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Финансирање уређивања грађевинског земљишта
обезбедиће се из средстава остварених од:
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта ;
- закупнине за грађевинско земљиште;
- отуђења грађевинског земљишта;
- конверзије права коришћења,односно права закупа у складу са Законом;
- других извора у складу са законом.

11. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији и локацијске дозволе.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
Размера
1. Извод из Генералног плана града Новог
		 Сада до 2021. године
2. План намене земљишта
3. План саобраћаја, регулације и
		 нивелације

Р 1 : 1000
Р 1 : 1000

4. План регулације јавних површина

Р 1 : 1000

5. План водне инфраструктуре

Р 1 : 1000

6. План енергетске инфраструктуре

Р 1 : 1000

7. План зеленила

Р 1 : 1000

8. Композициони план
9. Попречни профили улица
10.
		
		
		

Р 1:200

Типско решење партерног уређења
тротоара на прилазу пешачком прелазу преко коловоза за несметано
кретање лица са посебним потребама

План детаљне регулације Универзитетског комплекса 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 послове урбанизма и у Јавном предузећу ‘’Урбанизам’’ Завод за урбанизам Нови Сад.
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи Одлука о детаљном урбанистичком плану Универзитетског
центра на Лиману у Новом Саду (“Службени лист града
Новог Сада”, бр. 9/92 и 17/03).
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: 35-790/2009-I
26. новембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр.
72/09, 81/09 - исправка и 64/10 - одлука УС) и члана 24.
тачка 6. Статута Града Новог Сада ("Службени лист
Града Новог Сада", број 43/08) Скупштина Града Новог
Сада на XXXII седници 26. новембра 2010. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
“ВОЈИНОВО II” – ПРОШИРЕЊЕ У
СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
1. УВОД
План детаљне регулације “Војиново II�������������
”- проширење
у Сремској Каменици (у даљем тексту: план) израђен је
на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације
“Војиново II” - проширење у Сремској Каменици
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 31/09) коју је
донела Скупштина Града Новог Сада на XV
���������������
седници 25.
јуна 2009. године.
Планом се утврђују правила уређења и правила
грађења у складу са наменом земљишта, мрежа саобраћајне и друге инфраструктуре, нивелациона решења,
регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози, и даје се економска анализа и процена улагања из јавног сектора.

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Плански основ за израду плана је Генерални план
града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 39/06) (у
даљем тексту: Генерални план) који је утврдио
смернице и критеријуме за уређење и изградњу
просторних целина и зона.

3. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Грађевинско подручје које је обухваћено планом налази се у Катастарској општини Сремска Каменица,
унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 5451/3,
5828/1 (железничка пруга) и 5803 (Улица Лоле Рибара).
Од ове тачке, у правцу истока, граница прати северну
границу парцеле број 5828/1, затим управним правцем
пресеца парцелу број 5828/1 и долази до осовине железничке пруге.
Даље граница скреће у правцу југозапада, прати
осовину железничке пруге до пресека са управним
правцем повученим из преломне тачке на граници парцела бр. 5705/7 и 5830/3. Од ове тачке у правцу северa,
граница прати претходно описани управни правац, затим западну границу парцелe број 5830/3, јужну и западну границу парцеле број 5713/12, западну границу
парцеле број 5713/13, јужну и западну границу парцеле
број 5604/4 до тромеђе парцела бр. 5604/4, 5604/5 и
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5604/2. Даље граница наставља планираном регулационом линијом Улице поп Владе Зечевића до пресека са
северном регулационом линијом планираног пешачког
пролаза. Даље граница скреће у правцу истока, прати
северну регулациону линију планираног пешачког пролаза, прелази поток, парцела број 5840, наставља да
прати регулациону линију планираног пешачког пролаза, и у том правцу пресеца планирану саобраћајницу до
њене источне регулационе линије. Од ове тачке граница скреће у правцу југоистока, прати источну регулациону линију планиране саобраћајнице, затим скреће у
правцу североистока, прати западну регулациону линију Улице Милице Стојадиновић Српкиње до пресека
са западном регулационом линијом Улице Лоле Рибара. Даље граница долази до осовинске тачке број 442,
затим скреће у правцу југа, прати осовину Улице Лоле
Рибара до пресека са управним правцем повученим из
тромеђе парцела бр. 5451/3, 5828/1 и 5803. Од ове тачке
граница скреће у правцу истока, прати претходно описани управни правац и долази до тачке која је утврђена
за почетну тачку описа границе грађевинског подручја.
Површина која је обухваћена планом је 5,67 ha.

4. ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ
План просторне организације заснива се на елементима дефинисаним Генералним планом.
С обзиром на намену простора планирану Генералним планом, односно на чињеницу да је на овом простору већ изграђен знатан број породичних стамбених
објеката, сврха израде плана је легализација објеката
изведених на терену.
Постојећа изграђеност, намена простора и постојећа
мрежа улица одредили су да се цео простор у оквиру
границе плана подели на следеће намене: породично
становање, зелене површине, саобраћајнице, железничку пругу и поток.

5. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
Према Генералном плану, простор је намењен породичном становању и заштитном зеленилу. За ове намене утврђена је обавеза разраде простора планом детаљне регулације.

6. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ
Планом су одређене јавне површине. Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле јавних
површина, према графичком приказу “План парцелације јавних површина” у Р 1:1000.
Јавне површине:
- саобраћајнице: целе парцеле бр. 5585/2, 5593/2,
5596/3, 5597/5, 5597/6, 5598/1, 5718/3, 5721/5,
5722/3, 5723/4, 5724/3 и делови парцела бр.
5584/4, 5593/1, 5597/4, 5597/7, 5598/2, 5599, 5696/4,
5718/6, 5725/1, 5725/4, 5727/2, 5803 и 5828/1;
- железничка пруга: делови парцела бр. 5828/1 и
5829;
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- пешачки пролаз: делови парцела бр. 5599, 5601,
5602, 5603/1, 5603/2, 5604/1, 5604/2, 5607/8, 5714 и
5716;
- озелењени сквер: делови парцела бр. 5603/1,
5603/2 и 5604/2;
- заштитно зеленило: целе парцеле бр. 5519/4,
5596/5, 5720/1 и делови парцела бр. 5594/1, 5728/1
и 5729/7;
- поток: делови парцела бр. 5714, 5716, 5717 и 5840.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу “ План
парцелације јавних површина “ 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 које су дате на графичком приказу.
На осталим површинама, на северном делу, грађевинске парцеле се формирају најчешће обједињавањем
постојећих парцела, а на јужном делу деобом парцеле.
Коначне грађевинске парцеле формираће се приликом
израде урбанистичких пројеката парцелације и препарцелације, а према условима за образовање грађевинских парцела датих у овом плану.
Нивелација простора
Грађевинско подручје обухваћено планом налази се
на надморској висини од 93,20 до 111,50 �����
m са
генералним падом од севера према југу. Падови
саобраћајница се крећу од 0,28 до 10,23%. У висинском
погледу, терен се не мења.
Планом нивелације дати су следећи елементи:
- кота прелома нивелете осовине саобраћајница,
- интерполоване коте и
- нагиб нивелете.

7. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
7.1. Саобраћајна инфраструктура
Подручје обухваћено овим планом ограничено је: са
истока Улицом Лоле Рибара, са југа пругом Петроварадин- Беочин, са севера Улицом Милице Стојадиновић
Српкиње и планираном пешачком везом, и са запада
Улицом Војиновом.
Обухваћени простор је са уличном мрежом Сремске
Каменице повезан Улицом Лоле Рибара. Истом улицом,
према југу, ово подручје повезано је са обилазницом
око Сремске Каменице, што чини најкраћу везу са
државним путем I реда М-21.
На планирано саобраћајно решење утицала је конфигурација терена, постојећа и планирана улична мрежа у окружењу, као и будућа намена простора.
Планира се изградња продужетка Улице Милице
Стојадиновић Српкиње према југу и северу. Уз северну
границу овог подручја планира се пешачка комуникација која би повезивала Улицу Милице Стојадиновић
Српкиње са Улицом Војиновом.
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7.2. Водна инфраструктура
Снабдевање водом
Снабдевање водом вршиће се преко постојеће и
планиране водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада.
У деловима улица Милице Стојадиновић Српкиње и
Лоле Рибара постоји секундарна водоводна мрежа профила Ø 150 mm.
���
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забрањена је изградња објеката високоградње, као и
садња дрвећа.
Планом се омогућава измештање дела трасе Новоселског потока. Измештање дела трасе потока у свему
извести према условима ЈВП "Воде Војводине" из Новог
Сада, и уз обезбеђења мера заштите животне средине.
Планира се задржавање природног облика отвореног водотока. Нагиб косина потока не сме бити већи од
45 º.

