
На  осноВу  члана  24. тачка  55. Статута  Града  Новог  Сада  - пречиілћен  текст  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), поводом  разматрања  Предлога  плана  
детањне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду,  Скупплина  Града  Новог  Сада  на  
XLVіІІ  седници  од  25. марта  2019. године, Доноси  

ЗАКЛ)УЧАК  

1. Скупјлтина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  дета.њне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  
Саду  пре  излагања  најавни  увид  са  204. седнице  од  21, јуна  2018 године  и  Извештај  о  
обав.њеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плаuа  дета.њне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  
са  33. седнице  Комисије  за  планове, од12. фсбруара  2019. године. 

2. Закњучак  са  Планом  и  извештајима  доставити  Градској  улрави  за  урбанизам  
и  грађсвинске  послове. 

РЕПУБЈТИКА  СРБИЈА  
ЛУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРЛД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДЛ  
Број : 35-476/2018-ј  
25. март  2019. годиuе  
НОВИ  САД  



На  основу  члана  35. став  7. Захона  о  пладирању  и  изгралњи  (,,Службени  гласник  
РС  бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 

98/13 - УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члана  24. тачха  6. Статута  Града  Новог  Сада  - 
лречипіћен  текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), Скупштина  Града  
Новог  Сада  на  XLVіІІ  седиици  оД  25. марта  2019. године, доноси  

ПЛАН  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦјІЗЕ  
ДЕЛА  САЛАЈЕ  У  НоВом  СА,ДУ  

i. увод  

план  деталне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  (у  далем  тексту: плад) 

обухвата  простор  у  непосредној  близини  традиционалног  цевтра  града. Простире  се  
између  магистралле  железничке  пруге, доситејеве  и  Карађорђеве , Кисачке  и  
Темеринске  улице. 

Овај  простор  је  наслеђено  урбано  ткиво, хетерогене  структуре  у  процесу  већ  
поодмахле  трансформације  из  породичног  стаиовања  у  оішпестамбену  зову  са  
линијским  центрима  дуж  примарних  саобраћајница . 

Најзначајнија  нромена  која  се  угврђује  овим, као  и  претходним  плаиовима  је  
повезивање  магистралне  саобраћајнице, Улице  Венизелосове  продужавањем  Улице  
Косте  Шокице  и  њено  сnајање  са  Булеваром  Jaіne Томић& Наіон  реализадије  нове  
градске  траисверзале  исток-залад, саобраћајна  доступност  ће  додатно  повећати  
атрахтивност  простора  па  се  очекује  ивтензивнија  реализација  лланирапих  садржаја. 
Основну  тешкоћу  у  реализацији  пуног  профила  Улице  Косте  Шокице  представла  
обезбеђивање  средстава  и  решавање  иовинско-правниХ  односа  јер  је  nотребно  
уклонити  око  30 породичних  објеката. 

Простор  је  у  nотпуности  инфраструктурно  опремлен, а  планом  је  дефинисана  
сва  потребна  инфраструхтура  и  услови  за  реализацију према  nланирадим  
капацитетима. 

плал  обухвата  29,21 ћа. 

1.1. Основ  за  израду  плана  

Плал  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  гглада  деталне  регулације  дела  
Салајке  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новот  Сада , број  3/17), коју  је  донела  
Скуnіnтина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  26. јануара  2017. годиче. 
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плаиски  основ  за  израду  јс  план  генералнс  регулације  зоНс  реконструкције  у  
наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  ( СлужбеНи  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 52/11, 17/17 и  9/18) ( у  далем  тексту: Плал  генералис  регуладије),  којим  је  
дефннисана  обавезна  израда  плаиа  деталне  регулације , а  на  делу  простора  директно  се  
примењује  План  гснералне  регуладије. Претежне  намене  које  су  дефинисане  Планом  
генералне  регуладује  су: породичло  становаке,  породичио  и  вишепородично  становање  
мањих  густина, вишепородично  становање  средњuх  густина, омлтеградски  и  лииијски  
центри, предшколска  усталова, здравствена  установа, уређена  јавна  површиuа  и  
заппитно  зеленило. У  Доситејевој  улици  број  10 се  налази  непокретво  културно  добро, 
споменик  културе. 

1.2. Цил  доношења  плана  

Цил  израде  и  донопіења  плана  је  утврђивање  правила  уређења  и  правила  

граЂења, у  складу  са  правилима  усмеравајућег  карактера  која  су  дефнвисана  Плаиом  
генералне  регулације. Уређење  и  коришћење  простора  засвива  се  на  радионалној  
организацији  и  коришћењу  землиніта, те  усклађивању  са  могућиостима  и  
ограничењима  у  располагању  природним  и  створеним  вредностима. 

flланом  се  одређује  намена  землишта  и  дефинише  се  улична  мрежа. 
Првенствено , одвојене  су  површине  јавних  намена  од  површнна  осталих  намена. 
дефинисани  су  услови  за  реализацију  на  основу  овог  плака, односно  омоrућена  је  
реализација  према  параметрима  из  плана. 

Тахође, дефинисаuи  су  услови  за  израду  урбанистичког  пројекта  и  препорука  за  
расписивање  архитектонско -урбанистичхог  конкурса. 

2. грлnицл  пллнл  и  ОБУХВАТ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

План  обухвата  грађевинско  подручје  у  Катастарској  опмтинн  Нови  Сад  ј, унутар  
описане  граuице. 

3а  почетву  тачку  граuице  грађевинског  подручја  утврђена  је  тачка  на  пресеку  
осовине  Кисачке  улuце  и  јужве  регулационе  линије  железничке  пруге  Нови  Сад  
Београд. Од  ове  тачке  у  правцу  нстока  rраница  прати  јужну  регулациону  линију  
железничке  пруге  до  пресека  са  источuuм  реrуладuоном  линијом  Темеринске  улuце, 
затим  скреће  ка  југу, лрати  источму  регуладиону  линију  Темеринске  улице  до  пресека  
са  северном  планuраном  регулационом  линијом  Венизелосове  улице. Од  ове  тачке  
граuuца  скреће  у  правцу  истока, прати  северну  планираиу  регулациону  іииију  
Венизелосове  улuце  до  пресека  са  управним  правцем  на  јужку  плаиираиу  регулациону  
линuју  Венuзелосове  улнце, на  парцели  број  4200 ка  дужинu од  6.0 м  од  тромеђе  
парцела  бр.  4201/2, 4201/1 и  4200, запм  граница  скреће  ка  југу, прати  претходно  

2 



описан  управан  правад  до  пресека  са  јужпом  нлалнраном  регуладионом  линијом  
Венизелосове  улице. Од  ове  тачке  граиида  скреће  у  лравцу  запада, дужином  оД  6.0 м  
прати  јужну  плаииралу  регулациону  липију  Венизелосове  улице, на  парцели  број  4200 

до  тромеђе  парцела  бр.  4201/2, 4201/1 и  4200, затнм  граница  скреће  у  правцу  
југозаnада, лрати  источну  плаиираду  регулациону  зтинију  плапиране  кружне  
раскрснице  до  пресека  са  северном  плаиирачом  регулационом  ликијом  Улице  
патријарха  Чарнојевнћа. Дање  граиица  скреће  у  правцу  јута, сече  Улнцу  патријарха  
Чарнојевића  до  тромеђе  парцела  бр.  10503, 10425 и  10424, затим  граница  скреће  у  
правцу  запада, прати  граиицу  парцела  бр. 10503 и  10425 до  тачке  на  нресеку  осовинс  
Темеринске  улuце  и  границе  парцела  бр. 10503 и  10425. Дал.е  граница  скреће  ка  југу, 
прати  осовкuу  Темеринске  улuце  До  пресека  са  осовином  Доситејеве  улице, односно  до  
осовннске  тачке  број  1844. Из  осовинске  тачхе  број  1844 граница  скреће  ка  заігаду, 
прати  осовииу  Доситејеве  улнце  до  пресека  са  осовином  Карађорђеве  улиде  до  
осовинске  тачке  број  9546, затим  граиица  скреће  у  правцу  јуrа  прати  осовину  
Карађорђеве  улице  до  осовинске  тачке  број  1547, где  скреће  према  северозападу  и  
пратећи  осовнну  Кисачке  улице  долази  до  тачке  којаје  утврђеuа  за  почетну  тачку  описа  
граиице  грађевинског  подручја. 

Hnan обухвата  29,21 ћа. 
Описаиа  граиица  обухвата  два  локалнтета  за  која  су  основ  за  спровођење  Ллаи  

генералне  регулације ,  као  и  једаn локалитет  за  који  је  основ  за  спровођење  u Hnau 

генералие  н  nnau детањне  регулације.  Гравице  локалитета  приказане  су  на  графичхим  
приказuма. 

З. ПЛАКHРАНА  НАМЕНА  ПРОСТОРА  И  ПОДЕЈјА  НА  ГјРОСТОРНЕ  ЦЕЛШ{Е  

У  складу  са  Hлаuом  генерадне  регуладије  преовлађујућа  намена  је  стаиовање  у  
различитим  облицима  и  модалитетима  и  то: породичво  стаnовање, породичло  и  
внпјепородuчно  стаnовање  мањих  густина, вишелородичво  становање  средњих  
густина, олштеградски  и  линнјски  центар  уз  ободве  саобраћајнице  (Темеринска  и  
Кисачха  улuца). Од  јавних  службн  се  плаnира  комплекс  предшколске  устаnове, 

здравствена  стаnица  или  разноврсне  јавне  службе, уређена  јавна  повріпина  (трг, сквер), 

зеленило  са  дечuјим  игралиштем  и  уређена  зелена  површина  уз  пругу. Значајан  удео  у  
простору  имају  саобраћајие  поврјnнне  nonno се  на  овом  простору  налазе  чах  трu 

примарне  градске  саобраћајнице  велнког  капацитета. 
Простор  својим  положајем, између  пруге, две  примарне  саобраhајкице  и  

Доситеј  еве  улице,  иахо  хетероген  по  структури, чини  целину  подењену  на  14 блокова  
које  дефиuише  постојећа  и  ллаиирана  саобрћајна  мрежа, а  што  представња  основну  
поделу  на  просторне  цезІпне. 

Блокове  омеђавају  следеће  улице: 
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Блок  број  144: доситејева, Караорђева  и  Кисачха; 
Блок  број  145: Јоваиа  Цвијића, Карађорђева, доситејева  и  Кисачха; 
Блок  број  146: Јована  Цвијића, Темеринска, доситејева  и  Карађорђева; 
Блок  број  147: Саве  Ђисалова, Темеринска, Јовапа  Цвијића  и  Карађорђева; 
Блок  број  148: Бранка  Радичевића, Темеринска, Саве  Ђисалова  и  Карађорђева ; 

Блок  број  1 50: Бранка  Радичевића, Карађорђева, Јована  Цвијића  и  Кисачка; 

Блок  број  1 5 1 а: Косте  Шокице, Ћорђа  3личића, Браuка  Радичевића  и  Кисачпа; 
Блок  број  1516: пруга, улице  Ђорђа  3личића, Косте  Шокице  и  Кисачха; 
Блок  број  152: Косте  Шокице, Радоја  домаиовића, Еранка  Радичевића  и  Ђорђа  3личића; 
Блок  број  153: Косте  Шокице, Карађорђева, Браика  Радичевића, Радојадомановића ; 
Блок  број  154: Косте  Шокице, Темеринска, Еранка  Радичевића  и  Карађорђева; 
Блок  број  155: пруга  и  улице  Темеринска, Косте  Шокице  и  Карађорђева; 
Блок  број  156: пруга  и  улице  Карађорђева , Косте  Шокице  и  Радоја  домаловића; 
Блок  број  157: пруга  н  улице  Радоја  домаnовића, Косте  Шокице  и  Ђорђа  Зличића. 

3а  простор  у  целини  дефинисаnе  су  планираие  намсне  и  режими, у  складу  са  
кондептом  уређења  простора  у  обухвату  плана  а  поједине  специфичности  су  
дефинисаие  за  наведсне  блокове. 

4. КОНЦЕПТ  УРЕЂЕЊА  ГЈРОСТОРА  

планско  решење  се  ослања  на  смсрннце  плаnа  іnuper подручја, досадашн,у  
планску  документацију, стање  на  терену, издату  урбаnистнчку  документацију  и  услове  
надлежних  институција  релеваитних  за  израду  плана. 

Очекује  се  да  ће  се  динамика  умерене  реализације  на  постору  у  обухвату  плаuа  и  
дал,е  задржатн  као  тренд  због  низа  фахтора. Од  nајвећег  значаја  је  реализација  
планираног  саобра.ћајног  решења  у  пуном  обиму. Постојсћа  хетерогсност  ће  се  плаnом  
делимutшо  ублажити . На  предметном  простору, сем  у  ободнuм  саобраЈтјајннцама,  

планирани  су  објекти  претежно  умерене  спратuости  са  малим  бројем  стамбеnих  
јединица  са  повоњним  гіросторннм  условима. У  садашњнм  тржишиим  условима  овај  
внд  изградње  најчешће  није  конкурентаu интензивној  изградњи  велuке  тустине  
стаnовања  што  показује  динамика  реализације , али  се  очекује  да  ће  временом  добити  на  
значају. 

Најзначајнија  nnauupaua 
. 
просторна  интервенција  је  пробнјање  Улице  Косте  

Hјокице. Повезује  се  правац  железннчхог  моста  преко  улица  Венuзелосове  и  Косте  
Шокице  са  Булеваром  Јаше  Томнћа. У  саобраlтІајној  мрежи, ова  примарна  саобра1тІајница  
на  правцу  исток-запад  ће  у  значајној  мери  угицати  на  саобраlтІајну  повезаuост  н  
доступност  у  граду  уопште. 

Простор  у  целини  је  првенствено  намсњен  становању  различитих  типова. Иахо  ее  
уз  постојеће  примарне  саобра.ћаuице, Темеринску  н  Кисачку  улицу  планира  линијскu 
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опмтеградскн  центар, објекти  спратности  П+З+Пк  до  П+4+Пк  (и  изузетио  објекат  
П+5+Пк) у  највећој  мери  се  реализју  као  стамбенн . Ценралитет  се  углавном  огледа  у  
интензивном  корипјћењу  лриземла  ваистамбене  намене. Како  би  реализовани  садржаји  
у  оквиру  планиране  намене  могли  да  функционишу  оптuмално, у  залеђу  прuмарних  
саобраћајнида  Кисачке  и  Темериnске  улице, плаиирају  се  саобраћаии  приступи  
гхрвенствено  ради  растерећења  наведенuх  улица  које  имају  градски  значај. Такође, уз  
ове  приступе  су  планираии  урбаии  џепови 1  у  виду  зеленила  са  дечијим  игралијигима  
као  драгоцепи  јавни  просторн . 

Уз  будућу  траисверзалу, Улицу  Косте  јНокице  планира  се  стамбена  изградња  
П+З+Пк  са  јужне  страuе  а  пословање  и  уређена  зелена  површнна  као  заіптита  од  
утuцаја  лруге, на  северној  страии. Два  централна  блока  уз  магистралну  пругу  су  
намењена  уређеној  зеленој  ловршини  за  активно  корипјћење  а  друга  два  намењују  се  
uсклучиво  пословању, уз  препоруку  да  се  pacnuіnc архитектонско -урбанистички  
конкурс  који  би  прегходио  њиховој  реализацнји . Позицuја  у  односу  на  будућу  градску  
магнстралу, улаз  у  град  са  сремскс  страие  (Венuзелосова  улица  -Улица  Косте  Шокuце  - 
Булевар  Јаше  Томића) и  сагледивост  са  примаршіх  саобраћајница  Темеринске  и  
Кисачке  улице  наглашавају  значај  локација  на  којима  се  nnanupa изrрадња  пословних  
садржаја. На  овuм  докацuјама  је  могућс  градuти  спратне  гараже  великог  капацитета  
имајућн  у  виду  повећање  густине  сталовања  у  непосредном  окружењу  и  близuну  
центра  града. 

Средипхњи  део  простора  у  обухвату  плана  је  намењен  стаиовању  мањих  густина, 
преко  nороднчног  и  вишепородиччог  у  објектuма  мале  сnратности  (П  до  П+1+11К) До  
вишепородичuог  средњих  густина, спратности  П+2+Пк  до  П+З+Пк. 

од  јавних  устаuова  планира  се  комплекс  за  објекат  предіІжолске  устаnове  у  
централном  делу  блока  број  146 са  пристуnом  uз  Карађорђеве  улuце. 

Такође, nnauupa се  објекат  здравствене  установе  на  локацији  која  се  тренутно  
користи  у  служби  Дома  здра.вла. Овај  објекат  се  може  по  потреби  наменитu 

разнороднкм  јавним  службама  за  којима  се  укаже  нотреба  а  којuма  одговара  планнраиа  
изградња. 

Потребе  за  осталим  јавиим  службама  (ппола, соцuјалпе  устаиове, пијаца  и  др.) 
корисницu простора  ће  задоволити  у  постојећим  или  планиралим  објектима  у  
окружењу. 

У  Доситејевој  улици  број  10 налазн  се  објекат  грађаиске  архигектуре , породичиа  
кућа  rрађена  у  стилу  сецесије  која  је  заштићена  као  културно  добро  и  дефинисаuа  је  
њена  запттићена  околина, као  и  мере  заштите. 
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5. НУМЕРИЧКИ  ПОКАЗАТЕЛИ  

Бруто  површина  обухвата  плала 29,2 1 ћа. 

Нето  површина  1 8,97 ha. 

Биланс  поврмина  
Табсла: Површинејавних  намена  
Намена: 

Површина  (ha): 
Учешhе  у  укупном  
простору: 

- предшколска  установа  0,42 1,45 

- здравствена  устаиова  0,06 0,21 

- уређенајавна  поврніина . 0)07 0,24 

- зеленило  са  дечијим  игралиштсм  0,22 0,76 

- урсђсна  зслена  површина  1,01 3,52 

- 
саобраlтіајницс  10,3 34,06 

Укупно  површине  јавне  намене: 12,08 41,35% 

Табела: Површинс  осталвх  намена  
Намена: 

Површина  (ћа): 
Учешће  у  укупном  
простору  (%): 

- породичНо  сталовање  3,69 12,73 

- породично  и  вишспородично  
становање  маиих  густина  

, 
L#1 і  

-7 Ј , 

- вишспородично  стаuовање  
среднњих  густина  

6)12 21,24 

- линијски  огтштеградски  цснтри  3,87 13,32 

- пословање  1 ,34 4,67 

Укупно  површине  осталих  намене: 17, 20 58,65% 

Кападитети  простора. према  утврђеним  параметрима. по  планираиим  наменама  
1. Површине  јавне  наменс  

Предшхолска  усталова: 

површина  комплекса  0,42 ћа  4200 м2, 

- површина  објеката  у  основи: до  1 000 м2, 

- развијена  површина  објската  бруто: 1 600 м2  (-8 м2/детсту), 

- кападитет  вртuћа: - 200 деце  (20 м2  комплекса  по  детету). 
3дравствена  устаиова: 
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поврілина  парцеле  око  630 м2, 

гговрпіина  објеката  у  основи  око  250 м2, 

развијена  повртлина  објеката  - бруто: око  850 м2. 

Уређена  зелена  поврІлина: 

- поврпіина  блокова  7 133 м2, 

- поврмина  блокова  без  залгтитне  зоне  пруте  3 790 тп2, 

- површина  у  функцији  изтрадње  око  350 м2  (5% укупне  поврпіине). 

2. Поврівине  осталнх  намена  

Породичио  становање : 

- повріпина  (нето): 3,69 ћа  (36 900 м2), 

- поврмина  објеката  у  основи  којује  могућс  остварити: 14 760 м2, 

- махсимална  развијена  површина  објеката- бруто: 36 900 м2, 

- број  станова  око  80 (до  2 стаиа  по  парцели), 

- број  становпика  око  216 (2,7 члана  по  дома1инству). 

Породично  и  вишепородично  стаповање  мањих  густина: 
- поврпјина  (нето): 2,17 ћа  (21 700 м2), 

- поврпгина  објеката  у  основи  којује  могуће  остварити: 8 700 м2, 

- махсимална  развијена  површина  објеката- бруто: 21 700 м2, 

- број  ставова  највише  240 (до  12 станова  на  парцели  од  1 000 м2), 

- број  становника  највише  648 (2,7 члана  по  домаћинству). 

Вишепородично  становање  среднњих  rустина: 

поврілина  (нето): 6,12 ћа  (61 200 м2), 

повріпнна  објеката  у  основи  којује  могуhе  остварити: 32 000 м2, 

махсимална  развијена  површина  објеката- бруто: --150 000 м2, 

број  стаиова  око  1 875 (80 м2 бруто  по  сталу), 

број  стаuовника  око  5060 (2,7 члаиа  по  дома1инству). 

Лииијскu оплпеградскu центри: 
- повріnина  (нето): 3,87 ha (38 700 м2), 

- поврпгина  објеката  у  основи  коју  је  моrуће  остварити: 20 000 м2, 

- максимална  развијена  површина  објеката- бруто: --100 000 м2, 

- број  станова  до  око  1 250 (80 м2 бруто  по  стаuу), 

- број  стаuовнuка  до  око  3 373 (2,7 члана  по  домаіинству). 



Пословање: 

површина  (нето): 1,34 ћа  (13 400) м2, 

- површина  објеката  у  основи  којује  могуће  остварити : највише  око  6 700 м2, 

- максимална  развијена  nовршина  објеката  - бруто: око  46 200 м2. 

Укynно  по  наменама  

1. Поврпіинејавне  намене  
поврілина  под  објектима  1600 м2 , 

бруто  развијена  грађевинска  површина  3200 м2. 

2. Површине  осталих  намена  
Становање  и  центри: 

површина  под  објектима  око  75 560 м2, 

- бруто  развијена  површина  око  306 600м2, 

- број  становаоко  3 330, 

број  ставовника  око  9 000. 

Пословање: 

површина  под  објектима  6 700 м2, 

бруто  развијена  грађевинска  поврwина  око  46 200 м2. 

Укупно  за  простор  у  целини   
Површина  под  објектима  83 860 м2. 

Бруто  развијена  грађевинска  површина  352 800 м2. 
Број  ставова  око  3 330. 

Број  становника  око  9000. 

6. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

6.1. План  регулације  ПОВІПИИ2 ј2вне  наменс  

Плаиом  су  утврђене  површuне  јавне  намене. Од  целих  и  делова  постојећих  
парцела  образоваће  сс  парцеле  површииа  јавне  намене, према  графичком  приказу  
Гјзјаu регуладије  повріпнuајавне  намене  у  Р  1 : 1000. 

Површине  јавве  намене: 

- саобраћајне  површине: целе  парцеле  бр. 4201/2, 4205, 4244/2, 4245/1, 4245/2, 

4246, 4247, 4249/1, 4250/1, 4251/1, 4252/2, 4253/1, 4253/2, 4255!1, 4255/2, 4257/1, 4263/1, 

4263/2, 4264/1, 4264/2, 4270/2, 4274/2, 4287, 4288/1, 4288/2, 4293/1, 4295/1, 4296/1, 
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4297/1, 4297/2, 4298/2, 4300/1, 4300/2, 4301/1, 4302/1, 4303/1, 4304/1, 4309/1, 4310/2, 

4311/1, 4312/1, 4313/1, 4314/2, 4321/2, 4321/3, 4342/1, 4342/2, 4342/3, 4348/2, 4350/1, 

4350/2, 4351/1, 4351/2, 4352/2, 4353/2, 4354/2, 4356/3, 4357/1, 4359/1, 4407, 4408/3, 

8430/2, 8433/2, 8434/2, 8435/2, 8825/2, 8829/2, 8851/2, 8854/3, 8873/2, 8874/2, 8886/2, 

10427, 10430, 10517, 10518 и  делови  парцела  бр.  4200, 4203, 4204, 4239, 4240, 4243, 

4244/1, 4248/1, 4249/2, 4250/2, 4251/2, 4252/1, 4254, 4256, 4257/2, 4258, 4259, 4262, 4268, 

4274/1, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4282, 4285, 4286, 4289, 4293/2, 4295/2, 

4296/2, 4298/1, 4301/2, 4302/2, 4303/2, 4304/2, 4309/2, 4310/1, 4311/2, 4312/2, 4313/2, 

4314/1, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4332, 4334, 4336, 4338/1, 4343, 4344, 4347, 4352/1, 

4353/1, 4354/1, 4355, 4356/1, 4357/2, 4358, 4360, 4366, 4367, 4368, 4369, 4371, 4374, 

4375, 4378, 4395, 4396, 4397, 439g, 4412, 4413, 4415, 4416, 4417, 4418/1, 4418/2, 4443, 

4444/1, 4445, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4458, 4460, 4462, 4464, 

4469/1, 4469/2, 4470, 8401, 8402/1, 8402/2, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 

8413, 8414, 8417, 8419/1, 8423, 8424, 8428, 8432/2, 8433/1, 8803, 8805, 8806, 8807, 8809, 

8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8818, 8819, 8820, 8822, 8823, 8824, 8827, 8845/1, 8845/2, 

8845/3, 8845/5, 8846, 8848, 8849/1, 8849/2, 8849/3, 8850/2, 8851/1, 8856, 8857, 8858, 8859, 

8868, 8875, 8876, 8877/1, 8877/2, 8878, 8879, 8880, 8883/1, 8883/2, 8884, 8885/1, 8885/5, 

8923, 8921, 8924, 8925, 10423/3, 10424, 10425, 10426, 10428, 10429, 10431, 10503, 

10510/1, 10519, 10520, 10521/1, 10592/2; 

- пешачкн  гтролаз : део  парцеле  број  8876; 

- уређена  јавна  површИна; цела  парцела  број  4265 и  део  парцеле  број  10426; 

- зеленило  са  дечијим  игралипггем : делови  парцела  бр.  4371, 4458, 8877/1, 

8877/4; 

- уређена  зелена  површина: целе  парцеле  бр. 4290, 4291, 4292, 4294, 4299, 4305, 

4306, 4307, 4308 и  делови  парцела  бр. 4289, 4293/2, 4295/2, 4296/2, 4298/1, 4301/2, 

4302/2, 4303/2, 4304/2, 4309/2, 4310/1, 4311/2, 4312/2, 4313/2, 8891/1; 

- предшколска  установа: целе  парцеле  бр. 8891/3, 8897/2, 8899/2, 8904/2, 8914/2, 

8917/2 и  делови  парцела  бр. 8891/1, 8893, 8895, 8896, 8902/1, 8902/2, 8906, 8912, 8916; 

- здравствена  установа: цела  парцезја  број  8853; 

- трансформаторска  стаuица: целе  парцелс  бр. 4356/2, 8435/3, 8863/2 и  делови  
парцела  бр. 4252/1, 4268, 4318, 4336, 4347, 4354/1, 4355, 4364, 4371, 4418/1, 4458, 4475, 

8409, 8811, 8845/1, 8845/3, 8883/1, 8891/1, 8912, 8919. 

