимања  мера  заштите  животне  средине , а  за  пројекте  који  могу  имати  

утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  

које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  

утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  
РС

, број  1 14/08), обавезно  је  nокретање  

поступка  nроцене  утицаја  на  животну  средину . 
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Мере  заштитс  земњишта  

Услови  и  начин  корипіћења  землиіпта  на  простору  у  обухвату  Плана  обавезују  
све, да  приликом  корипіћења  и  експлоатације  землишта  обезбеђују  рационално  
кориuіћење  и  заштиту  овог  природног  ресурса. 

Загађивач  землишта  који  испуuітањем  опасних  и  пітетних  материја  загађује  
землиште, дужанје  да  сноси  трошкове  рекултивације , односно  санације  земУЋишта . 

Заулене  отпадне  воде  са  паркинга  и  манипулативних  површина  и  платоа, морају  
се  прихватити  путем  таложника , пречистити  и  онда  упустити  у  канализацију . Чврсти  и  
течни  отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарнохигијенским  захтевима . 

На  околном  полопривредном  земњишту  неоnходно  је  контролисано  примењивати  
агротехничке  мере  заuітите  биња  (ограничити  употребу  хемијских  средстава  заштите  
била  - пестициди, ђубрива). 

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

 број  
23/94). 

Мере  заштите  ваздуха  

Праћење  и  контрола  ваздуха  на  обухваћеном  подручју  ће  се  вршити  у  складу  са  
Законом  о  заштити  ваздуха, Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  
ваздуха  (,,Службени  гласним  Рс , 

 бр. 11/10, 75/10 и  63/13), односно  у  складу  са  важећим  
прописима  који  регулишу  ову  област. 

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

Озелењавњем  ободних  делова  комплекса  nословања  обезбедиће  се  заштита  од  
аерозагађења , утицаја  праіпине  и  ширења  непријатног  мириса, као  и  заштита  од  буке  
настале  као  последица  кретања  теретног  саобраћаја . Врсте  за  озелењавање  треба  да  буду  
из  групе  отпорних  на  аерозагађење , са  израженом  санитарном  функцијом , под  условом  да  
не  припадају  групи  инвазивних , Неопходно  је  успоставити  одговарајући  систем  
управлања  отпадом , чиме  ће  се  спречити  настајање  дивњих  депонија  и  емисија  метана  у  
ваздух. 

Мсре  заштите , унапређења  и  управњања  квалитетом  вода  

Заштита  вода  подразумева  примену  следеће  законске  регулативе : 

Закон  о  водама  (,,Службени  гласник  РС  бр.  30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 - 

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

роковима  за  њихово  достизање , 
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Урсдба  о  граничним  вредностима  приоритстних  и  приоритстних  хазардних  
супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  
гласник  РС  број  24/14), 

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

- Правилник  о  параметрима  еколоњког  и  хемијског  статуса  поврјнинских  вода  и  
параметрима  хемијског  и  квантитативног  статуса  подземних  вода  (,,Службени  гласник  
РС , број  74/11), односно  примену  свих  важећих  прописа  који  регулињу  ову  област. 

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

За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  површина  (паркинзи , 

манипулативне  површине ) и  технолошке  отпадне  воде  (од  чишћења  и  прања  објеката), 

пре  улива  у  јавну  канализациону  мрежу, предвидети  одговарајући  предтретман  
(сепаратор  уња, таложник). 

Санитарно-фекалне  воде  и  технолошке  отпадне  воде  могу  се  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу , а  потом  одвести  на  насењско  или  централно  постројење  за  
пречиілћавање  отпадних  вода  (ППОВ), а  у  складу  са  општим  концептом  каналисања , 

пречишћавања  и  диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  Града  Новог  Сада. 

Све  прикњучене  технолошке  отпадне  воде  морају  задовоњавати  прописане  услове  
за  испуштање  у  јавну  канализациону  мрежу, тако  да  се  не  ремети  рад  УПОВ-а, а  у  складу  
са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр! 67/11, 48/12 и  1/16). 

У  мелиорациони  канал  забрањено  је  испуштање  било  каквих  вода, осим  условно  
чистих  атмосферских  и  пречишћених  отпадних  вода  које  по  Уредби  о  класификацији  вода  
обезбеђују  одржавање  11 класе  вода  водопријемника  и  које  по  Уредби  о  граничним  
вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање , 

задовоњавају  прописане  вредности . 

Мере  заштите  од  буке  

На  простору  у  обухвату  Плана  може  се  очекивати  повећан  ниво  буке, који  је  
проузрокован  радом  возила  на  манипулативним  интерним  саобраћајним  површинама , 

радом  производних  постројења , али  и  постојањем  железничке  пруге  са  јужне  стране  
обухваћеног  простора . 

Ради  зајнтите  од  прекомерне  буке  потребно  је  успоставити  одговарајући  
мониторинг , а  уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозвоњене  вредности  у  околној  животној  
средини  у  складу  са  Закона  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  (,,Службени  гласник  
РС , број  96/21) предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  негативног  утицаја  буке  
на  животну  средину . 

Формирањем  зелених  поврпіина  унутар  комплекса  пословања, дуж  саобраћајница  
и  пруге  знатно  ће  се  смањити  ниво  буке. 
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Мере  заштите  оД  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  

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

Потенцијални  извори  зрачења  су: 

- извори  нискофрсквснтног  електромагнетског  гіојЂа, као  што  су: Тс, постројење  
електричне  вуче, 

- електроенергетски  водови  тј . надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  или  
дистрибуцију  електричне  енергијс  напона  всћег  од  35 kV, 

- базне  станицс  мобилнс  тслефонијс  које  се  користе  за  додатно  покривање  за  време  
појсдиних  догађаја, а  приврсмено  се  поставлају  у  зонама  повећанс  осетливости , 

- природно  зрачење  радиоактивних  материјала , радон, поједини  грађевински  
материјали  и  др. 

Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  услове  
за  ефикасну  контролу  извора  јонизујућег  зрачења  и  успоставити  систематску  контролу  
радиоактивне  контаминацијс  животнс  срединс . 

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

- Закон  о  радијационој  и  нуклеарној  сигурности  и  безбсдности  (,,Службени  

бр. 95/18 и  10/19), 
- Закон  о  заіптити  од  нејонизујућих  зрачења  (,,Службени  гласник  РС , број  36/09) и  
- Правилник  о  границама  излагања  нсјонизујућим  зрачењима  (,,Службени  гласник  

РС  број  104/09). 

