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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 22. тачка 4. Статута Града 
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 
11/2002), Скупштина Града Новог Сада на IV седници 
12. септембра 2008. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ “РИМСКИ ШАНЧЕВИ” 

У НОВОМ САДУ

1.0. УВОД

1.1. Правни основ за израду плана

План детаљне регулације радне зоне “Римски шан-
чеви” у Новом Саду (у даљем тексту: план) израђен је 
на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације 
радне зоне “Римски шанчеви” у Новом Саду (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 39/2007) коју је донела 
Скупштина Града Новог Сада на XXXII седници 8. 
октобра 2007. године.

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 смерни-
це и критеријуме за уређење просторних целина и зона.   

1.2. Положај, место и улога грађевинског рејона 
  обухваћеног планом у оквиру Генералног 
  плана 

Простор обухваћен  планом  налази се у најсеверни-
јем делу грађевинског рејона Новог Сада. Простор се 
налази између железничке пруге Нови Сад - Бечеј на 
северозападу, државног пута II реда  Р-120 на истоку и 
међународног пута Е-75 на југу. 

Око 48 ha површине сада је намењено привредним 
садржајима, 2,1 ha породичном становању унутар стам-
бене зоне “Шумице 3”, док су остале површине у функ-
цији пољопривреде и саобраћаја. Постојећи привредни 
садржаји су из области унутрашње и спољне трговине, 
грађевинарства, пољопривредне производње и других 
области. Као и многи други привредни субјекти, и ови 
су тренутно у фази реструктурирања и својинске транс-
формације.

Генералним планом утврђена је намена простора. 
Основна намена је зона секундарних и терцијарних де-
латности, са делатностима оријентисаним на повољну 
друмску везу. У грађевински рејон обухваћен планом, 
улази и део заштитног зеленила уз државни пут II реда 
Р-120, пословање на улазним правцима уз Темеринску 
петљу (денивелисано укрштање међународног пута Е-
75 и државног пута II реда Р-120) и породично стано-
вање “Шумице 3” које се налази у западном делу грађе-
винског рејона. 

Генералним планом дефинисани су основни услови 
изградње објеката и уређења грађевинског земљишта, 
а планом  су услови прилагођени конкретном простору.

1.3. Однос грађевинског рејона обухваћеног 
  планом према простору у окружењу 

Град Нови Сад, односно његов бачки део развио се 
између реке Дунав и међународног пута Е-75 на северу. 
Једини садржаји који припадају грађевинском рејону 
града, а налазе се северно од међународног пута Е-75, 
су радна зона “Римски шанчеви” и депонија комуналног 
отпада. Северно од ових садржаја је ванграђевинска 
зона, односно површине у функцији пољопривреде.

Депонија комуналног отпада налази се источно од 
радне зоне “Римски шанчеви” и државног пута II реда 
Р-120. Садржаји радне зоне и депоније су међусобно 
раздвојени широком зоном заштитног зеленила. 

Јужно од међународног пута Е-75 планирани су по-
словни садржаји у којима су заступљене терцијарне де-
латности, које представљају тампон зону између међу-
народног пута и породичног становања на југу.

1.4.  Граница грађевинског рејона

Простор обухваћен планом захвата делове четири 
катастарске општине и то:  КО Нови Сад I, КО Нови Сад 
III, КО Нови Сад IV и КО Ченеј, унутар описане границе. 

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је међна тачка број 12 на граници КО Нови 
Сад IV и КО Ченеј. Одавде граница скреће ка северои-
стоку северном границом парцеле број 4188 (пруга) до 
међне тачке број 6 (граница КО Ченеј), наставља даље 
у истом правцу границом КО Ченеј и КО Нови Сад IV до 
међне тачке број 4 (граница КО Ченеј). Даље граница 
скреће на север западном границом парцеле број 4183, 
затим у правцу североистока, северном границом пар-
целе број 4174 (пруга) до детаљне тачке Д1, скреће на 
југоисток, пресеца парцелу број 4174 (пруга), парцелу 
број 4191 (пут) до детаљне тачке Д2 на тој парцели. Из 
ове тачке граница се поклапа са северном границом 
парцеле број 4184 до тачке пресека те границе са про-
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дуженим правцем североисточне границе парцеле број 
6 у КО Нови Сад III. Овде граница скреће на југ, пресеца 
парцелу број 4184 (пруга), затим парцеле бр. 4187 и 
4538, прелази у КО Нови Сад III, пресеца парцелу број 
7/1 и по источној граници парцеле број 6 долази до се-
верне границе канала у којој скреће на југозапад покла-
пајући се са северозападном границом парцеле број 
3175/1 (канал) до тромеђе парцела бр. 6, 7/1 и 3175/1. Из 
ове тачке граница скреће на северозапад паралелно са 
југозападном границом парцеле број 5 до пресека са 
јужном границом парцеле број 3219 (пут). Даље граница 
скреће на југозапад по југоисточној граници парцеле 
број 3219 до тачке која је од планиране осовине пута 
удаљена 20 m, одакле у правцу југозапада иде кроз 
парцелу број 7/1 на 20 m паралелно са осовином пута и 
у том правцу пресеца парцелу број 7/2 до пресека са 
северном границом парцеле број 102 по којој скреће на 
запад до међне тачке број 3 (граница КО Нови Сад III). 
Одавде граница скреће на северозапад границом КО 
Нови Сад I и КО Ченеј, прати северну регулациону ли-
нију аутопута, прелази у КО Нови Сад I и даље прати 
регулациону линију аутопута, прелази у КО Нови Сад IV 
до тачке пресека те регулационе линије и продуженог 
правца западне регулационе линије планиране улице 
дефинисане осовинским тачкама бр. 9617, 9625 и 9624. 
Овде граница скреће на север по планираној регула-
цији до тромеђе парцела бр. 61, 62 и 60/2 у КО Нови Сад 
IV. Одавде граница прати источну границу парцеле број 
60/2 до тачке на граници са КО Ченеј. Из ове тачке гра-
ница скреће на северозапад по граници КО Нови Сад IV 
и КО Ченеј и долази до тачке која је утврђена за почет-
ну тачку описа границе грађевинског рејона.

Површина обухваћена планом је 111,01 ha.  
 

2.0. ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНА

 За подручје обухваћено планом не постоји урбани-
стичка документација на основу које би се реализовали 
нови садржаји или реконструисали постојећи. Зато је 
неопходно донети план који ће омогућити нове инве-
стиције на овом простору. 

Програмски елементи дефинисани су Генералним 
планом који утврђује основну намену простора, степен 
заузетости, мрежу саобраћајница и инфраструктурне 
коридоре.

С обзиром да не постоје конкретни захтеви за реа-
лизацију садржаја на овом простору, већ само поједи-
начни објекти изграђени без урбанистичке документа-
ције, планом су утврђени довољно флексибилни услови 
реализације и уређења грађевинског земљишта да би 
се задовољиле различите потребе.

У области заштите животне средине планом су 
утврђени услови и мере заштите које треба задовољи-
ти да би зона  несметано функционисала.

