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На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XII седници 27. марта 2009. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА “САДОВИ” У ПЕТРОВАРАДИНУ

primerak 300,00 dinara

кундарних и терцијарних делатности. За део простора
донет је Детаљни урбанистички план индивидуалног
становања “Садови” у Петроварадину (“Службени лист
Града Новог Сада”, бр. 14/86 и 17/2003), на основу којег
је урађен деобни нацрт и спроведена парцелација за
породичне објекте, али због немогућности уређења
грађевинског земљишта и решавања власничких односа, није дошло до његове реализације. Изградња бесправних објеката почела је почетком деведесетих година. На овереним подлогама Републичког геодетског
завода регистровано је 286 објеката, а на терену их је
много више.
У поступку легализације прибављена је документација за мањи број објеката.

1.0. УВОД

Потенцијал овог локалитета је велики с обзиром на
површину коју заузима. Предметни простор је лоциран
у јужном делу Петроварадина (између пута за Сремске
Карловце и насипа ‘’Марија Снежна’’).

1.1. Правни основ за израду плана

1.3. Ограничавајући фактори који утичу
на концепт и начин грађења простора

План детаљне регулације простора ‘’Садови’’ у Петроварадину (у даљем тексту: план) израђен је на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације простора ‘’Садови’’ у Петроварадину (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 35/2006) коју је донела Скупштина
Града Новог Сада на XXIII седници 25. септембра 2006.
године.

На обухваћеном простору постоје одређени ограничавајући фактори који значајно утичу на организацију
простора. Бесправна изградња један је од елемената
који утиче на организацију, нарочито саобраћајне мреже, и онемогућава реализацију рационалног саобраћајног решења.

Плански основ за израду плана је Генерални план
града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2006) (у
даљем тексту: Генерални план) који је утврдио смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона.

1.2. Положај, место и карактеристике простора
који је обухваћен планом

Значајно је постојање инфраструктурних коридора,
електроенергетског са заштитним појасом од 50 m, и
гасног са заштитним појасом од 30 m, који ограничавају
реализацију стамбених блокова.
У јужном делу насеља Садови ограничење у градњи
представља заштитни пружни појас (25 m рачунајући од
осе крајњих колосека) где се не може планирати изградња стамбених, пословних, помоћних и сличних
објеката у складу са Законом о железници (“Службени
гласник Републике Србије”, број 18/2005).

Према Генералном плану, простор који је обухваћен
планом намењен је породичном становању и мешовитој
намени (пословање са становањем).

Дуж источне стране границе плана пружа се заштитни појас насипа “Марија снежна” од 50 m где се не може планирати изградња.

Граница плана дефинисана је са севера регулацијом
новопланиране улице, затим планираном регулацијом
отвореног канала, са истока прати источну регулацију
планиране саобраћаjнице, затим поново прати западну
регулацију отвореног канала, са југа и запада прати источну регулацију железничке пруге Београд-Суботица,
а затим западну регулацију Улице Тешана Подруговића.

Na обухваћеном простору и у његовом окружењу
анализирано је стање животне средине и утицај на животну средину.

Према Генералном урбанистичком плану Новог Сада
до 2005. године (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
16/85 и 15/94) овај простор био је планиран за зоне се-

На овом простору посебну пажњу треба посветити
пословним садржајима који треба да буду у функцији
становања, а пре свега онима који захтевају већи степен заштите. У свим активностима нарочито треба водити рачуна о загађивању ваздуха и изазивању буке и
вибрација, као и о емитовању електромагнетног зрачења.
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1.4. Граница грађевинског рејона обухваћена
планом
Грађевински рејон који је обухваћен планом налази
се у КО Петроварадин, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског рејона
утврђена је тачка број 1 на тромеђи парцела бр. 3033/2,
3033/9 и 3033/10. Даље, граница се пружа продуженим
правцем северне границе парцеле број 1033/10 до пресека са западном границом парцеле број 1033/4 где је
тачка број 2. Од тачке број 2 граница скреће у правцу југоистока, прати границу парцеле број 1033/4 и њеним
продуженим правцем долази до пресека са планираном
регулацијом отвореног канала, до тачке број 3, затим
прати западну и јужну регулацију отвореног канала до
пресека са источном регулацијом планиране саобраћајнице, до тачке број 4. Даље граница прати источну регулацију планиране саобраћајнице до пресека са западном регулацијом отвореног канала, до тачке број 5.
Од ове тачке граница скреће у правцу југозапада, прати западну регулацију отвореног канала и долази до
тачке на пресеку са источном регулацијом железничке
пруге (парцела број 2874/1), односно до тачке број 6. Од
тачке број 6 граница прати источну регулацију железничке пруге и долази до тачке број 7 која је на пресеку
са продуженим правцем западне регулације улице Нове 2. Од тачке број 7 граница скреће у правцу североистока, прати продужени правац и западну регулацију
улице Нове 2 и долази до тачке број 1 која је утврђена
за почетну тачку описа границе грађевинског рејона.
Површина која је обухваћена планом је 89,37 ha.

2.0. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
2.1. План поделе простора на јавно и остало
грађевинско земљиште
Грађевински рејон подељен је на јавно и остало
грађевинско земљиште. Површине јавног грађевинског
земљишта су: регулације саобраћајница, дечија
установа, подручна основна школа, спортски паркови,
заједничке блоковске површине са партерним
уређењем, зелене слободне површине, озелењени
сквер, трансфор–маторске станице и црпна станица.
Остало грађевинско земљиште намењује се за породично становање, мешовиту намену са становањем,
пословање и малу привреду, локални центар и заштитно зеленило. Узимајући у обзир карактеристике појединих локација унутар грађевинског рејона, природне и
створене услове, одређене су и друге намене, које неће
угрозити функцију становања, а допринеће бољем и рационалнијем коришћењу земљишта.
Нумерички показатељи јавних површина:
- регулације саобраћајница

25,18 ha;

- дечија установа

0,89 ha;

- подручна основна школа

0,93 ha;

- спортски паркови

1,25 ha;

- заједничке блоковске површине са
партерним уређењем

1,22 ha;

- зелене слободне површине

0,35 ha;

- озелењени сквер

1,12 ha;

- трансформаторске станице
- црпна станица
- Укупно:

23. april 2009.
0,78 ha;
0,02 ha;
31,74 ha.