У  сдучају  неусаглапгености  бројева  наведсних  парцеда  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  план  регулације  површина  јавне  намене  у  Р  1:1000, важи  
графuчки  приказ . 

ГLтјаішраие  регулационе  линијс  дате  су  у  односу  на  осовние  саобраћајннца  или  у  
одкосу  на  постојеће  границе  парцела. Осовине  саобраhајница  дефинисале  су  
координатама  осовинских  тачака  чнји  је  списак  дат  на  графичком  лриказу. Постојећи  
објекти  којн  својим  габаритом  улазе  у  регулацију  улице  ( планирану  или  постојећу) до  
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1,5м  задржавају  се  уколико  су  удаени  од  коловоза  2.Ом  и  не  угрожавају  друге  јавне  
функције, а  даје  при  томе  минимална  піирина  регулације  8.0 м. 

На  осталом  грађевинском  земишту  постојеће  границе  парцела  се  у  највећем  
обиму  задржавају.  Настале  промене  су  углавном  услед  промене  регуладионих  линија  
улица  и  начина  изградње. Грађевинске  парцеле  се  најчешће  формирају  обједињавањем  
и  у  мањем  обиму  деобом  постојећих  парцела, под  условима  датим  у  овом  плаву. 

Све  постојеће  парцеле  без  излаза  на  јавву  површину  припајају  се  суседиој  
парцели  која  има  излаз  како  би  се  формирала  грађевинска  парцела  за  плалирану  
намену. 

6.2. План  нивелације  

Простор  обухваhен  планом  налази  се  на  надморској  висини  од  77.00 м  до  
79.10 м  са  генералним  падом  од  истока  према  заладу. Нагиб  нивелете  саобраhајницаје  
испод  2%. Постојеће  саобраћајнице  се  задржавају  са  нивелетама  коловоза  које  се  не  
мењају. 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи: 
- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 

- интерполована  кота, 
- нагиб  нивелете . 

Кота  заштитног  тротоара  око  планираннх  објеката  одредиће  се  у  односу  на  
нивелету  саобраhајница. У  случају  изградње  гараже  испод  целе  парцеле, на  делу  изван  
габарита  објекта  nрема  улици, испоштовати  нивелету  терена. 

7. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

7.1. Саобраhајна  инфраструіаура  

Подручје  обухваhено  nлааом  ограничено  је: 
са  севера  Магистралном  железничком  прутом  4 (Е85) Ееоград  - Стара  Пазова  -Нови  
Сад  - Суботица  -државна  граница  - (Келебија), 

- са  истока  Темеринском  улицом, 
- сајуга  доситејевом  и  Карађорђевом  улицом, 

- са  залада  Кисачком  улицом. 

Овај  део  града  формиранје  у  време  када  се  нису  могли  претпоставитн  савремени  
захтеви  саобраhаја  и  комуналне  инфраструктуре , тако  да  попречни  профилu улица  
имају  релативно  мале  и  промеал.иве  іnupune од  10 до  12 м, изузев  Улице  Јована  
Џвијића  која  има  ширину  од  18 м  до  20 м. Овахве  карактеристике  саобраhајне  мреже  
утицале  су  у  везшкој  мери  на  коришћење  простора  дуж  њиховuх  коридора. 
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Улице  Темеринска, Кисачха  и  доситејева  су  у  постојећем  стању  део  примарне  
саобраilајне  мреже  града  прско  којс  обухва11ени  простор  има  непосредан  контахт  са  
градским  и  ванградскнм  подручјима  што  са  саобраћајног  аспекта  овај  простор  чини  
добро  повезаuим  и  пристулачним . Јавнн  градски  превоз  се  тајође  одвија  овим  улицама, 
осим  доситејевом  улuцом  чију  је  фупкцију  у  овом  смислу  преузела  Улица  Зоваиа  
Цвијкћа. 

Најзначајнија  иитервенција  у  окружењу  је  потреба  за  лродужењем  и  
проширењем  Улице  Косте  Шокице, дуж  које  би  саобраћајни  правац  од  Жежејвевог  
моста, преко  Темерјшске  До  Кисачхе  улице  требало  да  се  ловеже  са  Булеваром  Jaіne 

Томића. Реализацијом  оВог  пугног  правца  у  потлуности  ће  бити  искњучен  траизитни , 

теретни  и  ауrобуски  (далински) саобраћај  из  Улице  Јована  Цвијића, чиме  ће  се  
значајно  поболшати  услови  живота  и  рада  становника  ове  улице. Доситејева  улица  ће  
постати  примарна  саобраhајница  повезаиа  са  Булеваром  Крала  Петра  і  на  заладу  и  
Алмашком  удицом  на  истоку, и  омогући  ће  одвијање  јавног- градског  аутобуског  
саобраhаја  и  његово  измештање  uз  Улице  Јована  Цвијића. 

Скромни  захтеви  моторизованог  саобраћаја  унутар  простора  обухваћеног  
планом  не  захтевају  измене  у  систему  уличне  мреже, промене  у  трасама  и  њихово  
пропiирење, изузев  мањих  корекција  у  пеким  деловима  и  отварања  нових  деоница  ради  
функционалиијег  одвијања  саобраћаја. Лланирало  саобраћајно  решење  се  у  највећем  
делу  ослања  на  постојећу  мрежу  саобраlтіајница. 

Регуладионе  линије  су  формираие  тахо  да  у  највсћој  могућој  мери  поштују  
постојећу  парцелацију . На  деловима  траса  где  овај  принцип  формирања  регулационе  
линије  не  обезбеђује  потребну  минимајіну  гпирину  или  прегледност  раскрснице, врши  
се  препарцелација  и  припајање  делова  катастарских  парцелајавној  поврјпиuu 

У  одређеном  броју  улица  треба  изврілити  реконструкцију  коловоза  u тротоара, 
изградњу  коловозног  застора, а  одводњавање  саобраћајних  површика  извести  преко  
затвореног  канализационог  система  чuме  ће  се  обезбедитп  квалнтет  живота  u повећати  
безбедuост  у  одвијању  саобраћаја. 

Ллаиирају  се  следеће  значајuије  интервенције  на  постојећој  саобраћајној  мрежu: 

nробијање  Улuце  Косте  Шокuце; 
формирање  нове  раскрснице  узгица  Косте  Шокице, Темеринске  и  Венизелосове ; 

- проглирење  раскрсиице  Кисачке  улице, Булевара  крала  Петра  і  и  Доситејеве  
улице; 

пробијање  пешачхо  бициклистичхих  пролаза  испо  пруге  дуж  улица  Радоја  
домаиовића, Карађорђеве  и  Ђорђа  Зличuћа; 

изградња  пешачке  пасареле  преко  Улuце  Радоја  Домаиовиhа; 
изградња  бицuклистичких  стазау  улицама  Кисачкој , Јована  Цвијића  

Доситејевој , Темеринској  и  Косте  Шохице. 
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Изузев  на  површинама  где  се  утврђује  право  службености  nролаза  преко  парцела  
са  пасажем  кроз  објекат, формираhе  се  јавно  грађевинско  земњиште  за  изградњу  
колско-пешачких  прилаза  у  општеградским  центрима  птнрике  око  8 nі  y блоковнма  бр,  
145, 146, 148 и  154. 

На  овај  начин  ће  се  омогућити  опслуживање  планираких  садржаја, а  самим  тим  
повећаiтlе  се  приступачност  и  атрактнвност  ових  делова  града  који  су  До  сада  били  
запоставлени . 

Нове  саобраhајнице  су  дефинисаие  осовинским  тачкама  како  је  то  дато  у  
графичком  прилогу  број  З  Гјлаи  саобраhаја, регулације  и  нивелације  са  режнмима  
изградње  објеката  у  Р  1 : 1000. 

У  графичком  приказу  број  З  дати  су  сви  техннчки  елементи  који  дефинипІу  
саобраћајне  објекте  у  простору, а  самим  тим  н  услови  и  начини  за  прuкњучење  нових  
објеката  на  постојећу  и  планирану  мрежу  саобраhајница. 

Паркирање  

Иако  овај  део  града  има  створене  услове  за  урбаuи  развој  и  атрактивност  због  
положаја  у  окружењу  и  нма  нерешен  проблем  паркнрања  пугничких  аутомобила . 
Реализацију  планираиих  стамбеаuх  и  пословних  објеката  мора  да  прати  пзградња  
саобраhајних  површина  и  комуналне  инфраструктуре , а  нарочито  паркинг  простора. 
Планом  се  предвиђа  решавање  овог  проблема  на  више  начина  и  то  паркирањем  у  
оквиру  попречних  профила  улица, јавнкм  паркиралиштuма, изградњи  грараже  u 
индивидуалним  гаражама  и  паркиралиштима  на  парцели. Паркирање  возила  за  
сопствене  лотребе  власницu објеката  по  правилу  обезбеђују  на  грађевинској  парцели  
изваи  поврпіине  јавног  пута  а  број  nаркинг  места  завuси  од  намене  објеката. У  том  
смислу, у  деловима  општеградских  центара  (дуж  Темеринске  и  Кнсачке  улuце) не  
дозволава  се  нзградња  пасажа  кроз  објекте, већ  се  плалирају  јавни  колско-пешачкн  
прилази  до  гаражних  н  паркuнт  површина  на  парцелама  у  залеђу  објеката, чнме  се  
повећава  безбедност  и  капацнтет  дуж  прuмарне  саобраhајне  мреже  тј . Кисачке  и  
Темеринске  улице. 

На  местима  где  то  условu дозволавају  (осим  на  примарној  саобраhајној  мрежи), 
а  постоје  потребе, могућа  је  нзградња  јавних  паркинга  за  путничке  аутомобиле , 

мотоцикле  и  бицикле  иако  паркинзи  нису  уцртаии  на  графичком  приказу  број  З  ,, Нлан  
саобраћаја, регуладuје  и  нuвелације  са  режимима  нзградње или  у  
карактернстичном  попречиом  профилу  улица. Услов  за  реализацнју  је  да  су  испуњени  
сви  саобраћајни  услови  са  становиппа  законске  регулативе  (троугао  прегледиости ), 
прибавЈЕена  сагласност  управлача  пута  у  делу  где  се  жели  изградити  паркинг  и  
махсимално  задржавање  и  заілтита  постојећег  квалнтетног  дрвећа. Примарну  
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саобраlтіајну  мрежу  у  овом  смислу  чине  улицс: Кнсачка, Темеринска, Костс  Шокице, 
Зоваиа  Цвијића  и  доситејева. 

Такођс  је  могућа  изгралда  гаража  за  јавно  коришћсне  у  оквиру  пословних  
објеката  плаииралих  у  блоковима  бр.  1516 и  155. 

Бициклистички  и  пешачки  саобраћај  

Бициклистичке  стазе  у  обухвату  плаuа  су  рсалuзоваие  у  залемарзГивом  обиму  и  
то  у  околиНи  раскрснице  булсвара  Јаше  Томиhа  и  Кисачке  улнце. На  осталим  
саобраћајннцама  бицнклнсти  за  крстање  користе  коловозне  површиие. 

Афирмација  бнциклистичког  саобраliаја  треба  да  буде  у  шТо  ширем  обиму, кахо  
би  се  овај  вид  лревQ3а  више  популарuзовао. Hлалом  се  остава  могућuост  изградње  
тротоара  и  бициклистичких  стаза  иахо  ове  саобраћајнс  површиие  нису  уцртаuе  у  
графичком  прилогу  број  3 или  у  карактеристичиом  попречном  профилу. Услов  за  
реализацију  је  да  су  испуњени  сви  саобраћајни  усіови  са  стаиовилгга  законске  
регулативс  и  максимално  задржавање  и  заштита  лостојсћег  квалигстног  дрвећа. 

Пешачко-бициклuстичии  пролази  испод  пруге  су  лланираии  у  продужстку  улица  
Радоја  домаuовића, Карађорђеве  и  Ђорђа  Зличића  да  би  се  успоставила  боа  
комуникација  и  по6олшало  кретање  пешака. Такође  јс  предвиђена  и  псшачка  пасарела  
прско  улице  Радоја  домаиовића  која  ће  повезати  двс  зелене  поврпінне  које  су  
плаuираuс  између  железничке  пруге  и  Улице  Косте  Шокиде. Нивелста  ове  пасареле  
треба  да  будс  идентична  нивелети  већ  изграђеног  жслезничког  објекта  у  наставку  
Улице  Ђорђа  Зличиliа. 

7.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом  

Снабдевање  Водом  бићс  решено  преко  постојеће  водоводне  мреже  Града  Новог  
Сада, са  планираиим  проширењем  и  реконструкцијом  дотрајалих  деоuuца. 

Примарна  водоводна  мрежа  изграђена  јс  у  Кисачкој  улuци, профила  О  350 ппп, 
док  је  секундарна  водоводна  мрсжа  профила  100 мм  изграђена  у  свим  постојсћим  
улицама. 

У  потлуности  се  задржава  постојећа  водоводна  мрсжа  са  могућноіпћу  
реконструкције  нли  измештања, према  nоложају  инсталација  дефинисаиим  у  
попречнuм  профилима  улица. 

Нланираиа  секундарна  водоводна  мрежа  изгралиће  се  дуж  свих  плаиираних  
улпца, биће  профнла  О  100 мш, и  у  поттіуиости  ће  задоволити  потребе  за  водом  
плаиираиих  корисниЕа. 
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Положај  постојеће  и  плаиираие  водоводне  мреже  дат  је  у  графичком  приказу  
План  водне  инфраструктуре  у  Р  1:2500. 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођењс  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  решено  преко  постојећег  
заједнич-ког  каиајтизационог  систсма  Града  Новог  Сада, са  планиралим  промирсњем  и  
реконструкцијом  дотрајалих  деоница. 

Оријентадија  каиализацијом  прихваЈіених  водајс  према  колектору  у  Доситејевој  
улици, којије  nрофила  О  350/210 см. 

Примарна  капализациона  мрежа  изграђена  је  у  улицама  Бранка  Радичевића, 

Кисачкој  и  Темеринској , профила  О  1400 nіm. 

Секундарна  канализациона  мрежа  изграђснаје  у  скоро  свим  постојећим  улицама  
и  плаиом  се  задржава  уз  могућност  реконструкцијс . 

Плаиира  се  изградња  нове  каuализационе  мреже  јер  је  постојећа  у  знатној  мери  
дотрајала, неодговарајућег  нивелациоиог  положаја  и  оријентације  у  односу  на  
постојећи  колектор  у  Доситејевој  улици. 

Плаиuрана  мрежа  биће  у  складу  са  нивеладионим  условима  оријентисаиа  ка  
постојећим  примарним  каиализацuоним  правцима. 

Постојећа  мрежа, заједно  са  плалираном , омогућиће  несметаио  одвођење  
отпадних  и  атмосферскнх  вода  свuх  планираних  садржаја. 

Положај  постојеће  и  плаuираuе  каиализацноне  мреже  дат  је  у  графичком  
приказу  Гілаи  водне  инфраструктуре  у  Р  1:2500. 

Подземне  воде  

Меродавни  нuвои  подземних  вода  су: - 

- максимални  Ниво  подземнuх  вода  око  77,40 м  н.в, 

- минuмални  ниво  подземних  вода  око  74,30 м  н.в. 
Правад  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземне  воде  је  северозалад- 

југоисток, са  смером  пада  премајугоистоку . 

7.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергијом  

Ово  подручје  ће  се  снабдевати  електрнчном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система. Основнu објекат  за  снабдевање  електричnом  енергнјом  
биhс  будућа  траuсформаторска  стаиица  ТС  110/20 kV Цеuтар , док  ће  садашњи  
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објекти  који  налајају  електримом  енергнјом  овај  простор  ТС  35/10 kv Север  и  ТС  
35/10 kV тјодбара , преласком  на  двостепени  систем  траисформацчје  енергије, постати  
разводна  постројења  (Рп). оД  ТС  Центар , РП и  РП  ,,Подбара  ће  полазити  20 

kV мрежа  до  ТС  20/0,4 kV, a од  ових  ТС  ће  полази  мрежа  јавног  осветуЕ.ења  и  
нисконаnонска  0,4 kV мрежа  до  објеката, чие  ће  се  обезбедити  квалитетво  и  поуздано  
снабдевање  електричном  енергијом  свих  потропіача  на  подручју. 

3а  снабдевање  електричном  енергијом  пдаиираиих  садржаја  изградиће  се  
одређен  број  нових  ТС, у  зависности  од  потреба. Осим  плаиирачих  ТС  које  су  
прнказане  у  графичхом  прилогу  ,,План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  

нове  ТС  се  могу  градити  као  слободностојећи  објекти  на  парцелама  
свих  намена, у  складу  са  важећом  заіонском  и  техничком  регулативом. Нове  ТС  сс  
могу  градuти  и  у  оквиру  објеката, у  приземњу  објејпа. Кадаје  уградња  ТС  планирана  у  
оквиру  стамбене  зграде,  просторију  за  смештај  ТС  потребно  је  на  одговарајући  начин  
нзоловати  од  бухе  и  јонизујућих  зрачења. у  складу  са  прописима. Стамбене  просторије  
стана  не  моrу  се  граиичити  са  просторијом  у  којој  је  смеілтена  траuсформаторска  
станица. Свим  траисформаторским  ставицама  потребно  је  обезбедитн  колски  прилаз  
птирине  минимално  3лі  (н  висине  минималко  З,5м, у  случају  постојања  пасажа) радк  
обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије. Све  ТС  ће  се  повезати  на  
постојећу  и  нову  20 kV мрежу, која  ће  се  градити  подземно. Тахође  је  потребно  
обезбедити  службеност  пролаза  каблова  до  трансформаторских  станица  кроз  пасаже  и  
заједничке  блоковске  површине . На  просторима  плаинраие  изградње  могућа  јс  
изградња  нове  или  реконструкјхија  постојеће  ннсталације  јавног  осветлења. 

Све  објекте  и  инсталације  које  се  валазе  у  зони  изградње  nnauupauux објеката  
или  ивфраструктуре  је  потребно  изместuти  уз  прибавњање  услова  од  ЕПС  
іІдструцијН

, ограиах  Електродистрибуција  Нови  Сад. Тахође, потребно  је  и  
реконструнсати  постојећу  10 kV мрежу  и  опрему  у  свим  ТС  10/0,4 kV u прилагодити  је  
за  рад  на  20 kV налонском  нивоу. 

Посебно  се  планира: 
измедатање  ТС  ,,Раднчевнћа  на  плаиираву  локадију, 
изградња  ТС  у  оквиру  објекта  линијског  центра  у  блоку  број  147, 

изградња  подземног  110 kV кабла  од  будуће  ТС  Центар  у  Улицн  Павла  Папа  до  ТС  
Нови  Сад  4і 1  кроз  улuце  Темеривска  и  Косте  Шокице. За  изградњу  овог  кабла  је  
потребна  израда  плаuа  детањне  регуладије. 

Гјлаиираиа  електроенергетска  мрежа  he ce градити  подземно  у  коридорима  који  
су  лланирани  у  попречним  профилима  улица. 
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Снабдевање  топлотном  енергијом  

Ово  подручје  ће  сс  снабдевати  толлотном  енсргијом  и3 градскот  
тоnлификационог  и  гасифихацuоног  система. 

Из  топлификационот  система  ће  сс  снабдевати  линијски  центри, пословnи  
комплекси , објекти  јавних  служби  и  вишегтородичног  становања  већс  спратности . 
Основни  објекат  за  снабдевање  бие  топлаиа  (ТО) Север , од  које  полази  магистрална  
врслоЕодна  мрежа  ка  подручју  обухва1еном  планом. 3а  снабдевање  планиралнх  
објеката  потребно  је  изтрадитн  вреловодне  прикњучке  од  постојећс  и  нове  мреже. У  
случају  да  не  постоје  техничхе  могућности  за  пролаз  кроз  плалиране  трасе, вреловодна  
мрежа  се  може  градити  и  испод  коловоза. Топлотни  капацитети  нахон  реконструкције  
ТО и  реализацијом  повезног  вреловода  између  овог  објекта  и  Главне  разделне  
станице  задоволавају  потребе  конзума  на  овом  nодручју. Повезни  вреловод  је  изграђен  
кроз  улнце  Јована  Цвијића  и  Кисачку. 

Снабдевање  нз  гасифнкацноног  система  ће  се  обезбеђивати  из  постојеће  мерно- 
регулационе  гасне  станице  (МРС) Из  гасификационог  система  се  могу  
снабдевати  објекти  породичног  становања, објекти  вншепородичкот  стаuовања  мање  
спратности  и  мањи  пословни  комnлекси. Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  
вршити  преко  дистрибутнвне  мреже  којаје  изграђена  на  овом  подручју. 

Све  термоеnергетске  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  планираuuх  
објеката  или  инфраструктуреје  потребно  изместити  уз  прибавњање  услова  од  власника  
инсталација. 

0ставла  се  могућпост  пословним  комллекснма  да  се  снабдсвају  из  локалннх  
топлотних  извора, уз  улотребу  енергената  који  не  утичу  штетно  на  животну  средину. 

Обновливи  извори  енергије  

На  овом  подручју  постоји  мотућност  коришћења  обновњивих  нзвора  енергије. 

Соларна  енергија  

Пасивни  соларни  системи  - дозволава  се  доградња  стахленика, чија  се  
повргпина  не  рачуна  код  индекса  изграђеностн  н  нндекса  заузетости  парцеле  уколико  се  
побопава  енергетска  ефикасност  објекта. Код  објекта  свuх  намена  на  фасадама  
одговарајуће  оријентадије  поред  стахленика  дозволава  се  примена  осталих  ласивнuх  
система-ваздушних  колектора, Тромб-Миіјіеловог  зида  и  сл. 

Актвни  соларни  системи  - соларни  системн  за  сопствене  потребе  н  
комерцијалиу  производњу  могу  се  поставлати  у  грађевинском  подручју  под  следећuм  
условима: 

16 



- објекти  породичног  становања  - на  кровним  повріІіинама  И  фасадама  главног, 
помоћпот, економског  објекта  и  сл. дозвол,ава  се  поставл,ање  соларних  система  

- поврхпине  јавне  намене  - на  стубовима  јавне  и  декоративне  расветс  и  за  
потребе  видео-надзора  (у  регуладијама  улица  и  у  комплексу  tечије  установе), за  
осветл,ење  рекламних  паиоа  и  билборда. за  саобраћајне  знакове  и  сигнализадију, на  
елементима  урбаиог  мобилијара  (надстреіјпјице  за  клупе, аугобуска  стајалишта, 

изнајмјвивање  бицикала  и  сл.); 

ро) Геотермална  енергнја  

Системи  са  топлотішм  пумпама  могу  се  поставл,ати  у  сврху  загревања  и/или  
хлађења  објеката. Ако  се  поставјвају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде  оне  могу  
бити  искњучиво  на  парцели  инвеститора  удалене  од  међе  или  суседног  објекта  најмање  
З  м. У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  лица) потребно  је  прибавити  сагласност  
надлежног  оргаuа. Обавезноје  извести  упојне  бунаре. Није  дозвоњено  упуштање  воде  у  
кавализациони  систем  или  изливање  на  отворене  површине. 

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

7.4. Мере  енергетске  ефнкасности  изградње  

Ради  повећања  енергетске  ефuкасностu, приликом  пројектовања , изградње  и  
каснuје  експлоатације  објеката, као  и  приликом  опремања  енергетском  
инфраструктуром , потребно  је  применити  следеће  мере: 
прилuком  пројектовања  водити  рачуна  о  облику, положају  и  повоњној  оријентадији  
објеката, као  и  о  утицају  ветра  на  локадвји; 
користити  класичне  и  савремене  термоизолационе  материјале  приликом  изградње  
објеката  (полистирени , минералне  вуне, полиуретаиu, комбиноваии  материјали , дрво, 

трска  и  др.); 
у  инсталацијама  осветњења  у  објектима  и  у  инсталадијамајавне  и  декоративне  расвете  
употребњавати  енергетски  ефнхасна  расветна  тела. 
користити  пасквне  соларне  системе  (стакленици , масивuu зидовu, тромб-мишелов  зид, 
термосифонски  колеісгор  нтд.); 

поставл,ати  соларне  nauene (фотоналонске  модуле  и  топлотне  колекторе) као  фасадве  и  
кровне  елементе  где  техиичке  могућноств  то  дозвоњавају; 

размотрити  могућност  поставњања  кровнвх  вртова  и  зеленuх  фасада, као  и  коришћење  
атмосферских  и  отпадких  вода  
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- коД  постојећих  и  нових  објеката  размотрити  мотућиост  уградње  аутоматског  система  за  
регулисање  потропјње  свих  енертетских  уређаја  у  објекту. 

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

Објекти  високоградње  морају  бити  пројектовани , изграђени, коријчћени  и  
одржавани  на  начин  којим  се  обезбеђују  прописана  енергетска  својства. Ова  својства  се  
утврђуј  у  издавањем  сертификата  о  енергетским  свој  ствима  кој  и  чини  саставни  део  
техничке  документације  која  се  прилаже  уз  захтев  за  издавање  употребне  дозволе. 