3.0. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА

3.1.  Подела на просторне целине и њихове 
  карактеристике

Грађевински рејон обухваћен планом, подељен је у 
три просторне целине: западну, источну и јужну. Цели-
не се разликују по величини и по могућностима реали-

зације планираних садржаја. Надаље, основне про-
сторне целине деле се на мање потцелине, односно на 
блокове.

Западна просторна целина је највећа и обухвата 
69,50 ha. Подељена је на 11 блокова који се налазе из-
међу железничке пруге на северу и међународног пута 
Е-75 на југу, затим границе грађевинског рејона обу-
хваћеног планом на западу и државног пута I реда 
M-22/1 на истоку. 

Ова просторна целина пружа највеће могућности за 
реализацију планираних садржаја. Од постојећих већих 
комплекса у зони се налазе комплекси “Млиносервис”, 
АД “Војводинапут-Бачкапут” и “Бачкапут-Партнертранс” 
у блоку 9, “Агровојводина” у блоковима 3, 4, 5 и делу 
блока 8. Ови комплекси заузимају знатну површину уну-
тар зоне, око 26 ha, али унутар њих је могућа рекон-
струкција и доградња до утврђеног степена заузетости.

Нови пословни садржаји у овој просторној целини 
планирани су на око 23 ha, а два мања пословна ком-
плекса већ егзистирају у блоку 2 и један у блоку 10. 

Западну просторну целину чине и садржаји планира-
ног пословања са становањем. На површини од 3,81 ha 
планира се реализација мањих пословних садржаја уз 
постепено претварање постојећих објеката породичног 
становања, који се налазе у Улици Јегричка, у посло-
вање.

Источну просторну целину чине блокови 11, 12 и 13, 
који заузимају површину од 33,10 ha. Постојећи комп-
лекси заузимају знатну површину ове зоне, а њихова 
ангажованост, осим комплекса “Agrocoop", је мала. Уну-
тар ове зоне постоје ограничења у приступу планира-
ним садржајима због положаја у односу на постојеће 
државне путеве и постојеће денивелације, односно ви-
синске разлике планираних садржаја у односу на сао-
браћајнице.

Јужна зона је величене 8,40 ha и садржи један блок 
који се налази између значајних саобраћајних праваца, 
па је приступ планираним садржајима ограничен. Про-
стор зоне се планира за терцијарне садржаје.

3.2. Намена површина 

Задржава се просторни размештај садржаја из Гене-
ралног  плана, а саобраћајна мрежа допуњава и кори-
гује. У делу панираних пословних садржаја планира се 
нова саобраћајна мрежа, као и у зони постојећих ком-
плекса. При планирању саобраћајне мреже водило се 
рачуна о постојећим објектима, конфигурацији терена, 
важећој парцелацији и постојећим асфалтираним и 
пољским путевима. 

Простор је, ради лакшег сагледавања, подељењен у 
15 блокова, а намена утврђена Генералним планом из-
диференцирана је тако да су постојећи комплекси из-
двојени као посебна категорија због специфичних усло-
ва реализације, а остали планирани пословни садржаји 
разликују се по спектру делатности које се могу реали-
зовати, односно по томе да ли је могућа реализација 
секундарних и терцијарних делатности или само тер-
цијарних делатности. 

Под појмом терцијарне делатности подразумевају се 
садржаји из области трговине, угоститељства, услужног 
занатства, саобраћаја и комуналних далатности. Наме-
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на секундарних и терцијарних делатности подразумева 
и различите привредне садржаје из области трговине 
на велико и трговине на мало, грађевинарства, саобра-
ћаја и веза, и прерађивачке индустрије која ће користи-
ти савремену технологију за своје технолошке процесе. 

Планира се задржавање постојећих комплекса, осим 
комплекса “Агровојводина” и Земљорадничке задруге, у 
постојећим границама или реорганизација уз пошто-
вање урбанистичких параметара утврђених планом. У 
поменуте комплексе уводе се јавне саобраћајнице да 
би се омогућила лакша реорганизација постојећих ком-
плекса.  

Пословање са становањем планира се у блоку 10, 
односно у зони постојећег становања “Шумице 3” и ју-
жно према међународном путу Е-75. Овај простор ће 
постепено прерасти у пословну намену, а постојеће по-
родично становање егзистираће до реализације по-
словних садржаја.

У делу северно од блока 14 планира се кружна рас-
крсница која повезује државни пут I реда M-22/1 и 
државни пут II реда Р-120 и доприноси лакшој комуни-
кацији унутар грађевинског рејона обухваћеног планом, 
али и шире. Приступ планираним садржајима у зони 
државног пута I реда M-22/1 планира се преко серви-
сних саобраћајница које су део предложеног профила 
ове саобраћајнице.

У зони међународног пута Е-75 и планиране Теме-
ринске петље, као и у југоисточном делу блока 13 пре-
ма градској депонији утврђена је зона заштитног зеле-
нила.

Знатан део грађевинског рејона одређен је за инфра-
структурне коридоре који  су дефинисани у односу на 
постојеће или планиране инфраструктурне правце, а на 
основу законске регулативе и услова надлежних преду-
зећа.  

Планом се дефинишу правила уређења грађевин-
ског земљишта за јавне и остале површине.

3.2.1. Правила уређења јавних површина 

Планом je јавно грађевинско земљиште разграниче-
но од осталог грађевинског земљишта. Од целих и де-
лова постојећих парцела образоваће се парцеле јавног 
грађевинског земљишта, према графичком приказу. 
Јавно грађевинско земљиште су саобраћајнице (друмс-
ке), железничка пруга и трансформаторска станица:

- cаобраћајнице: цела парцела у КО Нови Сад III 
број 1, делови парцела у КО Нови Сад III бр. 7/1, 7/2, 8, 
102, 103, 104/1, целе парцеле у КО Нови Сад IV бр. 84/2, 
88/5, 84/1, 832/10, 855/21, делови парцела у КО Нови 
Сад IV бр. 65/1, 65/2, 65/3, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 
72/1, 73/1, 73/3, 74/1, 74/3, 75/1, 75/3, 76/1, 76/4, 77/1, 77/2, 
78/1, 79/1, 79/2, 80/1, 81/1, 82/3, 82/4, 83/1, 83/3, 83/4, 
85/1, 85/2, 85/4, 85/6, 85/7, 86/1, 86/2, 86/4, 87/1, 88/4, 
101/1, 101/2, 101/6, 101/8, 101/9, 101/10, 830/1, 831/2, 
832/9, и целе парцеле у КО Ченеј бр. 3858, 3866, 4176,  
4185, 4186, делови парцела у КО Ченеј бр. 3859/1, 
3859/2, 3859/3, 3859/4, 3859/5, 3862, 3863/2, 3864, 3865, 
4177, 4178, 4179, 4187, 4191, 4538;

- железница: делови парцеле у КО Нови Сад IV број 
4188, и целе парцеле у КО Ченеј бр. 4181, 4182, 4183, де-
лови парцела у КО Ченеј бр. 4174, 4184;

- трафостанице: цела парцела у КО Нови Сад I број 
2/4, и цела парцела у КО Нови Сад IV број 87/2, делови 
парцеле у КО Нови Сад IV број 832/9. 