Планом je јавно грађевинско земљиште разграничено
од осталог грађевинског земљишта. Од целих и делова
постојећих парцела образоваће се парцеле јавног грађевинског земљишта, према графичком приказу број 4:
- саобраћајнице: целе парцеле бр. 3028/1, 3033/8,
3033/10, 3034/10, 3035/2, 3035/3, 3035/4, 3035/5, 3040/5,
3040/7, 3042/6, 3045/3, 3045/5, 3046/2, 3048/2, 3049/2,
3051/6, 3052/3, 3053/1, 3055/3, 3056/1, 3056/3, 3058/14,
3059/13, 3060/1, 3060/2, 3061/11, 3061/18, 3061/23,
3061/24, 3061/31, 3061/40, 3061/50, 3062/5, 3062/8,
3062/11, 3063/3, 3064/3, 3064/16, 3064/25, 3065/3,
3065/24, 3066/1, 3066/2, 3066/3, 3067/4, 3067/7, 3068/3,
3068/25, 3069/3, 3069/16, 3069/24, 3070/3, 3070/25,
3071/4, 3072/4, 3087, 3346/17, 3347/7, 3356/1, 3356/2,
3385/1, 3392, 3447/4, 5053/2, 5054/1, 5054/2, 6068/16,
6070/16, 6629/1, 6629/5, 6629/7, и делови парцела бр.
2874/1, 2874/2, 2902, 2905, 2913, 3015, 3016/1, 3016/2,
3029/3, 3030/1, 3031/3, 3031/4, 3031/6, 3031/7, 3031/9,
3032/1, 3033/2, 3033/7, 3034/2, 3034/5, 3034/9, 3036/2,
3037/1, 3037/2, 3038, 3039, 3040, 3040/1, 3041/2, 3042/2,
3044, 3045/1, 3045/2, 3045/4, 3046/1, 3046/8, 3047/1,
3047/2, 3047/4, 3047/6, 3047/7, 3048/1, 3048/8, 3048/4,
3049, 3052/1, 3052/2, 3052/12, 3052/13, 3055/1, 3057/2,
3057/3, 3057/4, 3061/49, 3062/1, 3063/2, 3064/2, 3064/24,
3065/2, 3065/23, 3067/6, 3068/1, 3068/2, 3068/24, 3069/1,
3069/23, 3070/1, 3070/2, 3070/24, 3071/1, 3071/2, 3072/2,
3072/3, 3073, 3075, 3076, 3077, 3079, 3080, 3081, 3082,
3083, 3084, 3085, 3088, 3089, 3089/1, 3090, 3091, 3092,
3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3100/1, 3102/4,
3104/3, 3110/8, 3152/1, 3217/1, 3217/5, 3218/1, 3219/1,
3220/1, 3221/1, 3222/1, 3223/1, 3224/1, 3225/3, 3226/1,
3311/1, 3312, 3313, 3314/1, 3315/2, 3316/1, 3316/2, 3317,
3318, 3319/1, 3324/1, 3327/2, 3332, 3333, 3334, 3335,
3336, 3337, 3338, 3339/1, 3339/2, 3339/3, 3341, 3342,
3343, 3344, 3345, 3346/1, 3346/18, 3347/5, 3347/6, 3348,
3350, 3351, 3352, 3353, 3354/1, 3354/2, 3355, 3357, 3358,
3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3366, 3367, 3368,
3369, 3370, 3371/1, 3371/2, 3372/1, 3372/2, 3372/3, 3372/4,
3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382,
3383, 3384, 3385/2, 3386, 3387, 3389/1, 3389/2, 3390,
3391, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3401,
3402, 3403, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412,
3413, 3414, 3415, 3417, 3418, 3419, 3421, 3422, 3423, 3424,
3426, 3427, 3429, 3430, 3431, 3432/1, 3433, 3434/5,
3435/1, 3436/1, 3437/1, 3438, 3439, 3440, 3441/1, 3445/1,
3446, 3447/1, 3448/1, 3449, 3449/1, 3450/2, 3451/1, 3451/2,
3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3460, 3461, 3462,
3463, 3465, 3466, 3467/1, 3467/4, 3467/5, 3468, 3469/1,
3470/1, 3476/1;
- заједничке блоковске површине: цела парцела број
3372/3, и делови парцела бр. 3355, 3357, 3358, 3359,
3372/2, 3372/4, 3449, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467/1;
- озелењени сквер: делови парцела бр. 3075, 3332,
3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339/2, 3339/3, 3341, 3342,
3343, 3344, 3345, 3421, 3422, 3423;
- зелене површине: делови парцела бр. 3016/1, 3076,
3077, 3314/7, 3317, 3318, 3334, 3335, 3338, 3353, 3370,
3371/1, 3374, 3385/2, 3387, 3398, 3399, 3407, 3408, 3410,
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3414, 3415, 3417, 3418, 3429, 3430, 3431, 3438, 3439,
3452/2, 3456;
- основна школа: делови парцела бр. 3062, 3091,
3093, 3094, 3095;
- дечија установа: делови парцела бр. 3088, 3089,
3090, 3091;
- спортски парк (рекреација): делови парцела бр.
3037/2, 3089/1, 3096, 3097, 3098, 6629/1,
- црпна станица: део парцеле број 3016/1;
- трансформаторске станице: цела парцела бр.
3328/1, и делови парцела бр. 3016/1, 3065/1, 3096,
3324/1, 3327/2, 3332, 3333, 3335, 3336, 3353, 3421, 3422,
3423, 3449.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу број 4,
“План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште
са условима за формирање грађевинских парцела” у Р
1:1000, важи графички приказ.
Планиране регулационе линије дате су у односу на
осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе парцела.
Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака чији је списак дат на графичком
приказу. Координате осовинских тачака и остали елементи неопходни за дефинисање регулационих линија
и граница нових парцела дат је на графичком приказу у
размери 1 : 1000.
Постојеће парцеле породичног становања се
задржавају, са неопходним изменама тамо где се мења
регулација улица и где се предвиђа спајање две или више парцела у једну. За планирано породично становање дата је предложена парцелација од које су могућа
одступања приликом израде урбанистичког пројекта
парцелације и препарцерлације, придржавајући се услова датих у плану. Подужне бочне границе планираних парцела су праве линије од којих не може да се одступи приликом реализације.

2.2. Подела простора на грађевинске целине
према намени, функцији и начину изградње
Простор обухваћен планом подељен је на две веће
потцелине, које раздваја планирана саобраћајница, која
ће изградњом моста преко Дунава повезати државни пут
првог реда М-22/1 са међународним путем Е-75 (М-22).
Грађевински рејон обухваћен овим планом подељен
је на 39 просторних целина, односно блокова унутар
регулационих линија.
Преовлађујућа намена је породично становање, поред кога се планира и становање са пословањем на
већим парцелама, мешовита намена стамбено-пословна, локални центри, дечија установа, подручна основна
школа, озелењени скверови, спортски паркови као и
слободне зелене површине.
Породично становање планира се у осамнаест
блокова, као и делом у још шест блокова и подразумева изградњу једног породичног објекта са једним помоћним објектом на парцели, спратности до П+1+Пк.
Други објекат може егзистирати као засебан објекат или
као анекс главном објекту, у функцији пословања, гаражирања, оставе и слично.
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У приземљу стамбених објеката или у осталим објектима на парцели могу се обављати делатности из области терцијарног сектора (трговина, сервиси, услуге) и
друге, које својим постојањем не угрожавају функцију
становања. Унутар стамбене парцеле површина намењена ванстамбеним делатностима је максимално
трећина бруто стамбене површине објекта.
У оквиру породичног становања, планира се изградња породичних објеката (слободностојећих или
двојних ).
Нето површина намењена породичном становању
износи 30,36 hа што укупно износи 33,97% од укупне
површине грађевинског рејона.
Породично становање са пословањем на већим
парцелама планира се у блоковима бр. 12, 22, 26, 29,
30 и 31 и делом у блоковима бр. 10 и 17 који заузимају
део простора уз центар насеља и новопланирану саобраћајницу која се пружа уз инфраструктурни коридор.
Површина ових парцела износи од 500-1000 m2. У оквиру ове намене планира се веће учешће пословања у
становању које може да иде и до 50%. Планирана
спратност објеката је до П+1+Пк, а предвиђа се
обављање делатности из области терцијарног сектора.
Нето површина намењена породичном становању на
већим парцелама износи 9,79 hа што укупно износи
10,95% од укупне површине грађевинског рејона.
Мешовита намена (пословање са становањем) планира се у два већа блока, бр. 23 и 39, и делом у блоковима бр. 28 и 36 смештеним уз новопланирану саобраћајницу и инфраструктурни коридор који дели простор на
две подцелине, као и уз трасу железничке пруге БеоградСуботица. Планирани објекти су пословног и пословностамбеног карактера. Планира се величина парцела до
1500 m2. Дозвољена спратност објеката је до П+1+Пк.
Планира се максимално учешће становања у пословању
до 50%.
Дозвољава се широк спектар делатности из области
терцијарног сектора, уз услов да су испуњени услови и
мере за заштиту животне средине.
Нето површина намењена мешовитој намени износи
7,91 ha што износи 8,85% од укупне површине грађевинског рејона.
Локални центри се планирају у централним деловима насеља на два локалитета у блоку број 21 и делу
блокова бр. 17 и 36, и чине целину која садржи ванстамбене делатности. Планирају се објекти спратности
П+1+Пк и П+2+Пк. У оквиру ове намене планира се смештај мање поште, банке, библиотеке, објеката намењених културним садржајима и другим услужним делатностима.
Подручна основна школа планира се у блоку број
14, са површином од 0,93 ha, док се дечија установа
планира у блоку број 19, са површином од 0,89 ha, усклађеном са планираним бројем становника.
Озелењени скверови и спортски парк намењени
су за рекреацију и одмор грађана, корисника обухваћеног подручја и његове околине. У оквиру спортског парка предлажу се терени за рукомет, кошарку, одбојку, тенис, мини голф, боћање, бацање карика, стена за
алпинизам, као и дечије игралиште. Поред терена, могу
се сместити мањи ресторан и кафе посластичарница.
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Унутар ових целина, усклађивање постојећих саобраћајница са планираним, створиће мрежу нових улица
које ће формирати грађевинске блокове. Са постојећих
и планираних саобраћајница омогућава се приступ новим грађевинским парцелама.
Пословање и мала привреда лоцирани су уз саобраћајнице, железничку пругу, као и инфраструктурне
коридоре. Локалитети мањих центара су у централном
делу насеља, а уз насељску саобраћајницу, односно уз
центар насеља и спортски парк, планирају се дечија
установа и подручна основна школа.
Неопходно је констатовати да је бесправном изградњом нападнут цео грађевински рејон. Већина изграђених објеката је уклопљена у план, осим објеката у
регулацијама улица, потока и железничке пруге, и на
траси инфраструктурног коридора.