Сви  јавни  објекти  су  дужни  да  спроводе  програм  енертетске  ефикасности  који  
доноси  јединида  локалне  самоуправе, а  који  нарочuто  садржи  плаиирали  цил  уштеда  
енергије, претлед  и  процену  годишњих  енергетских  потребас, плаu енергетске  санације  
и  одржавања  јавннх  објеката, као  и  плаuове  унапређења  система  комувалних  услуга  
(далинско  грејање  и  хлађење, водовод, јавна  расвета, управлање  отпадом, јавни  
транспорт  идр.) 

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

7.5. Електронске  комуникације  

Ово  подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  
комуникација . 

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  у  цилу  пружања  
нових  сервиса  корисницима. планира  се  и  даЈЋе  поставлање  мултисервисних  
платформи  и  друге  опреме  у  уличиим  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. 
Улични  кабинети  се  могу  поставлати  на  осталом  землишту, као  и  најавној  површини, 
у  регулацијама  постојећих  и  планираних  саобраћајница , на  местима  тде  постоје  
просторне  и  техничке  могућности . Планира  се  и  изградња  прнводних  каблова  u Wі-Fі  
приступних  тачаха, као  и  поставлање  система  за  видео-надзор, у  оквнру  регулација  
површинајавне  намене  (на  стубовимајавне  расвете, семафорима, рекламним  паноима  и  
сл.) и  у  оквиру  осталих  поврпгиnа  (на  објектима). 

да  би  се  обезбедило  пропирење  мреже  електронских  комуннкација  потребно  је  
у  регулацијама  улица  и  до  нових  објеката  изградитн  подземну  мрежу  цеви  кроз  које  ће  
пролазити  будућа  инсталадија  електронских  комуникација . У  попречиим  профилима  
улица  резервисаuи  су  независни  коридори  за  мрежу  електронских  комуникадија . 

У  оквиру  стамбених  објеката  са  випе  стамбених  јединица, стамбених  зграда  са  
више  корисника  nростора  и  стамбених  делова  стамбено -пословних  зграда  потребно  је  
поставнти  ипсталацију  заједничког  аитенског  система, који  омогућава  независан  
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Јіријем  услуга  рацио  и  телевизијских  програма  и  њихову  дистрибуцију  крајњим  
корисницима. 

Гјодручје  у  обухвату  плава  покрива  емисиона  стаuица  Црвени  Чот, са  
координатама  45009 З.96N 1904240.02 Е. 

Гјлаиира  се  потгјуна  покривеност  оВог  подручја  сигпалом  мобилие  телефоније  
свих  надлежних  оператера. На  предметном  нодручју  има  једва  акгивна  базна  стаuица  
систсма  за  мобилну  телефонију  на  аитенском  стубу. Ову  базну  стаuицу  је  потребно  
изместити  на  кровну  површину  неког  од  постојећих  изіи  плаuираuих  објеката  
виніепородичног  ставовања  или  линијског  центра. Поред  nостојеће, могуће  је  
поставњати  системе  мобилне  телефоније  уз  помтовање  следећих  услова: 

- антенски  системи  са  микро-базгтим  станицама  мобилне  телефоније  се  могу  
поставлати  у  оквиру  регулације  повріпина  јавне  намене  (на  стубове  јавне  расвете, 

семафорске  стубове  и  сл.), уз  сагласност  управњача  јавним  земњиштем  и  власннка  
објекта  на  који  се  поставла  (стуба); 

- аитенски  системи  са  базним  станицама  мобилне  телефоније  могу  се  
поставлати  на  кровне  и  горње  фасадне  површиве  објеката  уз  обавезну  сагласност  
власника  тих  објеката, односно  скуіпптине  стаuара; 

- антенске  системе  поставњати  уз  поттовање  свих  правилника  и  техничкuх  
препорука  из  ове  области; 

- уколико  се  у  близuuи  налазе  стубови, односно  локације  других  оператера, 
размотрити  могућиост  заједничпе  употребе; 

- обавезно  је  извріііити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близuиu антенског  сuстема, а  посебно  утидај  на  оближње  објекте  ставовања  који  се  
налазе  на  истој  или  сличној  висики  као  и  аuтенски  систем; 

- за  поставњање  антенских  система  и  базних  • стаиице  мобилuе  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишлење  надлежног  
оргаиа  уnраве. 

8. ЛЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНГјХ  ПОВРШHНА  

Хетерогеност  простора  условњава  концепцију  озелењавања  која  се  разликује  у  
зависностu од  врсте, величuне  и  начипа  организовања  зелене  површине. 

Уређење  слободuих  повригина  стамбених  блокова  вишепородичног  стаиовања  
реализоваlтiе  се  по  nарцелама, и  представлаће  заједничкu уређен  зелени  фонд. Чиниlт1е  
га  групацнје  дрвећа  н  шибња  појединачних  мањих  вртова  ограђеких, nрема  суседним  
парцелама, оградама  од  листопадног  дрвећа, четинара  и  цветајућег  шибла. 

Уређење  слободних  зелеких  површина  око  кућа  породичног  ставовања  заснива  
се  ua формирању  предбаште  и  куhuог  врта. 
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Предшколска  устаиова  ће  се  олвојити  зеленим  заштитким  појасом  од  околних  
садржаја  тако  да  садржи  високу  и  ниску  вететацију, а  при  озелењавању  користити  
билке  којс  немају  6одле  и  Нису  асмотене  и  алертотенс. На  овим  површинама  ће  се  
увести  елементи  партерне  архитектуре  (стазе, одморишта, клупе  и  сл.) и  елемената  за  
дечиј  а  игралиіпта. 

Планира  сс  формирање  нових  и  допуна  постојећих  дрвореда. У  односу  на  
ширину  улице  и  садржај  попречног  профила, треба  предвидети  одговарајућу  врсту  
дрвећа  по  висини, величини  и  облику  крошње. 

Паркинт-просторе  који  прате  садржај  попречних  профила  улица, требало  би  
покрити  крошњама  листопаднот  дрвећа. 

декоративним  зеленилом  ће  се  употпунити  сви  озелењени  скверови , тртови  и  
остале  слободне  озелењене  површине . Осим  травнатих  и  цветних  nовршина  предвидеће  
се  садња  дрвећа  на  поплочаннм  платоима  и  поставиће  се  озслењене  жардињере  за  
заштиту  од  нетативних  ефеката  саобраhаја. Ово  се  посебно  одвоси  на  блокове  
мешовите  намене  (становање  и  централне  фуuкције, пословне  делатности  и  сл.), 
односно  на  зеленило  са  дечијим  итралиштлма . 

План  озелењавања  дат  је  на  графичком  приказу  Плал  зеленила  и  слободких  
површина  у  Р  1: 1000. 

9. МЕРЕ  и  услоВи  очvвлњл  пРиРодНих  И  КУЛТУРниХ  ДОБАРА  

9.1. Мере  очувања  природних  добара  

Према  подацима  надлежног  завода  за  запттнту  природе, на  подручју  у  обухвату  
плана  нема  запјтићених  природних  добара  нити  заттітићених  подручја. 

Hланско  решење  је  дефинисаuо, између  осталог, у  складу  са  условима  заштите  
nрироде, односно  услови  надлежнот  завода  утрађени  су  у  плаиско  решење  у  мери  која  
је  могућа  на  конкретном  простору  узимајући  у  обзир  све  релевантне  чиниоце. 

Мере  очувања  природних  вредности  

Приликом  извођења  било  каквих  радова  на  терену  инвеститор  радова  се  
обавезује  да : 

Пронађена  геоломка  и  палеонтолошка  документа  (фосили, минерали, кристали  
и  др.) која  би  мотла  представдати  природну  вредност, налазач  је  дужан  да  пријавн  
надлежном  Министарству  у  року  од  осам  даnа  од  даuа  проналаска, и  предузме  мере  
заштите  од  уништења, оштећивања  или  крађе. 
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9.2. Мере  очувања  културних  добара  

Према  лодацима  3авода  за  зајптиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, на  
подручју  у  обухвату  плаиа  налази  се  непокретно  културно  добро  - споменик  културе  - 
Кућа  у  Улици  доситејевој  број  10 у  Новом  Саду  која  је  угврђена  за  споменик  културе  
2. августа  2007. године, Одлуком  број  633-4733/2007, објавленој  у  Службеном  
гласнику  PCT, број  73/07. 

Заіптићена  околина  споменика  културе  обухвата  парцелу  број  8898 

КО  Нови  Сад  І  u део  парцеле  број  10519 КО  Нови  Сад  І, насгтрам  катастарске  парцеле  
број  8898 до  осовине  Улице  доситејеве . 

Надлежни  завод  за  загптиту  споменика  културе  утврдно  је  мере  заштите  
културuог  добра: 

очување  изворног  изгледа  споњапіње  архитектуре  и  ентеријера, хоризонталног  и  
вертикалнот  габарита, облика  и  нагиба  крова, свих  конструхтивнцх  и  
декоративних елемената, оригиналих материј  ала, функционалвих  
карахтеристика  споменика  културе; 

забраіју  радова  којн  моту  угрозити  статичку  безбедност  споменика  културе, 

односно  предузимање  свих  поебних  мера  за  очува.ве  његове  безбедности. 

Мере  заштите  заіптићене  околине: 

- уличии  rіростор  испред  споменика  културе  првенствено  уредити  као  јавни  
простор  намењен  пепіацима. 

На  предиетном  простору  нема  евидентираиих  налаза  са  архолоптким  садржајем  
али  он  предстаа  зону  потенцијалних  локалитета  са  археолопп(Им  и  историјским  
садржајем . Поред  историјских  лодатака  и  писаиих  извора  као  и  податаха  са  старих  
карата  Новог  Сада, случајни  налази  њудских  скелетHuх  остатаха  у  Улици  Доситејевој  
указују  ва  постојање  некрополе  у  некадаnіњој  Улици  старог  гробња. 

Уколико  се  приликом  извођева  земњаuих  радова  наиђе  на  археолошко  
налазиште  или  предмете, потребво  је  одмах, без  одлагања  да  се  обуставе  радови,  оставе  
налази  у  лоложају  у  којем  су  нађени  и  обавесте  надлежни  завод  за  заштлту  споменика  
кузггуре. 

Спомен  плоче  
На  простору  у  обухвату  плана  спомев  плочама  су  биле  обележене  три  локације  

које  су  из  различитих  разлога  уклоњене  па  их  је  потребно  поново  поставити. 

То  су: 

1. спомен  плоча  посвећена  Кости  Шокици, у  Улици  Косте  Шокице  бр.  2, 
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2. спомен  пдоча  Ђоки  Мијатовићу  у  Темеринској  улици  бр. 49 (налази  се  у  Музеју  
Града), 

3. спомен  плоча  у  Караорђевој  улици  број  34, гдеје  штампал  прВи  број  листа  Истина . 

10. МЕРЕ  И  услови  ЗАШТИТЕ  И  УНАГГРЕЂЕЊА  ЖHВОТНЕ  СРЕДјШЕ  

Мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  

На  простору  у  обухвату  плала, мере  запітите  и  унапређења  животне  средине  
биће  спровођене  у  складу  са  начелима  Закона  о  заштити  животне  средине  (,,Службени  
гласник  РС  бр. 135/04, 36/09, зб/09-др. захон, 72/09-др.захон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и  
95/1 8-др.захон). 

Услови  и  мере  заштите  животне  средине  утврђене  су  на  основу  постојећих  
урбаних  вредиости, процене  могућиости  интервенција, унапређења  и  формирања  
система  јавних  простора  стварањем  нових  и  побоњшаних  општих  услова  животне  
средине  (саобраћаја, унапређења  мреже  инфраструктуре  и  опремања  постојећих  и  
нових  објеката  и  простора  свим  потребним  комуналним  системима), ради  побоњшања  
квадитета  и  стаuдарда  живота  (становања  и  пословања). 

За  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  у  гралицама  обухвата  длаиа, утврђује  
се  обавеза  предузимања  мера  заштите  животне  средине  у  складу  са  Законом  о  процени  
утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС,,, бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  
утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  
које  се  може  захтевати  nроцена  утицаја  на  животиу  средину  
(tслужбени  гласник  РС , број  114/08). 

На  простору  у  обухвату  плана, с  обзиром  на  специфичиост  лростра, близина  
прометних  саобраћајница  очекују  се  значајне  емисије  угњенмоноксида, угњоводоника  
и  азотних  оксида  у  ваздух. Управо  из  тог  разлога, у  контексту  заштите  животне  средине  
предметног  подручја, неопходно  је  предузети  одређене  мере  затптите  ваздуха, 
земњишта, подземних  вода, као  и  мере  заштите  од  буке  која  потиче  од  друмског  
саобраћаја. 

На  простору  у  обухвату  плаuа  се  не  налазе  објекти  који  својим  радом  негативно  
утичу  на  животну  средину, а  полутаити  аерозагађења  се  не  прате, али  је  успоставњен  
мониторинг  буке. 

Мерс  заштите  животне  средине  спроводuће  се  према  важећем  Закону  о  заnітнти  
животне  средине  и  подзаконским  аЈпима  из  ове  области. 
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3аштита  ваздуха  

Праhење  и  контрола  ваздуха  на  предметном  подручју  ће  се  вршити  у  складу  са  
3аіоном  о  заілтити  ваздуха  (,,Службени  гласник бр. 36/09 и  10/13), Уредбом  о  
условuма  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  гласких  РС , бр. 
11/10, 75/10 и  63/13) и  другим  подзаіонским  актима  из  ове  области. 

Повећаи  ниво  аерозагађења  може  се  очекивати  услед . спегLифичНог  положаја  
предметног  простора  у  одиосу  на  веће  саобраhајнице  (Темеринска  улица, Кисачка  
улица  и  планирани  продужетах  Улице  Косте  Шокице) па  услови  и  мере  за  заштиту  
ваздуха  од  загађивања  подразумевају  контролу  емисије, успоставњање  мерних  места  за  
праћење  аерозахађења, а  у  складу  са  резултатима  мерења  ограuичавање  емисије  
загађујућих  материја  до  дозвоњених  траница, регулисањем  саобраhаја  (решавање  
проблема  стадионарног  саобраhаја  који  тренугно  ггредставња  проблем) и  озелењавањем  
слободних  простора. 

Појавњивање  смога  и  дугорочие  последице  просечие  концентрације  плетних  
једињења  као  пзто  су  олово, бензеки  и  честичне  материје, значајно  се  увећавају  
емисијама  гасова  из  друмског  саобраћаја. 

Мере  заштнте  биће  обезбеђене  задржавањем  и  допуњавањем  постојећег  
зеленила  уз  саобраћајнице , као  и  укугар  стамбених  н  пословних  комплекса. 

3аштита  од  буке  

На  лростору  у  обухвату  плаиа, очекивани  извор  буке  је  друмски  саобраhај , који  
представлаједаи  оД  најзначајнијих  извора  буке  у  животној  срединн. 

Мере  заштите  од  буке  усклађене  су  са  Законом  о  залггити  од  буке  у  животној  
средини  (,,Службенн  гласник  РС  бр. 36/09 и  88/10) односно  важећим  прописима  који  
регулигпу  ову  област. 

Ради  превенције, али  и  заіптите  простора  од  прекомерне  буке  успоставњен  је  
мониторинг  који  се  налази  у  дворипјту  ,,Галерије  подова , у  Партизаuској  улици  број  
37. Наведено  мерно  место, иахо  није  у  обухвату  плана, релеваатаи  је  показатењ  и  за  
предметно  подручјејер  се  налази  у  непосредлој  близини, а  карактер  простораје  сличан. 

На  основу  вредности  измеренuх  у  периоду  јул  2016. - јув  2017. заклучено  је  да  
измереuu нивои  дневuе  и  ноћне  буке, прелазе  дозвоњене  граинчне  вредuостu. Смањење  
утицаја  буке  која  потиче  од  друмског  саобраћаја  могуће  је  успешио  изврілити  
формирањем  зелених  површина  дуж  саобраћајница. 

С  обзиром  да  се  предметно  подручје  ллава, на  северу, непосредно  граиичи  са  
матистралном  пругом  Београд-Келебија  (ІvDKH 4-Е85) део  простора  се  налази  у  зони  
утицаја  пруге  где  се  могујавити  повећаіш  нивои  буке. 
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Да  би  се  обезбедили  захонски  прописани  нивои  буке  на  угроженим  објектпма  
као  основна  мера  предвиђају  се  конструкције  за  залітиту  од  буке. плалиране  
конструкције  имају  дефинисане  своје  стадионаже, висине  појединих  елемената, дужиие  
и  површиие . 

Код  објеката  који  се  не  гптите  копструкцијама  за  заштиту  од  буке, као  и  код  
објеката  код  којих  н  поред  примене  конструхција  долази  до  значајног  прекорачења  
дозволених  иивоа  потребно  је  применити  друге  мере  заштите, као  што  је  замена  
постојеће  столарија  са  столаријом  која  има  већу  звучну  изолацију.1 

Сви  корисници  на  простору  плала  своје  активности  морају  прилагодити  
условима  у  којима  ће  иuтензитет  бухе  бити  усклађен  са  вредностима  прописаним  
Одлуком  о  одређивању  акустичких  зона  на  територији  Града  Новог  Сада  (,,Службени  
лист  града  Новог  Сада , бр.  54/14 и  32/17), одпосно  у  складу  са  важећим  nрописима  
који  регулишу  ову  област. 

Заштита  земјишта  

Пра1ење  параметара  квалитета  земњихнта  је  неопходно  кахо  би  се  спречила  
његова  деградација  услед  продирања  опаснuх  материја. 3емлиште  треба  контролисат n 
у  складу  са  Правилником  о  дозвол,еним  количинама  опаснuх  и  пиетних  материја  у  
земл.ишту  и  води  за  наводњавање  и  методама  њuховог  испитивања  (,,Службени  
гласник  РС , број  23/94), односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  
област. 

Потребно  је  обезбедити  заштиту  земл.ишта  изградњом  секундарне  затворене  
каналске  мреже. Зауњене  отпадне  воде  са  паркинга  и  мавупулативних  површина  и  
платоа  морају  се  прихвататu путем  таложника, пречистити  и  онда  упустити  у  
каиализацију . Чврсти  и  течли  отпади  морају  се  одлагати  у  складу  са  саиитарно-
хигијенским  захтевима. 

У  складу  са  важећuм  прописима, лриликом  извођења  радова, инвеститор  је  
дужан  да  заједно  са  извођачима  радова  предузме  све  мере  да  не  дође  до  наруніавања  
слојевите  структуре  земл.ншта, као  и  да  води  рачула  о  геотехничким  карактеристикама  
тла, статичким  и  конструктивним  карактеристuкама  објеката. 

Мере  заштите  земл.ишта  обухватају  спречавање  одлагања  отпадних  материја  на  
места  која  нuсу  предвиђена  за  ту  намену, озелењавање  слободних  површина  у  што  
већем  проценту  као  u адекватно  решавање  одвођења  отпадних  и  атмосферских  вода. 

Извепггај  о  стратепткој  лроцеш  угицаја  плана  детане  ретулације  рековструкције , модернизације  и  изтралње  двохопосечне  пруге  Београд-Нови  Сад-Суботица-граница  Мађарске , деонида:Стара  Пазова-
Нови  Сад  на  подручју  Града  Новог  Сада, Саобраћајни  инстиіуг  цИП  д.о.о., Београд  
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Заштита, унаііређење  и  управлање  квалитетом  вода  

Заштита  nовршинских  и  подземннх  вода  спроводиће  се  у  складу  са  следећим  
законским  и  подзаконским  актима: 

Законом  о  водама  ( Сдужбени  гласник  рст , бр. 30/10, 93/12 и  101/16), 

Уредбом  о  граничним  вредиостима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  ( Службени  гласник  РС , бр.  67/11, 48/12 н  
1/16), 

Уредбом  о  граничним  вредuостима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  
супстанци  које  загађују  повртлинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  
( Службени  гласник  РС , број  24/14), 

Правилником  о  опасним  материјама  у  водама  ( Службенн  гласиик  СРСј, број  
31/82), . 

Уредбом  о  класификацији  вода  ( Службени  гласник  СРС , број  5/68), 

Уредбом  о  граиичним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземиuм  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  ( Сдужбени  
гласник  РС , број  50/12), 

Законом  о  запітіпи  животне  средиііе  ( Сдужбеки  гласник  РС , бр.  135/04, 

36/09, Зб/09-др. закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и  95/18-

др.закон), 

Заісоном  о  управ.њању  отпадом  ( Службени  гласвик  РС , бр.  36/09, 

88/10,14/16 и  95/18-др.закон), 
Одлуком  о  саиитарно  - техничким  условима  за  испупгтање  отпадких  вода  у  
јану  канализаднју  (,,Службе  лист  Града  Новог  Сада , бр.  17/93, 3/94, 10/01, 

47/06 - др. оддука). 

За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  површина  пре  улива  у  јавну  
каиализациону  мржу  предвидети  одговарајући  кредтретман  (сепаратор  у.ња, 
таложник). 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чкстих  бетонских  ловріпина  и  
условно  чисте  технологјпсе  воде  (расхладие), чији  квалитет  одговара  ІІ  класи  воде,  могу  
се  без  пречиіпћавања  путем  уређених  испуста  којu су  осигураин  од  ерозије, уnупітати  у  
отворене  канале  атмосферске  калализадије , путuи  јарак, околни  терен  и  затворену  
атмосферску  канализацију. 

Технолошке  воде  сс  могу  испуштати  у  јавну  калализацију. Завчсно  од  потреба  
код  загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолопіхих  отладних  
вода, тако  да  њuхов  квалитет  задовоњава  саuитарно  - техничке  услове  за  испуптање  у  
јавну  канализацију, а  пре  прсчипіћавања  на  IIНОВ, тако  да  се  нс  ремети  рад  пречистача  
у  складу  са  Уредбом  о  гранuчним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  н  
роковима  за  њихово  достизање . 
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За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  залрњаних  површина  (паркинзи, 

мавипулативне  површине, бензинске  стенице) пре  испуста  у  јавну  атмосферску  
кавализадиону  мрежу, путни  канал  илн  околни  терен, предвидети  одговарајући  
контролисани  прихват  или  предтретмав  на  уређају  за  примарно  пречиіпlтіавање. 

Издвојена  уња  н  седименти  из  уређаја  за  предтретман  уклонити  на  безбедан  начин  уз  
обезбеђење  заштите  подземних  вода. 

Савитарно-фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречимћавања  исаупітати  у  јавну  
каиализациону  мрежу, уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежног  јавног  
комуиалног  предузећа. 

Заштита  оД  отпадних  материја  

Систем  управњања  отпадом  је  усклађен  са  Законом  о  управњању  отпадом  
( службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10 и  14/16) и  подзахонским  ахтнма  која  
проистичу  из  овог  закона  - Правилник  о  начину  складипггења, паховања  и  
обележавања  опасног  отпада  ( Службени  гласник  РС , број  92/10), Правилник  о  
условима  и  начнну  сакупњања, тракспорта, складиштења  и  третмана  отпада  који  се  
користи  као  секуuдарна  сировина  или  за  добијање  енергије  ( службени  гласник  РС , 
број  98/10) и  др. 

На  подручју  плаиа  свахи  објекат  илн  група  објеката  треба  да  има  сабирни  пункт  за  
смештање  сабирних  посуда  - канти  или  контејнера  који  треба  да  задовоње  захтеве  
хигнјене, естетске  захтеве  и  захтеве  свих  корисника  јавних  површина, као  и  површина  
са  посебном  наменом. Места  и  број  посуда  за  смеће, као  и  места  за  контејнере  за  
сахупњање  секувдарних  сировина  (палира, стахла, пластике, метала  и  др.)  утврдиће  се  
на  основу  броја  стаиовника, броја  пражњења  посуда  и  залремине  сабирних  посуда. 
Простори  треба  да  су  обележени, приступачни  за  возила  јавне  хигијене, са  подлогом  од  
тврдог  материјала  и  могуliвошћу  чишћења  и  прања. 

На  делу  простора  на  ком  преовлађује  продичио  ставовање , одлагање  отпада  се  
врши  у  типнзиравим  посудама  на  парцели  корисника. На  осnову  Правилника  за  
поставњање  посуда  за  сакупњање  отпада  (,,службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  19/11 
и  7/14), утврђују  се  6рој, места  и  технички  услови  за  поставњање  посуда  на  јавним  
површинама  на  територији  Града  Новог  Сада. Одржавање  чистоће  на  територији  Града  
Новог  Сада  уређује  се  Одлуком  о  одржавању  чистоће  (,,Службени  гласник  Града  Новог  
Сада , бр.  25/10, 37/10 - исправка, 3/11 - исправка, 21/11, 13/14, 34/17 и  16/18) и  
Одлуком  о  уређивању  и  одржавању  депоuuје  (,,службени  лист  Града  Новог бр. 
6/03, 47/06 - др. одлука  и  13/14). 

За  сакупњање  секуnдарннх  сировина  треба  обезбедити  специјалне  контејнере  
прилагођене  различитим  врстама  отпадаха  (хартнја, стакло, пластика, метал). 
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3аштита  од  јонизујућег  и  нејонизују hег  зрачења  

Потенциј  алли  извори  зрачења  су: извори  нискофреквситног  слектромагнетског  
појЂа, као  што  су: траисформаторскс  стаиице, посгројењс  електричне  вучс, 
електроснергетски  водови  тј. надземии  или  подземви  каблови  за  пренос  или  
дистрибуцију  електрнчие  енергвјс  напона  већег  од  35 kV, базне  станицс  мобилне  
телефоније  које  се  користе  за  додатно  покривак.с  за  времс  појединих  догађаја, а  
привремено  се  поставлају  у  зонама  повећаие  осетл,ивости, природно  зрачење  
радиоахтивних  материјала, радон, појсдини  грађевински  материјали  и  др. 

Ради  заштитс  ставовшјштва  оД  јонизујућсг  зрачења  потребно  је  успоставити  
систематску  контролу  радиоаітивне  контаминације  животнс  средине. 