Могућа је препарцелација парцела у власништву ЈП 
"Железнице Србије", Београд. 

У случају неусаглашености бројева наведених пар-
цела и бројева парцела на графичком приказу "План 
поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са ус-
ловима за формирање грађевинских парцела" у 
Р 1:2500, важи  графички приказ.

Планиране регулационе линије дате су у односу на 
осовине саобраћајница или у односу на постојеће гра-
нице парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су 
координатама осовинских тачака чији је списак дат на 
графичком приказу. 

 На осталом грађевинском земљишту постојећа пар-
целација се у највећем обиму задржава. Настале проме-
не су углавном последица промене регулације улице.  

3.2.2. Правила уређења осталог простора 

Остало грађевинско земљиште планира се на 81,23 ha. 
Знатан  део намењен је пословним садржајима, а мањи 
део осталог грађевинског земљишта је у функцији за-
штитног зеленила и инфраструктурних коридора.

Пословне садржаје могуће је груписати по намени у 
три основне групе: постојећи комлекси, планирани пос-
ловни садржаји и пословање са становањем.

Постојећи комплекси реализовани су на површини 
од 39,28 ha. Организација комплекса утврђена је и реа-
лизована по претходној урбанистичкој документацији и 
не постоје разлози, са просторног аспекта, за промену, 
односно реорганизацију постојећих комплекса. Остаје 
могућност, с обзиром на промене које се дешавају у 
друштву и могућа реструктурирања постојећих преду-
зећа, да до промене у организацији постојећих комплек-
са ипак дође. Постојеће комплексе могуће је мењати, 
ако се укаже потреба, тако да се при свакој промени, 
било да се ради о смањењу или проширењу комплекса, 
поштују урбанистички параметри и то максимални сте-
пен заузетости 50%, а индекс изграђености 0,5-1,5, у за-
висности од технолошких захтева. Висина администра-
тивних објеката није ограничена, а спратност објеката 
је у већини случајева високо приземље са чистом виси-
ном од 4 m до 6 m, док је висина административних 
објеката и до П+4. 

Ово се не односи на комплекс “Агровојводина” који 
ће се потпуно реорганизовати. Комплекс “Агровојводи-
на” је подељен у неколико блокова, а урбанистички усло-
ви утврђени за овај простор су различити. У неизграђе-
ном делу користиће се већ утврђени урбанистички 
параметри: степен заузетости 50% у односу на ново-
формирани комплекс, и индекс изграђености 0,5-1,5. У 
делу  у којем се налазе изграђени објекти могуће је за-
држати постојећи објекат, а комплекс формирати тако 
да се објекту припоји површина до регулације, без об-
зира на степен заузетости. 

Комплекс Земљорадничке задруге реализован је са 
веома малим степеном заузетости, па се планира дели-
мична реорганизација, а услови уређења грађевинског 
земљишта исти су као и за остале постојеће комплексе.
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Планирани пословни садржаји на слободним по-
вршинама, било да су намењени секундарним и тер-
цијарним или само терцијарним делатностима, реали-
зоваће се уз исте урбанистичке параметре који су 
утврђени за постојеће комплексе. Спратност објеката је 
П или П+1 (максимално П+2), зависно од технолошког 
поступка. Административни део може бити и веће 
спратности. Максимални степен заузетости је 50%, а 
индекс изграђености 0,5-1,5. 

За део намењен пословању са становањем, са-
држаји у блоку 10, максимални степен заузетости је 
50%, и индекс изграђености 0,5-1,5, а дозвољена спрат-
ност ВП –П+1. У склопу ових објеката, планираних у за-
падном делу блока 10 и на парцели број 99 КО Нови 
Сад IV, могуће је реализовати једну стамбену јединицу. 

За постојеће породичне стамбене објекте у блоку 10 
важе услови дефинисани претходном урбанистичком 
документацијом: степен заузетости 40%, а дозвољена 
спратност је максимално три етаже. Постојећи стамбе-
ни објекти и објекти за које постоји урбанистичка доку-
ментација задржавају се до реализације пословних 
садржаја. Евентуална изградња нових стамбених обје-
ката дозвољена је једино уз улицу Јегричка, уз пошто-
вање следећих услова: степен заузетости 40% и спрат-
ност три етаже, односно П+1+Пк.

Слободне површине у грађевинском рејону, које су 
намењене пословању, првенствено ће се користити за 
развој малих и средњих предузећа из области индуст-
рије, производног занатства и различитих врста услуга.

Део површина намењених за пословање, као и пос-
тојећи објекти који испуњавају услове могу се користи-
ти за организовање савремених видова пословања, као 
што су индустријски и технолошки паркови, технолошки 
инкубатори и слично.

За одређене делатности неопходна је израда проце-
не утицаја на животну средину, а обавеза и начин изра-
де утврђени су прописима из области заштите животне 
средине.

Услов за реализацију садржаја у блоковима 6, 7, 8, 
8а и 14 је претходно измештање далековода у регула-
цију саобраћајница.

Заштитно зеленило реализоваће се према условима 
за уређење зелених и слободних површина.

 У зони инфраструктурних коридора дозвољена је 
изградња само објеката нискоградње.

3.3.  Мрежа саобраћајне инфраструктуре 

Планира се реализација саобраћајног решења пла-
нираног Генералним планом, које подразумева реали-
зацију пуног профила међународног пута Е-75, из-
градњу денивелисане раскрснице међународног пута 
Е-75 и државног пута II реда Р-120, те повезивање 
државног пута I реда M-22/1 и државног пута II реда Р-
120 кружном раскрсницом. Такође се планира над-
вожњак на укрштању државног пута II реда Р-120 и же-
лезничке пруге Нови Сад – Тител.

Дуж државног пута I реда M-22/1 планира се, у окви-
ру попречног профила, реализација режијске траке и 
паркинга са западне стране пута, чиме би се омогућио 
ефикаснији приступ планираним садржајима, а задржао 

постојећи прикључак на пут, без отварања нових при-
кључака.

Секундарну уличну мрежу чиниће постојеће и плани-
ране саобраћајнице, формиране у складу са урбанис-
тичким решењем. 

Индустријски колосеци уз железничку пругу, који су у 
функцији постојећих садржаја, могу  се задржати уз мо-
гућност њихове доградње, у зависности од потреба но-
вих корисника.

Паркирање возила ће се решити у оквиру појединач-
них комплекса и уличних профила, у складу са простор-
ним могућностима и специфичним захтевима планира-
них садржаја. 

Дуж државног пута I реда M-22/1 и државног пута II 
Р-120 одвијаће се јавни приградски саобраћај. Дуж ових 
саобраћајница планирају се пешачке и бициклистичке 
стазе.

             

3.4. Мрежа комуналне инфраструктуре 

3.4.1. Водна инфраструктура 

Снабдевање водом
Снабдевање водом вршиће се преко постојеће водо-

водне мреже, са планираним проширењем и рекон-
струкцијом дотрајалих деоница у склопу водоводног 
система Града Новог Сада.