Мере  заштите  од  отпадних  материја  

Одлагање  отпадака  на  мсстима  која  нису  одређена  за  ту  намену  нијс  дозволсно , 

као  и  одлагање  индустријских  отпадака  пре  издвајања  отпадака  који  се  могу  користити  
као  сскундарне  сировине . Са  отпацима  се  мора  постугіати  на  начин  којим  се  обезбеђује  
заштита  животне  средине  од  њиховог  іптетног  дејства, организовано  сакуплање, 

рационално  коришћсњс  отпадака  који  имају  употребну  вредност  и  очување  њиховог  
квалитета  за  далу  прераду , као  и  ефикасно  уклањање  и  безбедно  одлагање , односно  
складијлтење  отпадака . Неопходно  је  класификовати  врсте  отпада  који  ће  се  генсрисати  у  
оквиру  планиранQг  nодручја: комунални  чврст  отпад, индустријски  отпад, опасан  отпад. 

Поступањс  са  отпадним  материјама  треба  да  будс  у  складу  са  Законом  о  
управлању  отпадом , Правилником  о  начину  складиілтења , паковања  и  обележавања  
опасног  отпада  (,,Службени  гласник  РС , бр. 92/10 и  77/21) и  Правилником  о  условима  и  
начину  сакуплања , транспорта , складиштења  и  третмана  отпада  који  сс  користи  као  
секундарна  сировина  или  за  добијање  енсргије  (,,Спужбсни  гласник  РС , 

 број  98/10), 

односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област. 
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Број , врста  посуде, места  и  тсхнички  услови  за  поставњање  посуда  на  јавним  
површинама  дефинисани  су  Правилником  о  условима  за  поставњање  посуда  за  
сакуплање  отпада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 19/11, 7/14). 

На  основу  Одлуке  о  одржавању  чистоће  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
25/10, 37/10 - исправка, 3/11 - исправка, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19), 
инвеститор  је  у  обавсзи  да  приликом  прибавБања  локацијских  услова  прибави  сагласност  
од  надлсжног  Јавног  комуналног  предузсћа  ,,Чистоћа  Нови  Сад  о  потрсбном  броју, врсти  
и  месту  за  поставњањс  посуда. 

Ове  површинс  морају  испуњавати  све  хигијенске  услове  у  погледу  редовног  
чипіћсња, одржавања , дезинфекцијс  и  нсометаног  приступа  возилима  и  радницима  
комуналног  предузећа  задуженом  за  одношење  смећа. 

Опасан  отпад, било  да  сс  транспортује  или  је  продукт  неког  тсхнолојлког  процсса, 
јсдан  је  од  озбиЈЂних  складишних  и  еколошких  проблема . да  би  се  спречила  
неконтролисана  инцидентна  ослобађања  опасних  материја, потребно  је  у  потпуности  
испоштовати  свезаконске  одредбе  о  транспорту  и  складніптењу  опасних  материја. 

7. услови  и  МЕРЕ  ЗАШТИТЕ  Од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  И  дРугИх  
НЕСРЕЋА  

Мере  заштите  од  елементарних  непогода  

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

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

Мере  запітите  од  землотреса  

Највећи  део  подручја  Футога  се  налази  у  зони  угроженој  земњотресимајачине  8° 
MCѕ  скале. Ради  заштитс  од  потреса  максимално  очскиваног  удара  од  8° МСЅ  скале, 
објекти  морају  бити  пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  за  грађевинске  
конструкције  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 89/19, 52!20 и  122/20). 

Мерс  заштите  од  пожара  

3агцтиту  од  пожара  треба  обезбедити  погодним  распоредом  појединачних  објеката  
и  њиховом  међусобном  удаленошћу , коришћењем  незапајњивих  материјала  за  њихову  
изградњу , одговарајућом  противпожарном  хидрантском  мрежом, проходношћу  терена, 
односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  случају  потребе, у  складу  са  3аконом  о  
заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр.  111/09, 20/15, 87/18 и  87/18 - др. закони), 
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Закона  о  запаливим  и  горивиМ  течностима  запаливим  гасовима  ( Службени  гласник  РС  
број  54/15), Правилника  о  техничким  нормативима  за  заілтиту  индустријских  објеката  од  
пожара  (,,Службени  гласник  РС , број  1/18), 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) и  Правилником  о  
техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  мреже  за  гашење  пожара  (,,Службени  
листРС , број  3/18). 

Мерс  заштите  од  удара  грома  

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

Склањање  луди, материјалних  и  културних  добара  

Склањање  луди, материјалних  и  културних  добара  обезбедити  у  складу  са  
важећом  законском  регулативом . 

8. уСлоВи  ЗА  НЕСМЕТАНО  КРЕТАЊЕ  и  приСтуп  ОСОБАМА  СА  
ИНВАЛИДИТЕТОМ , ДЕЦИ  И  СТАРИМ  ОСОБАМА  

Приликом  пројектовања  објеката, саобраћајних  и  пепіачких  површина  применити  
Правилник  о  техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, 
којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/15). 

У  оквиру  сваког  појединачног  паркиралишта  обавезно  предвидети  резервацију  и  
обележавање  паркинг-места  за  управно  паркирање  возила  инвалида. 

Прилазе  објектима, хоризонталне  и  вертикалне  комуникације  у  објектима  
пројектовати  тако  да  се  обезбеди  несметано  кретање  деце, старих, особа  са  отежаним  
кретањем  и  особа  са  инвалидитетом , у  свему  према  Правилнику  о  техничким  стандардима  
планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  
приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама. 

9. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОПРЕМЛЕНОСТИ  по  ЦЕЛИНАМА  И  ЗОНАМА  ИЗ  
ПЛАНСКОГ  ДОКУМЕНТА , KOJH JE ПОТРЕБАН  ЗА  ИЗдАВАЊЕ  
лОкАцИЈсКИх  УСЛОВА  И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ДОЗВОЛЕ  

У  цилу  обезбеђења  одговарајућих  саобраћајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализацију  гіланираних  садржаја, у  просторним  целинама  које, су  основ  за  спровођење , 

потребно  је  обезбедити  приступ  планираних  садржаја  јавној  саобраћајној  површини  која  
је  изграђена  или  Планом  предвиђена  за  изградњу . 

Потребан  степен  комуналне  опремлен0сти  подразумева  решење  у  снабдевању  
Водом, одвођењу  отпадних  вода  и  снабдевању  електричном  и  топлотном  енергијом . 
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Комунално  окремање  ће  се  изврјпити  јірикњучењем  на  изграђену  или  Планом  
лредвиђсну  водоводну , канализациону , слектроенергетску  и  тсрмоенергетску  Мрсжу. 

Изузетно , прикзвучење  на  енергетску  инфраструктуру  није  обавезно  за  објекте  који  
ће  ислуњавати  највише  стандарде  у  енергетској  ссртификадији  зграда, односно  који  ће  
имати  таква  техцичко-технолошка  рсшења  која  ће  обсзбедити  снабдевање  енергијом  
независно  оД  комуналке  инфраструктуре  уз  поідтовање  свих  сколошких  стандарда. 

10. ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  

Овај  план  је  основ  за  реализацију  за  блокове  бр.  1, 2 и  3, док  је  за  преостали  - 
средипіњи  простор  у  обухвату  Плана, основ  за  реализацију  План  генералне  регулације , у  
складу  са  графичким  нриказом  број  2 ,,План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  
нивелације  у  размери  1:2500. 

10.1. Услови  за  изградњу  објеката  и  уређење  простора  

Општа  правила  парцелације  

Постојећа  парцелација  послужилаје  као  основ  за  утврђивање  услова  за  образовање  
грађевинских  парцела. Грађевинске  парцеле  настају  парцелацијом  и  препарцелацијом  
постојећих  катастарских  nарцела . 

Грађевинска  парцела, по  правилу , има  облик  правоугаоника  или  трапеза. 
Грађевинска  парцела  на  којој  се  планира  изградња  објекта  мора  да  има  излаз  на  јавну  
саобраћајну  површину . задржавају  се  постојеће  катастарске  парцеле  које  својим  обликом, 
површином  и  пјирином  уличног  фронта  задовоЈЂавају  критеријуме  за  формирање  
грађевинских  ларцела  за  реализацију  планиране  намене  на  начин  дефинисан  Планом . 

Обавезно  се  врши  препарцелација  nостојећих  катастарских  nарцела, када  су  
неопходне  интервенције  ради  усаглаіпавања  нових  регулационих  ширина  улица  и  када  
постојеће  парцеле  нису  у  складу  са  правилима  парцелације . 

Планом  су  утврђене  регулационе  линије  свих  улица, и  то  као  лланиране  и  
регулационе  линије  no nостојећој  граници  nарцеле. Сви  технички  елементи  дефинисани  
су  на  графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  

у  размери  1 :2500. 

Правила  грађења  (блокови  бр.  1 и  2) 

Могућа  је  изградња  објеката  секундарног  и  терцијарног  сектора  привреде, чије  
делатности  не  смеју  да  загађују  воду, ваздух, тло, односно  чији  ће  се  неповоњни  утицаји  
неутралисати  унутар  парцеле. 

На  једној  грађевинској  парцели  може  се  градити  један  или  више  објеката; на  
парцели  се  могу  градити  искњучиво  слободностојећи  објекти  пословне  намене . 

Минимална  nовршина  грађевинске  парцеле  је  2.000 м2, а  ширина  уличног  фронта  
најмање  25 м. 

Могуће  ј  одступање  од  критеријума  површине  или  ширине  уличног  фронта  
парцеле  износи  10 %. 

Максимални  степен  заузетости  је  50 %, а  индекс  изграђености  до  1,5. 
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дозвоЈLена  спратност  производних  објеката  је  П, ВП  или  П+1; спратност  
административних  објеката  јс  до  П+2; у  изузстним  случајсвима  може  се  дозволити  већа  
висина, када  објскти  представЈ Lају  просторне  рспсре  всћих  комплекса  или  су  
карактеристични  због  посебних  конструктивних  и  технолопiких  потреба; унутар  
комплскса  пожсЈLно  је  ускладити  спратност. 

Међусобна  удасност  објската  на  суседним  парцеламаlкомплсксима , као  и  
распоред  објеката  унутар  сваког  комплекса!парцелс  зависс  од  тсхнолошког  процеса, 

услова  противпожарне  заштите  и  заштитс  животнс  средине. 

Кров  је  раван  или  кос, благог  нагиба; поссбно  сс  препоручује  да  сс  у  фази  
пројсктовања  предвидс  тсхничкс  могућности  за  поставњање  соларних  панела  у  виду  
фасадних , кровних  или  самостојећих  слемената, а  у  свему  упућујс  се  на  примену  мера  
енергстске  сфикасности  изградњс  (видсти  пододеЈLак  3.4. Мсре  енергетске  ефикасности  и  
изградњс). 

Паркирањс  возила  за  потребе  дслатности  и  запослених  обезбеђује  се  на  
грађевинској  парцели  изван  површине  јавног  пута. Потребно  је  обезбедити  једно  паркинг-

место  за  путничке  аутомобилс  на  200 м2  нето  поврпіине  објекта  за  производни , 

магацински  и  индустријски  објскат, као  и  једно  паркинг-место  за  путничке  аутомобиле  на  
70 м2  корисног  простора  за  пословне  или  административне  објскте . По  истим  условима  
потребно  је  обезбедити  и  паркинге  за  бицикле ; коловоз  се  гради  са  осовинским  притиском  
за  тешки  саобраћај . 

Поред  навсдених  општих  услова  за  делатности , на  овим  локалитетима  планира  се  
изградња  већих  и  мањих  погона  и  складишта , те  објеката  у  функцији  индустрије , 

грађевинарства , административног , услужног  и  производног  занатства, а  што  укЈLучује  
изградњу  кланица, мсшаона  сточне  хране, силоса, млинова, фабрика  кекса  и  тестенина , 

те  грађевинских  производа  и  др! 
За  комплсксе  веће  од  1 ћа  утврђује  се  обавеза  израде  урбанистичког  пројскта; код  

мањих  комплекса  а  у  случају  сложсне  технологије , даје  се  могућност  дање  разраде  
урбанистичким  пројектом . 

Озелсњавање  извести  прсма  условима  за  озелењавање  датим  у  одсњку  4. ПЛАН  
УРЕЋЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  И  СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА . 

Комплскси /парцеле  могу  да  се  ограђују, у  складу  са  Правилником  о  општим  
правилима  за  парцелацију, регулацију  и  изградњу  (,,Службени  гласник  РС , број  22/15). 

У  односу  на  регулационе  линије , планиране  су  грађевинске  линије . За  планиране  
објекте  утврђена  је  грађевинска  линија  и  то  на  удајњености  минимално  5 м  од  
регулационс  линијс, а  могуће  их  је  увући  и  унутар  парцеле /комплекса . У  зони  између  
регулационе  и  грађевинске  линије  могуће  је  поставити  објекте  портирницс , рекламне  
елемснте  и  сл. 

На  простору  радних  зона  није  дозвоЈLено  одлагање  отпадних  материја  или  
рециклирање , изузев  ако  се  примсњује  модсрна  технологија  у  затворсним  просторима . 

Потребно  је  обезбедити  неопходну  заштиту  животне  средине  и  сагледати  потребу  
покретања  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину, у  складу  са  Законом  о  процени  
утицаја  на  животну  средину  и  Уредбе  о  утврђивању  Листе  пројската  за  које  је  обавезна  
процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  лроцена  утицаја  на  животну  
средину . 
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Правила  грађења  (блок  број  3) 

За  изградњу  објеката  као  и  било  коју  радну  активност  и  реализацију  на  простору  
блока  број  3 је  неопходно  исходовати  услове  Акционарског  друпітва  ,,Електромрежа  
Србије  Београд  у  поступку  обједињене  процедуре, било  да  се  ради  у  30ни  коридора  или  
ван  њега. 