2.3. План мреже инфраструктурних система
2.3.1. План мреже саобраћајне инфраструктуре
Насеље Садови повезано је са градском уличном
мрежом путем који се укршта са магистралном железничком пругом (Суботица - Нови Сад - Београд) у истом
нивоу, који даље мостом преко Роковог потока, повезује
насеље. Ни мост ни пут који се укрштају са железничком пругом, својим техничким карактеристикама не испуњавају услове за безбедно одвијање саобраћаја. Такође су веома неповољни услови за одвијање пешачког
саобраћаја, односно пешачка веза између Садова и
Петроварадина, јер не постоји ниједан денивелисан
пружни прелаз. До линија градског превоза путника,
становници Садова треба да пешаче у просеку око 700
метара, што је још једна неповољност саобраћајне комуникације Садова са градом.
Приликом израде плана, из постојеће планске документације, преузети су планирани инфраструктурни коридори који пресецају грађевински рејон Садова, а тиме утичу на просторну организацију планираних улица.
Планирани коридор који повезује Петроварадин односно државне путеве М-22/1 и М-21 са међународним путем Е-75 (М-22), пресеца насеље целом дужином и дели га на северозападни и југоисточни део. Са севера,
из правца ИПМ “Победа”, пружа се још једна планирана
траса која ће се укрштати са поменутим планираним коридором. Изградњом планираних саобраћајница и денивелацијом колских и пешачких прелаза преко пруге,
створила би се далеко повољнија повезаност Садова
са градом.
Постојеће насеље развијало се уз атарске путеве
који су прерасли у улице. Профиле тих улица одликују
уске регулације, тако да је, на местима где је то услови
дозвољавају, планирано њихово ширење. У оквиру
грађевинског рејона насеља планира се мрежа нових
улица која се углавном ослања на постојеће атарске путеве и коридоре преузете из важећих планова. Ширина
регулација планираних стамбених улица креће се од
12 до 20 m.
Планира се измена трасе појединих планираних улица (из важећег регулационог плана насеља Садови),
због неплански изграђених објеката који су се нашли у
регулацијама тих траса.
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2.3.2. План нивелације
Коте терена обухваћеног планом крећу се од 75.50
до 80.00 m н.в. На јужном делу планирају се знатна
насипања да би се атмосферске воде усмериле ка
северозападном делу где је терен најнижи. Планирани
нагиби саобраћајница су минимални и крећу се око
0,20%.
План нивелације урађен је на основу катастарског
плана Р=1:2500. Након детаљнијих снимања терена у
оквиру пројектовања саобраћајница могућа су одређена
одступања, тако да нивелациони план представља
основу за даљу разраду. Остало земљиште уредити
након реализације саобраћајница. Планиране коте
заштитног тротоара објеката више су за 0,20 m од
нивелете саобраћајнице.

2.3.3. План хидротехнике
Снабдевање водом
Снабдевање водом биће решено преко постојеће
водоводне мреже, са планираним проширењем, а све у
оквиру водоводног система Града Новог Сада.
Секундарна водоводна мрежа изграђена је у већини
постојећих улица и профила је ∅ 80 mm.
Планира се изградња примарне и секундарне
водоводне мреже. Примарна водоводна мрежа биће
профила ∅ 150 mm и изградиће се по ободу обухваћеног
простора. Секундарна мрежа профила ∅ 100 mm
изградиће се у свим улицама, повезаће се на примарну
и чиниће један прстен.
Постојећа мрежа, заједно са планираном, задовољиће потребе за водом свих планираних садржаја.
Положај постојеће и планиране водоводне мреже дат
је у графичком приказу ''План водне инфраструктуре'' у
размери 1:1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода обухваћеног простора биће решено преко канализационог система Града Новог Сада.
Отпадне воде решавају се преко септичких јама на
парцелама корисника.
Атмосферске воде делом се упијају у земљиште док
се преостали део вода гравитационо слива према
нижим теренима односно према отвореном каналу који
се налази непосредно уз насип.
Планира се изградња секундарне канализационе
мреже у свим новопланираним улицама профила ∅ 250
mm. Мрежа ће се у складу са нивелационим карактеристикама терена оријентисати према црпној станици
Роков поток односно, према постојећем колектору за
одвођење отпадних вода насеља Петроварадин профила ∅ 250/150 cm.
Због укрштања примарног канализационог правца и
Роковог потока планира се изградња црпне станице.
До изградње планиране канализационе мреже отпадне воде ће се решавати преко водонепропусних
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септичких јама, на парцелама корисника, како не би дошло до загађења подземних водоносних слојева.
Одвођење атмосферских вода решиће се изградњом
мреже отворених уличних канала коју је могуће делимично или у потпуности зацевити, а све у зависности од
хидрауличких параметара и просторних услова. Мрежа
уличних канала биће генерално оријентисана према
постојећем отвореном каналу уз насип који се улива у
Роков поток.
Положај планом предложене канализационе мреже
дат је у графичком приказу ''План водне инфраструктуре'' у размери 1:1000.

Одбрана од поплава
Источни део обухваћеног простора налази се уз одбрамбени насип “Марија Снежна”, који насеље Петроварадин штити од великих вода Дунава вероватноће
појаве једном у сто година.
Генералним планом се планира надвишење постојећег насипа до коте одбране од хиљадугодишњих
вода.
Заштитни појас уз овај насип у ширини од 50,0 m
мерено од постојеће ножице насипа, једним својим
делом залази у грађевински рејон овог плана. У овом
појасу забрањена је изградња објеката, сађење дрвећа
и извођење радова који могу утицати на стабилност
насипа.