Изградња секундарне водоводне мреже профила
Ø 100 mm планира се у делу Улице Милице Стојади
новић Српкиње са повезивањем на постојећу мрежу.

Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је на графичком приказу "План водне инфраструктуре" у Р 1:1000.

Планом се омогућава реконструкција постојећих
деоница водоводне мреже уколико она не задовољава
у погледу квалитета или капацитета цевовода.

7.3. Енергетска инфраструктура

Постојећа и планирана водоводна мрежа задово
љиће потребе за водом будућих садржаја.
Положај водоводне мреже дат је на графичком
приказу "План водне инфраструктуре" у Р 1:1000.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће
се преко постојеће и планиране канализационе мреже
сепаратног типа у оквиру канализационог система Града Новог Сада.
Канализациона мрежа отпадних вода постоји у делу
Улице Милице Стојадиновић Српкиње, и профила је
Ø 250 mm. Због савладавања нивелационе разлике између канализација у улицама Милице Стојадиновић Српкиње и Лоле Рибара, изграђена је црпна станица отпадних вода.
Планира се изградња секундарне канализационе
мреже отпадних вода профила Ø 250 mm у делу Улице
Милице Стојадиновић Српкиње са прикључењем на
постојећу мрежу.
До изградње планиране канализационе мреже отпадних вода, воде ће се одводити у водонепропусне
септичке јаме на парцелама корисника.
Атмосферске воде се са нивелационо виших терена
гравитационо сливају према Новоселском потоку преко
овог простора и представљају велики проблем имајући
у виду да атмосферска канализација не постоји.
Планира се изградња канализационе мреже атмосферских вода профила Ø 300, 400 и 500 mm са оријентацијом према Новоселском потоку. Планирана атмосферска канализациона мрежа у Улици Лоле Рибара
подељена је у два засебна слива са истим реципијентом.
Планирана атмосферска канализациона мрежа у
Улици Милице Стојадиновић Српкиње биће профила
Ø 300 mm, односно Ø 400 mm.
У циљу контролисаног упуштања атмосферских вода по питању квалитета, планира се изградња таложника, на месту улива атмосферске воде у реципијент.
Планом се забрањује испуштање непречишћених отпадних вода у Новоселски поток.
У оквиру овог простора налази се Новоселски поток.
У циљу његове заштите и одржавања, планира се заштитни појас ширине 7 m. У заштитном појасу потока

Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом овог подручја
биће из јединственог електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање биће трансформаторска
станица (ТС) 110/35(20) kV “Нови Сад 1-Лединци”, од
које ће полазити 20 kV мрежа до дистрибутивних трансформаторских станица 20/0,4 kV које се налазе у близини овог подручја. Од ових ТС полазиће дистрибутивна
0,4 kV мрежа до потрошача.
Да би се планирани објекти снабдели електричном
енергијом, потребно их је прикључити на постојећу
електроенергетску мрежу, која се по потреби може каблирати. Уколико нема довољно капацитета у постојећим
стубним трафостаницама које снабдевају ово подручје,
могућа је изградња монтажно-бетонске трафостанице у
зони заштитног зеленила или зелених површина, с тим
да трансформаторске станице не могу бити лоциране у
близини објеката у којима бораве осетљиве групе, односно објеката повећане осетљивости.
Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом
из гасификационог система и из локалних топлотних
извора.
Снабдевање из гасификационог система обављаће
се из мерно-регулационе станице (МРС) у Сремској Каменици од које полази дистрибутивна гасоводна мрежа.
На ову мрежу потребно је прикључити планиране објекте изградњом прикључака од постојеће мреже до кућног мерно-регулационог сета (КМРС).
Оставља се могућност свим потрошачима да се
снабдевају топлотном енергијом из локалних топлотних
и алтернативних извора енергије (дрво, угаљ, сунчева
енергија, енергија биомасе, геотермална енергија,
енергија ветра итд.).