Мере  заштите  од  нејовизујућег  зрачења  обухватају: 
-. свидентирање  присуства  и  одређивање  ннвоа  излагања  нејонизујућим  

зрачењима, 

- обезбеђивање  оргаиизационих , техничких, финанскијских  и  других  услова  за  
спровођење  змјтите  од  нејонизујућчх  зрачења, 

- вођење  свиденције  о  изворима  нејонизујућuх  зрачења  и  др. 

11. МЕРЕ  и  услови  ЗАШТИТЕ  Од  ЕЛЕМЕНТАРШ IХ  НЕПОГОДА  
И  дРугих  НЕСРЕЋА  

3аштита  од  земотреса  

Приликом  пројектовања  нових  објеката  неолходпо  је  прнмснити  Правилник  о  
техкичким  нормативима  за  изградњу  објеката  високоградње  у  сеизмичким  подручјима  
(і tслужбени  лист  СФРЈ , бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и  52/90), односно  у  складу  са  
важећuм  прописима  за  дату  обдаст, радu  обезбеђења  заштите  од  махсималног  
очекиваног  удара  8° Mcѕ  скале. 

3аштита  од  поцлава  

Подручје  у  обухвату  плана  није  диреісгво  угрожено  поплавама  од  споњних  вода, 
односно  водама  реке  дунав. За  одбраву  од  поплава  изазваиим  увутрашњим  водама, 
односно  атмосфсрским  водама,  плаиомје  дефинисан  систем  атмосферске  каиализације . 

3аштнта  од  пожара  

Ради  заштите  од  ложара, новн  објекти  морају  бити  изграђени  лрема  
одговарајућим  техвичкнм  противпожарним  прописима, стаидардима  и  нормативима. 
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Објекти  за  заштиту  становницітва  

Мере  заштите  стаиовјјиштва  оД  елементарних  непогода  и  других  несреlтіа  
подразумевају  склањање  уди, материјалних  и  културиих  добара  планирањем  
склоништа  и  ДругИх  заштитвих  објеката. 

На  простору  у  обухвату  плапа  нема  постојећихјавних  склоништа. 

Јавно  слконииіте  отпрности  300 kPa капацитета  600 места  плапирано  је  на  
раскрсници  улица  Берислава  Берића  и  Кисачке  и  само  делом  је  у  обухвату  овог  плала. 

У  постојећим  објектима, за  склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  
користиће  се  постојеће  подрумске  просторије  и  други  погодни  подземни  објекти, 
прилагођени  за  зттітuту, на  начин, и  према  условима  надлежног  министарса. 

При  изградњи  плаиираних  објеката  јавних  служби  и  објеката  пословања, 
просторије  испод  нивоа  терена  обавезно  је  ојачати  и  прилагодити  склањању, према  
условима  на,цлежног  минuстарства. 

При  изградњи  стамбених  објеката, над  подрумским  гіросторијама  обавезно  је  
градити  ој  ачаuу  таваницу  која  може  да  издржи  урушаваие  објекта. 

Пожел,но  је  да  се  склоииuхта  користе  двонаменски , најбоње  као  гараже  или  
складишни  простор. 

Постојећа  укњижена  склоништа  не  могу  мењати  своју  намену. Могу  се  
користити  као  двонаменска  тахо  да  алтернатuвна  намена, пословни  простор, 
скла,циште, паркииг  и  сл, не  наруше  основну  фуnкцију.  Алтернативна  намена  не  може  
бити  стамбена. 

12. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГГРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

Правила  уређења  и  грађења  су  дефинисаuа: режимима  изгадње  објеката, 
правилима  за  формирање  грађевинских  парцела, правилима  уређења  и  грађења  према  
планираним  наменама, специфичнuм  условима  за  појединачие  локалитете , општим  и  
посебним  правилима  за  опремање  простора  инфраструктуром , правилнма  за  уређење  
зеленила  и  условима  за  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама. 

12.1. Режими  изградње  објеката  

Објекти  који  се  задржавају  

Овај  режим  дефинисал  је  за  објекте  који  су  реализовани  у  процесу  
траисформације  простора  према  урбаннстичкој  документадији . На  овкм  објектима  нИсу  
дозвоЈLене  промене  у  хоризонталном  и  вертикалном  габариту . дозвоњава  се  
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појединачво  затварање  балкона  али  уз  израду  јединственог  пројекта  за  целу  вертикалу  
са  ДетаЂним  описом  примсњених  материјала. 

У  сдучају  потребе  за  заменом  неког  од  ових  објеката  (хаваријска  девастација  и  
др.) нови  објекти  се  граде  према  условима  који  су  дефинисаuu плаиом  за  ту  намену  у  
којој  се  објекат  налази, а  максимално  према  хоризонталном  и  вертикалном  габариту  
објекта  који  се  замењује, уколикоје  повоњније. 

дворишни  објекти, углавном  приземне  гараже, задржавају  се  без  промене  али  се  
могу  реконструисати  према  условима  датим  у  плану  (индекс  заузетости  парцеле, 

спратност, намена). 

Овај  режим  се  односи  и  на  запгтићени  објекат  у  доситејевој  улици  број  10. 

Објекат  се  у  свему  чува  према  условима  односно  мерама  залттите  uадлежног  Завода  за  
заплиту  споменика  културе, а  користи  се  за  мешовиту, пословну  или  стамбену  намену  
тако  да  се  не  наруше  споменичка  својства. Пословна  делатност  подразумева  
каицеларијско  пословање, делатности  кз  домена  културе, образовања, здравства, 
социјалне  заштнте  и  сл. тако  да  се  не  ремете  суседне  uамене. дозвоЈЂава  се  она  намена  
за  коју  није  потребно  радити  процену  утицаја  на  животну  средину. Обавезно  је  
решавање  потребе  за  паркирањем  на  ітарцели  корисника. 

У  склопу  запгтићене  околuне  културног  добра  у  доситејевој  улици  број  10, 

дефинисани  су  објекти  према  кататарској  подлози  који  се  задржавају, односно  
реконструипіу  у  датим  габарuтима  приземне  спратности. Потребно  је  тражити  услове  
надлежног  завода  за  заіптиту  споменика  културе  приликом  изградње  ових  објеката. 
Намена  може  да  буде  пословна  која  не  угрожава  суседно  становање  као  осаовну  
намену  (комерцијално  пословање, услуге, ординадије , канцеларије, unu y функцији  
намене  основног  објекта  као  помоћии  објекат  а  у  склалу  са  мидіњењем  наллежног  
завода). Не  могу  се  плааирати  делатности  као  што  су  аутосервис , аутоперноница, 
складитпта  и  сл. делатности  које  могу  да  угрозе  основну  и  намену  у  окружењу  буком, 

испарењима, прашином  непријатним  мuрисима  и  сл. 

Тkанирани  објекти  

На  графичком  приказу  су  дефннисане  зоне  изградње  за  плаиираие  објекте  
разлuчитих  намена. 3она  изградње  представ.ња  максимално  дозвоЈЂени  хоризонтални  
габарит  у  приземњу  који  не  може  битu већи  од  пролисаног  индекса  заузетости . Мимо  
овог  габарита  може  се  градити  други  објекат  на  парцели  ахо  је  то  у  складу  са  условuма  
дефинисаним  овuм  плаиом. Такође, могу  се  пројектовати  препусти  у  сладу  са  
одговарајућим  правилииком  н  дефuнисаuим  условuма. 

Уличии  прелусти  се  могу  градити  тако  да  најмање  l2ів  мора  остати  слободно  
целом  вuсином  уличног  простора  након  изградње  свих  nnauupauux обј  еката  (са  обе  
страие  улице). Обе  страие  улице  које  се  граде  морају  имати  равноправну  могућuост  
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изградње  препуста. У  улицама  Саве  Ћисалова, Карађорђевој  и  Радоја  домановића, на  
Дслу  КОЈИ  је  намењен  породичком  становапу, улични  препусти  се  не  плаиирају. На  
целом  простору  дворишни  препусти  се  могу  градити  према  правилнма  утврђеним  
важећим  правилником. 

Посебно  обликовање  је  планирано  на  јужном  углу  улица  Саве  Ђисалова  и  
Темеринске  и  на  делу  објекта  на  углу  улица  Кисачке  и  Косте  Шокице, где  се  планира  
грађевинска  линија  спрата, удалена  оД  регулационе  4 м  . Приземле  се  гради  до  
регулационе  линије, а  габарит  виших  етажа  дефинисан  је  грађевинским  линијаііа, 
одnосно  повучен  је  од  регулационе  што  је  приказано  ГрафичЕи . 

12.2. Правила  за  формнрање  грађевинских  парцела  

Планом  су  дефинисани  елементи  за  формирање  грађевинских  парцела  
површинајавне  намене  и  површина  осталих  наена. 

На  графичком  приказу  број  З  1Гјлан  регуладије  повріпина  јавие  намене, 
саобраћаја  и  нивеладије  са  парцеладијом , у  размери  1:1000, дати  су  елементи  
парцелације, односно  препарцелације  за  поврпічнејавне  намене. 

За  ловршине  осталих  намена  дефинисаuа  су  правила  парцелације  по  утврђеним  
наменама. Такође, на  rрафичком  приказу  број  3, дефинисаuе  су  обавезе  и  препоруке  за  
обједињавање  парцела  на  земјишту  које  се  плаuнра  за  површине  остале  намене  у  
складу  са  поврпгином, положајем  и  стањем  на  терену. 

Обавеза  припајајња  две  или  више  катастарскнх  парцела  утврђује  се  ради  
формирања  грађевинских  парцела  када  оне  својим  обликом, површином  или  ширином  
уличног  фронта  не  задоволавају  критеријуме  за  уређење  или  изградњу  планнраних  
садржаја. 

Оснм  обавезнот  обједињавања  које  је  дефинисано  на  графичком  приказу  могуће  
је  и  обједињавање  вuше  парцела  у  наменама  випіепородично  становање  средњих  
густина, општеградски  линијскн  центри  и  пословање, уколико  се  не  ремети  реализацнја  
суседне  намене  на  суседним  парцелама. 3а  остале  намене  важе  лравила  дефинисаuа  
планом. 

Све  постојеће  парцеле  које  немају  излаз  на  површину  јавне  намене  спајају  се  са  
суседним  тако  да  се  формирају  грађевннске  парцеле  које  морају  да  задоволе  параметре  
дефинисани  ллаuом, uaі o обједнњавања  пису  приказаиа  графички. 

Обавезно  се  врши  препарцелација  постојећих  катастарскuх  парцела, када  су  
неопходне  интервенције  ради  формирања  нових  реrулационuх  гпирина  улица. 

По  правилу, парцеле  у  средишту  блока  или  (баілте) и  парцеле  под  објектом  
(велика  дворилгга  са  више  објекат  на  парцели) без  uзлаза  најавну  површину  припајају  
се  суседној  парцелu која  има  излаз. 
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Толеранција  код  прописаних  вредности  за  формирање  парцеле  је  1О% за  све  

планираие  намене  ссм  за  вишепородичио  становање  спратности  П+2+Пк, односно  
парцела  не  може  бити  мања  од  450 ш2 осим  ахо  није  другачије  наведено  у  плану. 

12.3. Правила  уређења  и  правила  грађења  за  рсализацију  планираних  намена  

Лланом  су  утврђена  правила  уређења  и  правила  граЂења  за  објекте  јавне  намене  
и  за  објекте  осталих  намена. 

Сви  објекти  могу  имати  сутеренску  unu подрумску  етажу  тахо  да  ннвелета  пода  
код  објекатајавне  намене  н  пословног  простора  буде  највиме  20 см  изнад  коте  терена  а  
за  остале  највише  120 см  под  условом  да  се  денивелација  рсшава  унутар  објекта  и  да  се  
примењују  прописи  о  приступачвости . Прuликом  пројектовања  подземних  етажа  (за  
потребе  гаражирањаје  могуће  предвuдети  више  одједне  подземне  етаже) неопходно  је  
обезбедити  објекат  од  подземних  вода  уз  остале  грађевинске  прописе. Остали  услови  у  
вези  са  изградњом  подземних  етажа  су  прописави  поједuначио  по  наменама. 

Кровови  који  се  пројектују  на  објектuма  могу  бити  равни, коси, лучии  нли  
комбиноваии . Могућиост  примене  је  дефинисава  по  наменама. Нагиб  кровних  равни  се  
формира  под  углом  од  највише  300,  а  лук  код  лучних  кровова  може  бити  onucau око  
троугла  које  формнрају  косе  равни. Кров  се  поставња  са  назитком  у  складу  са  важећим  
релевантним  правилииком , али  нс  више  од  lб0см, а  волумен  uспод  крова  може  битu 

корисна  поврлина  намењена  заједничким  просторијама  unu стаиовању  исзњучиво  као  
једна  корисна  етажа. 

Поткровна  етажа  се  осветл.ава  поставзњањем  лежећих  кровних  прозора  или  бада. 

Уколико  се  ггројектују  баџе  за  осветзњавање  последње  етаже  оне  морају  бити  сведених, 

ненаметњивих  облика, пропорцијално  ускађена  са  фасадом  и  укупним  волуменом  
објекта. Базје  не  моrу  прелазити  грађевинску  линију  објекта  и  могу  заузимати  највише  
50% дужuне  фасаде. 

Уколико  се  пројектују  лучни  кровови  unu комбиновани  лучии  u коси  кровне  
баџе  на  делу  лучног  крова  моrу  се  пројектоватu као  појединачни  отвори, одuосно  не  
моrу  се  повезивати  тако  да  се  формира  пуна  етажа. 

Препустu на  објектима  су  дефииисаии  у  односу  на  шрииу  саобраћајнице  и  
намену  дуж  на.веденнх  саобраћанида. За  остале  локације  примењују  се  правила  из  
важећег  правилиика  који  регулипге  ову  обдаст. Препустu се  морају  завршити  са  
последњом  пуном  етажом  тако  да  на  поткровној  етажи  не  може  битu препуста. 

Колски  приступи  се  планирају  за  сваку  парцелу, према  Условима  за  грађење  
саобраћајних  гтоврЈлила . Тамо  где  постојu планирани  алтернативни  колски  пристуn, у  
залеђу  Темеринске  и  Кисачкс  улиде, може  се  са  главне  улице  плапнрати  пеіпачки  
прилаз, а  колски  искзњучиво  са  саобраћајне  површине  у  залеђу, сем  на  делу  гдеје  основ  
за  спровођење  Hnau генералне  регуладије, на  локалитету  уз  Темеринску  ујпјцу. 
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Колски  пасажи  кроз  објекат, уколико  се  планирају, морају  имати  димензије  
најмање  3,5 м  пјирине  и  4 м  Висине. 

Ка,ца  се  гараже  граде  испоД  парцеле, изван  габарита  објекта, неопходно  је  да  се  
изградња  нивеладионо  усклали  са  лостојећим  тереном  тако  да  нивелета  изнад  гараже  
буде  на  коти  која  није  виша  од  уличне, односно  да  се  уклапа  са  нивелетом  терна  у  
дворипном  делу. 

уз  улице  Темеринску  и  Кисачку  планира  се  повећана  висина  приземне  етаже  (до  
6,0 м) због  формирања  луксузног  пословног  простора. У  оквиру  волумена  приземња  
могућеје  пројектовати  галерију, али  се  не  могу  формирати  две  независне  етаже. 

Просечна  величина  стала  са  којом  је  рачунат  кападитет  је  60 м2  нето, а  најмања  
стамбена  јединица  може  да  буде  величине  26 м2. Hмајући  у  виду  да  је  обавезно  
приликом  пројектовања, обезбедити  паркирање  на  парцели  корисника  према  
дефинисаним  правилнма, површина  просечног  стаHа  може  бити  и  већа  за  конкретну  
локацију, јер  ј  регпавање  паркирања  nриоритетни  критеријум  приликом  nројектовања . 

Такође, просечuа  квадратура  стана  може  бити  мања  од  60 м2 нето, али  не  мања  
од  50 м2 на  оним  парцелама  на  којима  је  могуће  обезбедити  нотребаu број  паркинг  
места  и  услов  за  озелењавање  парцеле. 

12.3.1. Услови  за  изградњу  на  површинама  јавне  намене  

Плаиом  су  дефинисаиа  праила  уређења  u правила  грађења  за  предшколску  и  
здравствену  установу, уређену  јавну  површину, зеленило  са  дечнјим  игралиштем, и  
уређену  зелену  површину. 

Предшколска  установа  

У  средишту  блока  број  146 у  комплексу  површине  од  око  4200 м2  планира  се  
изградња  објекта  предшколске  установе, капацитета  око  200 деце  (8 м  објекта  по  
детету), која  је  утврђена  као  локалитет  у  мрежи  јавних  служби  у  плаиовима  ширег  
подручја. Могућа  је  фазна  реализација  комплекса  алн  тако  да  најмања  поврпгина  на  
којој  се  може  традити  објекат  буде  2000 м2( 10%). 

Предижолска  устаиова  плаuира  се  према  следећим  условима: 

- највећа  дозвоњена  спратност  је  П+1+Пк, прелоручује  се  да  објекат  буде  спратuости  
П+Пк, с  тим  да  се  поткровна  етажа  не  може  корпститu за  боравак  деце, 

- највећu индекс  заузетости  износи  25% у  односу  на  цео  комплекс, 

- у  случају  фазне  реализадије  комплекса  могуће  је  изградити  објекат  у  целостн, према  
потребном  капацитету  у  првој  фази, 

- назидак  износи  највнше  160 см, 
- обавезноје  ограђивање  комплекса, 



- обавезно  је  подизање  зеленнла  и  уређење  комллекса  према  наведеним  условима  за  
озелењавање . 

Ван  мреже  јавних  служби  могућа  је  изградња  објеката  ове  намене  на  осталом  
земњишту  према  условима  дефинисаиим  лланом  за  намену  пословања  у  породичном  
становању, а  у  складу  са  законским  нормативкма  за  ову  врсту  објеката. 

3дравствена  установа  

У  блоку  број  147, на  парцели  број  8853, повріпиие  око  630 м2  планира  се  објекат  
здравствене  стаuице. Према  дефинисаиој  зони  изградње  планира  се  изградња  објекта  
спратности  П+2+Пк  (кровје  кос, са  назитком  до  највише  160 см, нагиба  кровних  равнu 

до  30°, волумен  испод  крова  може  бити  корисна  површина  у  основној  намени). Објекат  
се  намењује  првенствено  амбулаитном  простору  и  управним  просторијама  дома  

здравла, односно  каuцелариј  ском  простору. 
Осим  за  потребе  дома  здрав.ња, објекат  се  може  наменити  различитим  јавним  

службама  (дечија, социјална  зајіггита, сигурна  кућа  и  сл, улравна  зграда  градских  
служби  и  све  оне  намене  којима  одговара  изградња  дефинисана  условима  из  плана) 
према  приоритету  који  ће  угврдитн  надлежни  оргаи  

Уређена  јавна  површина  

На  углу  улица  Косте  Шокице  и  Карађорђеве  изградњом  плаиираних  објеката  
формнраu је  неизграђен  јавни  гіростор, повріпиие  око  670 м2, који  ће  се  уредuти  
поплочавањем , садњом  дрвећа, пстав.њањем  урбаног  мобилијара  и  чесме. Простор  
треба  да  садржu дечuје  игралиште  и  простор  са  надстрешницом . 

3еленило  са  дечијим  игралиштем  

У  блоковима  бр. 145, 147 и  150, ллаиирани  су  урбави  џегтови , зелени  простори  
са  дечијим  игралишима  у  залеђу  интензивне  изградње  линијскнх  олштеградских  
центара, површине  од  око  250 до  1000 м2. Акценат  озелењавањаје  на  подизању  високог  
зеленила  тако  да  око  70% поврпјние  буде  под  крошњама. Hnauupa се  поставлање  
урбаиог  мобилијара  н  чесмu, али  са  мнuuмазшим  поплочавањем  како  би  зеленило  бнло  
заступњено  у  највећем  проценту. 

Уређена  зелена  површина  

Блокови  бр.  156 н  157, повезани  пеіпачком  пасарелом  изнад  Ујјнце  Радоја  
домаиовиа, nредстав.њају  значајну  зелену  повріпину  између  пруге  н  стамбених  
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објеката  са  јужне  стране  и  пословних  садржаја  у  блоковима  бр. 1516 и  155. Могуће  је  
традити  објекте  намењене  угоститењству  изван  зоне  запттите  пруге. планирају  се  
приземни  објекти  максималних  димензија  8xl0 rn, укњучујућл  и  отворену  терасу  тј . 

поплочани  плато  у  функцији  објекта, али  не  випје  од  5% укупне  површине  блока  
(укулно  до  350 м2  бруто  изграђене  поврwине), приземне  спратности, без  корисне  
површине  у  волумену  крова. Моrуће  је  поставити  поплочане  платое  у  овиру  којих  се  
обавезно  подиже  високо  зеленило . Посебну  пажњу  је  потребно  посветити  обликовању  
ових  објеката  како  би  се  уклопили  у  амбијент  тахо  да  се  примени  непретенциозна  
архитектура, једноставнот  савременог  израза. На  овом  потезу  је  моrуће  поставити  
фонтану  која  би  допринела  амбијенту  простора  који  пробијањем  Улице  Косте  јnокице  
добија  карахтер  интензивне  rрадске  саобраћајнице  уз  пословне  и  стамбене  објекте. 

12.3.2. Услови  за  изградњу  на  површинама  осталих  намена  

Дефинишу  се  режими  изградње  и  услови  за  изградњу  по  наменама, а  на  
графичком  приказу  број  3 дефинисаиа  је  обавеза  обједињавања  парцела  на  земњиппу  
остале  намене. 

Породично  становање  

Објекти  моrу  бити  слободностојећи  или  двојни. У  улицама  Саве  Ђисалова  и  
Карађорђевој  објекти  се  поставњају  на  регулациону  линију  а  у  Улици  Бранка  
Радuчевића  на  5 м  удалени  од  ње. У  улици  Радоја  Домаловића  објекти  се  поставњају  
или  на  регулациону  линију  или  на  највише  5м  од  ње. Доградња  н  надотрадња  као  и  
изтрадња  другог  и  помоћиог  објекта  је  моrућа  на  објектима  који  су  поставњени  
другачије . Осим  основне  намене  становања  мотућеје  пословање  према  датим  условима. 

За  формирање  грађевинских  парцела  утврђују  се  следећа  правила: 

- постојеће  парцеле  се  по  правилу  задржавају, могу  се  делити  или  укрупњавати  према  
планом  дефинисаиим  параметрима, 

- ахо  се  градн  нови  објекат  обавезно  је  о6једињавање  бапітенске  парцеле  са  уличном, а  
није  обавезно  ахо  се  објекат  дограђује  или  реконструише , 

- минимална  повргпина  нове  парцеле  је  300 іп2, 400 за  двојне  (2х200), 

- махсимална  површинаје  1000 м2, сем  оних  које  настају  спајањем  са  парцелом  баnіте, 
минимална  ширина  фронтаје  12 за  слободпостојеће  објекте  а, за  двојне 2х8 м  (16 
м). 

Кадаје  стамбени  објекат  изграђен  на  парцели  која, по  свом  облику  и  површпни, 

одступа  од  планираuе  нлн  је  индекс  заузетостн  је  већи  од  дозвоњеног  прихватиће  се  
фаістичко  стање  на  терену  с  тим  да  парцела  не  може  бнти  мања  од  200 м2  и  да  се  тиме  
не  угрожавају  јавне  rрадске  функције  (изградња  саобраhајне  и  комуналие  
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инфраструктуре , објеката  јавне  намене  и  сл.). Код  оваквих  објета  није  дозволено  
повећање  хоризонталног  табарита  а  могућа  је  надоградња  до  плаиом  предвиђене  
спратности . Уколико  је  постојећа  парцела  мања  од  200 м2  није  могуће  мењати  ни  
хоризонтални  ни  вертикални  габарит  постојећег  објекта  а  у  случају  изградње  новог  
највећа  површина  за  изградњује  површина  постојећег  главног  објеіпа, према  подацима  
наддежпе  институције . 

3а  изградњу  објеката  угврђује  се  следеће: 
- лрепоручује  се  традиционаиа  изградња  објеката  спратности  П+ГІх  (без  вазитка) 
- максимална  спратност  је  до  П+ 1+Пк, са  назитком  до  1,6 м, 

- укулна  изграђена  површина  се  ограuичава  на  480 м2  бруго, 

- за  парцеле  до  300 м2  иидекс  заузетости  (ИЗ) је  до  75%, али  не  више  од  120 м2  бруто  
површине  објекта  у  основи, 

- на  парцелама  које  су  мање  оД  300 пі2, а  објекти  заузимају  више  од  120 м2  у  основи  
бруто  могу  се  надзиђивати  до  плаuом  лрописаие  спратности  а  не  могу  повећавати  
постојећу  заузетост  

- за  парцеле  преко  300 м2  индекс  заузетостнје  до  40%, 

- плаиира  се  највніпеједаи  стамбени  објекат  на  парцелu, 

- други  објекат  може  бити  пословни  или  помоћии  којн  може  да  се  гради  до  дозволеног  
индекса  заузетости , приземне  спратности, 

- плапира  се  највише  два  стаnа  у  објекту, 
- на  парцелама  већим  од  400 м2 се  дозволава  4 стаuа  у  објекту  под  условм  да  се  

обезбеди  паркирање  на  парцели  према  правидкма  утврђеним  овнм  плаиом, 

- ахо  се  на  парцели  реализује  и  пословање  дозвојава  сеједаn стаn у  објекту, 

- могуће  је  да  део  објекта  или  цео  објекат  буде  намењен  nословању  чије  делатиости  могу  
да  се  реализују  исклучиво  ако  су  у  складу  са  комуналним  и  другим  проnисима  који  
регулиму  зттттиту  жнвотне  средине  (првенствено  намењено  делатностима  које  не  
угрожавају  становање: услуге  најширег  спектра  делатности , каnцеларијски  простор, 
здравствена  заштнта, култура  и  образовање  у  приватном  власништву, трговина  на  мало, 

паковање  робе, без  расутих  снровина, без  складипіта; угоститеЈЂскн , туристички , 

смеілтајни  објекат  и  сд.), 

- исклучиво  увутар  објекта  могуће  је  реалuзовати  пословне  просторије  за  оне  заuатске  
делатности  које  производе  гасове  отпадне  воде, буху, вибрације  или  друга  могућа  
штетна  дејства  на  стаиовање  (радионџе  за  столарске, браварске, аугомехаиичарске , 

заваривачке  и  ковачке  радове, бојење, nескарење, nаховање, и  сл.) под  условом  да  се  
пггетна  деј  ства  аіісорбују  унутар  обј  екта, 
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не  могу  се  реализовати : отворене, самоуслужне  аутоперионице , технкчхи  преглед  
возила  и  сличие  сервисне  радионице  са  технологијом  која  подразумева  рад  на  
отвореном, 

обавезно  је  обезбедити  паркирање  на  парцели  за  све  кориснике  (lстан, 1 пм. илн  1 

пословнајединица  1 лм. или  70 м2  бруто  lпм), 

плаиира  сеједан  колски  пристул  парцели, 

планирају  се  коси  кровови, у  складу  са  традиционалним , са  нагибом  кровних  равни  До  
300, може  е  пројектовати  раван  кров  уз  посебну  пажњу  у  обликовању  у  односу  на  
окружење. 