Могућа  је  изградња  објеката  секундарног  и  терцијарног  сектора  привреде, чије  
делатности  не  смеју  да  загађују  воду, ваздух, тло, односно  чији  ће  се  неповоњни  утицаји  
неутралисати  унутар  парцеле . 

На  једној  грађевинској  парцели  може  се  градити  један  или  више  објеката ; на  

парцели  се  могу  градити  искњучиво  слободностојећи  објекти  пословне  намене . 

Минимална  површина  грађевинске  парцеле  је  5.000 м2, а  ширина  уличног  фронта  
најмање  25 м. 

Могуће  је  одступање  од  критеријума  површине  или  ширине  уличног  фронта  
парцеле  износи  10 %. 

Максимални  степен  3аузет0сти  је  40 %, а  индекс  изграђености  до  1,0. 

дозвоњена  спратност  прои3в0дних  објеката  је  П, ВП  или  П+1; спратност  
административних  објеката  је  до  П+2; у  изузетним  случајевима  може  се  дозволити  већа  
висина, када  објекти  представњају  просторне  репере  већих  комплекса  или  су  
карактеристични  360г  посебних  конструктивних  и  техноУЈогдких  потреба ; унутар  
комплекса  пожењно  је  ускзіадити  спратност . 

Када  је  реч  о  позиционирању  објеката  као  и  њиховог  утицаја  на  окружење  а  све  
36ог  близине  локалног  еколошког  коридора  који  представња  миграторни  коридор  и  
еколошку  везу  између  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  NЅА2О  и  
NЅАО6, неопходно  је  испоштовати  услове  Покрајинског  завода  за  заштиту  природе  који  
су  наведени  у  пододењку  5.2. Заштита  природних  добара  или  у  случајевима  који  нису  
наведени  у  Плану  неопходно  је  затржити  сагласност  истог. 

Међусобна  удаленост  објеката  на  суседним  парцелама!комплексима , као  и  
распоред  објеката  унутар  сваког  комплекса!парцеле  зависе  од  технолошког  процеса, 

услова  противпожарне  заштите  и  заштите  животне  средине . 

Кров  је  раван  или  кос  благог  нагиба; посебно  се  препоручује  да  се  у  фази  
пројектовања  предвиде  техничке  могућности  за  поставњање  соларних  панела  у  виду  
фасадних, кровних  или  самостојећих  елемената, а  у  свему  упућује  се  на  примену  мера  
енергетске  ефиканости  изградње  (видети  пододењак  3.4. Мере  енергетске  ефикасности  и  
изградње .). 

Паркирање  возила  за  потребе  делатности  и  запослених  обезбеђује  се  на  
грађевинској  парцели  изван  површине  јавног  пута. Потребно  је  обезбедити  једно  паркинг-

место  за  путничке  аутомобиле  на  200 м2  нето  површине  објекта  за  производни , 

магацински  и  индустријски  објекат, као  и  једно  паркинг-место  за  путничке  аутомобиле  на  
70 м2  корисног  простора  за  пословне  или  административне  објекте . По  истим  условима  
потребноје  обезбедити  и  паркинге  за  бицикле; коловоз  се  гради  са  осовинским  ііритиском  
за  тешки  саобраћај . 

Поред  наведених  општих  услова  за  делатности , на  овим  локалитетима  планира  се  
изградња  већих  и  мањих  погона  и  складишта , те  објеката  у  функцији  индустрије , 

грађевинарства , административног , услужног  и  производног  занатства, а  што  укњучује  
изградњу  кланица, мешаона  сточне  хране, силоса, млинова, фабрика  кекса  и  тестенина , 

те  грађевинских  производа  и  др. 
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За  комллексе  веће  од  1 ћа  утврђује  се  обавеза  израдс  урбанистичког  пројекта ; код  
мањих  комплекса  а  у  случају  сложене  технологије , даје  се  могућност  дале  разраде  
урбанистичким  пројектом . 

Озелењавање  извести  према  условима  за  озелењавање  датим  у  оделку  4. ПЛАН  
УРЕЂЕЊА  ЗЕЛБНИХ  И  СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА . 

Комплекси /парцеле  могу  да  се  ограђују, у  складу  са  Правилником  о  општим  
правилима  за  парцелацију, регулацију  и  изградњу. 

У  односу  на  регулационе  линије , планиране  су  грађевинске  линије . За  планиране  
објекте  утврђена  је  грађевинска  линија  и  то  на  удалености  минимално  5 rn од  
регулационе  линије , а  могуће  их  је  увуhи  и  унутар  парцеле /комплекса . У  зони  између  
регулационе  и  грађевинске  линије  могуће  је  поставити  објекте  портирнице , рекламне  
елементе  и  сл. 

На  простору  радних  зона  није  дозволено  одлагање  отпадних  материја  или  
рециклирање , изузев  ако  се  примењује  модерна  технологија  у  затвореним  просторима . 

Потребно  је  обезбедити  неопходну  заштиту  животне  средине  и  сагледати  потребу  
покретања  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину , у  складу  са  Законом  о  процени  
утицаја  на  животну  средину  и  Уредбе  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  
процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  
средину . 

10.2. Правила  за  опремањс  простора  инфраструктуром  

10.2.1. Услови  за  реализацију  саобраћајних  поврпіина  

За  изградњу  нових  и  реконструкдију  nостојећих  саобраћајних  површина  обавезно  
је  поілтовање  одредби : 

-Закона  о  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 41/18 и  95/18 — др. закон ), 
- Закона  обезбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Службени  гласник  РС,,, бр. 41/09, 

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

закон, 87/18, 23/19 и  128/20 - др. закон), 
Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  

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

- Правилника  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  
објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 
деци  и  старим  особама , који  ближе  прописује  техничке  стандарде  приступачности . Овим  
стандардима  се  обезбеђује  несметано  кретање  деце, старих, особа  са  отежаним  кретањем  
и  особа  са  инвалидитетом , разрађују  урбанистички  услови  за  планирање  просторајавних , 
саобраћајних  и  пешачких  површина, прилаза  до  објеката  и  пројеіповање  објеката  
(стамбених , објеката  за  јавно  коришћење  и  Др.),  као  и  посебних  уређаја  у  њима. 

Тротоаре  и  паркинге  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча, 
који  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  
намена  саобраћајних  поврілина . Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта, то  има  и  
практичну  сврху  код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). 
Коловоз  и  бициклистичке  стазе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 
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Паркинзи  могу  бити  уређсни  и  Тзв. ,,перфорираним  плочама , ,,префабрикованим  
танкостеним  пластичним , Или  СЛИЧНИМ  елсментима  који  обезбеђују  СЛОВ  СТабИЛНОСТИ  
подлогс, доволнс  за  навожење  вознла  и  истовремено  омогућавају  одржавање  ниског  
растиња. 