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максималан ниво подземних вода од око 77,20 m н.в.,
- минималан ниво подземних вода од око 73,70 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа подземне воде је североисток-југозапад, са смером пада
према североистоку.
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На подручју Садова је резервисан и простор за пролазак будућих 110 kV далековода који ће повезивати
ТЕ-ТО “Нови Сад” са будућом ТС 110/20 kV “Петроварадин”. У зони заштитног коридора далековода није дозвољена изградња објеката и садња високог и средњег
растиња и воћки, осим уз посебно одобрење ЈП “Електромрежа Србије” – Погон Нови Сад. У близини заштитног коридора резервисан је простор за изградњу нове
преносне ТС 110/20 kV “Петроварадин” која ће се градити када максимално оптерећење ТС “Мишелук” достигне око 38 МW (тренутно око 25 МW), односно после изградње стамбеног насеља Мишелук и оживљавања
привредних делатности на овом подручју.

Снабдевање топлотном енергијом
Подручје Садова ће се снабдевати топлотном енергијом из гасификационог система, преко главне мернорегулационе станице (ГМРС) “Победа-Петроварадин”.
Ова ГМРС ће преко мерно-регулационе станице и дистрибутивне гасоводне мреже снабдевати све постојеће
и планиране потрошаче.
Да би се ово подручје комплетно снабдело топлотном енергијом потребно је у свим планираним улицама
изградити дистрибутивну гасоводну мрежу и прикључити је на постојећу мерно-регулациону станицу која има
довољан капацитет за квалитетно снабдевање топлотном енергијом свих планираних садржаја. За потребе
снабдевања објеката на парцелама које су намењене
пословању, могућа је изградња мерно-регулационих
гасних станица на тим парцелама, у случају потреба за
већим количинама топлотне енергије.
Уз железничку пругу пролази и гасовод високог притиска, који повезује ГМРС ″Нови Сад″ са сремском
страном града. У зони заштитног коридора гасовода
није дозвољена изградња објеката.
Планирана гасификациона и електроенергетска мрежа приказане су на графичком приказу “План енергетске инфраструктуре” у размери 1:1000.

2.3.4. План енергетике
Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом насеља биће
решено из јединственог електроенергетског система.
Основни објекат за снабдевање електричном енергијом
биће трансформаторска станица (ТС) 110/20 kV “Нови
Сад 6-Мишелук”. Од ове ТС полазиће 20 kV мрежа на
коју ће се повезати све постојеће и планиране дистрибутивне трансформаторске станице 20/0,4 kV. Ове ТС
ће преко дистрибутивне нисконапонске мреже
снабдевати електричном енергијом потрошаче, чиме ће
се обезбедити квалитетно снабдевање електричном
енергијом овог подручја.
У односу на планирану изградњу потребно је изградити шест нових дистрибутивних ТС и повезати их на
постојећу и планирану 20 kV мрежу. Будућа нисконапонска 0,4 kV мрежа може се градити каблирањем или надземно, а будућа 20 kV мрежа ће се градити каблирањем, на местима у профилима улица како је планом
одређено. Нове ТС могу се градити и на парцелама инвеститора које су намењене пословању, у зависности
од потреба.

Телекомуникације
Подручје обухваћено планом биће прикључено на
телекомуникациону мрежу преко телефонске централе
″Петроварадин″. Планира се изградња, односно реконструкција телефонске мреже и повезивање свих
објеката на постојећу и планирану мрежу. Да би се то
омогућило потребно је до нових објеката изградити
подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа телефонска инсталација, односно инсталација кабловског дистрибутивног система. Број нових телефонских
прикључака зависиће од намене планираних објеката
на овом подручју.
У попречним профилима улица резервисани су независни коридори за инсталације телекомуникационог
система.

2.4. План уређења зелених површина
Све саобраћајнице треба да садрже линијско зеленило - дрвореде. Поставка стабала ће зависити од садржаја попречних профила улица. У зависности од шири-
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не улице дрвореди ће бити једнострани или двострани,
а врста дрвећа, са мањом или већом крошњом. У сасвим узаним улицама могу се користити саднице
шибља формираног као високостаблашице. У улицама
где се планира ново породично становање, у предбаштама се предлаже поставка високих стабала која би у
низу могла да замене дрворед.
Паркинзи око локалних центара и спортских паркова
треба да садрже листопадно дрвеће широких крошњи,
постављених на растојању од 10 m, односно иза сваког
четвртог паркинг места треба оставити простор за дрво.
У спортском парку, под зеленилом треба да буде око
50% површине, које прожима читав спортски парк, одваја игралишта и формира издвојене целине, на којима
се одвијају поједине рекреативне активности.
Основне спортске површине и објекте треба лоцирати компактно, а озелењавање предвидети у геометријском стилу, у циљу међусобног раздвајања поменутих
површина.
Зона спортских игара и забаве може да се реши
слободније. На том простору пожељно је стварање
пољана за игру, покривених травњаком отпорним на гажење, засенчених шетних стаза, платоа за миран одмор, а такође и површина за игру деце и др. Обавезно
је формирање заштитног појаса ободом целог парка,
ради стварања бољих услова за одвијање спортских
активности, као и за изолацију игралишта од извора
прашине, гасова, буке и заштите од ветра.
Озелењени скверови повезани дрворедима саобраћајница, које их уоквирују, треба да садрже најдекоративнију ниску и високу вегетацију, уз обавезно партерно уређење и урбани мобилијар.
Уређење слободних површина на заједничким блоковским површинама у стамбеним блоковима са централним функцијама (у оквиру блокова број 21 и дела
блокова бр. 17 и 36), треба да се заснива на поставци
високог пирамидалног дрвећа уз јужне и западне фасаде, и декоративног дрвећа већих или мањих групација и
шибља, у унутрашњем делу блока. Потребно је оставити и отворене травнате површине за игру деце, уз пратећи мобилијар.
Осим зеленила на травнатим површинама, планира
се садња дрвећа и на поплочаним платоима. Овакав
вид озелењавања планира се и на слободном простору
уз објекте пословања са становањем.
Комплексе школе и дечије установе у блоковима бр.
14 и 19 треба уредити са што више високог зеленила.
Обавезна је поставка зеленог заштитног појаса ободом
оба комплекса, како би се ови простори одвојили од
околних садржаја. При озелењавању дечије установе
треба водити рачуна о врсти декоративног дрвећа и
шибља, треба изоставити садњу асмогених, алергогених и биљака са бодљама.
Због значаја планиране саобраћајнице која треба да
повеже пут М-22/1 са међународним путем Е-75, и ограничавајућих услова за садњу дрвећа испод енергетског
коридора, уређење зелене површине би требало да се
заснива на партерном озелењавању, формирању
уређених травнатих површина са полеглим и обликованим шибљем, цветним гредицама сезонског цвећа и перена. Зеленило треба да је испресецано поплочаним
стазама у правцу пешачких комуникација, стазама за

23. april 2009.

трчање и вожњу ролера и скејт борда, одмориштима,
као и неопходним елементима урбаног мобилијара
(клупе, канте за смеће и сл.).

2.5. Заштита градитељског наслеђа
У Регистру заштићених културних добара и евиденцији објеката под претходном заштитом, нема објеката
који подлежу заштити.
На овом простору није утврђено постојање археолошких налазишта, нити има индикација да их треба
очекивати.
Међутим, таква ситуација не искључује појаву остатка усамљених гробова, те сходно томе извођач се обавезује да, ако током грађевинских и других радова наиђе на археолошко налазиште или предмете, исте без
одлагања прекине и обавести Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, да предузме мере да
се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту
и у положају у коме је откривен.