Породично  и  вишегіородично  становање  мањих  густина  (до  П+1+Пк) 

3а  породично  стаиовање  у  овој  намени  важе  претходно  дефинисали  услови  за  
породично  становање . 

За  вишепородично  стаиовање  примењују  се  паведени  услови. 

За  формирање  грађевинских  парцела  утврђују  се  следећа  правила: 

nостојеће  парцеле  се  по  правилу  задржавају, могу  се  делuти  или  укрунњавати  према  
планом  дефинисаиим  параметрима, 

- обједињују  се  уличuа  и  баІптенска  парцела, 

- најмања  величина  парцелеје  600 м2, 

- минимални  фронтје  15 гп, 
- максималиа  површинаје  1000 п , сем  оних  које  настају  спајањем  са  парцелом  баште. 

За  изградњу  објеката  утврђује  се  следеће: 

- новu објекти  се  поставлају  по  правилу  на  регулациону  линију  или  на  највише 5 м  
од  ње  у  зависности  од  позиције  објеката  у  окружењу . 

- индексзаузетости  једо 4О%, 

- за  парцеле  nреко l000 м2  индекс  заузетости  се  рачуна  као  даје  парцела  1000 м2, 

- бруто  развијена  површина  објекта  може  бити  највише  до  1000 м2, 

- просечна  величина  стаиаје  најмање  60 м2  нето, а  најмања  26 ш2, 

- највећи  број  стамбенихјединицаје  12 ахо  је  обезбеђен  доволаи  број  паркинг  места, 
- може  се  градити  само  једаu главни  објекат  на  парцели, 

- обавезно  је  обезбедити  паркирање  на  nарцели  (lстаи!1 лм. или  1 пословна  јединица  1 

nм. илп  70 м2  бруто  lнм), 

- могућаје  изrрадња  подземне  гараже, 
објекат  може  бити  намењен  стаuовању  или  пословању  или  се  ове  намене  могу  
комбиновати , 
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- уколико  се  на  парцели  гради  објекат  намењен  исклучиво  пословању  за  изтрадњу, као  и  
за  одређивање  намене  и  делатиости  лримењују  се  услови  дефинисали  у  делу: Услови  
за  породично  становање  до  П+1+Пк  

- могућаје  изградња  гаража  призем.ве  спратносги  до  дозволеног  индекса  заузетости . 

Вишепородично  становања  средњнх  густина  (Л+2+Пк  до  П+З+Hк) 

Објекти  се  првенствено  намењују  стаиовању  а  пословање  није  обавезно , мада  је  
могуће, тахо  да  и  приземва  етажа  може  біпи  намењена  стаиовању. 

Објекти  се  граде  у  оквиру  дефинисаuе  зоне  изградње  у  ск.паду  са  прописаним  
индексом  заузетости . 

Минимална  поврјпина  парцеле  је  600 mZ. 

За  изградњу  објеката  спратности  П+2+Hк  могуће  мања  парцела  али  не  мања  од  
450 м2  (број  стамбених  и/или  пословнихједuница  мора  бити  у  складу  са  расположивим  
простором  за  паркирање : 1 станll пм. илл  1 nословна  јединида  1 пм. или  70 пі2  бруто  
lпм), односно  ако  то  није  могуће  збот  облика  парцеле  или  др. неопходио  је  
обједињавњем  обезбедuти  оптималну  површину  за  реализацију . 

На  целом  простору  у  обухвату  плаиа, где  се  плаиира  изградња  објеката  
спратности  П+2+ГІк, уколнко  је  постојећа, односно  парцела  која  се  формира  обавезним  
обједињавањем  површuне  најмање  1000 м2 (уз  одступање  од  10%), мотуће  је  градити  
објекте  спратности  П+3+Пк  уз  испуњење  свих  осталих  услова  везаиих  за  паркирање  и  
озелењавање . Тахође, у  овој  намени, објекти  спратности  П+З+Пк  се  могу  градитн  ако  
се  спајањем  парцела  за  које  није  прописаио  обавезно  обједињавање  формира  парцела  
прописаие  повріпине. Поменуге  мотућпосги  су  назначене  на  графнчком  приказу. 

Објекат  се  гради  у  оквиру  дефинисане  зоне  изградње  на  графичхом  приказу  
број  2: Нлаи  намене  земњишта, регулације  и  нивелације  са  режимима  изградње  
објеката . 

Миннмални  фроuт  12 м  у  непрекчнугом  низу  (најмање  З  објекта), у  прекинутом  
15 м. 

иидекс  заузетости  је  до  50%, за  угаоне  објекте  до  70% али  не  више  него  што  је  
дефинисана  зона  изградње  на  графичхом  прказу. 

Према  намени  породuчног  становања  бочно  у  низу, и  породичног  и  
вишепородичиог  малих  густииа, могу  се  nројектовати  само  високоларапетни  прозори. 

Приземве  тараже  се  могу  традити  тако  да  заузимају  највише  З0% слободног  дела  
парцеле, неугожавајући  озелењени  део. 

Слратност  је  означена  бројем  nyuux етажа, али  простор  у  волумену  крова  може  
бити  једна  независна  етажа  укозгико  постоје  nросторне  могућиости . 

Кровна  конструкција  се  поставла  на  последњу  пуну  етажу, са  назитком  
ма.ксимаuе  вискве  1 60 сгп, односно  према  важећем  релевантном  правнлнику. 
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Могуће  је  пројектовати  лучие  кровове  или  лучне  у  комбинацији  са  косим  тако  да  
је  лук  у  пресеку  кровне  конструкције  може  бити  описан  око  троугла  који  фомирају  
кровне  равни  нагиба  ЗО°. 

Могуће  је  пројектовати  повучену  завршну  етажу  са  равним  или  плитким  кровом  
(до  15°) чији  се  габарп  повлачи  у  односу  на  основни  за  1 ,5м. 

Уколико  се  пројектује  раван  препоручује  се  поставњање  кровног  врта,а  кровну  
конструкцију  прилагодити  овој  могућиости . 

Волумен  испод  крова  се  може  користити  за  становање  и  заједничке  просторије  
као  искњучивоједна  независна  етажа. 

Најмања  величина  стамбенејединицеје  26 м2. 

Број  стамбених  јединица  се  усклађује  са  бројем  расположивлх  паркинг  места  
(lстан, 1 пм. или  lпословнајединица  1 пм. или  70 м2  бруто  lпм). 

У  приземњу  објеката  са  дворишне  страле  могуће  је  пројектовати  гараже  за  
смештај  возuла. 

Пожсњно  је  да  се  20% неизграђеног  деда  парцеле  (до  1О% целе  парцеле) намени  
озелењавању  и  да  се  на  том  делу  се  не  гради  подзсмна  гаража. 

У  том  случају  се  подземне  гараже  се  могу  традити  испод  највише  90% 

површине  парцеле  како  би  20% слободног  дела  могло  битн  озелењено . 

Уколико  постоји  потреба  да  се  гаража  гради  испод  целе  парцеле  обавезно  је  
оставити  lм  до  граиице  суседне  парцеле  дуж  најмање  једне  међе, ван  габарита  објекта, 
за  садњу  пузавица  и  осталог  растиња  које  се  може  прилагодити  простору  намењеном  за  
садњу. 

део  објекта, unu објекат  у  целинu може  бити  намењен  пословању. 

Плавирају  се  квартарне  u терцијарне  делатностu које  не  угрожавају  становање . 

Не  могу  се  традитu пословне  просторије  за  оне  занатске  делатности  које  
производе  гасове, отпадне  воде,  буку, вибрадије  или  друга  могућа  штетна  дејства  на  
сталовање  (јадионице  за  столарске, браварске, аутомеханичарске , заварuвачке  и  
ковачхе  радове, за  ливење, бјење, паковање, аутоматизоваие  перионице  и  сл.). 

Општеградски  и  линијски  центри  (јј+З+Пк  До  П+4+Пк) 

Пожењно  је  да  се  у  овој  зони  граде  објектu са  претежно  ванстамбеном  наменом, 

са  садржајнма  централних  функцнја,  али  се  условњава  пословање  у  прuземњу  објекта, 
на  целој  етажи, Приземње  може  делом  битu намењено  техничхим  и  заједнuчкuм  
просториј  ама. 

По  лравилиу  дубuна  габарита  је  10-14 гп  сем  уз  Темеринску  улицу  где  је  
дозво.Јњена  дубина  габарита  16 м. Објекти  се  граде  у  оквuру  дефинисаuе  зоне  изградње  
према  индексу  заузетости . 
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Уз  улице  Темеринску  и  Кисачку  планира  се  повећаuа  висина  приземне  етаже  (до  
6,0 м) због  формирања  луксузнот  пословног  простора. У  оквиру  волумена  приземла  
могућеје  пројектовати  галерију, али  се  не  могу  формирати  две  независне  етаже. 

За  реализадију  плаиираиих  саобраhајuица  у  залеђу  Темеринске  улице  неопход$о  
је  утврдити  право  службености  пролаза  (на  парцелама  бр.  8435/1, 8430/1, и  8876 КО  
Нови  Сад  І), на  деловима  парцела  преко  којих  се  пристутјајавној  повртпкви. За  пристул  
јавној  саобраhајници, у  приземлу  Нових  објеката  задржавају  се  реадизовали  пасажи  у  
постојећим  димензијама, а  пешачхи  пасаж, кроз  лланираии  објекат  на  парцелu број  
8876 је  минималне  пгирине  2,5м. 

Минимална  површина  парцеле  за  изградњу  је  600 м2. 

Минималии  фронт  15 м. 

Индекс  заузетости  је  до  50 %, за  угаоне  објекте  до  70% али  не  више  него  што  је  
дефинисаuа  зона  изrрадње  на  трафичком  пркаву. 

Према  намени  породичног  становања  и  гтородичлог  и  вншепородичиог  малих  
тустина  бочко  у  низу, могу  се  пројектовати  само  Високопарапетни  прозори  (ово  
правило  важи  и  када  намене  делн  саобраliајница). 

Спратност  је  означена  бројем  шvпемних  етажа, а  простор  у  волумеку  крова  
може  бити  исклучиво  једна  независиа  етажа. 

Кровови  су  косн, нагнба  кровних  равни  до  300. 

Кровна  конструкција  се  поставла  на  последњу  пуиу  етажу, са  назuтком  
максимане  висине  160 см, односно  према  важећем  релевантном  правилнuку. 

Могуће  је  пројектовати  лучне  кровове  unu лучие  у  комбинацијн  са  косим  тако  да  
је  лук  у  пресеку  кровне  констругсције  може  бити  опuсаu око  троугла  који  фомирају  
кровне  равни  нагиба  300.  

Могуће  је  пројектовати  повучену  завршлу  етажу  са  равннм  unu плитким  кровом  
(до  15°) чији  се  табарит  повлачи  у  односу  на  основни  за  1,5м. 

Уколнко  се  пројектује  раваи  препоручује  се  поставлање  кровног  врта,а  кровну  
конструкцију  nрилагодитu овој  могућвости . 

Волумен  испод  крова  се  може  користитн  за  стаuовање  и  заједничке  просторије  
као  нсклучиво  једна  незавнсна  етажа. 

Врој  стамбеннх  јединкца  се  усклађује  са  бројем  расположивих  паркннг  места  
(lстаu, 1 пм. unu lпословнајединица  1 пм. или  70 пі2  бруто  lлм). 

Обавезна  је  изградња  подземне  гараже  са  отвореним  паркинг  местима  које  се  
моrу  градити  испод  целе  парцеле  уколико  је  потребно  за  задоволење  норматива  за  
паркирање. 

Обавезно  је  20% слободне  површине  парцеле  уредити  као  озелењени  простор, 
најмање  партерним  зеленилом  и  поставком  жардињера  уколuко  се  гаража  грали  испод  
целе  парцеле  па  садња  високог  дрвећа  ннје  могућа. 
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Уколико  се  гради  гаража  испоД  целе  парцеле  обавезно  оставити  lм  До  гралице  
суседне  парделе  дуж  најмале  једне  међе, вал  габарита  објекта, за  садњу  пузавица  и  
осталог  растиња  које  се  може  прилагодити  лростору  намењеном  за  садњу. 

Обавезно  је  пословање  у  целој  приземној  етажи  објекта  а  могу  се  пројектоватн  
техничке  и  заједничке  просторије. 

Пословање  северно  од  Улице  Косте  Шокице  

У  блоковима  бр.  1516 и  155 намењеним  пословању, спратности  П+4(5 повучена  
етажа) планира  се  исклучиво  пословање, (може  један  стан  за  домара  по  комплексу  до  
100 м2  бруто). Пословање  подразумева  делатности  из  терцијарног  сектора  односно  
каицеларијско  пословање  прилагођено  савременим  захтевима  ( паметне  зграде, 

енергетски  ефикасне), трговина  (без  расутих  терета  и  отворених  складитпта), услужно  
занатство , објекти  образовања  културе  и  мултuфункционалнн  објекти  и  сл. 

У  блоку  број  155, на  површини  од  око  0,36 ha, плаuира  се  гаража  у  комбuнацији  
са  пословном  наменом  али  тако  да  се, осим  задовоњења  потреба  за  паркирање  према  
нормативима  за  пословну  намену, плаиира  комерцијална  гаража  са  најмање  400 места. 

Број  подземних  етажа  се  не  ограиичава  а  број  надземнuх  етажа  се  уклала  у  стандардну  
висину  објекта  пословања  спратности  П+4(5 повучена). У  ову  висину  оквирно  је  
могуће  смсстuти  8 надземних  етажа  намењених  гаражирању . саобраlіајни  пристутти  се  
планирају  са  Улнце  Косте  Шокице  и  режијске  саобраlіајнице  уз  пругу. 

Такође, могуће  је  градити  спратне  гараже  са  оним  бројем  надземнuх  етажа  који  
се  ухлапа  у  стандардну  спратну  висину  спратuостu П+4(5). Са  око  8 надземних  и  
подземннх  по  потреби  могуће  је  градити  гараже  капацитета  од  око  400-700 места. 

Гаража  која  је  намењена  за  комерцијално  коришћење  може  битu независал  
објекат  или  део  објекта  намењеног  пословању  уколико  је  задоволена  потреба  за  
паркирањем  основне  намене. 

Препоручује  се  да  се  обједине  све  парцеле  у  блоковима  бр.  1516 и  155 Нли  да  се  
реалнзују  у  највише  две  целине  у  блоку  број  1516 или  три  у  блоку  број  155. 

У  случају  изградње  на  појединашим  парцелама  најмања  поврпіина  парцеле  је  
1 500 м2, а  формирају  се  према  дефннисаuим  обавезним  и  препорученим  
обј  едињавањима. 

Индекс  заузетости  је  до  50% с  тим  да  25% парцеле  мора  бити  озелењено  према  
условима  за  уређење  зелених  површина. 

Паркирање  се  решава  на  парцели, у  подземним  етажама  и  на  слободном  делу  
парцеле, у  складу  са  потребиим  бројем  места  који  се  одређује  у  складу  са  нормативима  
дефиннсалим  у  подтачки  12.5.1. ,,Услови  за  граење  саобраћајних  површина  у  
зависности  од  намене  објекта. 
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С  обзиром  на  позицију  на  укрштању  значајних  граДских  саобраliајница, Уліше  
Косте  Шокице  са  Кисачком  и  Темерииском  улицом, за  блокове  бр.  1516 и155 се  
лрепоручује  расписивање  архитектонско -урбанистичког  конкурса. Уколико  се  конкурс  
реализује  нахон  њега  је  потребно  израдити  урбанистички  пројекат. Такође, ако  се  
пословање  реализује  појединачно  по  комплексима  условњава  се  израда  урбанистичког  
пројекта  за  парцеле  веће  од  2000 м2. 

Имајући  у  виду  радикаллу  трансформацију  простора, северно  од  Улице  Косте  
Шокице  конкурсом  би  требало  обухватити  сва  четири  блока  који  се  непосредно  
наслањају  на  пругу  ( блокови  6р.  1516, 157, 156, 155) како  бн  се  сагледао  читав  потез  
од  Темеринске  до  Кисачке  улице. Такође, конкурс  је  могуће  радити  поједнначно  за  
сваки  блок  ( бдокови  бр.  1516 и  155) након  чега  се  условњава  израда  урбаиистичког  
пројекта. 

12.4. Поссбна  правила  за  изградњу  по  блоковима  

У  посебним  правилима  се  наводе  само  изузецн, а  сва  остала  правила  се  
примењују  како  су  наведена  у  пододењцима  12.1, 12.2. и  12.3. 

Блок  број  144 

3а  парцелу  која  чини  овај  блок  и  настаје  обједињавањем  парцела  бр. 8923, 8924, 

8925 ИЗ  је  до  100 % с  обзиром  на  спецuфичност  положаја  и  облика  парцеле, а  у  складу  
са  фуикционалним  захтевима  садржаја. Препоручује  се  да  цео  објекат  буде  пословне  
намене, иначе  важе  правилаза  дату  намену. Колски  прилаз  се  планира  uз  Улице  
Карађорђеве. 3а  потребе  реілавања  паркирања  важе  правида  дата  плаиом, па  је  
неопходно  пројектовати  две  сутеренске  етаже  подземне  гараже  са  отвореннм  паркинг  
местима. Препоручује  се  планирање  лифтова  због  максималног  искоришћења  
расположивог  простора. 

Блок  број  146 

На  парцели  број  8888 се  лланира  изгралња  објејпа  спратности  П+2+Гјк  са  највише  
8 станова  уколико  се  обезбеди  одговарајући  број  паркинг  места. 

Блок  број  147 

На  парцелн  број  8860 у  Удицн  Саве  Ђисалова  21 прихвата  се  изведен  
вишепородични  објекат  са  три  локала  и  шест  станова, спратности  која  се  наводи  у  
мишњењу  о  условима  за  накнадно  издавање  грађевивске  дозволе  Су+П+1+Hк+Тав, 
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према  издатим  условима. Не  дозво.њава  се  уситњавање  станова  ни  локала  а  nодстиче  се  
укрулњавање. На  парцели  се  не  дозво.њава  било  каква  нова  изградња. 
За  парцелу  која  настаје  обједињавањем  парцела  бр. 8849/1, 8849/2, 8849/3, 8849/4 ИЗ  је  
до  75 %. 

Блокброј  150 

На  парцели  број  441 1 у  Улици  Радоја  домаповиhа  планира  се  објекат  
максималне  спратности  П+1+Пк, како  би  се  ускладио  са  постојећчм  објектима  у  
непосредном  окружењу. Остала  правила  се  примењују  у  складу  са  дефинисаиом  
наменом. 

На  парцели  4416 могуће  је  градити  планирани . објекат  спратности  П+2+Пк  са  
највише  8 стапова  на  парцели  уколико  се  обебеди  дово.њан  број  паркинг  места, а  
могућеје  да  се  парцела  обједини  са  суседнкм  парцелама  са  источне  страnс  па  спратност  
може  да  буде  П+З+Пк. 

Парцела  број  4406 задржава  постојећu фронт  који  износи  око  10,5 м. 
На  парцелама  бр.  4433 и  4432 дефинисаиаје  зона  изградње  и  спратност  П+1+Њ. 

Граде  се  два  објскта, уз  улице  Јовака  Цвијића  и  Карађорђеву , тако  да  се  изградњом  
ублажи  волуметријски  несклад  са  објектима  у  непосредном  окружењу. 

Блок  број  151а  

За  парцелу  број  4358 је  индекс  заузстостије  до  75 %. 

Блок  број  152 

0д  парцела  бр. 4326 и  4327 ће  се  након  обједињавања  и  издвајања  површине  за  
улuцу  формираће  се  парцела  површине  око  442 м2  на  којој  се  реализује  плаuираnа  
намена  према  условима  датим  у  плалу. 

Блок  број  153 

Од  парцела  бр.  4275 и  4276 ће  се  након  обједнњавања  и  издвајања  површине  за  
улицу  формираће  се  парцела  површине  око  448 м2  на  којој  се  реализује  планирана  
намена  према  условuма  датим  у  плану. 
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Блок  број  154 

Прилнком  изтрадње  објекта  на  парцели  број  8419/1, уколихо  се  реализује  
независно , неопходио  је  у  дворипјиом  делу, уз  међу  парцеле  број  8417 пројектовати  
светларник  кахо  је  означено  на  графичком  приказу. 

12.5. Специфични  услови  за  појединачне  локалитете  

На  простору  који  је  обухваhен  ллалом  налазе  се  локалитети  (обележени  на  
графилим  приказима) чија  су  правила  уређења  и  правила  грађења  дата  кроз  Плаи  
генералие  регулације, као  и  локалитет  за  који  су  правила  грађења  дефииисана  Гіланом  
генералне  регулације  а  намена  је  дефинисана  плаnом  детањне  регулацuје. Ова  решења  
су  дефннисаuа  на  графичјом  приказу, а  спроводе  се  према  условима  који  су  утврђени  
за  спровођење  плана. 

12.6. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

12.6.1. Услови  за  грађење  саобраћајних  површина  

Правила  уређења  и  правила  грађења  друмске  саобраhајне  мреже  

За  изградњу  новuх  и  реконсухцију  постојећих  саобраћајних  новршина  
обавезноје  поштовање  одредбн, односно  важеће  законске  регулативе  а  нарочито : 

- Закона  о  путевима  ( Службени  гласник  РС , бр. 41/18 и  95/18-др.закон), 

- Закона  о  безбедностн  саобраћаја  на  путевима  ( Службеви  гласник  РС , бр.  41/09, 

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

др. захон  и  87/1 8), 

- Закона  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС,,, бр.  111/09,20/15, 87/18-

др.захон, 87/18 и  87/18-др.закон), и  осталим  прописима  који  perynunіy ову  
област, 

- Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраhаја  морају  да  
ислуњавају  путни  објектu и  други  елементu јавног  пуга  ( Сдужбени  гласннк  
РС , број  50/11), 

- Правилника  о  техничкнм  стандардима  плаnирања, пројектовања  и  нзградв.е  
објеката, којuма  се  осигурава  несметаuо  кретање  и  гіриступ  особама  са  
иивалидитетом , децн  и  старим  особама  ( Службеки  гласних  РС ј, број  22/15), 

- Правилнuка  о  технuчким  захтевима  за  заіптиту  гаража  за  путничке  аутомобиле  
од  пожара  и  експлозије  ( Службени  лuст  СЦГ , број  З  1/05). 
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На  сабирним  и  пристулним  улицама  могуће  је  ттримепити  конструктивна  
редіења  за  смиривање  саобраiiаја  применом  важећих  стаидарда, односно  ЅRPЅ  U.c1. 
280-285, а  у  складу  са  чл. 161 - І6З. 3ахона  о  безбеддостu саобраhаја  на  путевима, иахо  
То  у  графичком  прилогу  број  З  План  саобраhаја, регулације  н  дивеладије  са  режимима  
изградње  објеката  у  Р  1:1000 није  приказаио. 

На  прелазима  бициклистичке  стазс  преко  коловоза  нивелационо  решење  мора  
бити  такво  да  бициклнстичка  стаза  буде  увек  у  континуитету  и  у  исТом  нивоу  без  
ивичњака. 

На  гтрелазу  тротоара  лреко  коловоза  (минималuе  нјирине  3  тп) и  дуж  тротоара  
извршити  типско  партерно  уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким  
стаидардима  нланирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  
несметано  кретање  и  присм  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама, и  у  
складу  са  важећuм  стандардима,  односно  примењује  се  ЅRPЅ  U.А9.202 који  се  односи  
на  несметано  кретање  инвалида. 

Тротоаре  израђивати  од  монтажних  бетонскuх  елемената  или  плоча  који  могу  
бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  
саобраhајних  ловршина. Поред  обликовног  и  визуелиог  ефекта, то  има  практичну  сврху  
код  изградње  и  реконструхције  комуналних  водова  (инсталација). Коловоз  и  
бициклистичке  стазе  завршио  обрађивати  асфалтним  застором. 

Најмања  ширина  коловоза  којаје  путаиом  деталне  регулације  лредвиђенаје  5 м. 
Уже  су  само  понеке  унугарблоковске  саобраћајнице  које  су  минималне  ширине  З  м. 

Радијуси  кривина  на  укрштању  саобраhајница  су  минимално  6 м, осим  
унутарблоковских  саобраhајница  где  могу  износити  и  З  тп. На  саобраhајннцама  где  
саобраhају  возилајавдог  превоза  путника  радијуси  кривина  треба  да  су  намање  8 м. 

Тротоари  су  минималне  ширине  2,0 и  Бицикистwже  стазе  су  минималне  піирине  
2,0 м. 