Примарна мрежа изграђена је дуж државног пута 
I реда M-22/1 и профила је Ø 300 и Ø 350 mm.

Секундарна мрежа је изграђена у оквиру постојећих 
комплекса, профила од Ø 75 до Ø 100 mm, и повезана 
је на примарну мрежу на државном путу I реда M-22/1.

Планира се изградња секундарне мреже профила 
Ø 100 mm дуж државног пута II реда Р-120, као и у свим 
планираним и постојећим улицама где она до сада није 
реализована.

Постојећа водоводна мрежа на осталом грађевин-
ском земљишту изместиће се уколико буде обухваћена 
габаритом планираних објеката.  

Постојећа и планирана мрежа омогућиће довољне 
количине воде за све планиране садржаје.

Положај постојеће и планиране водоводне мреже 
дат је на графичком приказу “План водне инфраструк-
туре” у Р 1 : 2500.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће 

се преко постојеће и планиране канализационе мреже 
сепаратног типа у склопу канализационог система Гра-
да Новог Сада.

Канализација отпадних вода реализована је у окви-
ру комплекса. Отпадне воде се одводе појединачно у 
септичке јаме на парцелама корисника.

Атмосферска канализација је изграђена у оквиру 
комплекса и оријентисана  је према мелиорационим ка-
налима Врбак и Ада. Канализациони колектори су              
профила Ø 1000 mm, Ø 800 mm и Ø 500 mm, док је се-
кундарна мрежа профила од Ø 250 до Ø 400 mm.
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Канализација отпадних вода изградиће се у свим 
постојећим и планираним улицама и биће оријентисана 
на канализациони систем Града Новог Сада. Канализа-
циона мрежа биће профила Ø 250 и Ø 300 mm.

До изградње планиране канализационе мреже, от-
падне воде ће се одводити у водонепропусне септичке 
јаме на парцелама корисника.

Атмосферска канализација изградиће се у свим пла-
нираним и постојећим улицама, где до сада није реали-
зована, и биће оријентисана на постојеће колекторе. 
Атмосферска канализација биће изведена као отворена 
улична каналска мрежа са делимичним или потпуним 
зацевљењем.

Постојећа канализациона мрежа на осталом грађе-
винском земљишту изместиће се уколико буде обу-
хваћена габаритом планираних објеката.  

Уз примарну канализациону мрежу на осталом 
грађевинском земљишту планира се заштитни појас 
ширине 4 m, као што је дефинисано на графичком при-
казу "План водне инфраструктуре" у Р 1:2500.

Постојећа и планирана мрежа омогућиће несметано 
одвођење отпадних и атмосферских вода.

Ради заштите, реконструкције и ревизије постојећег 
отвореног мелиорационог канала (канал Врбак), плани-
ра се заштитни појас ширине 7 m, мерено од горње иви-
це канала.

Положај постојеће и планиране канализационе мре-
же дат је на графичком приказу "План водне инфра-
структуре" у Р 1:2500.

3.4.2. Енергетска инфраструктура 

Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом вршиће се из 

јединственог електро-енергетског система. Основни 
објекат за снабдевање биће трансформаторска стани-
ца (ТС) 35/20(10) kV “Римски шанчеви”, која ће реконс-
трукцијом и изградњом далековода 2х110 kV (из ТС 
400/220/110 kV “Нови Сад 3” и према ТС 110/20 kV “Нови 
Сад 2”) прећи на 110/20 kV напонски ниво. Од ТС “Римс-
ки шанчеви” полазиће средњонапонска мрежа до транс-
форматорских станица на пословно-производним комп-
лексима, а од ових ТС полазиће дистрибутивна мрежа 
до објеката. Због тога је потребно све ТС 10/0,4 kV и 
средњонапонску 10 kV опрему реконструисати за рад 
под 20/0,4 kV  напонски ниво. 

Нове трансформаторске станице 20/0,4 kV градиће 
се у зависности од потреба за снабдевањем електрич-
ном енергијом појединих привредних комплекса и пла-
нираних зона секундарних и терцијарних делатности. 
Такође је потребно изградити 20 kV мрежу до нових ТС. 
Сви надземни 20(10) kV водови могу се каблирати и из-
градити у регулацијама постојећих и планираних саоб-
раћајница.

Планирана 20 kV мрежа градиће се каблирањем, а 
дистрибутивна 0,4 kV мрежа може се градити и надземно. 

Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом 

из градског гасификационог система и из локалних топ-
лотних извора. 

Подручје северно од канала ДТД снабдеваће се га-
сом са средњопритисног гасовода, којим се допрема 
гас из магистралне гасоводне мреже, путем главне мер-
но-регулационе станице (ГМРС) “Нови Сад 2” која се 
налази у близини овог подручја (источно од државног 
пута II реда Р-120). Из ове ГМРС до подручја Римских 
шанчева полазиће гасоводна мрежа средњег притиска 
која ће снабдевати гасом мерно-регулационе станице 
(МРС) и котларнице на појединим пословно-производ-
ним комплексима. Неки производни комплекси имају 
сопствене котларнице које користе мазут или лож-уље 
као погонско гориво.

Нове мерно-регулационе станице могу се градити на 
свим парцелама које су намењене пословању и произ-
водној делатности, у зависности од потреба. Снабде-
вање гасом стамбених објеката вршиће се изградњом 
дистрибутивне мреже из постојеће МРС “Пејићеви са-
лаши” која је изграђена у југоисточном делу ове радне 
зоне.

Објекти који нису у могућности да се прикључе на га-
сификациони систем, снабдеваће се топлотном енер-
гијом коришћењем локалних топлотних извора (лож-
уље, дрво, мазут итд.) и алтернативних извора енергије 
(енергија сунца, енергија биомасе итд.).

3.4.3. Телекомуникације

Ово подручје биће прикључено на телекомуникаци-
они систем преко аутоматске телефонске централе 
“Клиса” у Ченејској улици. Капацитет ове централе биће 
довољно велики да омогући коришћење телефонског 
сигнала свим корисницима. Да би се то омогућило, по-
требно је у свим улицама изградити подземну мрежу 
цеви кроз које ће пролазити будућа телефонска инста-
лација, односно инсталација кабловског дистрибутив-
ног система. Преко подручја, уз државни пут II реда Р-
120, пролази међумесни ТТ кабел који је битан за 
функционисање ванградског ТТ саобраћаја и повези-
вање свих међуградских оптичких комуникационих инф-
раструктура. 

У попречним профилима улица резервисани су неза-
висни коридори за инсталације телекомуникационог 
система.

3.5.  Уређење зелених и слободних површина 

Заштитно зеленило у виду зеленог заштитног појаса 
уз међународни пут Е-75 и државни пут II реда Р-120 
раздваја пословање од околних намена. Потребно је 
формирати зелени заштитни појас који ће се састојати 
од вишередних дрвореда или пејзажно распоређених 
компактних групација разнородних стабала. Њихова 
основна функција је смањење неповољних услова сре-
дине (ублажавање доминантних ветрова, смањење ин-
дустријских загађења и слично).