7.4. Телекомуникације
Ово подручје биће прикључено на телекомуникациони систем Града. Корисници са овог простора биће повезани на аутоматску телефонску централу (АТЦ) у
Сремској Каменици. Да би се то омогућило, потребно је
до свих планираних објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа телефонска инсталација, односно инсталација кабловског дистрибутив-
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ног система. У попречним профилима улица резервисани
су независни коридори за инсталације телекомуникационог система.
У случају постављања антенских система мобилне
телефоније на овом подручју потребно је поштовати
препоруку Светске здравствене организације да се антенски системи не постављају на растојању мањем од
300 m од школа, предшколских установа и здравствених установа.

8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
8.1. Услови за опремање простора
		 инфраструктуром
8.1.1. Услови за изградњу 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
и инвалидних лица (''Службени гласник РС'', број 18/
97).
Тротоаре и паркинге изграђивати од монтажних бетонских елемената или плоча, који могу бити и у боји,
све у функцији вођења, раздвајања и обележавања
различитих намена саобраћајних површина. Ово, поред
обликовног и визуелног ефекта, има и практичну сврху
при изградњи и реконструкцији комуналних водова (инсталација). Коловоз завршно обрађивати асфалтним
застором.
На местима где то услови дозвољавају, а постоје
потребе, могућа је изградња јавних паркинга (иако нису
уцртани на графичким приказима и профилима улица).
Прикључење објеката на саобраћајну уличну мрежу
планира се једним колским прилазом по катастарској
парцели.
На графичком приказу ''План намене земљишта, саобраћаја, нивелације и регулације'' у Р 1:1000 приказани су сви технички елементи који дефинишу саобраћајне објекте у простору.

8.1.2. Услови за прикључење на водоводну
			 мрежу
Услови су следећи:
- прикључење објеката на уличну водоводну мрежу
планира се једним прикључком;
- за објекте у којима није могуће обезбедити адекватну просторију планира се постављање водомера у одговарајући шахт;
- водомерни шахт планирати на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије.
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови
Сад.
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8.1.3. Услови за прикључење на канализациону
			 мрежу
Услови су следећи:
- прикључење објеката на уличну канализацију
планира се једним прикључком;
- прикључни канализациони шахт планирати на
парцели корисника, на удаљености највише 0,5 m
од регулационе линије;
- канализациони прикључак планирати са гравитационим прикључењем;
- прикључење сутеренских и подрумских просторија није могуће осим ако се не обезбеди аутономни систем за препумпавање;
- водонепропусну септичку јаму поставити минимум 3 m
�����������������������������
од границе суседне парцеле.
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност ЈКП ''Водовод и канализација'' Нови
Сад.

8.1.4. Услови за прикључење на
			 електроенергетску мрежу
Снабдевање објеката електричном енергијом решити прикључењем на 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. У случају прикључења на подземну
мрежу, ако је објекат повучен унутар регулационе линије, могуће је у огради поставити самостојећи разводни ормар, у складу са електроенергетским условима
Електродистрибуције "Нови Сад".

8.1.5. Услови за прикључење на гасоводну
			 мрежу
Снабдевање објеката топлотном енергијом решити
прикључењем на постојећу дистрибутивну гасоводну
мрежу. Прикључак и положај прикључка (мерно-регулационог сета) пројектовати и градити према условима ДП "Нови Сад-Гас".

8.1.6. Услови за прикључење на
			 телекомуникациону мрежу
Прикључак на телефонску мрежу извести преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на фасади
објекта, а прикључак на кабловски дистрибутивни систем (КДС) извести према условима локалног дистрибутера.