Услови  и  начин  обезбеђивања  приступа  парцели  

Свака  новоформира uа  грађевинска  парцела  мора  имати  прикњучак  на  јавну  
саобраhајну  површину  чак  и  у  случају  да  он  није  назначен  у  графичком  приказу. 
Уколuко  је  тај  приступ  колски  и  намењен  путнuчким  аугомобилчма, он  не  може  бити  
ужн  од  3,5 гп, нитu шири  од  б  м  осuм  у  случју  појединих  објеката  у  Кисачкој  и  
Темеринској  улици. У  овом  случају  је  колски  nриклучак  је  омогућен  преко  лланнраних  
јавних  прилаза  у  залеђу  објеката, па  се  у  том  смисл  не  дозволава  изградња  пасажа  
кроз  те  објекте, већ  се  плалирају  јавни  колско-летлачхи  прилази  до  гаражних  и  nаркннг  
поврпіuна  на  парцелама, чиме  се  повећава  безбедност  и  калацитет  дуж  nримарне  
саобраhајне  мреже  тј . Кисачке  и  Темеринске  улице. 36ог  тога, неолходно  је  реалнзовати  
јавни  пролаз  који  је  услов  за  изградњу  плаuираних  објеката.. 
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Једна  грађевинска  парцела  намењена  пословању, опшіеградсккм  ливијским  
центрима  или  вишепородичном  ставовању  може  имати  максимално  2 колска  приступа  
прсма  истој  саобраhајној  површини  (улици) и  то  на  међусобном  растојању  од  најмање  5 

м. У  случају  да  грађевинска  парцела  има  приступ  на  две  различите  саобраhајне  
поврінине  (улице), колски  пристул  се  по  nравилу  даје  на  ону  саобраhајну  поврпіину  
(улицу) којаје  мањег  ранга. 

Грађевинска  парцела  која  је  намењена  породичном  стаиовању  може  имати  
максимално  1 колски  приступ  no парцели  изузев  ако  има  излаз  на  две  уnице. 

Ширина  приватиог  пролаза  за  парцеле  које  немају  диреіпаи  приступ  јавној  
саобраћајној  површини  не  може  бити  мања  од  2,50 т. Објекти  у  пословнuм  зонама  
морају  обезбедити  противпожарни  пут  око  објеката, који  не  може  бити  ути  од  3,5 т, за  
једносмерну  комуникацију , односно  б  ів  за  двосмерно  кретање  возила. Висина  пролаза  
мора  бити  минималио  4т. 

На  прела.зу  колског  прилаза  парцелама  преко  тротоара, односно  бициклистичке  
стазе, нивелационо  решење  колског  прилаза  мора  бити  такво  да  су  тротоар  и  
бициклистичка  стаза  у  контииуитету  н  увек  у  истом  нивоу. Овакво  решење  треба  
применити  ради  указивања  на  приоритетно  кретање  пешака  и  бицикnuста, у  односу  на  
возила  која  се  крећу  колским  прилазом. У  оквиру  партерног  уређења  тротоара  
потребноје  бојама, материјаnом  u cn. y истом  нивоу  или  благој  денивелацијн  uздвојити  
или  означити  колски  пролаз  испред  пасажа  

Паркирање  н  гаражирање  возила  

Приликом  нове  изградње  за  паркирање  возuла  за  сопствене  потребе, власници  
породичиих  н  стамбених  објеката  свих  врста  по  правилу  обезбеђују  простор  на  
сопственој  грађевинској  парцели, извап  јавне  саобраћајне  површине, и  то  - једно  
паркuнг  unu гаражно  место  наједан  стаu. 

3а  паркирање  возила  за  сопствене  потребе, вnасници  осталих  објеката  обезбеђују  
простор  на  сопственој  грађевинској  парцели, нзваи  јавне  саобраhајне  површине. 

Потребаи  број  потребних  паркuнг  места  се  одређује  на  основу  намене  н  врсте  
делатностu, и  то  поједно  паркииг  или  гаражно  место  (у  далем  тексту: пМ), на  сnедећи  
начин: 

банка, здравствена, посnовна, образовна  или  административна  усталова  - једно  HM на  
70 м2  корисног  простора  (у  далем  тексту  под  корнсниммпростором  се  сматра  НЕТО  
површина  обј  екта); 

пошта  - једно  ПМ  на  150 м2  корнсног  простора; 
трговина  на  маnо  -једно  НМ  на  100 гі2  корнсног  простора; 
утоститењски  објекат  једно  HM на  користан  простор  за  осам  стоnuца; 
хотелuј  ерска  устаuова  - једно  НМ  на  користаu простор  за  10 кревета, 
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позориіuте  или  биоскоп  -једио  ПМ  на  користан  простор  за  30 гледалаца; 
спортска  хала  - једно  ПМ  на  користан  простор  за  40 гледалаца; 
производни , магацински  и  индустријски  објекат  - једно  ПМ  на  200 м2  корисног  
простора. 

Гараже  обј  еката  планирај  у  се  подземно  у  габариту, изван  габарита  обј  екта  или  
надземно , на  грађевинској  парцели. Површине  гаража  објеката  које  се  планирају  
надземно  на  грађевинској  парцелu урачунавају  се  при  утврђивању  индекса  
изграђености, односно  индекса  заузетости  грађевинске  парцеле, а  подземне  гараже  се  
не  урачунавају  у  индексе. 

Паркинзи  треба  да  буду  уређени  у  тзВ. перфорираним  плочама , 

префабрикованим  танкостеним  пластичним  или  сличним  елементнма  (типа  бехатон  - 
растер  са  травом) који  обезбеђују  услове  стабилности  подлоге, довоњне  за  навожење  
возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  нискот  растиња  и  смањење  отицање  
воде. Они  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  
различитих  намена  саобраlіајних  површина. 

Изградњу  паркннга  се  реализује  у  складу  са  важећнм  прописима, односно  у  
складу  са  ЅR.PЅ  U.54.234 којuм  су  дефинисапе  мере  и  начин  обележавања  места  за  
паркирање  за  различите  врсте  паркирања. На  местима  где  се  плалира  паркирање  са  
препустом  (наткрилем ) према  тротоару, axo uuje предвиђен  зелени  појас, изградити  
граничиике . У  оквиру  паркиралишта , где  је  то  планирано , резервисатн  nростор  за  
дрвореде  по  моделу  да  се  на  четири  паркннг  места  плаиира  по  једuо  дрво. Одговарајућа  
засена  садњом  високог  зеленила  може  се  обезбедити  и  око  плаиираиих  паркuнга. 

Такође  је  потребно  извршити  резервадију  паркинта  у  складу  са  Правилником  о  
техничким  стаnдарднма  планuрања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметаuо  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама, u ЅRPЅ  U.А9.204 који  се  односи  на  просторне  потребе  особа  са  
инвалиднтетом . 

Гараже  за  авно  кориілћење  

Гаража  за  јавно  коритјјlіење  се  може  плаnирати  и  као  гаража  са  новим  
аутоматнзованим  системuма  паркнрања. Ови  снстеми  подразумевају  независне, 
налредне  механичко-роботнзоваие  системе  паркирања  код  којuх  је  упаркиравање  н  
испаркиравање  појединачног  возила  аутоматизовано  и  независно  од  осталих  возила  у  
паркинг  систему. 

Предностu наnредних  механичких  система  паркирања  у  односу  на  класичне  
системе  паркирања  аутомобнла(вожња  u ма.нуелно  управњања  возилом) остварују  се  
кроз: 
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процес  паркирања  возила, оД  уласка  у  гараку  и  оставлања  на  тачно  означеном  
месту  До  ПОНОВНОГ  преузкмања  возила  на  истој  позицији ,  обазла  се  Потпуно  
аутоматизовало ; 

простор  потребал  за  аутоматизовале  гаракс  мањи  је  због  уштеда  које  се  
остварују  за  потребнс  поврпзине  рампи  и  улаза  и  излаза  возила; 

смањење  смнсиј  с  штетних  гасова  и  потроіпњс  горива  
потпуна  безбедност  возuла  унутар  објекта  за  паркирање; 

нсма  контахта  између  возила  што  смањује  могућиост  међусобног  оштећања; 

возачи  не  губе  време  тражећи  паркинт  место  и  своје  возило ; 

ови  системи  су  погодuи  за  зоне  са  високим  степеном  атрахције  саобраhаја; 
мотућаје  употреба  помоћних  система, ротационих  и  тралслаторних  платформи . 

Ове  гараже  морају  испунити  условс  дефинисале  у  Правилнику  о  техничккм  
захтевима  за  заштиту  гаража  за  путпичке  аутомобиле  оД  пожара  и  експлозије  
( Службени  лист  СЦГ , број  31/05). 

Приликом  Дефинисања  висине  етаже, обавезuо  узети  у  обзир  потребу  
инсталација  за  проветравања  и  осветњење  простора, у  зависности  од  изабраног  система  
гараже. 

Према  Правилнику, велике  гараже  (гаража  већа  од  1500 м2) морају  имати  прилаз  
за  ватротасна  возила  ширкие  3,50 м  за  једносмерну  улиду, односно  5,50 пі  за  
двосмерну  улuцу,  при  чему  мора  бити  омотућено  кретање  ватрогасних  возила  само  
учалред. заштита  оД  пожара  подразумева  поштовање  стандарда  и  прописа  датих  овим  
правилником . 

Основни  услови  за  кретање  возила: 
улазе  и  излазе  у  гаражу  оријентисати  као  у  трафичхом  приказу, 
ширина  улаза  и  излазаје  мин  2,5 тп  заједап  ток  кретања  возила, 
блuзу  улаза, односно  излаза  резервисати  простор  за  паркирање  возила  инвалида  

у  складу  са  ЅRPЅ  U.А9.204, 

вожња  у  гаражи  треба  да  буде  једлоставна  и  безбедна, а  препорука  је  да  се  
омогући  једиосмерно  кретање  у  оквиру  гараже, 

прегторукаје  да  се  у  процесу  паркирања, Док  се  возила  крећу  по  паркинг  гаражи  
уједно  омогућује  н  тражење  слободпог  паркинт  места. Паркирање  треба  да  буде  пзто  
једноставније, 

могућеје  предвидети  н  рампе  на  којима  се  врши  паркирање, 

ахо  се  на  рампи  врши  паркнрање, максимајгни  нагиб  је  5%, а  ахо  је  обична  рампа  
нагиб  је  1 5%. Морају  се  задоволити  вертикалии  услови  проходности  возила, 

димензuјаједнот  паркипг  места  за  управно  паркирањеје  микимално  4,8х2,3 м, а  
у  осталнм  случајевима  у  складу  са  ЅRPЅ  U.54.234, 

обезбедити  сигурност  вознла  од  крађе, мехаличких  оштећења  кли  ватре, 
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предвицети  концепцију  информативног  система  која  је  неопходна  ради  
регулисања  кретања  и  ради  болег  сналажења  корисника  у  њој. 

Основни  услови  за  кретање  пешака: 

уколико  је  могуће, на  улазу  и  излазу, пугање  кретања  пешака  и  возила  не  би  
требало  да  се  укрілтају, 

по  гаражи  није  потребно  обезбедити  посебну  путању  за  кретање  пешака, 
при  распореду  степеништа  треба  водити  рачуна  о  nравцкма  кретања  већине  

пешака, 
степеништа  код  отворених  паркинг  гаража  не  смеју  бити  дање  од  другог  

степеништа  више  од  50 м, а  код  затворених, виме  од  30 м, 

ширuна  степеништа  мора  бити  најмање  0,8 м  и  за  њихову  изградњу  у  обзир  
долазе  само  незападиви  материјали, 

аіо  се  у  паркинг  гаражи  пешачка  комуникација  решава  само  степеништем  онда  
минимална  ширина  износи  1,2 м, 

уколико  се  за  кретање  пешака  користи  рампа, стазе  не  смеју  бити  уже  од  0,6 м  и  
морају  бити  издвојене  и  обезбеђене  гелендерима . 

Остали  услови: 
у  обзир  узети  важеће  услове  противпожарне  заштите  који  се  одвосе  на  ову  врсту  

објеката, 
проветравање  мора  бити  такво  да  се  обезбеди  одвод  12 м3  ваздуха  на  час  на  

сваки  1 м2  корисне  површине. Усисни  отвори  система  за  вентилацију  треба  разместити  
близу  пода, 

носеlтіи  делови  паркинг  гараже  морају  бити  од  материјала  постојаног  на  ватри. 
На  површпни  и  фасадама  гаража  плаиира  се  одговарајуће  партерно  уређење  и  

озелењавање . У  случају  да  се  последња  етажа  планира  као  откривени  паркинг  простор, 
могућеје  њено  наткривање  надстрешницом  са  фотонапонскuм  панелима. 

У  јавним  гаражама  предвидети  пуuионице  за  хuбридна  и  електричиа  возила. 
Јавне  гараже  и  гараже  зајавно  корипіћење  које  имају  200 и  више  паркuнг  места  морају  
обезбедити  минuмум  2% капацитета  за  пуиионнце  хибридних  и  електричних  возила. 

До  нзградње  објеката  гаража  предвиђене  поврмине . се  могу  користити  као  
дефинисаuа  и  уређена  паркиралиіпта . 

12.6.2. Правила  за  приклучење  водне  инфраструктуре  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  • мреже  полагати  у  зони  јавне  површине, између  две  
регулационе  линије  у  уличном  фронту, по  могућностн  у  зеленом  појасу  једностраио  
или  обостраuо  уколико  је  уличин  фронт  шири  од  20 м. 
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Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставлају  тахо  да  
водоводна  мрежа  задоволи  прописаиа  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  
објекте  инфраструіпуре . 

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

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

Уколико  није  могуће  испоштовати  тражене  услове  пројектом  предвидети  
одговарај  ућу  заштиту  инсталациј  а  водовода. 

Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње ; 

минимално  одстојање  од  темела  објеката  износи  1,0 м, али  тако  да  не  угрожава  
стабилност  објеката. 

бина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2-1,5 м  мерено  од  коте  терена, а  на  
месту  приклучха  новоплалuраног  на  постојећи  цевовод, дубину  приклучка  свести  на  
дубииу  постојећег  цевовода  

На  проласку  цевовода  испод  пуга  предвидети  заштигне  цевн  на  дужини  већој  од  
ширине  пуга  за  мин. 1,0 м  од  свахе  стране  

На  траси  новог  дистрнбутивног  водовода  предвидети  одговарајући  број  
хидралата  у  свему  према  вакећнм  прописима. Предност  дати  уградњи  надземннх  
хидраната. 

Водоводни  прикњучци  

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

Прuклучах  на  јавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом, а  
завршава  се  у  склониіпту  за  водомер, заклучно  са  мерним  уређајем. 

Пречник  водоводног  прикјвучка  са  величнном  и  типом  водомера  одређује  ЖГј  
Водовод  н  капализадија  Нови  Сад  на  основу  претходно  урађеног  хидраулuчхог  
прорачуаа  увутрашњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  нормативима  и  
Одлуком  о  усдовима  и  начину  организовања  лослова  у  вршењу  комуналннх  
делатности  uспоруке  воде  и  уклањања  вода  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
60/10 , 8/11- исправка, 3&/11, 13/14 и  59/16) и  Правилкиком  о  техuuчким  условима  за  
прнквучење  на  технички  систем  за  водоснабдеЕање  и  техкичхи  систем  каиализадије  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94)! 

Приклучење  стамбених  објеката  врши  се  минималиим  пречииком  DN 25 ппп. 

Сваха  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објсктом  мора  имати  засебаu 

прихЈвучах. 
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Индивидуални  водомери, за  мерење  потропгње  воде  за  породичие  стамбене  и  
послоВне  објекте, поставњају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцираии  вал  
објекта  у  парцели  корисника  0,5 м  од  регуладионе  ливије. 

За  вишепородичие  стамбене  објекте  водомери, за  мерење  потрошње  воде  се  
поставлају  у  махтовима  лоциралuм  ваи  објекта  у  парцели  корисника  0,5 nі  од  
регулационе  линје  и  у  просторијама  за  водомере  лоцираним  унутар  самог  објекта  која  
мора  бити  лоцираuа  уз  регудациону  линију  према  уличној  водоводној  мрежи  са  које  се  
даје  приклучак . 

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

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходиа  сполашња  хидралтска  
мрежа  врши  се  прикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 1 10 nші, са  монтажом  
водомера  DN 100 mm. 

Уколнко  се  плаuира  обједињена  водоводна  мрежа  хидраuтске  и  саuитарне  воде  
потребно  је  на  приклучку  уградитн  комбиновал  водомер. 

Извођење  приісњучка  водовода, као  u његова  реконструкција  су  у  надлежности  
ЈКН  Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасу  мреже  каиализације  опште  и  фекалне  канализације  полатати  у  зони  јавне  
површине  између  две  ретулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано  или  
обострано  уколико  је  улични  фронт  птири  од  20 м. 

Минимални  пречлик  фекалне  канализадије  је  О  250 nіnі, a опште  каналнзације  
О 300мм. 

Трасе  опште  и  фекалле  каuалuзације  се  поставњају  тахо  да  задовоњи  прописала  
одстојања  у  односу  на  друге  инсталацuје  u објекте  инфраструктуре . 

Минимално  хорнзонтално  растојање  од  других  инсталадија  и  објеката  
инфраструктуреје  од  0,7 до  1,0 м, а  вертнкално  0,5 м. 

Није  дозволено  полагање  фекалне  канализадије  испод  објеката  високоградње ; 
минимално  одстојање  од  темења  објекта  износи  1,0 nі, anu тако  да  не  угрожава  
стабилuост  објеката. 

Сви  објекти  за  сакуплање  и  третмал  отладних  вода  морају  бити  водонепропусни  
и  заштићени  од  продирања  у  подземне  издали  и  хаваријског  изливања . 

Минимална  дубина  uзнад  каuализационих  цевu uзноси  1,3 м, мерено  од  торње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  инднвидуалних  објеката), а  на  месту  
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прикучка  новоплаиираиог  на  постојећи  цевовод, дубину  приклучка  свести  на  дубину  
постој  ећег  цевовода. 

На  траси  лредвидети  изградњу  доволног  броја  ревизионих  шахтова  на  
прописаиом  растојању  од  160-200 DN, a махсимум  50,0 м. 

Канализациони  прикњучци  

Приклучах  на  фекалну  канализацију  почuње  од  споја  са  мрежом, а  завршава  се  у  
ревизионом  шахту. 

Пречник  канализационот  приклучка  одређује  ЈКПВодовод  и  канализација  
Нови  Сад, а  у  складу  са  типом  објекта, техиичким  нормативима  и  Одлуком  о  условима  
и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  водс  и  
уклањања  вода  ( Службеии  лист  Града  Новог  Сада , бр. 60/10, 8/11- исправка, 38/11, 

13/14 и  59/16) и  Правилииком  о  техничким  условима  за  приклучење  на  технички  
систем  за  водоснабдевање  и  технипсн  систем  кавализације  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  13/94). 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеннм  објектом  мора  се  приклучuти  на  
каиализациону  мрежу, акоје  она  изграђена. 

Приклучсње  стамбених  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 160 мм. 

Ревизионо  окно  лоцира  се  у  парцели  корисника  на  0,5 м  од  регулационе  линије  
парцеле. 

Hвдустријски  објекти  и  другн  објекти  чије  отпадне  воде  садрже  штетне  
материја, могу  се  лрикњучити  на  каиализациону  мрежу  само  ако  се  испред  прикучка  
угради  уређај  за  пречишћавање  индустријских  отпадних  вода  до  прописаuог  квалитета  
улуппања  у  каuализацију. 

Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопствсног  изворишта  може  се  приклучити  на  
фскалну  канализацију  поД  условом  да  поставн  водомер  за  мерење  исцрпвене  воде. 

Приклучење  подрумских  и  сутеренских  просторија, као  и  базена  на  
канализадиони  систем  дозволава  се  само  преко  аутономног  постројења  
лрепумлавањсм . 

За  реіпавање  одвода  употребњених  вода  поступнти  по  Одлуци  о  саuитарно-

техничким  условuма  за  испујптање  отпадних  вода  ујавну  каналuзацнју  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр. 17/93, 3/94, 10/01 н  47/06 - др. одлука). 

3аулене  атмосферске  воде  са  маиилулаіиіних  поврмина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  мехаuичке  нечuстоће  и  сепаратор  ула  и  масти  и  
лахих  течвости  и  тек  потом  испуілтати  у  реципијент . 
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Савитарнофекалне  отладне  воде  могу  се  без  пречишћавања  исггуштати  у  јавну  

канализациону  мрежу, уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежног  јавног  

комуналног  предузећа. 

Извођење  прикњуча  каиализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  
надлежности  ЈКП  Водовод  и  каналнзација  Новн  Сад. 

12.6.3. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  

Услови  за  прикњучење  на  електроенергетску  мрежу  

Прикњучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  ремити  изградњом  сопствене  

трансформаторске  стаuицс  или  прикњучењем  на  нисконапонску  мрежу  изградњом  

прнкњучка  који  се  састоји  од  прикњучиог  вода, кабловске  прнкњучне  кутије  (KHK) u 

ормана  мерног  места  (ОММ). Приклучни  вод  изграднти  подземно, од  постојећет  или  
планираног  вода  у  улици, илн  директно  из  трансформаторске  станице. деталније  
услове  за  приклучење  и  изтрадњу  приклучиот  вода  и  положај  КГН( н  ОММ-а  
прибавити  од  Електродистрнбуције  1Нови  Сад . 

Услови  за  прикњучење  на  вреловодну  мрежу  

да  би  се  објекти  прик.њучили  на  врсловодну  мрежу  потребно  је  на  потодном  
месту  у  подруму  (сутерену) или  приземњу  објекта  изградити  топлотну  подстаннцу . 

Такође  је  потребно  омогућитн  изтрадњу  вреловодног  прик.њучка  од  постојећег  илн  
плаuиранот  вреловода  до  подстаuице  на  најпогоднији  начин, а  све  у  складу  са  
условима  ЈКП  1 Новосадска  топлаиа  Нови  Сад. 

Услови  за  прикњучењс  на  гасоводну  мрежу  

Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  гаснот  
приісњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно  - регулацноног  сета. У  случају  
потреба  за  већим  количинама  топлотне  енергије  снабдевање  решити  прикњучењем  
директно  на  гасовод  средњег  притиска, и  изградњом  сопствене  мерно-регулационе  
гасне  станице. детањније  услове  за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  
дистрибутера. 

Уелови  за  прикњучење  на  мрежу  електронских  комуникација  

Приклучењс  објеката  у  систем  електронских  комуникација  реіпити  изградњом  
прикњучка  (подземнс  мреже  оптичких  или  бахарних  проводника) од  постојеће  или  
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планиране  уличме  мрежс  До  приступачног  места  на  фаса.ци  иди  у  унутрашњостн  
објекта, гдс  ће  бити  смештсн  типскн  телскомуиикациови  орман. детањније  услове  за  
прик.њучењс  прибавити  од  надлсжнот  оператера. 

Прикњучах  иа  заједничхи  алтенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера. 

Прикњучах  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  
локалног  Дистриб)ггера. 

12.7. Посебна  правила  за  оnремање  простора  инфраструктуром  

Приликом  израде  техкичке  документадије  за  ливијске  инфраструктурне  објекте  
(саобраhајне  површине) и  комуналиу  инфраструктуру  могућа  су  мања  одступања  од  
плаиираног  решења  датог  у  Ітафичким  приказима  и  карахтеристичиим  попречним  
профилима  уЈппа, ухолико  орган  надлежан  за  уnравњање  јавним  површинама  или  
ималац  јавног  овлашhења  то  захтева, а  за  то  постоје  оправдаии  разлози  (очување  
постојећег  квалитетног  растиња, подземне  и  пдемне  инфраструктуре , axo na 

плаuираuој  трасн  већ  nостоје  изграђене  инсталације  или  објекат  који  се  Гіланом  не  
задржава  u cn.). 

Наведене  интервенције  могуће  су  искњучиво  у  оквнру  постојећих  u nnauupauux 

јавних  површина. 

Сва  одступања  од  плаиског  решења  морају  бити  у  складу  са  захокима  и  
правилницима  који  perynuІny предметну  област. 

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

12.8. Правила  за  уређење  зеленила  

Правила  за  уређење  зелених  поршина  на  землишту  јавне  намене  

Постојећа  вредна  вегетација, нарочито  квалитетни  дрвореди  се  чувају  и  
потребно  нхјс  заштити  од  новс  изградње. 

допуном  постојећих  кваллтетних  дрвореда  на  ободвим  саобраћајницама  и  у  
попречннм  улицама, успоставња  се  мрежа  зелевuла  којом  се  повезују  остале  категорије  
зеленила. 

дрворсди  се  планирају  у  свuм  саобраћајницама . У  односу  на  ширину  улице, они  
ће  се  формнрати  са  одговарајућим  врстама  дрвећа  по  висини, велнчинн  крошње  koju ce 

уклаігају  амбијенталuо  бојом  н  обликом. 

У  зависности  од  шириве  саобраћајница, дрвореди  ће  бити  једнострави  или  
двострани . У  ужим  улнцама  (12 ів) подизаће  се  дрвореди  на  осунчаној  страни  или  ће  се  
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за  ову  сврху  користити  іпи6ле  однеговано  као  високостаблапгице . Нижа  вегетација  
(шибње, живица, цвеће  и  сл.) може  се  садити  по  целој  ширини  травнате  трахе. У  
улицама  које  у  профилу  не  садрже  дрворед  плаиира  се  поставка  високог  дрвећа  уз  
ограду  предбапие  у  улицама  са  породичним  становањем. 

плаиира  се  да  се  паркинг-простори  који  лрате  садржај  попречних  профила  
улица  покрију  крошњама  листопадног  дрвећа. За  овахав  начин  озелењавања  ће  се  
користити  квалитетне  дрворедне  садниде, старости  најмање  осам  година. Размак  
стабала  се  плаuира  на  око  10 м  (иза  свахог  четвртог  паркинг  места  оставити  простор  за  
дрво). Поставка  дрвореда  ће  се  ускладитн  са  прилазима  објектнма. 