Линијско зеленило-дрвореди треба да прате све са-
обраћајнице и да тако повезују заштитно зеленило са 
осталим категоријама зеленила у граду. Саобраћајнице 
ширине 15 m садржаће обостране једноструке, док ши-
ре од њих и двоструке, па и троструке дрвореде.

Паркинг-простори у оквиру саобраћајница, као и пос-
тојећи паркинзи треба да су заштићени крошњама ви-
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соког листопадног дрвећа, а садњу дрвећа изоставити 
на местима предвиђеним за возила са високом каросе-
ријом. 

На проширењима саобраћајница, саобраћајним пе-
тљама, прилазима и улазима у комплексе (објекте) тре-
ба да нађе место и декоративна партерна вегетација.

Зеленило у оквиру комплекса треба да се базира на 
поставци зеленог заштитног појаса, декоративне веге-
тације уз управну зграду и високог дрвећа уз паркинг-
простор. Минимална површина под зеленилом треба да 
буде 25%  комплекса.

На делу простора испод коридора далековода, укуп-
не ширине 50 m, није дозвољена садња средњег и ви-
сокорастућег дрвећа и воћа. У заштитном пружном 
појасу на удаљености 8 m, рачунајући од осе крајњих 
колосека, забрањено је сађење вегетације.

3.6.  Општи и посебни услови и мере за заштиту 
  животне средине 

У складу са планираном наменом простора, у оквиру 
граница плана обезбеђено је спречавање свих облика 
загађивања, као и услови и мере за остваривање ква-
литетних услова животне средине према утврђеним 
стандардима и прописаним нормама.

При лоцирању планираних објеката обезбедиће се 
спречавање загађивања ваздуха, загађивање отпадним 
водама, изазивање буке, вибрација и електромагнетног 
зрачења. Сузбијање загађивања односи се на правилно 
руковање сировинама, енергетским материјалом, гото-
вим производима и отпадним материјалом. 

У оквиру припремних радова за изградњу објеката 
потребно је идентификовати могуће ефекте обављања 
делатности на околину и дефинисати посебне техни-
чко-технолошке мере заштите. 

Основни услови за лоцирање и изградњу објеката 
зависе од специфичности делатности, величине про-
стора за обављање делатности, техничке опремљенос-
ти, режима рада и од сазнања о квалитету ваздуха, 
земљишта, о постојећим загађивачима и техничким мо-
гућностима за примену мера заштите.

Ради спречавања загађивања средине, неопходно је 
обезбедити исправност и редовно функционисање 
уређаја за заштиту животне средине свих корисника 
простора у складу са важећим законским обавезама.

За постојеће и планиране привредне садржаје из об-
ласти унутрашње и спољне трговине, грађевинарства, 
пољопривредне производње и других области потреб-
но је обезбедити неопходне услове заштите животне 
средине и сагледати потребу за покретањем поступка 
процене утицаја на животну средину, у складу са Зако-
ном о процени утицаја на животну средину (“Службени 
гласник Републике Србије”, број 135/2004).

Између планираних радних комплекса и становања, 
дуж саобраћајница и паркинг-простора обезбедиће се 
зелене површине.

Садржаји радне зоне и депоније комуналног отпада, 
која се налази источно од радне зоне “Римски шанчеви” 
и државног пута II реда Р-120, раздвојени су широком 
зоном заштитног зеленила. 

Ради спречавања настајања акцидената, неопходно 
је благовремено предузимање свих потребних мера у 
свим аспектима коришћења простора.

У оквиру планираних намена потребно је обезбедити 
места за контејнере за комунални и специфични отпад, 
која ће бити доступна возилима комуналног предузећа. 

У оквиру планираних делатности потребно је обез-
бедити праћење показатеља од утицаја на стање сре-
дине и контролу свих активности у оквиру појединих 
комплекса, односно просторних целина.

Ако се у току извођења грађевинских радова наиђе 
на природно добро које је геолошко-палеонтолошког и 
минеролошко-петрографског порекла, за које се претпо-
ставља да има својство споменика природe, извођач 
радова је дужан да о томе, без одлагања, обавести За-
вод за заштиту природе Србије и предузме мере да се 
до доласка овлашћених лица природно добро не оште-
ти или уништи и да се чува на месту и положају у коме 
је нађено.

3.7.  Заштита градитељског наслеђа

 С обзиром да у границама грађевинског рејона обу-
хваћеног планом постоји више познатих археолошких 
налазишта, утврђује се обавеза инвеститора и извођа-
ча радова да пре било каквих грађевинских земљаних 
радова обавесте надлежни завод за заштиту спомени-
ка културе, као и да предузме мере да се налаз не 
уништи и не оштети и да се сачува на месту и у поло-
жају у коме је откривен.  

3.8.  Мере заштите од ратних дејстава 

У оквиру система заштите од ратних дејстава плани-
ра се и изградња склоништа. 

Према процени угрожености од ратних разарања, 
радне зоне могу бити и главни циљеви напада. То ука-
зује да је потребно предузети све техничко-технолошке 
и урбанистичке мере заштите да би се смањио обим 
повредивости околног простора.

У повредиве тачке, у оквиру овог дела зоне, улази 
сва саобраћајна и остала инфраструктурна мрежа, а 
посебно инфраструктурни коридори. На основу урађене 
процене о заштити радника у ратним условима планира 
се изградња склонишних капацитета. У постојећим ком-
плексима постоје изграђени склонишни капацитети. 

Склонишни капацитети на новим комплексима пла-
нирају се за две трeћине запослених најбројније смене 
у ратним условима, уз задовољење принципа лоци-
рања, односно удаљења од радног места до склониш-
та. Склоништа су основне намене, отпорности  200 kPa. 
За мање комплексе, где треба штитити мање од 50 осо-
ба, могу се градити и склоништа допунске заштите, 
обима заштите до 100 kPa натпритиска, уз сагласност 
надлежног органа за послове одбране.

Другу намену прилагодити основној намени.

3.9.  Заштита од елементарних непогода 
  и других катастрофа 

Према процени која је рађена за Генерални план, 
град је угрожен од елементарних непогода, што се од-
носи и на радне зоне.
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Високе воде Дунава проузрокују поплаве, као и по-
дизање подземних и процедних вода.

Нови Сад се налази у сеизмичком подручју 8ОMCS 
скале. 

Ради заштите од пожара, овим планом утврђене су 
мере заштите од пожара. Мере се односе на планирану 
удаљеност између објеката (минимално две висине 
објекта) ради проходности саобраћајница после ру-
шења објеката, а уједно и да саобраћајнице имају до-
вољну ширину да би представљале противпожарну 
преграду. Према класификацији угрожености од пожа-
ра, ова радна зона је у првој зони. Угроженост од пожа-
ра зависи и од изграђености парцеле, материјала од 
кога је објекат изграђен, начина складиштења и од при-
суства запаљивих и експлозивних материјала. Ради за-
штите од пожара, планирана је таква саобраћајна мре-
жа која ће омогућити приступ ватрогасним возилима до 
сваког објекта у складу са Правилником о техничким 

нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене 
платое за ватрогасна возила у  близини објекта повећа-
ног ризика од пожара (“Службени лист СРЈ”, број 8/95).