2.6. Мере за заштиту од ратних дејстава
У оквиру система заштите од ратних дејстава, за породичне стамбене објекте и комбиноване објекте планира се изградња склоништа, која могу бити у склопу
стамбеног, пословног објекта или у склопу помоћног
објекта. Граде се породична склоништа као склоништа
допунске заштите од механичког удара 30 kPa према
важећим критеријумима.
За комерцијалне садржаје и друге објекте ванстамбене намене, зависно од броја запослених, капацитет,
положај, мирнодопска намена и технички елементи одредиће се према Правилнику о техничким нормативима
за склоништа (“Службени лист СФРЈ”, број 55/83).

2.7. Заштита и унапређење животне средине
Услови и мере за спречавање настајања свих видова угрожавања животне средине утврђују се на основу
постојећег стања и потенцијалних утицаја планираних
намена и делатности на простору плана.
На просторима намењеним породичном становању,
простори за подизање зеленила планирају се на парцелама корисника и дуж саобраћајних површина. На парцелама породичног становања на којима ће се реализовати пословање компатибилно са основном наменом,
задовољиће се потребна удаљеност од суседне парцеле или намене, обезбедиће се решавање отпадних вода према санитарно-хигијенским захтевима.
У оквиру постојеће и планиране намене становања
делатности које се могу одвијати на парцелама породичног становања треба да задовоље еколошке и функционалне критеријуме. Основни услови за изградњу
објеката, односно лоцирање делатности зависе од специфичности делатности, величине простора, техничке
опремљености, режима рада и положаја суседних објеката. При лоцирању планираних делатности мора се
обезбедити спречавање загађивања ваздуха, обезбедити третман отпадних вода, умањити бука, вибрација
и електромагнетно зрачење, обезбедити одлагање от-
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падака као и спречити све видове загађивања тла и подземних вода.
У оквиру инвестиционих програма за изградњу објеката планираних терцијарних делатности потребно је
идентификовати могуће ефекте на околину, и дефинисати посебне техничко-технолошке мере заштите.
Сви будући корисници простора који ће се бавити активностима које изазивају буку, своју радну активност
могу обављати у складу са Правилником о дозвољеном
нивоу буке у животној средини (“Службени гласник Републике Србије”, број 54/92) и прилагодити условима у
којима интензитет буке неће прелазити највиши ниво
буке од 55 дб(А) ноћу и 65 дб(А) дању, односно у згради
максимум 30 дб(А) ноћу и 35 дб(А) дању.
Недостатак потпуне комуналне опремљености (затворена канализациона мрежа за одвођење отпадних
вода) изазива значајно загађење животне средине због
упуштања комуналних отпадних вода у подземље. Корисници простора, са аспекта могућег загађења средине, су они који нису прикључени на канализациону мрежу. Основне мере заштите животне средине су
опремање водоводом и канализацијом, односно поштовање хигијенско-техничких норматива у периоду док се
не изгради канализација, односно у периоду коришћења
септичких јама и упојних бунара.
На подручју плана, у оквиру основне школе, дечије
установе, центра месне заједнице и спортског парка
треба обезбедити сабирни пункт за смештање сабирних посуда – канти или контејнера, који треба да задовоље захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве наведених корисника. Простори треба да су обележени,
приступачни за возила јавне хигијене, са подлогом од
тврдог материјала и могућношћу чишћења и прања, а у
зависности од осталих елемената уређења, потребно
је прилагодити начин озелењавања положају сабиралишта, његовој величини и захтевима уређења слободних површина. За сакупљање секундарних сировина
треба обезбедити специјалне контејнере прилагођене
различитим врстама отпадака (хартија, стакло, пластика, метал).
На простору комплекса школе и дечије установе
обезбеђује се простор за формирање отворених терена
и подизање зеленила. Дуж саобраћајница, паркинг простора, у комплексу школе, дечије установе, спортског
парка, на парцелама породичног становања и у блоковима мешовите изградње обезбедиће се зелене површине у складу са основном наменом.
Ради сагледавања утицаја и промена које ће се испољити на простору плана као последица разних активности на услове живота, потребно је обезбеди контролу
свих захвата у оквиру појединих комплекса.

3.0. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ
НАМЕНА И КАПАЦИТЕТИ ИЗГРАДЊЕ
Породично становање
Породично становање са пословањем
на већим парцелама

32,30 ha.
9,78 ha.

Мешовите намене – пословање са
становањем

8,07 ha.

Дечија установа

0,89 ha.
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Подручна основна школа
Локални центри
Спортски парк
Озелењени скверови
Заштитно зеленило
Слободне зелене површине
Регулације саобраћајница
Црпна станица
Трансформаторске станице

0,93 ha.
2,15 ha.
1,25 ha.
1,12 ha.
6,55 ha.
0,35 ha.
25,18 ha.
0,02 ha.
0,78 ha.

Укупна површина обухваћеног
простора

89,37 ha.

Број парцела за породично становање
Број парцела за породично становање
са пословањем на већим парцелама
Број становника
Просечна величина парцеле за
породично становање

~650.
~200.
~3500.
~500 m2.