На  укрштању  улица  Темеринске  и  Венизелосове  планираиа  је  изградња  кружне  
раскрснице  у  оквиру  које  се  налази  зелена  површина, површuне  око  оо  м2, коју  је  
неопходно  уредити  у  складу  са  функцијом . декоративно  дрвеће  средње  висине  ће  
имати  улогу  визуелне  баријере  у  цињу  повећане  безбедности  одвијања  саобраliаја  
кружног  тока  ( разне  тоnијарне  форме  и  сл.). Поред  партерног  уређења  шибњем  и  
цветницама, могуће  је  поставњање  алстрахтне  скулптуралне  форме  као  централног  
мотива  кружае  раскрснице. 

Уређене  зелене  површине  између  коридора  железничке  пруге  и  Улице  Косте  
Шокице  у  блоковима  бр.  156 и  157, а  које  су  међусобно  повезане  пасарелом, 

пердставњају  део  заштитног  зеленила  чииећи  тампон  зону  између  пруге  и  стаuовања, 
као  и  уређеног  зелепог  простора  за  одмор  одраслих  и  игру  деце. Ова  површина  ће  
садржаги  већи  проценат  вегетације  у  одuосу  на  поплочаие  површнне, које  треба  да  се  
ограuиче  на  неколико  потребннх  стаза  и  одморишта  са  клулама. На  овом  простору  
дечија  uгралншта  ће  се  оградити  и  заштитuти  од  буке  и  загађења  околних  саобраЋајних  
површина. Претежно  ће  битu заступњена  висока  аутохтона  вегетација  са  понеком  
декоративном  врстом  дрвећа, шибња  и  цвећа. У  заштитном  појасу  пруге  25м  
дозвоњенаје  само  садња  ниске  травнате  вегетације  

Концепт  озелењавања  дечије  устаиове  се  заснива  на  једноставннм , рационаnно  
распоређеним  наменама, тахо  да  се  омогући  лако  одржавање  и  несметаво  кретање  деце. 

При  избору  садног  материјаnа  приоритет  се  даје  врстама  са  већом  хигијенском  и  
биолошком  вредношћу. На  овим  повріпинама  уводе  се  елеменати  партерне  архитектуре  
(стазе, одморигига, клупе  и  сл.) и  елемената  за  дечија  игралипіта. Око  целог  комплекса  
школе  u дечuје  устаuове  обавезnа  је  nоставка  зелеnог  заштитног  појаса, сачињеног  од  
лuстопадног  и  четинарског  дрвећа  различите  спратности  у  густом  склопу, а  при  
озелењавању  корисгити  бињке  које  немају  бодње  и  нису  асмогене  и  алергогене. 

Уређена  зеnена  површuна  блока  број  146 (парковски  уређена  површина) 

наслања  се  на  простор  дечнје  установе  и  оближње  блокове  стаuовања, те  ће  
представњати  најдекоративнији  део  простора  обухваЋеног  плаиом. Целокупна  
површина  треба  да  је  nокривена  травњахом  отпорким  на  гажење. На  правцу  главних  
комуиикација  могућа  је  поставка  стаза  (камених, бетонских  плоча  и  сл.) уграђених  у  
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травнату  површиНу. Парковска  вегетација  ће  се  распоредити  у  пејзажном  стилу  у  виДу  
заіптитиот  појаса  његовим  ободом, мањих  и  већих  групација  декоративног  Ниског  И  
Високог  растиња. Уређење  оВог  простора  треба  да  прати  и  одговарајућл  урбали  
мобидијар. 

Зеленило  са  дечијим  игралиштем  унутар  блокова  бр.  145 и  147 садржаће  
декоративну  вегетацију  уз  пратеће  елементе  партерне  архитектуре. У  оквиру  овог  
простора  плаиира  се  зона  мирног  одмора  са  адекватним  мобилијаром  уз  одговарајуће  
лоплочање . Тахође, nnauupa се  поставка  дечијег  итралишта  са  елементuма  који  
одговарају  тој  намени  (клацкалuце,  вртепіке, њуњалјке  и  пењалице  са  тобоганом). 

Травњах  ће  се  формирати  од  врста  које  су  отпорне  на  гажење. За  озелењавање  ће  се  
корис#ппи  одрасле  листопадне  саднице, средње  висuне  на  довозЂНој  удањености  од  
објеката  на  суседној  парцели  (најмање  4м) и  од  саобраhајкица. Одрасле  саднице  
морају  бити  здраве, мањнх  захтева  према  условима  средuне  са  позитивнuм  особинама  
(декоративост, дуговечност, брз  раст  нтд.). 

Тахође  се  предвиђа  садња  дрвећа  на  лоплочаним  платоима  у  посебно  
обликованим  отворима. Ове  nросторе  је  потребно  допунити  елементима  партерног  
уређења  и  озелењеним  декоратнвним  жардuњерама. 

Правила  за  уређење  зелених  поршина  на  земњиппу  остале  иамене  

Зеленило  око  кућа  породичног  стаuовања  формнраће  се  у  виду  предбаіпте  и  
кућног  врта. Најдекоративнији  делови  врта  треба  да  садрже  украсно  зuмзелено  и  
четинарско  дрвеће  и  шнбње, руже, цвеће  и  пузавuце. 

Уређење  слободних  површина  код  вишепородичног  становања  реализоваће  се  
по  парцелама, и  представњаће  заједнички  уређен  зелени  фонд. Чилиће  га  грулације  
дрвећа  и  шибња  поједнначвих  мањнх  вртова, ограђених  према  суседним  парцелама  
озелењеним  оградама. 

Простор  намењен  пословању  треба  обогатuти  зсленилом, посебно  у  ободном  
делу  као  зелени  заштитнн  појас  према  околлим  наменама. Раздвајање  садржаја  унугар  
комплекса  лостнже  се  нижом  вегетацијом  и  травнатим  површинама. Истицање  улаза  и  
прилаза  објејпима  може  се  постићи  декоратuвном  вегетадијом  и  озелењеним  
жардињерама. Минимална  површина  под  зеленнлом  у  овим  блоковима  треба  да  буде  
25% комплекса. 

Поред  традиционалног  декоративног  озелењавања  предбашта  ограђених  
породичuих  парцела, уређење  слободинх  простора  око  пословнuх, јавних  објеката  и  
лииијског  центра, треба  обликовно  u функцuоналио  ускладіпи  са  потребама  прнступа  
различитuх  кориснuка, паркнрања  возила, одлагања  бидикала  и  мотора, прикупњања  и  
одногпења  смећа, окупњања  стаuара  и  игре  деце, формирања  летњих  башта  и  
обележавања  потенцијално  атрактuвних  локација. 
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12.9. Услови  за  несметано  кретањс  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 
деци  и  старим  особама  

Приликом  плаиирања  простора  јавних, саобраЋајних  н  пешачхнх  површина, 
прилаза  До  објеката  и  пројектовања  објеката  (објеката  за  јавно  коришћење, пословних  
објската  и  Др.)  потребно  је  примењивати  Правилник  о  техніџцсим  стаuдардима  
плапирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  несметаио  кретање  
и  прнступ  особама  са  инвалидчтетом , деци  и  старим  особама  ( Службени  гласнuх  РС , 

број  22/15). Применом  стаuдарда  о  приступачности  се  обезбеђује  несметаио  кретање  
свих  луди, а  нарочuто  деце, старнх, особа  са  отежаним  ісретањем  и  особа  са  
инвалидитетом . Стандарди  се  примењују  приликом  издавања  локацијских  услова  за  
изградњу  

Такође, потребно  је  примењивати  стандарде  ЅR.PЅ  U.А9. 201-206, Стратегију  
приступачности  Града  Новог  Сада  20 12-20 1 8. године  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  21/12) као  и  друге  важеће  прописе  и  стандарде  који  perynuіny ову  област. 

13. ЛОКАЦІ{ЗЕ  ЗА  kOJE СЕ  УТВРЂУЈЕ  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  
ПРОЈЕКТА  И  ПРЕПОРУЧУЈЕ  РАСПИСИВАЊЕ  КОНКУРСА  

За  парцеле, ванстамбене  намене, површине  преко  2.000 м2, обавезна  је  разрада  
простора  урбанистичким  пројектом . Параметри  за  израду  урбанистичхог  пројекта  су  
дефинисани  за  основну  намену  у  оквиру  које  се  радu урбаuистички  пројекат. 

За  потез  уз  пругу, северно  од  Улице  Косте  Шокице  или  појединачuо  за  блокове  бр. 
15 16 и  1 55 препоручује  се  расписивање  архитектонско -урбанистичхог  конкурса  с  
обзиром  на  намену, позицнју  у  односу  на  постојеће  и  плаиираие  саобраЋајнице  и  
сагледивост  простора  оносно  могућност  изградње  нових  визуелних  репера. 

Тахође, за  изградњу  објекта  предшколске  устаuове  препоручује  се  расписивање  
архитектонско -урбанистичког  конкурса! Пошто  се  радн  о  јавном  објекту  од  општег  
интереса, од  значајаје  да  се  овој  врсти  објеката  посвети  посебна  пажња  и  кроз  конкурс  
оствари  квалитетно , одрживо  енергетски  ефикасно, односно  савремено  рептење. 

14. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОHРЕМЈЂЕНОСТИ  

У  цилу  обезбеђења  одговарајућих  саобраЋајних  и  инфраструхтурних  услова  за  
реализацију  плаnираиих  садржаја  потребно  је  обезбедити  приступ  јавној  саобраЋајној  
површнни, којаје  изграђена  или  лланом  предвнђсна  за  изградњу. 

Потребан  степен  комуналне  опремлености  подразумева  решење  у  снабдевању  
водом, одвођењу  отпадних  вода  и  снабдевању  електричиом  и  топлотном  енергијом . 
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Комунално  опремање  ће  се  обезбедити  приклучсњем  на  изттађену  или  
планираиу  водоводну, каиализациону, електроенергетску , гасну  и  термоенергетску  
мрежу. 

Изузетно, приклучење  на  енергетску  инфраструктуру , није  обавезно  за  објекте  
који  ће  испуњавати  највише  стаидарде  у  енергетској  сертификацији  зграда. Ово  се  
односи  првенствено  за  објекте  јавних  служби  и  пословања, али  и  на  остале  који  ће  
имати  таква  техничио -технолопјка  реглења  која  ће  обезбедити  снабдевање  енергијом  
независно  од  комуналне  инфраструктуре  уз  поштовање  свих  еколошких  стандарда. 

15. ПРиМЕНА  ПЛАНА  
доношење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији, локацијских  

услова  и  решења  за  одобрење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола. 

За  локалитете  који  су  утврђени  Планом  генералне  регулације  и  којима  су  
утврђена  правила  уређења, грађења  н  парцелације  основ  за  спровођење  је  Плаu 

генералне  регулације, а  овим  планом  утврђена  су  правила  уређења, грађсња  и  
парцеладије  која  су  у  складу  са  Hлаuом  генералие  регулације . 

Заиони  и  подзаконски  акти  наведени  у  плану  су  важећи  nponucu, a y случају  

њихових  измена  или  доношења  нових, примениће  се  важећи  пропис  за  одређену  
област. 

Саставни  део  плаuа  су  следећи  графички  прикази: Размера  

1. Извод  из  Плаиа  генералие  реrулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  
амбијенталиим  целинама  у  Новом  Саду  са  означеним  nоложајем  nростора  у  обухвату  
плаuа АЗ  

2. Плав  намене  земњишта, регулације  и  нивелације  са  режимима  
изградње  објеката 1:1000 

З. Плал  реrулације  површинајавне  намене  и  саобраћаја  
са  парцелацијом .. 1: 1000 

4. Плаu водне  инфјаструктуре 1 : 1000 

5. Плаu енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комувикација 1: 1000 

б. Плал  зеленила  и  слободних  површина Р  1: 1000. 

7. Сиuхрон  плаu водне, евергетскс  инфраструктуре  
и  електронских  комуникација  са  зеленилом 1 : 1000 
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План  деталне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду, садржи  текстуални  део  
који  се  објавлује  у  НСлужбеНом  лчсту  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  
у  три  примерка, које  својим  потписом  оверава  председник  Скупіптине  Града  Новог  
Сала. 

По  један  примерак  потписалог  оригинала  плаиа  чува  се  у  Скупштини  Града  
Новог  Сада, Градској  управи  за  урбаиизам  и  грађевинске  послове, и  у  Јавном  предузећу  
Урбаиизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

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

Гјлан  деталне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду, доступаи  је  на  увид  
јавности  у  згради  Скуnштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењаuина  2, и  лугем  интернет  
стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плаиа  престаје  да  важн  План  деталне  регулације  дела  
Салајке  у  Новом  Саду  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  16/07) у  целости, План  
деталне  регулације  блокова  између  улица  Косте  Шокице  и  Партнзаиске  у  Новом  Саду  
( Службени  лист  Града  Новог  СадаІ,  број  1/10) у  делу  простора  између  осовине  Улице  
Косте  Шокице  и  парцеле  магистралле  лруге, Плал  деталне  регуладије  Подбаре  у  
Новом  Саду  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  12/11 и  17/17) u Hnau деталне  
регулације  блока  uзмеђу  Темеринске , Кисачке  и  доситејеве  улице  у  Новом  Саду  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  5/08) у  делу  који  за  који  се  доноси  овај  плал. 

Плаи  ступа  на  снагу  осмог  даuа  од  дана  објавњивања  у  Службеном  листу  Града  
Новог  Сада  

РЕГWБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДиНА  
ГРАД  НовИ  САД  
СКУГГШТИНА  ГРАДА  НоВоГ  САДА  
Број : 35-476/2018-1 
25. март  2019. године  
НОВи  САД  
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  војводин  
ГРАДНОВИ  САД  
СКУШТННА  ГРАДА  ноВог  САДА  
КОМиСИЈА  3А  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-476/18 
Дана: 21. 06. 201 8. године  
ноВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУtШОЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАДИЈЕ  ДЕЛА  САЛАЛ(Е  у  НовОМ  САДУ  
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВІIД  

Сучна  конwола  Нацрта  плана  детајbне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду,  обавЈbена  
је  на  203. седници  Комисије  за  планове  одржаној  14.06,2018. године, и  на  204. седници  
Комисије  за  планове  одржаној  21.06.2018. годинс, са  почетком  у  10,О0..часова, у  згради  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  З, у  
великој  сали  на  треhем  спрату . 

203. седници  присуствовали  су: Зоран  Бакмаз, председuик  Комисије, Васо  Кресовић, 
3оран  Вукадиновић  и  Милан  Ковачевић, чланови  Комисије  за  планове. 
204. седници  присуствовали  су: Зоран  Бакмаз, председник  Комисије, Васо  Кресовић, 
Радоња  Дабетић  и  Радосав  LHћепановић , чланови  Комисије  за  планове. 

204. седници  су  присуствовли  и  представници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад  и  Градске  управе  за  грађевинско  земњипте  и  инвестиције . 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈГј  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

1. даје  Одлука  о  изради  плана  детајbне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду, усвојена  на  
ху  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  26. јануара  2017. године  (tслужбени  
пист  Града  Новог  Сада  број  03/17) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  
nроцене  угицаја  плана  дета.њне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  на  животну  
средину. - 

2. даје  Концептуални  оквир  ллана  деталне  ретулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду, био  на  
раном  јавном  увиду  у  периоду  од  13. до  27. фебруара  2017. године. У  току  раногјавнот  
увида  доставњене  су  4 (четири) примедбе  на  Концептуални  оквир. 

3. да  је  текст  за  Нацрт  пЈіана  детањне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  припремњен  
у  жладу  са  3аконом  о  планирању  и  изтрадњи  ( Службени  гnасник  Републике  Србије , бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/ІЗ-УС, 132/14 и  
145/14). 



Нада  Милић , дипл.инж.арх. 

Пре  

4. даје  Комисија  за  планове  разматрала  Нацрт  плана  детањне  регулације  дела  Салајке  у  
Новом  Саду  на  203. седници  одржавој  14.06.2018. године  и  том  ггриликом  одложила  
донопіење  коначног  става  док  обрађивач  плана  не  преиспита  могуГіност  увођења  кружне  
раскрснице  на  укрштању  улица  Венизелосове , Тсмсринске  и  планиреног  продужетка  
Улице  Косте  Шокице. 
5. На  захтев  обрађивача, на  204. седници, Комисија  за  ггланове  разматрала  је  кориговано  
саобраћајно  решење  и  дала  позитивно  мишлење  на  исто, уз  потребне  корекције  текста  и  
графнчких  приказа  Г-іацрта  плана  у  складу  са  доставленим  материјалом . 
Комисија  за  планове  сматра  да  јс  гтотребно  допунити  текст  Нацрта  плана  са  условима  за  
изградњу  гараже  са  пословањем , nланиране  у  блоку  број  155. Такође, потребно  је  
допунити  образложење  Нацрта  плана  у  сегментима  који  недостају  а  односе  се  на  рани  
јавни  увид  у  Концептуапни  оквир  ллана. 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе , Нацрт  плана  
детањнс  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  може  се  упутити  у  дањи  постулак  
доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. закона  о . планирању  и  изградњи  изградњи  
( Службени  гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09-исгіравка, 64/10 - уС, 24/11, 
121Л2,42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и  145/14). 

Овај  извештај  је  саставни  део  загјиснг.тка  са  204. седнице  Комисије  за  планове. 

Извеіптај  доставити : 

1. ЈТI Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  землиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  веhа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
5.Архиви  

, .$д. • 
• -•_• 

\ 
// t лнuка  і* т  зем  и  

.D 
О. 

евинске  послове  

Зоран  Бакмаз, д инж.геод. 



РЕПУБЈUША  СРБиЈА  
АУТОНОІчјНА  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОдИА  
ГРАД  НоВи  САД  
СКУГВЛТНА  ГРАДА  НоВог  САДА  
комисијл  зА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-476/18 
дана: 12. 02. 2019. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЛЕНОМ  ЈАВНОМ  УВВДУ  У  ЛАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТА.ЈБНЕ  

РЕГУЈјАЦHЈЕ  ДЕЛА  САЛАЈЕЕ  У  Новом  САДУ  

Комисија  за  планове  Скугплтинс  Града  Новог  Сада, на  29. (јавној ) седници  која  је  одржана  дана  
17.01.2019. тодине  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  Зрењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, на  30. седници  одржаној  24.01.2019. године  и  на  
33. седници  одржаној  12.02.2019. године, разматралаје  Њвехлтај  обрађивача  плана  о  спроведеном  
јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  ретулацнје  дела  Салајке  у  Новом  Саду. 

29. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, цредседник  Комисије, Зоран  Вукадиновић, 
заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић  и  зорица  Фдорић  Чанадаиовић ,  чданови  Комисије  
и  Нада  Милнћ, сскретар  Комисије  за  планове. 
30. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисиј  е, зоран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије, Васо  Крссовић, Радосав  UЈћепановић  и  3орица  Флоркћ  
Чанадаковић , чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 
33. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије  за  плавове, Васо  Крссовиh и  
Радосав  јјІћепановић , чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  пданове. 

Одлука  о  изради  гілана  детањне  ретулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду, усвојскаје  на  XV ссдници  
Скугпптине  Града  Новог  Сада  одржаној  26. јаиуара  2017. тодине  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  03/17) са  Репісн,ем  о  неприступању  изради  стратешкс  проценс  утицаја  nnaua детањне  
ретулације  дела  Салајкс  у  Новом  Саду  на  животну  средиву. 

Концептуални  оквир  плана  детањне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду,  био  је  на  раном  јавном  
увиду  у  периоду  од  13. до  27. фебруара  2017. године.  У  току  раног  јавног  увида  доставлене  су  4 
(четири) примедбе  на  Концсптуални  оквир. 

Нацрт  плана  детањне  регулацнједсла  Салајкс  у  Новом  Саду  израдидо  је  ЈТј  ,,Урбанизам  3авод  за  
урбанизам  Нови  Сад. 

Нацрт  плана  детањне  регудације  дела  Салајкс  у  Новом  Саду  Комисија  за  плановс  (претходни  
сазив) разматрала  јс  на  203. седницн  Комисије  за  плаиове  одржаној  14.06.201 8. тодине, и  на  204. 
седници  Комисије  за  плановс  одржаној  21.06.2018. године, када  је  дала  позитивно  мипјњење  на  
исти. 
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Нацрт  плана  детазњне  регупације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  
21.08. До  19,09.201&. године  (чијејс  отлаwавање  објавзњено  у  листу  ІІДНеЕНИКІІ  оД  20. августа  201&. 
године). 
У  току  јавног  увида  доставлено  је  54 (педесетчетири )  примедбе  које  су  груписане  у  32. Наксн  
рока  оставnеног  за  доставnање  примедби, предлога  и  сугестија  пристнтло  је  још  5 (пет) 

примедбн. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  29. (јавној ) седници, одржаној  17.01. 
2О19. годнне  (чијеје  одржавање  објавлено  у  листу  ІДНСВниКІІ  од  15.01. 2019. тодкне) разматрала  
Њвештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  nлана  детањне  регулације  дела  
Салајке  у  Новом  Саду. 

Након  изношења  става  обрађивача  по  приспелuм  примедбама, на  јавној  седници  је  омогућено  
подносиоцнма  да  додатио  образложе  своје  примедбе, након  чегаје  закзњучен  јавни  део  седнице. 
Комисија  за  планове  је  одложизга  размаірање  примедби  у  затвореном  делу  за  неку  од  наредних  
седница. 
Наставак  разматрања  примедби, предлога  и  сугестија  Комисија  за  планове  је  извршила  на  30. 
седнице  којаје  одржана  24.јануара  2019. године,  кадај  Комисија  закл,учила  даје  потребно  да  се  
преиспита  став  обрађивача  у  односу  на  доставnену  Информацију  Завода  за  заштиту  споменика  
културе  Града  Новог  Сада. На  33. седници  одржаној  12, фебруара  2019. годиие,  Комисија  је  
констатовала  спедеће: 
У  оставњеном  року  за  доставјњање  примедби, предлога  и  сугестија  стигло  је  54 (педесетчетири) 
примедбе  које  су  груписане  у  32 а  које  су  доставили: 

1. Војислав  Закгиић, Саве  Ђисалова  1 1, Нови  Сад, 
2. душко  Бугарин, Ченејска  13, Нови  Сад. 
3. Вера  Копицл, Косте  јHокице  15, Нови  Сад, 
4. Вујадин  Масникоса, Карађорђева  14, Нови  Сад, 
5. lчlилана  Миодраговић  и  др.,Нови  Сад, 
б. Зелена  дардић, Достојевског  5, Нови  Сад, 
7. Павле  Дерета, Ул. цара  душана  268л, Земун  кога  заступа  адв. Милица  

Карановић  из  Новог  Сада, 
&. Мара  Марић, Косте  Шокице  15, Нови  Сад, 
9. Маријана  Максић, Косте  Шокнце  15, Нови  Сад, 
10. Мнлева  Рамач, Бошка  Бухе  10, Нови  Сад  и  други, 
1 1. Славица  Милосавnевиh, Косте  Шокице  15, Нови  Сад, 
12. ІІИерпрогрес  инжињеринг ?І

, директор  Милинко  Мицковић  и  др. 
13. Гордана  Кота  Дунђерски, Булевар  ослобођења  9, Нови  Сад, 
14. Милан  Гроздаиић, Косте  Шокице  15, Нови  Сад, 
15. Милогл  Мишковuh, 
16. Нииа  Рашков, Радоја  домановиhа  18, Нови  Сад, 
17. Бранислав  Радин, Радојадомановића  18, Нови  Сад, 
i 8. Надица  Јеркиh, Радоја  Домаиовнћа  2а, Нови  Сад, 
19. Булевар  градња  Доо, Алексе  Шантића  57, Нови  Сад, 
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20. Бркер  инжењеринг, Арсеније  Пејић, Бул. Ослобођен,а  66, Нови  Сад, 
21. Јелена  и  Синиша  Живковић, Народног  фронта  18, Нови  Сад, 
22. Петар  Голијанин, Народног  фроита  4, Нови  Сад, 
23. Синиша  Којић, Нови  Сад, 
24. ART DECOR доо, Нови  Сад  
25. АМАХС  доо, Нови  Сад  и  Бмилија  Јакоањевић, 
26. драгнца  Ђуриii, Косте  Шокице  17, Нови  Сад  
27. (2 примедбе) 3асна  и  Горан  Нехиић, Карађорђева  47, Нови  Сад  које  заступа  адв. 

Јована  Алексић, 
28. (4 примедбе) Вања  Симић, иван, Јелица  и  Мидивој  Шкунца, Косте  Шокице  20, 

Нови  Сад, које  заступа  адв. Јована  Алексић, 
29. (4 примедбе) Весна, Предраг, Владивfир  и  Јасмина  Тучев, Косте  Шокице  22, 

Нови  Сад, које  застула  адв. Јована  Алексић, 
30. (4 примедбе) Тамара  Попов, Вања, Верица  и  Миле  Мутибарић, Косте  Шокице  

24, Нови  Сад, које  заступа  адв. Јована  Алексић, 
3 І . (4 примедбе) душан, Милан, Марко  и  Видосава  Јандрић  Косте  Шокuце  26, 

Нови  Сад, које  заступа  адв. Јована  Алексић, 
32. (10 примедби) дејан  Агупти, Вржебет  Рап., Рада  Окезан, Јован  Окезаи, илнја, 

Јован  и  Јелица  Момировић, Слободанка, Невенка  и  Милан  Марић, Радоја  
домановића  18, које  заступа  адв. Јована  Алексић. 