Сви планирани садржаји морају бити пројектовани и 
реализовани у складу са Законом о заштити од пожара 
(“Службени гласник СРС”, број 37/88 и “Службени глас-
ник РС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) и осталим 
важећим прописима и релевантним стандардима.

У грађевинском рејону се морају поштовати сви про-
писани хигијенски и противпожарни услови изградње.

4.0.  НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ 
  САДРЖАЈА

У наредној табели дати су нумерички показатељи 
планираних садржаја. Површине по појединим намена-
ма изражене су у хектарима, а исказано је и њихово 
учешће у односу на укупну бруто површину.

Табела: Нумерички показатељи планираних садржаја

БРУТО ПОВРШИНА 111,01 ha 100 %
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 29,78 26,82
     Саобраћајнице 24,64 22,01
     Железница 4,65 4,2
     Трансформаторска станица 0,49 0,5
ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ 81,23 73,18
     Постојећи комплекси 39,28 35,4
     Планирано пословање (секунд. и терц.делатности) 24,88 22,4
     Планирано пословање (терцијарне делатности) 7,25 6,58
     Пословање са становањем 3,81 3,4
     Заштитно зеленило 6,01 5,4

Јавне површине заступљене су са 26,82%, а остало 
грађевинско земљиште планирано је на 81,23 ha, од-
носно 73,18% укупне површине. Око 90% осталог 
земљишта намењено је пословним садржајима, одно-
сно 68% укупне површине грађевинског рејона обухва-
ћеног планом.

Пословању је намењено 75,22 ha. Постојећи ком-
плекси заузимају 39,28 ha, а 35,94 ha је намењено но-
вим пословним садржајима. Ако се на новим комплек-
сима изгради само једна етажа, површина под новим 
објектима је 179.700 m2. 

Знатна површина је у режиму инфраструктурних ко-
ридора и то 2,05 ha је дефинисано као заштитни пружни 
појас, а 7,8 ha је у функцији енергетског коридора.

5.0.  УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 

5.1. Утврђивање регулационе и грађевинске 
  линије 

Планом се утврђују регулационе линије свих саоб-
раћајница, и то као планиране и регулационе линије по 
постојећој граници парцеле. Ширине регулација плани-
раних саобраћајница најчешће су 15 m. Планирана ре-
гулација државног пута II реда Р-120 је 40 m, а регула-
ција државног пута I реда M-22/1 ширине је 58 - 62 m. 

Сви технички елементи дефинисани су на графичком 
приказу “План саобраћаја, нивелације и регулације” у 
Р 1:2500.

У односу на регулационе линије, планирају се грађе-
винске линије. За постојеће објекте који се задржавају, 
у случају реконструкције, задржавају се постојеће 
грађевинске линије. За планиране објекте утврђује се 
грађевинска линија и то на удаљености минимално 5 m 
од регулационе линије. У постојећим комплексима  и у 
зони постојећих објеката грађевинску линију нових обје-
ката утврдити у односу на постојеће објекте. У зони ин-
фраструктурних коридора удаљеност грађевинске ли-
није у односу на регулациону линију зависи од ширине 
коридора.  

5.2. Правила изградње објеката по планираним 
  наменама 

5.2.1. Општи услови

Планом се утврђују општи услови грађења за плани-
ране садржаје. У зони инфраструктурних коридора није 
дозвољена изградња објеката високоградње. Могућа је 
реализација манипулативних или паркинг-површина. 
Постојећи објекти, реализовани у зони инфраструктур-
них коридора, могу се задржати искључиво уз сагла-
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сност надлежног предузећа, у зависности од тога да ли 
је објекат реализован у коридору железнице, далеково-
да, нафтовода или гасовода. Услов за реализацију сад-
ржаја у блоковима 6, 7, 8, 8а и 14 је претходно изме-
штање далековода у регулацију саобраћајница.

Пословање
Објекти у приземном делу треба да буду на мини-

малној удаљености 5 m од регулационе линије или 
дубље унутар комплекса. У спратним деловима могући 
су конзолни испусти ван утврђене грађевинске линије. 
У зони постојећих комплекса грађевинску линију ускла-
дити са изграђеним објектима. 

Дозвољена спратност објекта је приземље односно 
високо приземље или П+1 (максимално П+2). За адми-
нистративне објекте и за карактеристичне објекте 
(објекти са посебним конструктивним и обликовним за-
хтевима због технолошких потреба) не условљава се 
спратност. 

Максималан степен заузетости је 50%, а индекс из-
грађености треба да се креће у распону 0,5-1,5. 

Објекте извести од чврстих материјала, обликовно 
их прилагодити функцији и конкретном локалитету. 

Планиране пословне комплексе формирати тако да 
се репрезентативнији објекти лоцирају до улице, а 
мање атрактивни, производни или помоћни објекти, у 
дубини комплекса. 

Манипулативне и паркинг-површине обезбедити уну-
тар комплекса, а заступљеност зелених површина на 
комплексу треба да се креће у распону 20-25%. 

Комплекси треба да су ограђени, а ограда да је 
транспарентна (осим ако конкретна намена не усло-
вљава посебне услове ограђивања). 

Све постојеће објекте могуће је реконструисати, до-
градити или заменити новим уз поштовање основних 
урбанистичких параметара, односно утврђеног макси-
малног степена заузетости и индекса изграђености.

Становање
За породичне стамбене објекте у зони “Шумице 3” 

дозвољена спратност је три етаже, односно П+1+Пк, а 
степен заузетости 40%. Постојеће објекте могуће је ре-
конструисати, доградити или заменити новим.

Нови стамбени објекти се не планирају, али је могу ћа 
изградња нових стамбених објеката само уз улицу Је-
гричка и на парцелама бр. 101/7 и 101/8 КО Нови Сад IV.

5.2.2. Посебни услови 

С обзиром на то да је уређење комплекса “Агровој-
водина” специфично, дају се посебни услови уређења и 
изградње објеката. 

Сви постојећи објекти од чврстог материјала се за-
државају, а могуће их је реконструисати или заменити 
новим, ако се за тим укаже потреба. 

Постојеће објекте који се задржавају могуће је поде-
лити по бродовима, односно конструктивним елементи-
ма, тако да један брод, са припадајућом површином до 
регулације, може да егзистира као засебан комплекс. 

Обавезан услов за овакву поделу је формирање фрон-
та уз регулацију улице.

Дозвољена је замена постојећих објеката новим, и у 
том случају примењују се општи услови изградње.

У делу комплекса који није изграђен дозвољена је 
изградња и примењују се општи услови изградње. 

5.3.  Услови за образовање грађевинске парцеле 

Планом се дефинишу елементи парцелације јавног и 
осталог грађевинског земљишта, уз максимално пошто-
вање постојеће парцелације и уважавање постојећих 
пољских путева, стаза и пролаза. 

На графичком приказу “План поделе на јавно и оста-
ло грађевинско земљиште са условима за формирање 
грађевинских парцела” у Р 1:2500, дати су елементи 
парцелације, односно препарцелације за јавно грађе-
винско земљиште. 