8.2. План уређења зелених површина
Уређење парцела породичног становања треба да
се заснива на пејзажном уређењу вртова са комбиновањем најдекоративније високе и ниске вегетације, а на
стрмијим деловима парцеле и вегетације са кореновим
системом који добро веже земљу и спречава њен одрон
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и спирање. Да би пејзаж кућног врта био што живописнији, треба уз саму ограду и терасу садити цветајуће
декоративно шибље и пузавице.
Уређење уличног простора оплемењује се поставком
шишаног шибља, жардинијера, озелењавањем подзида, мањих скверова и сл.
Зелене површине на тлу непогодном за изградњу
могу се уредити по принципу уређења парковских или
пољопривредних површина. Због специфичне конфигурације терена, на овом простору планирају се стазе,
степенице и сл.
У случају коришћења овог простора у пољопривредне сврхе, овде могу бити заступљени воћњаци неког
новог начина узгоја (шпалирног типа и сл.) или пак карактеристични виногради.
Поток својим кривудавим током, уз уређену зелену
површину, треба да допринесе атрактивности и живости целог подручја. Баште кућа породичног становања,
које се благо спуштају према кориту потока, треба да
уређеним травњаком и ниском декоративном вегетацијом отворе видике на околне пејзаже. У зони заштите
потока (7 m) дозвољено је само формирање травњака
ради несметаног кретања механизације за одржавање
потока. У тој зони није дозвољено преоравање, поплочавање и изградња објеката.
Заштитно зеленило на најстрмијим теренима планирано је у функцији заштите земљишта од спирања и
ерозије. Препоручује се отпорна висока и средње висока вегетација (липа, граб, брест, храст, јавор, багрем, јова, дафина, руј, тамарикс, дрен, глог, бор, јела, јуниперус и сл). На овом простору три четвртине површине
треба да је под вегетацијом, а висока вегетација биће
заступљена минимално на 50% површине. Заштитно
зеленило такође треба формирати западно од зоне заштите пруге, а то ће бити групације дрвећа и шибља
различитих врста, висине и облика, чинећи тако густу
тампон зону према становању. Неопходно је формирање заштитног зеленила на граници грађевинске зоне
и еколошког коридора потока. Забрањено је користити
инвазивне врсте за подизање зелених површина у близини еколошког коридора потока.

8.3. Заштита градитељског наслеђа
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8.5. Мере заштите од ратних дејстава
На овом простору нема посебних услова и захтева
за прилагођавање потребама одбране земље.
Према прописима о изградњи склоништа, утврђују
се обавезе инвеститора у погледу заштите становништва и материјалних добара, односно изградње
склоништа.
У пословним објектима планира се изградња склоништа основне заштите, обима заштите 200 kPa.
У зони породичне стамбене изградње граде се по
родична склоништа допунске заштите, отпорности до
30 kPa.
Услови за изградњу склонишних јединица су следећи:
- кота пода склоништа мора бити минимално 30 cm
изнад максималног нивоа подземних вода;
- димензионисање и садржај склоништа, величине
појединих просторија, као и остале просторне и
техничке елементе утврдити у складу са Правилником о техничким нормативима за склоништа
(''Службени лист СФРЈ'', број 55/83);
- положај склонишне јединице у оквиру објекта, односно парцеле утврдиће се условима за изградњу, поштујући наведене услове за изградњу
склоништа.

8.6. Мере заштите од пожара
Ради заштите од пожара, нови објекти морају бити
изграђени према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима.

8.7. Заштита од потреса
Приликом пројектовања објеката неопходно је применити Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88
и 52/90) ради обезбеђења заштите од максималног очекиваног удара 8° MCS скале.

На основу услова прибављених од Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада утврђено је да
у оквиру овог простора никада нису вршена заштитна
археолошка истраживања, нити служба заштите поседује било какве податке о пријавама случајних археолошких налазишта.

8.8. Заштита од поплава

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

8.9. Мере заштите и унапређења животне
		 средине

Приликом пројектовања и изградње стамбених и
других објеката и саобраћајница обавезно применити
Правилник о условима за планирање и пројектовање
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица (''Службени гласник
Републике Србије'', број 18/97).

Простор обухваћен планом није директно угрожен
од поплава површинским и подземним водама, па се
примењују опште мере заштите планирањем одговарајуће канализационе мреже.