4.0. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
4.1. Општа правила уређења и правила
грађења за објекте породичног становања
Породично становање представља преовлађујућу
намену и обухвата површину на којој се планирају различити садржаји за задовољење свакодневних потреба
становника и остале активности које се могу развијати
у становању.
Подручје породичног становања представља значајан потенцијал за развој различитих активности,
првенствено делатности које се могу обављати у објектима (еколошки и функционално могуће у зони породичног становања), чиме је омогућено прожимање различитих намена.
На обухваћеном простору евидентирани су бесправно изграђени објекти. Највећа концентрација бесправно
изграђених објеката је у северном делу обухваћеног
подручја. Бесправна изградња се неравномерно проширила уз трасу железничке пруге Београд-Суботица.
Планом су утврђени услови за санирање постојећих
бесправно изграђених објеката.
На подручју намењеном породичном становању,
поштована је (колико је могуће) постојећа парцелација.
Овај простор карактеришу парцеле, углавном неправилног облика, различите површине, дубине и ширине
фронта.
Саобраћајну мрежу чине планиране и постојеће саобраћајнице и то: саобраћајница која ће изградњом
моста преко Дунава повезати државни пут првог реда
М-22/1 са међународним путем Е-75 (М-22), планиране
и постојеће блоковске саобраћајнице.
На простору где је реализована бесправна изградња
прихваћена је постојећа парцелација и успостављена је
улична мрежа.
Планом су утврђена правила парцелације, за она
подручја која су намењена новој стамбеној и ванстамбеној изградњи.
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4.2. Правила уређења и правила грађења
за објекте породичног становања
Постојећа парцелација послужила је као основ за
утврђивање услова за образовање грађевинских парцела.
Грађевинске парцеле настале су препарцелацијом
постојећих катастарских парцела (ораница, воћњака и
башта). На простору који се налази у граници плана
евидентиране су зоне односно блокови бесправно изграђених породичних стамбених објеката, као и слободни неизграђени простори планирани за друге намене за које су утврђена правила парцелације.
Новом парцелацијом максимално се уважава постојеће стање катастарских парцела.
Обавезно се припајају две или више катастарских
парцела у случајевима када катастарске парцеле, које
формирају нову грађевинску парцелу, својим обликом,
површином или ширином уличног фронта не задовољавају критеријуме за уређење или изградњу планираних
садржаја.
Обавезно се врши препарцелација постојећих катастарских парцела када су неопходне интервенције
ради усаглашавања нових регулационих ширина улица, када постојеће катастарске парцеле (у зони породичног становања) имају велику дубину или површину,
и када се нове грађевинске парцеле формирају на основу правила грађења.
За породично становање утврђују се следећа правила:
- за слободностојеће објекте минимална површина
парцеле је 300 m2, а максимална 600 m2, минимална
ширина уличног фронта је 12,0 m, уз дозвољену толеранцију до 10%;
- за двојне објекте минимална површина парцеле је
200 m2, а максимална 400 m2;
- степен заузетости парцела је 30-40 %, а индекс изграђености од 0,25 – 1,2.
Препоручује се да у поступку препарцелације површина парцеле не буде мања од 450-500 m2, а ширина
уличног фронта не буде мања од 15 m.
Од ових правила изузимају се парцеле које се због
конфигурације терена или других објективних околности морају задржати, а прелазе површину од 600 m2.
Ако је површина парцеле већа од 600 m2 степен заузетости је до 30%.
Ако је површина парцеле већа од 1000 m2 примењује
се степен заузетости од 30% али на 1000 m2.
Остатак парцеле може се користити за разне врсте
засада, који ће оплеменити непосредну околину и пејзаж у целини.
Планира се један стамбени објекат на свакој парцели, а у складу са Генералним планом могућа је изградња четири стана у објекту.
Објекти се могу градити као слободостојећи или двојни, на међусобној удаљености према одредбама Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и
садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа
(“Службени гласник РС”, број 75/2003).
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Пословни објекти и гараже могу се градити као слободностојећи или као анекс уз стамбени објекат.
У зависности од површине парцеле, могу се градити
гараже, помоћни или пословни објекти или објекти за
малу привреду (који не угрожавају становање).
У породичном стамбеном објекту могу се обављати
делатности које не угрожавају становање (еколошки и
функционално могуће у зони породичног становања).
Приземља објеката могу се користити за локале или
пословни простор. Дозвољава се и изградња само пословног објекта на парцели. У том случају морају бити
задовољени услови утврђени за изградњу стамбеног
објекта.
Грађевинска линија породичних објеката је на минималној удаљености од 3,0 до 5,0 m од регулационе линије. Положај објекта прилагођава се конфигурацији терена и суседним изграђеним објектима.
Спратност стамбених објеката је максимално
П+1+Пк, са максималном висином од 12 m до слемена
објеката.
Помоћни и други објекти на парцели су приземни.
Паркирање или гаражирање возила обезбедити на
парцели за сопствене потребе, према нормативу да се
за један стан обезбеди једно паркинг место.
Постојећи објекти се могу доградити или надоградити, уз поштовање степена заузетости и индекса изграђености.
Породично становање је примарна функција простора, зато је потребно обратити пажњу на архитектонско
обликовање сваког објекта, од обраде фасаде до уклапања у терен.

4.3. Правила уређења и правила грађења
за породичне објекте са пословањем
на већим парцелама
Новом парцелацијом максимално се уважава постојеће стање катастарских парцела.
Обавезно се припајају две или више катастарских
парцела у случајевима када катастарске парцеле, које
формирају нову грађевинску парцелу, својим обликом,
површином или ширином уличног фронта не задовољавају критеријуме за уређење или изградњу планираних
садржаја.
Обавезно се врши препарцелација постојећих катастарских парцела када су неопходне интервенције
ради усаглашавања нових регулационих ширина улица, када постојеће катастарске парцеле (у зони породичног становања) имају велику дубину или површину,
и када се нове грађевинске парцеле формирају на основу правила грађења.
За породично становање са пословањем на већим
парцелама утврђују се следећа правила:
- за слободностојеће објекте минимална површина
парцеле је 500 m2, а максимална 1000 m2, минимална
ширина уличног фронта је 12,0 m, уз дозвољену толеранцију до 10%;
- степен заузетости парцела је 30-40 %, а индекс изграђености од 0,25 до 1,2.
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Препоручује се да у поступку препарцелације површина парцеле не буде мања од 600 до 800 m2, а ширина
уличног фронта не буде мања од 15 m.
Од ових правила изузимају се парцеле које се због
конфигурације терена или других објективних околности
морају задржати, а прелазе површину од 1000 m2.
Ако је површина парцеле већа од 1000 m2 примењује
се степен заузетости од 30% до 40% али на 1000 m2.
Планира се један стамбени објекат на свакој парцели, а у складу са Генералним планом максимални број
стамбених јединица је четири.
У оквиру ове намене планира се учешће пословања
у становању које може да буде и до 50%.
Објекти се могу градити као слободностојећи или
двојни, на међусобној удаљености према одредбама
Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска
управа (“Службени гласник РС”, број 75/2003).
Пословни објекти и гараже могу се градити као слободностојећи или као анекс уз стамбени објекат.
Грађевинска линија породичних објеката је на минималној удаљености од 3,0 до 5,0 m од регулационе линије. Положај објекта прилагођава се конфигурацији терена и суседним изграђеним објектима.
Спратност стамбених објеката је максимално
П+1+ПК, са максималном висином од 12 m до слемена
објеката.
Могућа је изградња сутерена у објекту уколико се
објекат обезбеди од подземних вода.
Помоћни и други објекати на парцели су приземни.
Паркирање или гаражирање возила обезбедити на
парцели за сопствене потребе, према нормативу да се
за један стан обезбеди једно паркинг-место.
Постојећи објекти се могу доградити или надоградити, уз поштовање степена заузетости и индекса изграђености.
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Планирани садржаји ће се оградити лаком прозрачном оградом. Не дозвољава се реализација пуне ограде, могуће је затварање до висине 0,60 метара.
За чисто пословне комплексе са сложеном технологијом, неопходна је израда урбанистичког пројекта.

4.5. Правила уређења и правила грађења за
објекте намењене ванстамбеним садржајима
4.5.1. Локални центри
Локални центри планирају се на два локалитета, у
блоку број 21 и делом у блоковима бр. 17 и 36. Капацитет центра задовољиће потребе планираног броја становника, које ће опслуживати. У овом центру, поред
простора за свакодневно и повремено снабдевање,
планира се и простор за потребе месне заједнице (сале, библиотека, културно-уметничка друштва и сл.), за
пошту, банку, апотеку, угоститељство. Услужно занатство и личне услуге планирају се у зонама становања
и пословања. У склопу центра планира се становање
до 20% од укупне површине објекта.
На простору центра планира се изградња паркинга,
како у регулацији улица, тако и у оквиру центра.
На простору центра који се нe налази под објектима,
потребно је уредити слободне блоковске површине,
озеленити их, поплочати и хортикултурно уредити и
поставити одговарајући мобилијар.
За изградњу објеката центра утврђују се следећа правила:
- спратност објеката је од П+1+Пк до П+2+Пк;
- грађевинску линију за објекте локалног центра поставити на регулациону линију.
Нове грађевинске парцеле формираће се у габаритима планираних објеката, а слободни делови ће се
објединити у заједничку блоковску површину. Дозвољава се етапна изградња објеката.

4.5.2. Комплекс дечије установе
4.4. Правила уређења и правила грађења
за објекте мешовите намене
Планирају се слободностојећи објекти, и дозвољена
је реализација једног објекта на парцели.
За објекте мешовите намене површина парцела се
креће од 500 до 1500 m2.
Дозвољена спратност објеката је максимално
П+1+Пк тако да укупна висина објекта не пређе 12 m.
Степен заузетости не сме да пређе 50% .
Однос стамбеног и пословног простора је максимално 50:50% односно максимално две стамбене јединице
у објекту, а препоручљиво је 25% становања у односу
на 75% пословања, или једна стамбена јединица у
објекту.
За паркирање возила обезбедити простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног
пута, и то по правилу један паркинг или гаражно место
на један стан.