Изградњу . паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020, КОјИМ  су  
дсфинисане  мсре  и  начин  обележавања  мсста  за  паркирање  за  различитс  врстс  паркирања . 

У  оквиру  паркиралишта , гдс  је  то  планирано , резервисати  простор  за  дрворедс  по  моделу  
да  се  на  чстири  паркинг-места  планира  по  једно  дрво . Такође  је  потрсбно  извршити  
резервацију  мсста  за  паркирањс  који  сс  односи  на  просторнс  потрсбе  особа  са  посебним  
потрсбама . 

На  местима  где  то  услови  дозволавају, и  ако  нијс  уцртано  на  графичком  приказу, 
могућа  јс  изградња  уличних  паркинга  уз  обавезно  задржавањс  и  заштиту  постојећсг  
дрвсћа . Ширина  паркинг-простора  за  управно  паркирањс  износи  од  2,30 м  до  2,50 м, а  
дужина  од  4,60 м  (са  прспустом  и  прспоручује  се  због  уштедс  простора) до  5,0 м. 

Димензијајсдног  паркинг-места  за  подужно  паркирањеје  5,5 х  2 м. 
На  прслазу  тротоара  преко  коловоза  и  дуж  тротоара  извршити  типско  партерно  

уређење  тротоара  у  складу  са  којим  се  односи  на  несметано  крстање  особа  са  посебним  
потребама . 

Најмања  планирана  ширина  коловоза  јс  6,0 м. Радијуси  кривина  на  укрштању  
саобраћајница  су  минимално  8,0 м. Тротоари  су  минималнс  ширинс  1,5 м. 

Услови  за  урсђење  и  изградњу  у  заштитном  пружном  појасу  

У  заштитном  пружном  појасу  (25 м  рачунајући  од  осс  крајњих  колосека) нису  
планиранс  зградс, постројења  и  други  објекти, осим  објската  у  функцији  жслезничког  
саобраћаја . 

У  заштитном  пружном  појасу  (на  удалсности  већој  од  25 м  рачунајући  од  осе  
крајњег  колосека) могу  се  градити  зграде , поставлати  постројсња  и  уређаји  и  градити  
пословни , помоћни  и  слични  објекти . 

На  растојању  мањсм  од  25 м  могуће  јс  планирати  уређење  простора  изградњом  
саобраћајница , паркинг-простора, али  на  растојању  већем  од  8 м, као  и  зелсних  површина  
при  чсму  трсба  водити  рачуна  да  високо  растиње  мора  бити  на  растојању  всћем  од  10 м  у  
односу  на  сполну  ивицу  пружног  појаса, тј . 16-1 8 м  мерено  управно  на  осу  колосека  
предметне  пруге. 

Укрштај  водовода  и  канализације , продуктовода  и  других  цевовода  са  
железничком  пругом  јс  могуће  под  углом  од  90°, а  изузетно  сс  можс  планирати  под  углом  
не  мањим  од  6О°. дубина  укопавања  испод  жслезничкс  пруге  мора  износити  минимум  1,8 

м, мерено  од  коте  горње  ивицс  прага  до  коте  горњс  ивице  заштитне  цеви  цсвовода  
(продуктовода ). 

При  изради  тсхиичке  (nројсктне ) докумснтације  за  изrрадњу  објеката  у  заштитном  
пружном  појасу  обавезно  је  прибавлање  услова  од  ,,Инфраструктура  жслсзнице  Србије  
а.д. Београд, и  сагласности  на  пројектну  документацију  за  градњу  у  заштитном  пружном  
појасу  и  коридору  желсзничке  пругс, а  у  складу  са  3аконом  о  жслсзници  (,,Службени  
гласник  РС , 

 број  41/18) и  Законом  о  безбедности  у  железничком  саобраћају  (,,Службени  
гласникРС , број  41/18). 
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Општи  услови  за  изградњу  интерних  станица  за  снабдевањс  горивом  

Интерне  станице  за  снабдевање  горивом  могу  бити  изграђене  у  оквиру  пословних  
комплекса. 

Садржај  интерне  станице  за  снабдевање  горивом  подразумева  се  следећи  садржаји : 

- места  за  истакање  за  све  врста  горива, 
- манипулативна  површина, 
- цистерне, 
- систем  цевовода, 
- отвори  за  пуњење  и  преглед  цистерни, 
- надстрепіница . 

Станице  за  снабдевање  горивом  се  на  просторима  предузећа , у  цилу  обавлања  
њихове  делатности , могу  градити  уз  поштованје  одредби  Правилника  о  техничким  
нормативима  за  безбедност  од  пожара  и  експлозија  станица  за  снабдевање  горивом  
превозних  средстава  у  друмском  саобраћају , мањих  пловила, мањих  привредних  и  
спортских  ваздухоплова  (,,Службени  гласник  РС , бр.  54/17, 34/19 и  92/21) и  других  
нрописа  који  уређују  изградњу  ове  врсте  објеката . 

10.2.2. Правила  за  реализацију  водне  инфраструктурс  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

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

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

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

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

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

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

Дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2-1,5 м  мерено  од  коте  терена, а  на  
месту  приклучка  новопланираног  на  nостојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  
дубину  постојећег  цевовода  

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заілтитне  деви  на  дужини  већој  од  
ширине  пута  за  минимум  1 м  од  сваке  стране  
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На  траси  новог  дистрибутивног  водовода  предвидети  одговарајући  број  хидраната  
у  свему  према  важећим  прописима . Предност  дати  уградњи  надземних  хидраната . 

Водоводни  лриклучци  

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

Прикњучак  на  јавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом, а  завршава  
се  у  склоништу  за  водомер , закњучно  са  мерним  уређајем . 

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

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  
прикњучак . 

Индивидуални  водомери , за  мерење  потрошње  воде  за  пословне  објекте  
поставњају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  објекта , на  парцели  
корисника , 0,5 м  од  регулационе  линије. 

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

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  споњашња  хидрантска  
мрежа  врши  се  приклучење  објеката  пречником  максимално  DN 110 мм, са  монтажом  
водомера  DN 100 mnі . 

Уколико  се  планира  обједињена  водоводна  мрежа  хидрантске  и  санитарне  воде  
потребно  је  на  прикучку  уградити  комбинован  водомер. 

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

Услови  за  изградњу  канализационе  іреже  

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

Минимални  пречник  фекалне  канализацијеје  О  250 мм, а  атмосферске  О  300 мм. 
Трасе  фекалне  канализације  се  поставлају  тако  да  се  задовоње  прописана  

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

структуреје  од  0,7 до  1 ш, а  вертикално  0,5 м. 
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Није  дозвозbено  полагање  фекалне  канализације  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  темења  објекта  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката. 

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

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

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

Кјнализациони  приклучци  

Прикњучак  на  фекалну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  заврпіава  се  у  
ревизионом  пЈахту . 

Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  Јавно  комунално  предузеће  
,,Водовод  и Нови  Сад, а  у  складу  са  типом  објекта, 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 . 

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

Ревизионо  окно  лоцира  се  на  парцели  корисника, на  0,5 м  од  регулационе  лииије. 
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  се  постави  водомер  за  мерење  исцрпњене  воде. 

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

Код  решавања  одвода  употребњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно-
техничким  условима  за  испуіптање  отnадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  17/93, 3/94, 10/0 1 и  41/06 

- др. одлука). 
Зауњене  атмосферскс  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  

одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоћс  и  сепаратор  уња  и  масти  и  
лаких  течности  и  тек  потом  испупітати  у  реципијент. 

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

Технолошке  воде  се  могу  испуштати  у  јавну  канализацију . Зависно  од  потреба, код  
загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  техноло nЈких  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  
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схладу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање , Прилог  2, Глава  11ј, Табела  1 

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

10.2.3. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  

Технички  услоВи  и  преворуке  за  изградњу  објеката  у  близини  далековода  110 kV 

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

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

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

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

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

Забрањен Q је  складиштење  лако  запањивог  материјала  у  заштитном  појасу  
далековода. 

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

Услови  за  приклучење  на  елеіпроенергетску  мрежу  

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

Услови  за  приклучење  на  гасоводну  мрежу  

Снабдевање  објеката  топлотном  енергијом  реuіити  приклучењем  на  постојећу  или  
планирану  дистрибутивну  гасоводну  мрежу  или  изградњом  сопствене  мерно-регулационе  
гасне  станице, у  зависности  од  потреба. Прикњучак  и  положај  прикњучка  (мерно- 
регулационог  сета станице) пројектовати  и  изградити  према  условима  надлежног  
дистрибутера , 
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Услови  за  прикучење  на  мрежу  слеіпронских  комуникација  

Прикњучењс  објеката  у  систеМ  електронских  комуникација  решити  изградњом  
прнкњучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника) од  постојеће  или  
планиране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутрашњости  објекта, 
где  ће  бити  смештен  типски  телекомуникациони  орман. деталније  услове  за  прикњучење  
прибавити  од  надлежног  оператера . 

Прикјњучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера . 

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

ј l. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЋУЈЕ  ОБАВЕЗА  ИЗРАДЕ  УРБАНИСТИЧКОГ  
ПРОЈЕКТА  

Обавезује  се  израда  урбанистичког  пројекта  за  изградњу  и  уређење  комплекса  
већих  од  1 ћа, као  и  ради  изградње  станице  за  снабдевање  горивом  моторних  возила  и  
станице  за  течни  нафтни  гас. 

Гlланом  се  даје  могућност  да  се  у  случају  сложене  технологије  и  сложене  
просторне  организације  појединих  делатности  дозволи  израда  урбанистичког  пројекта  и  
за  парцеле  површине  мање  од  1 ha. 

12. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

За  средишњи  део  обухваћеног  простора, основ  за  реализацију  је  План  генералне  
регулације , док  је  за  блокове  бр. 1, 2 и  З  основ  за  реализацију  овај  план, у  складу  са  
rрафичким  приказом  број  2 ,,План  намене  површина , саобраћаја , регулације  и  ниве—
лациј  е . 

доношење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији , локацијских  
услова  и  решења  о  одобрењу  за  извођење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола, 
осим  за  део  за  који  је  основ  за  реализацију  План  генералне  регулације , као  и  за  просторе  
за  којеје  утврђена  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта! 

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

Саставни  ео  Плана  су  следећи  rрафички  прикази : 
Размера  

1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  - 
графички  приказ  број  4: План  претежне  намене  површина  АЗ  

2. План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације .  1 :2500 

3. План  регулације  површинајавне  намене  :2500 
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4. План  водне  инфраструктуре  1:2500 

5. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  1:2500 

6. Синхрон  план  инфраструктуре  1:2500. 

План  детањне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  
Планта—Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево ) - Нови  Сад, у  Футогу  
садржи  текстуални  део  који  се  објавлује  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  детане  регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  
Планта—Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево ) - Нови  Сад, у  Футогу  
доступан  је  на  увид  јавности  у  згради  Скуnштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  
број  2, и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ  

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-206/2020-1 
16. септембар  2022. године  
НОВИСАД  

Пред ца  

MЅc Ј  ена  Маринковић  Радомировић  
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На  основу  члана  27. став  2. тачка  4. јlравилника  о  садржини , начину  и  поступку  
израдс  докумената  просторног  и  урбанистичког  планирања  (,,Службени  гласник  РС , 
број  32/!9), 

ИЗЈАВЈБУЈЕМ  ДА  ЈБ  ПЛЛН  дБТЈhНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ГІРОСТОРА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  ИСТО tјНО  од  локллног  ПУТА  ПЛЛНТА- 

кисАч  и  СЕВЕРНО  Од  ЖБЛБЗНИЧКБ  ПРУГЕ  СОМБОР  (БОГОЈЕВО ) 

НОВИ  САД, У  ФУТОГУ: 

TІPHHPEMJbEH Y СКЛАдУ  СА  ЗЛКОНОМ  О  ПЛЛНИРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  И  nрописимл  ДОНЕТИМ  НЛ  основ  овог  злконл, Г{АО  
ИДЛЈЕ  

-ПРипРЕМЈЂЕН  И  УСКЛАЂЕН  СЛ  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЊЕНОМ  
ЈАВОМ  УВИДУ  

ОДГОВОРНИ  УРБАННСТА  

Dіgі taHy ѕіgned 

Veѕeіі n byVeѕeІіn 
Krvavac 
Date: Krvavac 202108.12 
11:ај:i н  

У  ГЈовом  Саду, ј 2.08.2022. године  
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РЕПУЕЛИКА  СРБИЈА  
АУТОнОМнА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  гРАд  нови  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  Новог  САДА  
КОМИСИЈА  зА  ПЛАНОВЕ  
Број: V-35-206/20 
дана: 18.11.2021 ГОдине  
НОВИ  САд  

ИЗВЕнјТАЈ  
О  ИЗВРШЕј1ОЈ  СТРУчНОј  КОнТРОли  НАЦРТА  ПЛАНА  ,ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦГIЈЕ  ПРОСТОРА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  ИСТОЧНО  Од  ЛОКАЛнОГ  ПУТА  ПЛАнТА  