У оквиру планираних намена, на овом простору сагледани су утицаји и промене и утврђене мере за обезбеђивање оптималног функционисања планираних садржаја.
При обезбеђивању квалитета ваздуха концентрација
загађујућих материја не сме да буде већа од оне која је,
с обзиром на намену простора, дозвољена. Највиши ни-
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во буке не сме да прелази вредност 55 db(А) ноћу и 65
db(А) дању. Сви будући корисници пословног простора
свој рад морају обављати у складу са Правилником о
дозвољеном нивоу буке у животној средини (“Службени
гласник Републике Србије”, број 54/92).
У оквиру техничке документације за изградњу пословних објеката, за које је неопходна процена утицаја
на животну средину, потребно је идентификовати могуће ефекте на околину и дефинисати посебне техничко-технолошке мере заштите.
Сакупљање и одлагање комуналног отпада спроводити плански у складу са стратегијом управљања отпадом на нивоу Града, што подразумева: постављање информативних табли о забрани непрописног одлагања
отпада у појасу уз Новоселски поток, зони заштитног
зеленила и сл., набавку одговарајућих контејнера за
одвојено сакупљање комуналног отпада и обезбеђење
одговарајућих возила, временски и материјално разрађен систем одвоза и сл.
За породично становање инвеститор је дужан да
обезбеди по једну типску посуду за одлагање отпада,
запремине од 120 до 360 l, у зависности од броја чланова домаћинства. Прилазни путеви до места за држање
посуда за чување и сакупљање отпада треба да буду
двосмерни за саобраћај специјалних возила за одвоз
отпада, максималног оптерећења до 10 t, ширине до 2,5
m и дужине до 12 m. За сваку типску канту потребно је
обезбедити 0,5 m2 глатке носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са одвођењем атмосферских и оцедних
вода, на растојању не већем од 2 m од прилазног пута
за специјална возила за одвоз смећа. Ови простори морају испуњавати све хигијенске услове у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног
приступа возилима и радницима комуналног предузећа
задуженог за одношење смећа. За сакупљање секундарних сировина треба обезбедити специјалне контејнере прилагођене различитим врстама отпадака (хартија, стакло, пластика, метал и др.).
Обезбедиће се спречавање свих облика загађивања
и деградирања природне средине - воде, ваздуха и
земљишта, изазивање буке и заштита и унапређивање
природних вредности. Посебна пажња посветиће се
стабилности постојећих екосистема у складу са еколошким потенцијалима подручја и очувањем пејзажних
и амбијенталних вредности.
Избегавати директно осветљење еколошког коридора потока јер извори светлосног зрачења угрожавају
ноћне врсте птица и животиња и функционишу као светлосне клопке. Током планирања осветљења објеката и
саме обале потока применити одговарајућа техничка
решења у складу са еколошком функцијом локације
(тип и усмереност светлосних извора, минимално осветљење у складу са потребама јавних површина и
сл.).
Саобраћајнице треба да прелазе преко водотока у
облику мостова испод којих су обезбеђени пролази за
животиње. Обнављање мостова и попуста за воду код
саобраћајница треба извршити на начин којим се обезбеђује пролаз животиња код еколошког коридора потока.
За све пројекте који се планирају у границама обухвата плана потребно је обезбедити неопходне услове
заштите животне средине и сагледати потребу покретања поступка процене утицаја на животнеу средину, у
складу са Законом о процени утицаја на животну сре-
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дину (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 135/04
и 36/09).
Ради сагледавања утицаја и промена, које ће се испољити на услове живота на овом простору након реализације планираних активности, потребно је да се прате квантитативни и квалитативни показатељи стања
средине и да се обезбеди контрола свих захвата и активности.
Посебну пажњу треба посветити уређењу зелених
површина како са аспекта еколошких захтева, тако и у
односу на обезбеђивање одређених потреба основне
намене.
Ако се у току извођења грађевинских, и других радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког и минералошко-петрографског порекла, за које
се претпоставља да има својства споменика природе,
извођач радова дужан је да о томе обавести надлежно
министарство и да предузме мере да се до доласка овлашћеног лица природно добро не оштети и не уништи,
и да се чува на месту и у положају у коме је нађено.

9. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
9.1. Правила за изградњу објеката
Утврђују се следећа општа правила за изградњу
објеката:
- висина објеката дефинисана је бројем надземних
етажа;
- за сваки новоизграђени објекат планир се колски
улаз на парцелу где величина парцеле то дозвољава;
ширина пролаза за прилаз парцели намењеној породичном становању је минимално 2,5 m;
- при обликовању етаже поткровља искључена је
употреба мансардног крова, односно максимални нагиб
кровних равни код косих кровних конструкција је 30º;
поткровље је могуће формирати са максималним надзитком 1,6 m;
- код свих објеката који ће се градити потребно је
планирати паркинг - просторе на парцели или у сутерену и приземљу објеката; на парцели је потребно обезбедити паркинг - простор за потребе објекта који се
гради, тако да се за један стан обезбеди једно паркинг место, односно да се за 75 m2 пословног простора обезбеди једно паркинг - место;
- сва остала правила утврђују се на основу важећих
прописа из дате области, а посебно 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 Републике Србије”, број 75/03).
У оквиру планираног решења задржавају се постојеће улице и продужава се Улица Милице Стојадиновић Српкиње.
У оквиру намене породичног становања планирана
спратност је од П до П+1+Пк. На стамбеној парцели могућа је изградња пословних објеката максималне спратности П, који не угрожавају становање, или помоћних
објеката спратности П. Укупан максималан број стамбених и пословних јединица на парцелама је четири. Максимални степен заузетости је 40%. Максимална развијена нето површина свих објеката на парцели може
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бити 480 m2 (нето). На парцелама је могуће градити и
чисто пословни објекат, максималне спратности П+1,
али делатности које не угрожавају становање. Реализација планираног режима могућа је постепеном реконструкцијом, доградњом, надоградњом или изградњом
нових објеката.
Сви објекти (осим објеката за које је дефинисана условна легализација) за које је до сада издата урбанистичка документација, а који су назначени на графичком
приказу “План намене земљишта, саобраћаја, нивелације и регулације” у Р 1:1000, задржавају се и могућа је
њихова доградња, надоградња, реконструкција или замена до планом утврђених параметара.
Могућа је условна легализација:
- објекта у Улици Милице Стојадиновић Српкиње
број 37 уколико се прибави позитивно мишљење
од ЈП “Железнице Србије”; уколико прибављено
мишљење буде негативно, могућа је легализација
евидентираног објекта без приземног анекса који
улази у планирани заштитни појас пруге;
- објекта у Улици Милице Стојадиновић Српкиње
број 22 уколико се прибави позитивно мишљење
од ЈП “Воде Војводине”;
- дворишног стамбеног објекта спратности П+1+Пк
(другог стамбеног на парцели број 5729/3) у Улици
Милице Стојадиновић Српкиње број 21, искључиво као пословног објекта.
Услов за извођење било каквих радова ( осим за
промену намене већ укњижених објеката) на парцелама
чији се делови налазе у оквиру планираног измештања
потока је претходно формирање потпуних грађевинских
парцела и измештање потока, како је планирано, све уз
услове и сагласности ЈП “Воде Војводине”.
У оквиру намене зелених површина, заштитног зеленила и потока није могућа изградња објеката.
У оквиру намене железничке пруге није могућа изградња објеката, осим у сврху одвијања железничког
саобраћаја, односно за потребе железнице.
С обзиром да је терен непогодан за изградњу, за
сваку појединачну парцелу на којој се планира изградња објеката било које намене, као и за парцелу која
је изграђена обавезна је израда инжењерско-геолошког
елабората.

9.1.1. Нумерички показатељи
Нумерички показатељи за обухваћени простор су:

- бруто површина простора............................... 5,67 ha,
- нето површина простора.................................. 3,17 ha,
- број станова ............................................................. 50,
- укупно становника.................................................. 200,
- густина становања, бруто...............................35 ст/ha.

9.2. Услови за формирање грађевинске парцеле
У блоковима планираног породичног становања могућа је парцелација у циљу формирања грађевинских
парцела.
За слободностојеће објекте услови су:
- минимална површина парцеле је 300 m2, а максимална величина се не условљава,
- минимална дужина уличног фронта је 12 m (уз
максимална одступања 10%).
За двојне објекте услови су:
- минимална површина парцеле је 200 m2,
- минимална дужина уличног фронта је 8 m (уз максимална одступања 10%).
На графичком приказу “План парцелације јавних површина” у Р 1:1000 приказана је обавеза и могућност
спајања парцела.