Комплекс за дечију установу планира се у блоку број
19. Површина комплекса износи 0,95 ha. На основу
прогнозираног броја становника и просторних могућности које пружа овај локалитет, планира се дечија установа капацитета за 145 деце (са нормативом 30 m2
комплекса по детету).
Зона изградње објекта препоручује се у западном
делу комплекса. Грађевинска линија објекта треба да
буде удаљена 10,0 m од регулационе линије улице која
је окренута према озелењеном скверу.
Степен заузетости комплекса је око 7%.
Индекс изграђености је 0,12.
Објекат дечије установе планира се као приземни са
поткровљем или спратности П+1 са косим кровом благог нагиба.
Планирано уређење комплекса обухвата изградњу
комплекса, према датим условима локације (површина
комплекса, правац приступа, оријентација) и уређење
комплекса које подразумева одговарајуће ограђивање,
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озелењавање, поплочавање, постављање игралишта
за децу.
Потребан паркинг за запослене планира се у оквиру
парцеле, док ће се паркинг за посетиоце решити у оквиру новопланиране регулације.

том у зимском периоду и који би покрио ова три поменута терена, димензија 40 х 45 m2.

4.5.3. Комплекс подручне основне школе

У средишту спортског парка планира се изградња
два објеката типа салетла (од дрвета), спратности П и
максималне површине 100 m2 од чега се половина површине планира за наткривену терасу. У објектима се
планира и кафе – бар.

Комплекс за подручну основну школу планира се у
блоку број 14. Површина комплекса износи 1,2 ha. На
основу прогнозираног броја становника као и потреба
самог подручја, планира се подручна основна школа
капацитета за 350 ученика (са нормативом 25 m2 комплекса по детету).
Зона изградње објекта препоручује се у западном
делу комплекса. Грађевинска линија објекта треба да
буде удаљена 10,0 m од регулационе линије улице која
је окренута према озелењеном скверу.
Степен заузетости комплекса је око 12%.
Индекс изграђености је 0,23.
Објекат основне школе планира се спратности П+1
са кровом благог нагиба, и приземном фискултурном
салом.
Планирано уређење комплекса обухвата изградњу
објекта, према датим условима локације (површина
комплекса, правац приступа, оријентација) и уређење
комплекса које подразумева одговарајуће ограђивање,
озелењавање, поплочавање и постављање спортских
терена, као и изградњу фискултурне сале.
Потребан паркинг за запослене планира се у оквиру
парцеле, док ће се паркинг за посетиоце решити у оквиру новопланиране регулације.

4.5.4. Спортски парк
Комплекс спортског парка планира се уз новопланиране саобраћајнице и уз инфраструктурни коридор у
блоку број 15. Површина комплекса у блоку број 15 износи 1,25 ha. Овај простор намењен је за рекреацију
грађана. Планирају се терени за рекреацију, као и објекти који прате активност рекреације.
У комплексу се предлажу терени за: рукомет, кошарку, одбојку, тенис, мини-голф, затим бадмингтон, терен
за боћање и бацање карика, трим-стаза, стаза за
спринт и дечија игралишта.
Терени за рукомет, кошарку, одбојку, боћање, бацање карика, као и стаза за спринт треба да буду груписани у одређеном делу спортског парка, заједно са
објектом у коме се планира смештај свлачионица са тушевима, као и кафе-посластичарнице која би била окренута према теренима. Максимална површина планираног објекта је 250 m2, спратности П, грађеног од лаких
материјала (монтажног типа), са косим кровом благог
нагиба, од чега се половина површине планира за терасу.
Отворени терени, груписани у једну целину, су:
- рукометно игралиште 22 х 44 m,
- кошаркашко игралиште 14 х 26 m, и
- одбојкашко игралиште 9 х 18 m.
Оставља се могућност изградње балон-сале као
привременог објекта, који би омогућио бављење спор-

Овој групацији терена припадају и:
- терен за боћање 3 х 24 m,
- терен за бацање карика 3 х 24 m, и
- стаза за спринт 60 х 5 m.

Поред овог објекта планира се изградња дечијег игралишта које би са објектом чинило јединствену целину.
У спортском парку планира се и комплекс са два тениска терена, димензија 36 х 36 m (сваки терен је димензије 11 х 24 m).
Остале површине спортског парка планирају се за
хортикултурно уређење, као и за уређење травне површине.

4.5.5. Озелењени скверови
Површина озелењених скверова у блоку број 18 је
0,66 ha, у делу блока број 27 је 0,24 ha, а у делу блока
32 је 0,22 ha, а организована је по принципима пејзажног парка. Планира се формирање централног платоа
који ће се формирати на укрсницама основних пешачких праваца, чиме ће се пружити могућност окупљања,
одмора и рекреације, сагледавањем средишњих цветних простора и околног декоративног уређења. У ту
сврху треба планирати низове дрвених клупа са наслоном.
У оквиру озелењених скверова не планирају се
грађевински објекти.
Планиране стазе су ширине 1,5 – 5 m, у зависности
од значаја пешачког правца, а материјал може бити асфалт, коцка и камен. На шетним стазама кроз озелењени сквер планира се увођење мањих водених површина, као и постављање две до три чесме. Од остале
опреме свакако треба поставити дрвене клупе, одговарајуће осветљење, корпе за отпатке, дрвену перголу на
местима окупљања и сл.
Напомена:
Постојећи објекти који својим габаритом улазе у
регулацију планиране улице (а изван су коловоза) се
задржавају уз услов да објекат не улази у простор регулације у појасу 1,5 m (обострано) од планираног коловоза. Исто значи, да профил улице који се (због
објекта у регулацији улице) у том делу сужава, мора
да има чисту ширину од 8 до 9 m, у зависности од ширине коловоза (5 или 6 m).

4.6. Посебна правила грађења која се примењују
у поступку прибављања накнадног одобрења
за бесправно изграђене објекте или изведене
друге грађевинске радове унутар грађевинског рејона плана
Посебна правила грађења утврђена овим планом
примењују се за легализацију бесправно изграђених

23. april 2009.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

стамбених, помоћних и других објеката, односно изведених других грађевинских радова на постојећим објектима, без грађевинске дозволе, у подручју обухвата
плана, а који су:
- пријављени градској управи Града Новог Сада
надлежној за издавање одобрења за изградњу
објеката,
- пописани до 13. маја 2003. године по службеној
дужности од стране Комисије за утврђивање објеката изграђених без грађевинске, односно употребне дозволе,
- пописани до 13. маја 2003. године по појединачној
пријави власника објекта изграђеног без грађевинске дозволе, поднетој Комисији за утврђивање
објеката изграђених без грађевинске односно
употребне дозволе.
Овим посебним правилима утврђују се могућа одступања од правила грађења утврђених овим планом за
нову изградњу или извођење других радова на постојећим објектима (реконструкција, доградња, надзиђивање, промена намене, затварање тераса, лођа и сл.)
која се односе на:
- план парцелације,
- проценат изграђености парцеле,
- планирану спратност објекта и
- друге мање радове на постојећим објектима (промена намене, затварање тераса, лођа и сл.).
Када је објекат изграђен на парцели која, по свом облику и површини, одступа од планиране, прихватиће се
постојећа парцелација тј. фактичко стање на терену,
осим ако би се тиме угрозиле јавне градске функције
(изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре,
објеката јавне намене и сл.).
Када изграђеност парцеле прелази планом дозвољени проценат, прихватиће се одступање до 50%, у
односу на планирани проценат изграђености парцеле,
под условом да није угрожено функционисање планираног капацитета инфраструктуре и друге јавне градске
функције.
Одступање од спратности објекта прихватиће се за
једну етажу у односу на планирану спратност.
Други мањи радови на постојећим објектима омогућиће се у свим случајевима када се по намени и архитектури могу уклопити у околни простор.
Посебна правила се не могу применити на објекте
изграђене у коридорима постојеће или планиране саобраћајне и друге комуналне инфраструктуре, као и на
површинама планом намењеним за друго јавно грађевинско земљиште.