За остало грађевинско земљиште утврђују се прави-
ла парцелације и то по утврђеним наменама, односно 
за постојеће комплексе, планиране пословне садржаје 
и за планирано пословање са становањем. 

Парцелација у постојећим комплексима се по прави-
лу задржава. Могућа је парцелација, у складу са проме-
нама на терену, или препарцелација, у случају потребе 
да се обједине парцеле на једном комплексу. У случају 
парцелације унутар постојећих комплекса, важе сле-
дећа правила:

- минимална величина парцеле 2.500 m2,
- минимална ширина уличног фронта  25 m.
Изузетак је изграђени део комплекса “Агровојводина”  

где се утврђују следећа правила:
- минимална величина парцеле 4.000 m2,
- минимална ширина уличног фронта 25 m.
За јужни део комплекса, где су административни 

објекти, услови су следећи:
- минимална величина парцеле 1.500 m2,
- минимална ширина уличног фронта 25 m.
За све планиране пословне садржаје утврђују се 

правила парцелације јер нису познати будући корисни-
ци тих неизграђених површина. Парцела мора имати 
излаз на јавну површину и бити што правилнијег обли-
ка. Услови су следећи:

- минимална величина парцеле 2.000 m2,
- минимална ширина уличног фронта 20 m.
За простор намењен пословању са становањем у 

блоку 10 утврђују се следећа правила:
- минимална величина парцеле 500 m2 (оптимално 

1.000 m2),
- минимална ширина уличног фронта 20 m. 
За породичне стамбене објекте унутар блока 10 усло-

ви су следећи:
- величина парцеле 260 – 500  m2,
- минимална ширина уличног фронта 10 m.
Дозвољено је одступање  до 10% од претходно на-

ведених правила.
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5.4. Посебна правила грађења која се примењују 
  у поступку прибављања накнадног одобрења 
  за бесправно изграђене објекте или изведене 
  друге грађевинске радове унутар грађе-
  винског рејона

Посебна правила грађења утврђена овим планом при-
мењују се за легализацију бесправно изграђених стам-
бених, 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 над-
лежној за издавање одобрења за изградњу објеката, 

-  пописани до 13. маја 2003. године по службеној 
дужности од стране Комисије за утврђивање обје-
ката изграђених без грађевинске, односно употреб-
не дозволе, 

- пописани до 13. маја 2003. године по појединачној 
пријави власника објекта изграђеног без грађевин-
ске дозволе, поднетој Комисији за утврђивање 
објеката изграђених без грађевинске, односно 
употребне дозволе. 

Овим посебним правилима утврђују се могућа одсту-
пања од правила грађења утврђених овим планом за 
нову изградњу или извођење других радова на пос-
тојећим објектима (реконструкција, доградња, надзиђи-
вање, промена намене, затварање тераса, лођа и сл.), 
која се односе на: 

-  план парцелације,
-  проценат изграђености парцеле,
-  планирану спратност објекта.
Када је објекат изграђен на парцели која, по свом об-

лику 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 доз-
вољени проценат, прихватиће се одступање до 50% у 
односу на планирани проценат изграђености парцеле, 
под условом да није угрожено функционисање плани-
раног капацитета инфраструктуре и других јавних град-
ских функција. 

Одступање од спратности објекта прихватиће се за 
једну етажу у односу на планирану спратност. 

Други мањи радови на постојећим објектима омо-
гућиће се у свим случајевима уколико се по намени и 
архитектури могу уклопити у припадајући суседни про-
стор. 

Посебна правила се не могу применити на објекте 
изграђене у коридорима постојеће или планиране саоб-
раћајне и друге комуналне инфраструктуре, као и на 
површине планом намењене за друго јавно грађевинско 
земљиште. 

5.5.  Правила изградње саобраћајних површина 

Положај саобраћајних површина у простору (улице, 
колско-пешачки пролази, паркинг-простори) дефинисан 
је у односу на осовинску мрежу и постојеће границе 

парце ла. Положаји појединих елемената садржаја поп-
речних профила улица дефинисани су посебним гра-
фичким приказима “Попречни профили улица” у Р 1:100,  
Р 1:200 и Р 1:300.  

У зависности од намене простора, дефинишу се сле-
дећи начини решавања потреба за паркинг-простором:

- у зонама породичног становања са пословањем, 
паркирање се решава у оквиру стамбених парцела - на 
парцели, изградњом гараже као посебног објекта, или у 
оквиру  сутерена или приземља стамбено-пословног 
објекта;

- изградња гаража могућа је у оквиру сутерена или 
приземља стамбених и пословних објеката или у окви-
ру парцела као посебни објекти, чији капацитет је у 
складу са потребама и просторним могућностима;

- у зони секундарних и терцијарних делатности пар-
кирање путничких аутомобила решава се уличним пар-
кинзима и у оквиру појединачних радних комплекса, у 
складу са нормативима за поједине врсте делатности;

- дуж основне и секундарне уличне мреже, приликом 
реализације појединачних пословних објеката, не-
опходно је обезбедити одговарајући паркинг-простор, у 
складу са нормативима паркирања за поједину врсту 
делатности и просторним могућностима;

- дуж саобраћајница, којима се одвија јавни градски 
превоз (постојећи и планирани), планира се изградња 
аутобуских стајалишта, у складу са просторним могућ-
ностима микролокације.

На саобраћајницама са две и више саобраћајних 
трака по смеру, аутобуско стајалиште се дефинише у 
оквиру крајње десне саобраћајне траке.

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пе-
шачких површина неопходно је применити Правилник о 
условима за планирање и пројектовање објеката у вези 
са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних 
и инвалидних лица (“Службени гласник Републике Ср-
бије”, број 18/97).

Тротоаре и паркинге градити од монтажних бетон-
ских елемената или плоча, који могу бити и у боји, што 
је у функцији вођења, раздвајања и обележавања раз-
личитих намена саобраћајних површина. Ово, поред 
обликовног и визуелног ефекта, има и практичну сврху 
при изградњи и реконструкцији комуналних водова (ин-
сталација). Коловоз и бициклистичке стазе завршно об-
рађивати асфалтним застором.

Најмања планирана ширина коловоза је 5 m. Уже су 
само понеке унутарбло–ковске саобраћајнице које су 
минималне ширине 3 m.  Радијуси кривина на укрштању 
саобраћајница су минимално 6 m, осим унутарблоковс-
ких саобраћајница где могу износити и 4 m.  Тротоари 
су минималне ширине 1,5 m, док бициклистичке стазе 
морају бити ширине 2 m. 

Ширина паркинг-простора за управно паркирање из-
носи 2,30 m, а дужина од 4,80  m до 5 m.  У оквиру пар-
киралишта потребно је резервисати простор за дрворе-
де по моделу да се на четири паркинг-места планира по 
једно дрво. Око и унутар планираних паркинга обезбе-
дити одговарајућу засену садњом високог зеленила.