9.3. Посебна правила грађења која се примењују
		 у поступку прибављања накнадног одобрења
		 за бесправно изграђене објекте или изведене
		 друге грађевинске радове унутар грађевин		 ског подручја
Посебна правила грађења утврђена овим планом
примењују се за легализацију бесправно изграђених
стамбених, помоћних и других објеката, односно изведених других грађевинских радова на постојећим објектима, без грађевинске дозволе, у подручју обухвата
плана у складу са Законом о планирању и изградњи
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09 и 81/09
– исправка) и подзаконским актима која уређују легализацију објеката.
У поступку легализације објеката, који подлежу процени утицаја на животну средину, обавезна је израда
процене утицаја затеченог стања на животну средину, а
у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 135/04
и 36/09).

10. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
Табела: Потребна средства за приоритетне радове на уређивању саобраћајница и изградњи
		
комуналне инфраструктуре
Редни
брoj
1.

Oпис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
4.735.500

1.1.

Коловоз 2-СТВ

m

2

1.2.

Тротоари

m

2

720

4.620

3.326.400

610

2.310

1.409.100
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ХИДРОТЕХНИКА

8.042.650

2.1.

Канализациони вод Ø 400 mm

m

240

11.550

2.772.000

2.2.

Канализациони вод Ø 300 mm

m

250

9.625

2.406.250

2.3.

Канализациони вод Ø 250 mm

m

120

8.470

1.016.400

2.4.

Канализациони вод Ø 500 mm

m

155

9.240

1.432.200

2.5.

Водоводна мрежа Ø 100 mm

m

150

2.772

415.800

3.
3.1.
4.
4.1.

ЕНЕРГЕТИКА

2.800.000

Електроенергeтска мрежа 20 кV

m

350

8.000

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА

4.785.000

Трошкови прибављања земљишта

m

2

2.750

5. УКУПНО
Процена средстава урађена по ценама за септембар 2008. године.
Финансирање уређивања грађевинског земљишта
обезбедиће се из средстава остварених од:
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнинe за грађевинско земљиште,
- отуђења грађевинског земљишта,
- конверзије права коришћења, односно права закупа у складу са Законом,
- других извора у складу са законом.

11. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношењем овог плана омогућено је издавање локацијске дозволе која садржи правила уређења и правила грађења.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
Размера
1. Извод из Генералног плана града Новог
		
Сада до 2021. године са означеним пре		
дметним простором.............................................. А4
2.1. Катастарска подлога са границом грађе		
винског подручја обухваћеног планом...... 1 : 1000
2.2. Инжењерско – геолошка карта................ 1 : 50000
3. План намене земљишта, саобраћаја,
		
нивелације и регулације............................. 1 : 1000
4. План парцелације јавних површина.......... 1 : 1000
5. План водне инфраструктуре...................... 1 : 1000
6. План енергетске инфраструктуре............. 1 : 1000
7. Попречни профили улица............. 1 : 100 и 1 : 200.
План детаљне регулације “Војиново II” - проширење
у Сремској Каменици 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 стамбене зоне ‘’Војиново II’’ у
Сремској Каменици (“Службени лист Општине Нови
Сад”, број 10/79 и ‘’Службени лист Града Новог Сада’’,
бр. 15/87, 21/92 и 17/03) у делу за који се план доноси.

2.800.000

1.740

4.785.000
20.363.150

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: 35-468/2009-I
26. новембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градоначелник

786
На основу тачке 1. поглавља V Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2010. годину („Службени
лист Града Новог Сада, бр. 9/10, 18/10, 18/10 и 38/10) и
тачке 3. Споразума о међусобним правима и обавезама
у реализацији мера активне политике запошљавања на
територији Града Новог Сада за 2010. годину, број: 3208/2010-II од 28. септембра 2010. године, односно број:
0040-101-66/10, поводом Јавног позива за стручно оспособљавање и запошљавање 14 приправника са високом
стручном спремом, на територији Града Новог Сада, на
предлог Комисије за разматрање пријава послодаваца
Градоначелник Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПОСЛОДАВАЦА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА КОЈИМА
СЕ ОДОБРАВАЈУ СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНО
ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
ПРИПРАВНИКА
1. Одобравају се средства за стручно оспособљавање и запошљавање приправника, следећим послодавцима са територије Града Новог Сада (у даљем тексту: Корисник средстава).
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