4.7. Услови за опремање простора
инфраструктуром
4.7.1. Услови за грађење саобраћајних
површина
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити одредбе Правилника о условима за планирање и пројектовање објеката у вези
са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних
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и инвалидних лица (“Службени гласник Републике Србије”, број 18/97). Тротоаре и паркинге изграђивати од
монтажних бетонских елемената или плоча које могу
бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и
обележавања различитих намена саобраћајних површина. Ово поред обликовног и визуелног ефекта има
практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација).
У графичком приказу ‘’План намене површина, саобраћаја, нивелације и регулације” Р 1:1000 су приказани
сви технички елементи који дефинишу саобраћајне
објекте у простору, а самим тим и услови и начини за
прикључење нових објеката на постојећу и планирану
мрежу саобраћајница. Прикључење објеката на саобраћајну уличну мрежу планира се једним колским пролазом по катастарској парцели. Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном
путу не може бити мања од 2,50 m.
У оквиру паркиралишта потребно је резервисати
простор за дрвореде по моделу да се на четири паркинг
места планира по једно дрво. Око и унутар планираних
паркинга обезбедити одговарајућу засену садњом високог зеленила. Ширина паркинг простора за управно
паркирање износи од 2,30 m до 2,50 m, а дужина од 4,60
до 5,0 m. Највећи уздужни нагиб износи 12%, најмања
ширина тротоара 1,6 m, а најмањи радијус кривина у
уличној мрежи саобраћајница износи 6 m.
Паркирање возила за сопствене потребе власници
породичних и стамбених објекта свих врста, по правилу
обезбеђују на грађевинској парцели изван површине
јавног пута, и то једно паркинг или гаражно место на један стан, односно једно паркинг место на 70 m² корисне
површине.
Приликом изградње објеката у заштитном пружном
појасу од 200 m рачунајући од осе крајњих колосека
применити одредбе Закона о железници ("Службени
гласник РС", број 18/2005).

4.7.2. Услови за прикључење на водоводну
мрежу
Прикључење објеката на уличну водоводну мрежу
планира се једним прикључком.
Објекат са више заједничких улаза, односно засебних технолошких целина, може имати независне прикључке водовода.
За мање објекте, у којима није могуће обезбедити
адекватну просторију, може се поставити водомер у одговарајући шахт.
Водомерни шахт извести на удаљености највише 0,5
m од регулационе линије;
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност ЈКП ''Водовод и канализација'' Нови
Сад.

4.7.3. Услови за прикључење на канализациону
мрежу
Прикључење објеката на уличну канализацију планира се једним прикључком.
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Прикључни канализациони шахт извести на парцели
корисника, на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије.

нисконапонским водом преко кабловске прикључне
кутије, у складу са електроенергетским условима
Електродистрибуције “Нови Сад”.

Канализациони прикључак извести са гравитационим прикључењем.

4.7.5. Услови за прикључење на гасоводну мрежу

Прикључење сутеренских и подрумских просторија
могуће је ако се обезбеди аутономни систем за препумпавање.

Снабдевање објеката топлотном енергијом решити
прикључењем на постојећу, односно планирану дистрибутивну гасоводну мрежу, или изградњом сопствене
мерно-регулационе гасне станице, у зависности од потреба. Прикључак и положај прикључка (мерно-регулационог сета-станице) испројектовати и изградити према
условима ДП “Нови Сад-Гас”.

Септичку јаму поставити минимално 3 m од границе
суседне парцеле.
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови
Сад.

4.7.6. Услови за прикључење на
телекомуникациону мрежу

4.7.4. Услови за прикључење на енергетску
мрежу

Прикључак на телекомуникациону мрежу извести
преко типског тт прикључка на приступачном месту на
фасади објекта.

Oбјекти породичнoг становања
Снабдевање објеката породичнoг становања електричном енергијом решити прикључењем на постојећу
или планирану електроенергетску мрежу. Прикључак
извести преко кабловске прикључне кутије. Положај
прикључног ормара прилагодити условима Електродистрибуције “Нови Сад” тако да буде на фасади објекта
или у специјалним случајевима на другим местима.

5.0. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА
ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У средњорочном периоду приоритетни су следећи
планирани радови:
- изградња и реконструкција коловоза у постојећим
улицама,

Пословни и стамбено-пословни објекти
Прикључење пословних објеката или комплекса
извести на постојећу или планирану електроенергетску
мрежу сопственом трансформаторском станицом или
директно на дистрибутивну електроенергетску мрежу, у
зависности од потреба. Прикључак извести кабловским

-

изградња тротоара који ће повезивати простор
‘Садова’ са “Блоком 8” у Петроварадину, денивелисаног са пругом, односно дуж Роковог потока.

Табела: Потребна средстава за приоритетне радове на уређивању саобраћајница и изградњи јавне комуналне
инфраструктуре

Редни
брoj
1.

Oпис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
105.452.080

1.1.

Коловоз 2-СТВ

m2

20.500

5.052

103.566.000

1.2.

Тротоари

m2

640

2.947

1.886.080

2.

ХИДРОТЕХНИКА

50.309.500

2.1.

Канализациони вод Ø 250 - под асфалт

m

3.500

9.262

32.417.000

2.2.

Водоводна мрежа Ø 150 - под асфалт

m

1.000

6.315

6.315.000

2.3.

Водоводна мрежа Ø 100 - под асфалт

m

2.500

4.631

11.577.500

3.

УКУПНО

Процена средстава дата је за септембар 2006. године.

155.761.580
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Финансирање планираних радова на уређивању јавног грађевинског земљишта обезбедиће се из следећих
извора:
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнине за грађевинско земљиште,
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта, и
- других извора у складу са Законом.

6.0. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог плана омогућава издавање извода
из плана, који садржи правила уређења и правила
грађења.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
1.

Извод из Генералног плана града Новог
Сада до 2021. године са означеним
предметним простором ................................... А-4

2.

Катастарска подлога са границом грађевинског рејона обухваћеног планом ..... Р 1: 1000

3.

Подела простора на потцелине .............. Р 1: 2500

3.1. План саобраћаја, нивелације и
регулације ................................................. Р 1: 1000
4.

План поделе на јавно и остало грађе/
винско земљиште са условима за
формирање грађевинских парцела ....... Р 1: 1000

5.

План водне инфраструктуре ................... Р 1: 1000

6.

План енергетске инфраструктуре .......... Р 1: 1000

7.

План зеленила (и слободних површина) ... Р 1: 2500

8.

Попречни профили ....................... Р 1: 100 и 1:200

План детаљне регулације простора “Садови” у Петроварадину израђен је у четири примерка у аналогном
и у пет примерака у дигиталном облику, који ће се, после потписивања и овере, чувати у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене
послове, министарству надлежном за послове урбанизма, и у Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи Детаљни урбанистички план индивидуалног становања
“Садови” у Петроварадину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 14/86 и 17/2003).
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-1077/2006-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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