- КИСАч  И  СЕВЕРнО  од  ЖЕЛЕЗнИЧКЕ  ПРУГЕ  сомБор  (БОГОЈЕВО) - НОВј4 САД, У  ФУТогу  и  ИЗВЕјнТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТиЦАјА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  ИСТОЧНО  од  ЛОКАЛНОГ  ПУТА  ПЛАНТА  
- КИСАч  И  СЕВЕРНО  од  ЖЕЛЕЗНИчКЕ  ПРУГЕ  СОМБОР  (БОГОЈЕВО) - нОВи  САД, У  ФУТОГУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕдиНу, ПРЕ  ИЗЈјАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВИд  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  детНе  регулације  простора  за  пословање  ИСТОЧјго  од  локалног  пута  Планта  Кисач  и  северно  од  ЖСЛезничке  пруге  Сомбор  (Богојево) Нови  Сад, у  Футогу  и  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  деТне  регулације  простора  за  пословање  иСТочно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево ) Нови  Сад, у  Футогу  на  )ГсиВОтНу  средину, обавњена  је  на  100. Седници  Іcoja jC одржана  дана  27.08.2020. године  у  згради  ЈП  f і урбанизам  Завод  за  урбанизам , y Benuіcoj canu rІa трећем  спрату  са  почетком  у  9,00 часоВа  и  ј  55. сеДници  гсоја  је  одр)гсана  дана  l Ѕ. 1 1.202 1. Године  у  зГради  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам , у  великој  Сали  на  трећем  спрату  са  почетгсом  у  9,00 чаСова. 
100. седници  присуствовали  су: РадогБа  дабетић , председггнк  Комисије )  Зоран  Вукадиновић  заменик  председни iса  Комисије , Васо  Кресовић  и  Радосав  Шћепановић , чланови  Комисије  и  Нада  Милић, Секретар  Комисије  за  планове . 

155. Седници  нрисуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовић, Радосав  Шћепановић  и  Иван  Браісочевић , чланови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  Комисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  п  і lурбанизам гі  Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад, ГрадсІсе  управе  за  грађевинско  земњиптте  и  инвестиције , Градске  управе  за  заштиту  животне  Средине  и  ГрадсІсе  управе  за  урбанизам  и  гра i)евинске  послове. 

Нагсон  уводног  Образло)тсења  одговор uог  урбанисте  из  ЈјЈ  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, јсао  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

да  је  Одлука  о  изради  плана  Детне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  Локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  од  ЖелСзничке  пруге  Сомбор  (Богојево ) Нови  Сад, у  Футогу, усвојена  на  XLV седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  27. децембра  2018. године  ( Слу)кбеІ{и  лист  Града  Ј-јовог  Сада  број  60/! 8) са  Решењем  о  израдн  стратешјсс  процене  утицаја  



плана  деталне  регулације  простора  за  лословање  источно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  и  
севсрно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево) - Нови  Сад, у  Футогу  на  животну  средину. 

Концсптуални  оквир  плана  дсталне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  
Планта  - Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево) Нови  Сад, у  Футогу  био  је  
на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  0 1. фебруара  20 1 9. године  до  15. фебруара  2019. године. 

Нацрт  плана  деталне  регулацијс  лростора  за  пословање  ИСТОЧј{О  од  локалног  пута  Планта  - 
Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево ) Нови  Сад, у  Футогу  и  Извештај  о  
стратешкој  процени  утицаја  плана  детане  регулације  простора  за  пословање  источно  од  
локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево) - Нови  Сад, у  
Футогу  израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  100. седници  одржаној  27.08.2020. године  Комисија  за  планове  започела  је  разматрање  
Нацрта  плана  деталне  регулације  лростора  за  пословање  источно  од  локалног  пуга  Планта  - 
Кисач  и  северно  од  железиичке  пруге  Сомбор  (Богојево) - I{ови  Сад, у  Футогу  и  Извештаја  о  
стратешкој  процени  утицаја  плана  детаЈЂне  регулације  лростора  за  пословање  источно  од  
локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  оД  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево) Нови  Сад, у  
Футогу  на  животну  средину  и  том  приликом  Комисија  је  донела  Закњучак  број  У-35-206120 од  
27.08.2020. године  којим  се  одлаже  доношење  коначног  сгава  на  Г-Іацрт  плана. 

На  155. седници  одржаној  18.11.2021. године  Комисија  за  планове  наставила  је  разматрање  
Нацрт  плана  деталне  регулације  простора  за  пословање  источно  оД  локалног  пута  Планта  - 
Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево) - Нови  Сад, у  Футогу  и  том  приликом  
Комисија  је  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  плана  припремњен  у  складу  са  Законом  о  
планирању  и  изградњи  ( Слукбени  гласник  Републике  Србиј&, бр. 72/09, 81/09-исправка , 64/10 

- уС, 24/1!, 121/12, 42/јЗ-УС, 50/1З-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/19- др.Закон, 

09/20 и  52/21). 

Након  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  детајЂне  регулације  
простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  
Сомбор  (Богојево ) - Нови  Сад, у  Футогу  и  Извеіптај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детањнс  
регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  Гіланта  - Кисач  и  северно  од  
железничке  пруге  Сомбор  (Богојево) - Нови  Сад, у  Футогу, могу  се  упутити  у  дали  поступак  
доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. Закона  о  планирању  и  изградњи  (11Службени  гласник  
Републике  Србије!!, бр. 72/09, 81/09-ислравка , 64/ і 0 - ус, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/13-УС, 

98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Закон, 09/20 и  52/21). 

Овај  Извештај  је  саставни  дсо  Записника  са  155. седнице  Комисије  за  планове  од  18.11. 

2021. године. 

Извештај  доставити : 
1. ЈП  tlурбанизам ll Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  за  управу, прописе  и  урбанизам  
5.Архиви  
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Секретар  Комисије  

Јасмина  Лазић, маст.инж.арх. 

В.Д. Начелника  
Предспик  Комисије Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

: 
Радоа  дабетић, дипл.инж.арх. Дејаи  Михајловић  

3 



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
комисиЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V-З5206/20 
дана: 21.07.2022. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕ LНТАЈ  
O OEABJbEHOM ЈАВНОМ  УВиДУ  У  

НАЦРТ  ПЛАНА .ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  ИСТОЧНО  
Од  ЛОКАЛНОГ  ПУТА  ПЛАНТА  - КИСАЧ  И  CEBEPI{O Од  ЖЕЛЕЗНИЧКЕ  ПРУГЕ  

СОМБОР  (БОГОЈЕВО) - НОвИ  САД, У  ФУТОГУ  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  
СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  

ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  ИСТОЧНО  Од  ЛОТ{АЛНОГ  ПУТА  ПЛАНТА  - КИСАЧ  И  
СЕВЕРНО  Од  ЖЕЛЕЗНИЧКЕ  ПРУГЕ  СОМБОР  (БОГОЈЕВО) - НОВИ  САД, У  

ФУТОГУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Комисија  за  пданове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  3. (јавној ) седници  која  је  одржана  дана  
14.07.2022. годит-ге  у  згради  Скупјнтине  Града  Новог  Сада, Улица  Жарка  Зрењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова  и  на  4. седници  која  је  одржана  21.07.2022. 
године  са  почетком  у  9,00 часова  у  згради  ЈП Завод  за  урбаннзам  Нови  Сад, Булевар  
цара  Лазара  З, у  великој  сали  на  трећем  спрату  разматрала  је  Извештај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  
локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  од  железничке  пругс  Сомбор  (Богојево) -- Нови  Сад, у  
Футогу  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  деталне  регулације  простора  за  пословање  
источно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  од  жслезничке  пруге  Сомбор  (Богојево) - 
Нови  Сад, у  Футогу  на  животну  средину. 