Саобраћајне површине унутар појединачних комп-
лекса уредити у складу са технолошким процесом, уз 
поштовање услова за кретање противпожарних возила.
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5.6.  План нивелације 

Планирани простор је оивичен са северне стране 
пругом Нови Сад - Бечеј, са источне стране државним 
путем II реда Р-120, и са јужне стране међународним 
путем  Е-75. Правцем север-југ простор пресеца држав-
ни пут I реда М-22/1. 

Најнижа надморска висина простора је на коти  79,20 
m, a највиша 83,50 m.

На државном путу II реда Р-120, преко пруге, плани-
ра се надвожњак са  денивелисаним укрштањем и ви-
синском разликом од минимално 6,50 m до доње кон-
струкције саобраћајног објекта .

Максимални планирани успони на надвожњацима 
су 5%. 

Нивелационо решење саобраћаја је урађено на осно-
ву постојећих података, што дозвољава одређена од-
ступања од тога, али у оквиру планираних регулација, а 
нарочито при изради главних пројеката државних сао-
браћајница.  У оквиру комплекса “Агровојводина” нивела-
ционо решење је усклађено са нивелацијом постојећих 
саобраћајница. Остале планиране саобраћајнице укло-
пљене су у постојећи терен.

5.7.  Услови за прикључење на комуналну 
  инфраструктуру

5.7.1.  Прикључење на инсталације водовода 
   и канализације 

Услови за прикључење на водоводну мрежу
Услови за прикључење на водоводну мрежу су сле-

дећи:
-  прикључење објеката на уличну водоводну мрежу 
планира се једним прикључком;

-  објекат са више заједничких улаза, односно засеб-
них 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.

Услови за прикључење на канализациону мрежу 
Услови за прикључење на канализациону мрежу су 

следећи: 
-  прикључење објеката на уличну канализацију пла-
нира се једним прикључком;

- прикључни канализациони шахт извести на парце-
ли корисника, а на удаљености највише 0,5 m од 
регулационе линије;

- канализациони прикључак извести са гравитацио-
ним прикључењем;

- прикључење  сутеренских и подрумских просторија 
је могуће ако се обезбеди аутономни систем за 
препумпавање;

- септичку јаму, као прелазно решење, поставити ми-
нимално 3 m од границе суседне парцеле.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност ЈКП ''Водовод и канализација'' Нови 
Сад.

5.7.2.  Услови за прикључење на 
   електроенергетску мрежу 

Пословни објекти и комплекси
Прикључење пословних објеката или комплекса из-

вести на постојећу или планирану електроенергетску 
мрежу сопственом трансформаторском станицом, или 
директно на дистрибутивну електроенергетску мрежу, у 
зависности од потреба. Прикључак извести у складу са 
електроенергетским условима Електродистрибуције 
“Нови Сад”.

Oбјекти породичнoг становања у намени 
 пословање са становањем

Снабдевање електричном енергијом објеката поро-
дичнoг становања вршиће се прикључењем на пос-
тојећу или планирану електроенергетску мрежу. При-
кључак извести преко кабловске прикључне кутије. 
Положај прикључног ормара прилагодити условима 
Електродистрибуције “Нови Сад”, тако да буде на фаса-
ди објекта или, у специјалним случајевима, на другим 
местима.

5.7.3. Услови за прикључење на гасоводну мрежу 

Снабдевање објеката топлотном енергијом вршиће 
се прикључењем на дистрибутивну гасоводну мрежу 
или изградњом сопствене мерно-регулационе станице 
и прикључењем на постојећу мрежу средњег притиска. 
Прикључак и положај мерно-регулационог сета пројек-
товати и градити према условима ДП “Нови Сад-Гас”.

5.7.4.  Услови за прикључење на 
   телекомуникациону мрежу 

 Прикључак на телекомуникациону мрежу извести 
преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на 
фасади објекта. Прикључак на кабловски дистрибутив-
ни систем извести према условима локалног дистрибу-
тера.     

6.0.  СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА
  ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У средњорочном периоду приоритетна је изградња 
објеката комуналне инфраструктуре и коловоза. 
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Табела:  Потребна средства за приоритетне радове на уређивању саобраћајница и изградњи комуналне 
            инфраструктуре

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин. 

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    43.050.000
1.1. Коловоз 2-СТВ m2 8750 4.920 43.050.000
2. ХИДРОТЕХНИКА    26.732.000

2.1. Канализациони вод Ø 300 mm m 1.200 10.250 12.300.000
2.2. Канализациони вод Ø 250 mm m 1.000 9.020 9.020.000
2.3. Водоводна мрежа Ø 100 mm m 1.200 4.510 5.412.000
3. ЕНЕРГЕТИКА    135.500.000

3.1. Трафостаница 110/20 kV / kV kom. 1 20.500.000 20.500.000
3.2. Електроенергeтска мрежа 110 кV m 4.600 25.000 115.000.000
4. УКУПНО    205.282.000

   Процена средстава дата је за јули 2007. године.

Финансирање планираних радова на уређивању јав-
ног грађевинског земљишта обезбедиће се из следећих 
извора:

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнине за грађевинско земљиште,
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
- других извора у складу са Законом.

7.0.  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 назначеним 
  положајем простора обухваћеног планом  .фотос

2.  Катастарска подлога са границом грађе-
  винског рејона обухваћеног планом ........Р 1:2500

3.1.  План намене површина  ...........................Р 1:2500
3.2. План саобраћаја, нивелације и 

  регулације ..................................................Р 1:2500
4.  План поделе на јавно и остало грађе-

  винско земљиште са условима за 
  формирање грађевинских парцела  ........Р 1:2500

5.  План водне инфраструктуре  ...................Р 1:2500
6.  План енергетске инфраструктуре  ..........Р 1:2500
7.  План зеленила  ..........................................Р 1:2500
8.  Попречни профили улица  Р 1:100; Р1:200, Р1:300.

План детаљне регулације радне зоне ‘’Римски шан-
чеви’’ у Новом Саду 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 посло-
ве урбанизма, и у Јавном предузећу ‘’Урбанизам’’ Завод 
за урбанизам Нови Сад.

Ступањем на снагу овог плана престају да важе 
План парцелације ‘’Шумице 3’’ у Новом Саду (‘’Службе-
ни лист Града Новог Сада’’, бр. 16/99 и 17/2003), Регула-
циони план складишта ‘’COCA-COLА'' у радној зони на 

Римским шанчевима у Новом Саду (''Службени лист 
Града Новог Сада'', бр. 7/97 и 12/2003), План детаљне 
регулације комплекса ''Бачкапут-Партнертранс'' на Рим-
ским шанчевима у Новом Саду (''Службени лист Града 
Новог Сада'', број 5/2005), Детаљни урбанистички план 
комплекса "Агрокооп" у радној зони на Римским шанче-
вима у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", 
бр. 12/95 и 12/2003), и План детаљне регулације инфра-
структурног коридора ауто-пута Е-75 на администра-
тивном подручју Града Новог Сада ("Службени лист 
Града Новог Сада", број 9/2006)  у делу за који се овај 
план доноси.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у ''Службеном листу Града Новог Сада''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-920/2007-I
12. септембар 2008. године
НОВИ САД

Председник 
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