З. (јавној ) седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовић , 
Милан  Ковачевић , Иван  Бракочевић , чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  
планове . 
4. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовић , Милан  
Ковачевић  и  Иван  Бракочевић , чјјанови  Комисије. 

Одлука  о  изради  плана  дет&њне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  
ПлаІ{та  Кисач  и  северно  од  ?г(елезничке  rіpyre Сомбор  (Богојево) - Нови  Сад, у  Футогу, усвојена  
је  на  XLV седници  Скуппјтине  Града  Новог  Сада  одр?і(аној  27. децембра  2018. године  ( Службени  
лист  Града  Новог  Сада  број  60/18) са  Решењем  о  израли  стратешке  процене  утицаја  плана  
дсталне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  од  
железничке  пруге  Сомбор  (Богојево ) - Нови  Сад, у  Футогу  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  плана  детаЈЂне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  
Планта  - Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево ) Нови  Сад, у  Футогу  био  је  на  
раном  јавном  увиду  у  периоду  од  0 1. фебруара  20 19. године  до  15. фсбруара  20 19. године. 

Нацрт  плана  деталне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  
и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево) Нови  Сад, у  Футогу  и  Извештај  о  стратешкој  
процеј-ји  утицаја  плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  
Планта  - Кисач  и  северно  од  )келезјјичке  пруге  Сомбор  (Богојево ) - Нови  Сад, у  Футогу  iіa 
животну  средину, израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 
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На  100. седници  одржаној  27.08.2020. године  Комисија  за  планове  започела  је  разматрање  Нацрта  
плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  и  
северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево) Нови  Сад, у  Футогу  и  Извештаја  о  стратешкој  
процени  угицаја  плана  детазЂне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  
Планта  - Кисач  и  северно  од  железничке  npyre Сомбор  (Богојево) Нови  Сад, у  Футогу  на  
животну  средину  и  том  приликом  Комисија  је  донела  3аклучак  број  V-35-206/20 од  27.08.2020. 
године  којим  се  одла?І(е  доношење  коначног  става  на  Нацрт  плана. 

На  155. седници  одржаној  18.11.2021. године  Комисија  за  планове  наставилаје  разматрање  Нацрта  
плана  детањне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  и  
северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево) - Нови  Сад, у  Футогу  и  том  приликом  Комисија  
је  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  плана  припремлен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  
изградњи  (tСлужбени  гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 8 і /09-исправка )  64/10 - уС, 24/1 1, 
121/12, 42/1З-УС, 50/IЗ-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/19- др.Закон, 09/20 и  
52/21). 

Нацрт  плана  детаЈЂне  регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  
и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево) - Нови  Сад, у  Футогу  и  Извештај  о  стратешкој  
процени  утицаја  плана  детањне  регулације  простора  за  посnовање  источно  од  локалног  пута  
Планта  - Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  (Богојево ) Нови  Сад, у  Футогу  на  
животну  средину, изложенје  најавни  увид  у  периоду  од  30.05.2022. до  28.06.2022. године  (чијеје  
огланіавање  објавлено  у  листу  дневник  од  30.05.2022. године). У  току  јавног  увида  доставњена  
је  1 (једна) примедба  на  Нацрт  плана, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  
спроведеном  јавном  увиду. 

Комисија  за  планове  је  на  3. (јавној) седници, одржаној  14.07.2022 године  разматрала  Извештај  
обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  простора  за  
пословање  источно  од  локалног  пута  Пnанта  Кисач  и  северно  од  жеnезничке  пруге  Сомбор  
(Богојево) - Нови  Сад, у  Футогу  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детањне  
регулације  простора  за  пословање  источно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  од  
железничке  пруге  Сомбор  (Богојево ) - Нови  Сад, у  Футогу  на  животну  средину . Након  јавног  дела  
седнице  Комисија  није  наставила  разматрање  примедби , већ  је  закњучивање  по  примедбама  
одложено  за  наредну  седницу  Комисије  за  планове . 

На  4. седници  одржаној  21.07.2022. године  Комисија  за  планове  је  наставила  разматрање  поднетих  
примедби , предлога  и  сугестија. У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  
јавног  увида  поднета  1 (једна) примедба  на  Нацрт  плана  детањне  регулације  простора  за  
пословање  нсточно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  од  железничке  пруге  Сомбор  
(Богојево ) - Нови  Сад, у  Футогу. 

Примедбу  је  доставио : 
1. Лазар  Пејић, Улица  Змај  Јовина  број  33, Футог  



ПРЕЛС] ЛіП ( КОМИСИЈЕ  

1. Васо  Кресовић )  диплигіжарх . 

2. Милан  Ковачевић , диггл .инж.арх. 

3. Иван  Бракочевнћ , дипл.инж.арх  
/ 

- 

3 

Примедба  број  1  

(Подносилац  гјримедбе : Лазар  Пејић, Улица  Змај  Јовина  број  33, Футог) 

Примедба  се  односи  на  парцеле  број  131 и  132 к.о. Футог, где  је  подносилац  
примедбе  сувласник )  којом  се  тражи  да  се  гтредметним  парцелама  промени  намена  из  
заштитног  зеленила  у  радну  зону, на  којим  би  било  предвнђено  изградња  објекта  који  
служе  п0њ0приврсдн 0ј  производњи . 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  иије  осповаиа  уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Комисија  за  планове  констатује  да  у  току  трајања  јавног  увида  није  доставњена  ни  једна  
примедба  на  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  деталнс  регулације  простора  за  
пословање  источно  од  локалног  пута  Планта  - Кисач  и  северно  од  )келезничке  пругс  Сомбор  
(Богојево) Нови  Сад, у  Футогу  на  кивотну  средину. 

Сходно  члапу  50. Зако tІа  о  планирању  и  изградњи , Извештај  се  доставјћа  обрађивачу  гілана  
на  надлежно  поступање. 
Након  поступања  по  овом  Извемтају , обрађивач  плана  ће  плански  документ  доставити  
надлежном  органу  градске  управс  ради  упућивања  у  процедуру  доношења . 

Овај  извештај  је  сасгавни  део  Записника  са  4. седиице  Комисије  за  планове  од  21.07.2022. 
годнјІе. 

7Радоња  Дабетић 5  дипл. инж.арх. 

ВД  Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

Дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИјЕ: 
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