После  рока  за  доставјЂање  примедби, предлога  и  сугесткјајош  5 (пет) примедби, које  подносе: 

33. Булевар  традња  доо, као  допуна  примедбе  бр.  19, 
34. Наташа  Секулић-Видак  и  
35. Надежда  Арацкић  
36. Cuuunіa Којuћ  и  драгица  Ћурчић  и  
37. Јана  Банчић  Михић  

(Подноси: Војислав  Јакшuћ, Саве  Ђисалова  1 1, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  g854/2, ловрінине  565 м2, у  Улици  Саве  

Ђисалова  број  12 која  се  планом  намењује  породичном  становању, спратности  до  П+1+ГТх  
са  највише  два  стана  у  објекту. 

Тражи  се  да  се  ппанира  видтепородично  становање  спратностн  П+2+Пк, а  наводи  се  
даје  то  планирана  спратност  суседног  планираног  објекта  на  месту  садашње  гараже  хитне  
помоћн. додатно  се  наводи  даје  комфор  становања  у  породичној  кући  нарутпен  изградњом  
вишепородичног  објекта  у  залеђу  као  и  суседнотјавног  објекта. 
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Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивач2 о  спроведеном  јавном  увиду. 

(подноси: Дудіко  Бугарин, Ченејска  13)  Нови  Сад) 
Примедба  се  оДноси  на  парцелу  број  4424, КО  Нови  Сад  І, y Улиди  Карађорђевој  која  се  
гіланом  намењује  породичном  становању, спратности  До  П+1+Гk са  највише  два  стана  у  
објект  
Тражи  се  да  се  планира  вишепородично  становање  спратности  П+2+Пк, а  наводи  се  да  је  
то  спратност  суседног  изграђеног  објеісга. додатно  се  наводи  да  је  власник  лично  
заинтересован  за  изградњу  вишепородичног  објегсга  и  приложена  је  фотодокументација  
која  илуструје  однос  постојеће  приземне  куће  и  изграђеног  вишепородичног  објекта. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  
Њвештају  обрађивача  о  епроведеном  јавиом  увиду. 

(гіодноси: Вера  Копицл, Косте  Шокице  15, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  виме  гіитања: 

1. Постава  се  питање  да  ли  постоји  временски  оквир  у  којем  план  треба  да  буде  
реазіизован, 

2. Друго  питање  се  односи  на  изградњу  вишепородичних  објеката  у  блоку  154 гдеје  у  
делу  планирана  условна  могућност  изrрадње  вишепородичних  објеката  спратности  
П+2+Пк  или  П+3+Гјх  са  предпогом  да  уколико  се  не  обједине  парцеле  како  је  
предложено  да  се  могу  градити  објектн  спратности  П+1+Пк  

3. Као  треће, у  примедби  се  постава  питање  безбедвости  приликом  изградње  
објеката  и  тражи  се  да  се  у  плану, додатно, дефикишу  кошфетне  мере  заідтите  које  
иивеститори  морају  да  предузму  да  не  дође  до  уруптавања...1  како  је  цитирано  из  
текста  плана  у  примедби. Такође  се  тражи  да  се  уведе  обавеза  депозига  до  
оінчања  радова  инвестнторима  као  гаранција  за  новоизтрађени  али  и  за  
безбедност  суседних  објеката. 

Комисија  за  планове  делом  не  прихвата  іхримедбу  а  за  део  примедбе  сматра  да  је  
неоснован, уз  образложење  дато  у  Њвештају  обрађив2ча  о  спроведеном  јавном  увиду. 

(ГЈодноси: Вујадин  Масникоса, Карађорђева  14, Нови  Сад) 
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Примедба  се  односи  на  две  дворишне  парцеле  бр.  8917/2, 8899/2 КО  Нови  Сад  І  иза  
породичнот  објеісга  на  парцели  8917/1 у  Улици  Карађорђевој  14. Улична  парцелаје  гхланом  
намењена  породичном  становању, а  дворишне  две  предшколској  установи, односно  
површини  јавне  намене, 
Тражи  се  да  се  дворипіне  парцеле  не  планирају  за  јавну  Намек  а  на  дворихпној  парцели  
8899/2 се  тражи  да  се  омогући  нзградња  објекга  спратности  П+2 са  индексом  заузетости  
70% и  то  тако  да  се  пристула  прех  парцеле  нз  доситејеве  12, за  потребе  пословнот  
објекта, привагног  вртића  у  Ул. Карађорђевој  број  14. 

Комисија  за  гхланове  не  прихвата  примцбу  у3 образложење  дато  у  извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увид  

(Подноси: Милана  Миодратовић  и  др, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4277, КО  Нови  Сад  ј, у  Улици  Бранка  Радичевића  
број  30. На  овој  парцели  се  лланира  изградња  објекrа  у  намени  вишепородичиог  
становања  средњих  густина, спратности  П+2+Пк, а  услов.твено  је  обједињавање  са  
парцелама  бр. 4279 и  4278, 
Тражи  се  да  се  омотући  независна  реалнзацнја  на  парцели  број  4277 или  да  се  услови  
спајање  само  са  суседном  гхарцелом  број  4279 јер  комшије  на  утл  на  парцели  број  4278 
нису  заинтересовани  за  изтрадњу. На  посдетку  се  тражи  могућност  нзградње  породичне  
кућејерје  садаіпња  у  лошем  стању, ако  нијс  мотуће  прuхватіпи  претходни  захтев. 

Комисија  за  планове  делом  не  прнхвата  примедбу  а  за  део  примедбе  сматра  да  је  
неоснован, уз  образложење  дато  у  извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увид  

(Гјодноси: Гелена  дарднћ, достојевског  5, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  ларцелу  у  Улици  Јована  Цвијића  20, односно  парцелу  број  8866, 
КО  Нови  Сад  L На  овој  парцели  се  планира  изградња  објекта  виіпелороднчнот  становања  
средњих  густина, спратности  П+2+Пк  н  условњено  је  обједuњавање  са  парцелом  број  
8867. 
Тражи  се  да  се  омотућн  независна  реализација  на  парцели  број  8866. Наводи  се  да  би  
готална  реконструкција  која  је  могућа, са  спрагношћу  ГІ+1+Таван  ањнла  мотућност  
коначне  реализације  плана  па  странка  сматра  да  је  целисходно  да  се  омогући  изтрадња  
објекта  планиране  спратностн  али  независно  од  суседа. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  uзвештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увид  
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Примедба  број 7.. 
(Подноси: Павле  Дерата, Ул. цара  душана268л, Земун  кога  заступа  адв. Милица  
Карановић  из  Новот  Сада) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4386, КО  Нови  Сад  ј, у  Улици  Јована  Цвијића  50 која  
се  планом  намењује  гтородичном  становању  у  оквиру  намене  породично  и  вишеiiородично  
становање  мањих  густина  П+НПк. Имајући  у  виду  да  улични  фронт  парцелс  не  
задоволава  услов  за  изтрадњу  вишепородичног  објекга  према  плану  се  може  градити  
породични  објекаг  спратности  до  П+1+Пк  са  највише  два  стана  у  објекгу  уз  све  друте  
услове  дефинисане  у  лпану. 
Тражи  се  да  се  планира  виіпепородично  становањс  спратности  П+2+Пк, а  наводи  се  да  је  
то  спратнос  суссдног  планираног  објекта. Наводи  се  да  јс  плац  доволно  велик  да  
задоволи  услове  за  изградњу  вишепородичног  објекта  (657 м2) а  да  ће  се  недостајућа  
ширина  фронта  надоместнти  површином . 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  лримедбу  уз  образложење  дато  у  
Њвештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду  

Прмбарој  
(гіодноси: Мара  Марuћ, Косте  Шокице  15, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  планирану  изградњу  објеката  у  блоку  ! 54 (између  улица  Косте  
ІHокице, Темеринске, Бранка  ?адичевића  и  Карађорђеве) у  име  станара  дворитпних  
станова  у  Улици  Косте  Шокице  како  се  наводи  у  примедби . 
Наводи  се  да  у  нацрту  није  експлицитно  дефннисана  спратност  плаиираних  објеката  
уколнко  се  не  оствари  прегторучено  обједињавање  парцела  које  омогућава  изтрадњу  
спратности  Гј+3+Пк. Тражи  се  да  обједињавање  парцела  за  изградњу  вит.песпрагница  &уде  
обавеза  а  не  препорука. 
Такођс, предлаже  се  да  уколико  се  не  објединс  парцеле  како  је  дефинисано  планом, да  се  
омогући  изградња  објеката  спратности  П+1+Гјк. 
На  послетк  тражи  се  да  се  у  план  додатно, дефинишу  конкретне  мере  запітите  које  
инвеститорн  морају  да  предузму  да  не  дође  до  урушавања... како  је  цитирано  из  текста  
плана  у  nрuмедби, и  да  се  уведе  обавеза  полагања  депозита  до  окончања  радова  
инвеститорима  као  таранција  за  новоизграђени  али  и  за  безбедност  суседних  објеката. 

Комисија  за  планове  делом  не  прихвата  примедбу  а  за  део  примедбе  сматра  да  је  
неоснован, уз  образложење  дато  у  извештају  обрађивача  о  спроведевом  јавном  увиду. 
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Црид  бој  9 
(Лодноси: Маријана  Максић, Косте  Шокице  15, Нови  Сад) 
Примедба  се  односн  на  планирану  изградњу  објеката  у  блоку  154 (између  улица  Косте  
Шокице, Темеринске, Бранка  Радичевића  и  Карађорђеве) у  име  станара  дворипіних  
станова  у  Улици  Косте  Шокнце  како  се  наводи  у  примедби. Прнмедба  сс  односн  на  услове  
којн  су  дати  у  плану  за  реализацију  н  мере  безбедности  имајући  у  виду  скорапіње  
уругпавање  објекта  у  Улици  доситејевој . 
Примедбаје  кдевтицна  лримедби  број  8. 

Комисија  за  планове  дслом  не  прихвата  примедбу  а  за  део  примедбе  сматра  да  је  
неоснован, уз  образложење  дато  у  Извсінтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увид  

дјаg 
(Подноси: Милева  Рамач, Бошка  Бухе  10, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцеле  бр  4417 и  4418/1, КО  Нови  Сад  Т, на  углу  улица  Бранка  
Раднчевића  и  Карађорђеве  које  се  планира  изградња  објекта  виіuепородичног  становања  
средњuх  густина, спратности  П+2+ГIк  
Тражи  се  да  се  омогући  изградња  објеката  вишепородичног  становања  спратности  
П+3+Лк, као  што  је  то  омогућсно  у  блоковима  154 и  148. 3ахтев  се  образлаже  тнме  да  је  
објекат  угаони, да  се  шири  рстулацuја  Улице  Бранка  Радичсвића  и  сл. тс  странка  сматра  да  
постоје  лросторни  услови  за  предложену  измсну  и  да  оваква  промена  нс  указује  на  
конфлиісге  у  простору  и  нарушавање  параметара  животне  

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 
Комисија  за  планове  сматра  да  је  могуће  одступање  до  1О% од  утврђене  

ииниМаЈІне  поврпіине  парцеле  од  1000 пі2  ради  изградње  објекта  спратиости  П+3+Пк. 

(Лодноси: Славица  Мнлосавзњевић, Косте  Шокице  15, Нови  Сад) 
Прнмедба  се  односи  на  планираау  изградњу  објеката  у  блоку  154 (између  улица  Косте  
Шокице, Тсмсринске, Бранка  Радичевића  и  Карађорђеве) у  име  станара  дворишиих  
станова  у  Улици  Косте  Шокнцс  како  се  наводи  у  примсдби. Примедба  сс  односи  на  услове  
који  су  дати  у  плану  за  реализацију  и  мсре  безбедностu имајући  у  виду  скорашње  
урушавање  објекта  у  Улици  доситејсвој . 
Примедбаје  идентична  примсдби  број  8. 
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Комисија  за  планове  делом  не  прихвата  примедбу  а  за  део  примедбе  сматра  да  је  
неоснован, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примсдба  број   і2  
(Гјодиоси: Интерпрогрес  инжињеринг , директср  Милинко  Мицковић  и  др.) 
Примсдба  сс  односи  на  парцелу  број  8898, КО  Нови  Сад  І  на  којој  се  налази  заштићено  
културно  добро, објекат  са  заштнћеном  околином  у  Улици  доситејевој  број  10. За  ову  
парцелу  је  планом  дефинисана  мешовита  намена, слратности  до  ВП  уз  могућност  
реконструкцнје  дворишних  објеката  приземне  спратности, а  све  према  условима  
надлежног  3авода  за  заштиту  споменика  културе. 
Тражи  се  могућност  изградње  Су+П+3+Пк  са  тим  да  се  фасада  заштићеног  објетсга  
задржи. у3 текст  примедбе  приложен  је  извод  из  идејног  решења  којим  се  дефиниіпе  и  
изградња  дворишног  крила  спратности  П+3+Лк. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  ј2ВН0М  увИду. 

(Подноси: Гордана  Кота  дунђерски , Вулевар  ослобођења  9, Нови  Сад) 
Примедба  сс  односи  на  парцелу  број  4400, КО  Нови  Сад  І, y Узтици  Радоја  домановића  16 
кој  а  се  гіланом  намењуј  е  ггородичном  становању. 
Тражи  се  да  се  омогући  пбставзвање  објекта  породичног  становања  на  грађевинску  линију  
којаје  поставзвена  на  5 гл  одрегулационе  пнније  како  су  поставзини  објегсгн  у  окружењу. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

односи: Милан  Грозданић , Косте  Шокице  15, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  планирану  нзградњу  објеката  у  блоку  154 (између  улица  Косте  
Шоісице, Темеринск; Бранка  Радичевића  и  Карађорђеве) у  име  станара  дворишних  
станова  у  Улици  Косте  Шокице  како  сс  наводи  у  тгримедби. Примедба  се  односи  на  условс  
који  су  дати  у  плану  за  реализацију  и  мере  безбедности  имајући  у  виду  скораtпе  
урушавање  објекта  у  Улици  Дсситејевој . 
Примедбаје  идентична  прнмедби  број  8. 

Комисија  за  планове  делом  не  прихвата  примедбу  а  за  део  ттримедбе  сматра  да  је  
неоснован, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увид  



9 

(Гјодноси: Munoіn Мишковић) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4336, КО  Нови  Сад  ј, у  Удици  Вранка  Радичевића  која  
се  планом  намењује  изградњи  објеіпа  випiепороднчног  стаиовања  средњих  густнна, 
спратности  П+2+Гјк. 
Тражк  се  да  сс  не  планира  пролаз  на  парцеду  ширине  4 м, према  суссдним  парцелама  
4338/1 и  4338/2. јер  то  сматра  неприхватлнвим  решењем  и  сматра  да  постоје  други  начнuи  
за  укдањање  аутомобида  са  улице. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

(подноси: Нина  Рашков, Радоја  домановића  18, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4299/1, КО  Нови  Сад  І, y Улдци  Радоја  Домановнћа  
18 која  се  непосредно  наслања  на  пругу  и  налази  се  већим  делом  ( око  66%) унутар  
затцтитног  појаса  у  ком  ннје  дозвојена  изградња. У  напрту  плана  се  намењује  уређеној  
зеленој  гговршнни  а  важећим  лланом  је  намењена  за  јавну  саобраћајну  површину  и  мањнм  
делом  (око  34%) за  изградњу  објеката  комерцијалног  и  услужиог  пословања  без  становања  
спратности  до  п+з, уз  индекс  заузетости  100% у  оквиру  зоне  изградње. 
Тражи  се  да  се  омогући  задржавање  постојећих  објеката  или  да  се  пданира  изградња  
стамбено -nословних  јер  подносидац  иницијативе  сматра  да  би  екслропријацијом  целс  
парцеле  била  нанета  вслика  штетајер  се  тако  не  би  надокнадила  вредност  непокретности . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  Њвепітају  
обрађивача  о  спроведен•ом  јавном  увиду. 

(подноси: Вранислав  Радин, ?адоја  домановића  18, Нови  Сад) 
Примедба  се  одuоси  на  парцелу  број  4299/1, КО  Нови  Сад  І, у  Улици  Радоја  домаиовuћа  
18 која  се  непосредно  се  наслања  на  npyry u налази  се  већим  делом  ( око  66%) унутар  
заіптитног  појаса  у  ком  ннје  дозвоена  изтрадња. У  нацріу  плана  се  намењује  уређеној  
зеленој  површини  а  важећим  планомје  намењена  зајавну  саобраћајну  површину  и  мањнм  
делом  (око  34%) за  изградњу  објеката  комерцијадног  и  услужкот  пословања  без  стаиовања  
спрагности  до  П+З, уз  индекс  заузетостн  100% у  оквиру  зоне  изградње . 
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Тражи  се  да  се  омогући  задржавање  постојећих  објеката  или  да  се  планира  изтрадња  
стамбено-пословних  јер  подносилац  иницијагиве  сматра  да  би  експропријацијом  целе  
парцепе  била  нанста  велика  мтетајер  се  тако  не  би  надокнадила  вредност  непокретности . 

Комисија  за  планове  не  тхрихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

т4 
(ГТодноси: Надица  Зеркић, Ра,цоја  Домановuћа  2а, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцеле  број  4408/3, 4408/1, КО  Нови  Сад  I, ознаку  за  непокретно  
културно  добро  са  запітиl%еном  околином  (конкретно  на  парцелу  број  4406) и  на  концеггт  
мешовите  изградње  оД  породичног  до  вишепородичног  становања. 
Парцела  4480/ је  намењена  породичном  становању, парцела  4408/3 је  намењена  јавној  
саобраl%ајној  nовршини . Суседна  парцела  број  4406, која  се  помиње  као  дечијс  игралиште  
према  раније  ватећој  гтлаиској  документацији, се  налази  у  обухвату  лростора  који  се  
спроводи  дирекгно  на  основу  Лпана  генералне  регулације  али  је  техничком  гретпком, само  
на  трафнчком  приказу  број  2 линија  нстоветна  са  оном  која  означава  непокретно  културно  
добро  са  заштићеном  околином . 
Тражи  се  повећање  планиране  спратности  на  парцепи  4408/1. Поставјга  се  питање  запгто  
се  на  наведеним  парцелама  планира  ниска  а  не  внсока  нзградња, оДносно  странка  сматра  
даје  оштећена  у  односу  на  оне  парцсле  гдејс  ппачирана  већа  слратност  и  вишепородично  
становање. 
Тражи  се  надокнада  за  парцелу  4408/3 или  враћање  у  власниппво  јер  странка  наводи  даје  
одузета  без  надокнаде. 

Комисија  за  планове  делом  прихвата  примедбу  а  за  део  примедбе  сматра  да  је  
неосuован  уз  образложење  дато  у  извештају  обрађuвача  о  епроведеном  јавном  увид  

(гГодноси: Вулевар  градња  доо, Алексе  Шантића  57, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцсде  бр.  8405, 8406, 8407 и  8408, КО  Нови  Сад  ј, на  углу  улица  
Бравка  Радичевuћа  и  Карађорђеве  које  се  гтланом  намењују  изградњи  објекта  
вишепородичног  становања  средњих  тустина, спратности  П+2+Пк, а  даје  се  могућност  
веће  спратности  П+З+Пк  уколико  се  реализује  предложено  обједињавање  парцела  
дефинисано  у  графичком  приказу. Од  осталих  услова  датих  планом, у  примедби  се  помиње  
обавеза  озелењавања  20% неизрађенот  дела  парцепе  (до  1 0% целе  парцеле), односно  да  се  
гаража  испод  парцеле  може  градити  до  90% повртпине  парцсле  збот  озелењавања . 

У  цилу  недвосмиспеног  тумачења  nлана  тражи  се  да  се  брuше  предложено  
обједињавање  парцела  у  блоку  154 на  навсденим  парцелама. Тражи  се  да  се  услов  за  
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озелењавање  дефиниіне  исто  као  за  Оштеградске  и  лидијске  центре, односно  да  се  услови: 
Уколико  се  гради  гаража  испод  целе  парцеле  обавезно  оставнти  Ім  до  границе  суседне  

парцеле  дуж  најмање  једне  међе, ван  габарнта  објекта, за  садњу  пузавица  и  осталог  
расткња  које  се  може  прилагоднти  простору  намењеном  за  садњуІІ. 

На  послетку, тражи  се  да  се  омогући  пројектовање  гаража  у  приземњу  објекта  са  
дворишне  стране. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  
Hзвештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду  

(Подноси: Еркер  инжењеринг, Арсеније  Пејић, Вул. Ослобођења  66, Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4357/1, 4357/2 н  4358, КО  Нови  Сад  ј, у  Уnицн  
Кисачкој  број  66 и  68, која  се  планом  намењује  изградњи  објекта  у  Општетрадском  и  
лннијском  центру, спратности  П+4 (5) 

Тражи  се  да  се  плаинра  објекат  спратности  П+б, а  на  углу  П+7. Захтев  се  образлаже  
значајном  позицијом  локације  у  односу  на  постојећу  и  планираиу  саобраћајну  матрицу, 
будућим  визурама  у  смислу  оправданости  изтрадње  домивантног  објекта  са  високим  
естетским  квалитетнма. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  у3 образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увид  

рј LеАбароЈ  21 
(Подноси: Јелена  и  Синипіа  Живковић, Народног  фроита  ig,  Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  ua парцелу  број  4322, КО  Нови  Сад  Ј, у  Улици  Радоја  домановића  11 

која  се  ппаном  намењују  изтрадњи  објекта  виіиепородичног  становања  срсдњ  густина, 

спрагности  П+2+Пк. 
Тражи  се  да  се  планира  вишепородично  становање  спратности  П+3+Пк, а  наводи  се  да  је  
то  спратност  суседuог  изграђеног  објекта. 

Комисија  за  планове  прихвата  прнмедбу. 

(Гјодноси: Петар  Голијанин, Народног  фронта  4, Нови  Сад) 

Примедба  се  односн  ва  парцеле  бр  8906 и  8905, КО  Нови  Сад  Т, у  Улици  Јована  Цвијнћа  
број  21 на  којој  се  планом  задржава  изграђен  објекаг  спрагности  П+2+Пк  у  намсни  
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виілепородичног  становања  срсдњИх  густина, за  који  су  дефинисани  услови, у  режиму  
објеката  који  се  задржавају. 
Тражи  се  да  се  повећа  спратност  на  П+З+Пк, и  да  се  дозволи  изградња  помоћнот  објекта  
приземне  спратности  за  изградњу  гаража. Такођс, тражи  се  да  се  не  планира  део  парцеле  
8906 за  поврлтину  јавне  намене  (предtаколска  установа), односно  да  се  омогући  
обједињавањс  целих  парцела  8905 и  8906. 

ТСомисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  
извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

односи: Синитпа  Којић, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  8401, КО  Нови  Сад  Т, површине  466 м2, на  углу  
улица  Карађорђеве  и  Косте  Шокице  која  се  планом  намењују  изградњи  објскта  
вишепородичног  становања  средњих  густина, спратности  П+3+Пк  под  условом  да  сс  
обједини  са  парцелом  8402/1. 
Тражи  се  да  се  омотући  независна  реагіизација  на  парцели  (да  се  смањи  спратност  на  
П+2+Пк  јер  је  за  гу  спратност  минимална  површина  парцеле  је  450 м2) ипи  да  се  
предметна  парцепа  обједини  са  парцелом  број  g409, површинс  674 м2. На  овој  парцелије  
према  нацрту  плана  могућа  независна  реализација  објекта  према  истим  условима  као  и  за  
предметну  парцепу. У  образложењу  се  наводи  да  тренугно  ннје  могућ  договср  око  
изградн,е  са  власкицима  парцеле  8402/1 која  се  обавезно  обједињује  са  парцелом  у  
власништву  подносиоца  икицијативе. уз  текст  примедбе  приложсне  су  скице  које  
илуструју  гіредnожсни  начин  изградње  

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду  

(Подноси: ART DECOR доо, Нови  Сад) 
Примедба  сс  односи  на  парцелу  број  8921 површине  на  углу  улица  доситејеве  и  

Карађорђеве  на  којој  се  планира  вишепородично  становање  спратности  П+З+Пк  чији  
табарит  се  формира  у  оквиру  зоне  изградње  дефинисане  на  графичком  приказу. 
Тражи  се  да  се  коригује  планирана  зона  изтрадње  и  да  сс  акценіујс  утао  всћом  
саратиошћу. 3ахтев  се  образлажс  потребом  за  пов0јгнијим  условима  за  пројеістовање  
узимајући  у  обзир, по  наводима  странке, неповојган  оштар  угао  укрштања  две  улице. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  
Hзвештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Комисија  за  планове  прихвата  предложени  габарит  објекта  у  Њвештају  
обрађнвача  али  је  неопходно  прецизно  дефинисати  све  димензијс  хоризонталног  
габарита  планораног  објекта. 

(Гјодноси: АМАХС  доо, Нови  Сад  и  Вмилија  Јаковлевић) 
Примедба  се  односи  на  парцеле  бр. 4339, 4340 и  4338/1, КО  Нови  Сад  ј, кје  су  на  

углу  улица  Бранка  Радичевића  и  Ворђа  3личиhа  на  којимаје  планирана  изтрадња  објеката  
вишепородичног  становања  спратиости  П+2+Пк, чији  габарит  се  формира  у  оквиру  зоне  
изградње  дсфинисане  на  графичком  iхриказу. 
Тражи  се  да  се  коригује  планирана  зона  изградње  тако  да  се  формира  затворен  угао, 
односно  непрекикут  низ  ка  Улици  Бранка  радичевиhа  (веза  са  примедбом  бр.  15). Наводи  
се  да  јс  на  свим  друтим  утловuма  тако  палнирано, да  би  тіредложена  зона  изтрадње  
омогућила  да  нови  објскат  буде  енергстски  ефикасннји, да  би  се  рационалније  користио  
гіростор  и  да  би  утао  био  естетски  лепши. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу  уз  образдожење  дато  у  
извепiтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду  

пј2  
(гЈодноси: драгица  Ђурић, Костс  Шокице  17, Нови  Сад) 

Примедба  сс  односн  на  парцелу  број  8409 КО  Новн  Сад  І, у  Улици  Косте  Шокицс  
17, на  којој  је  планuрана  изтрадња  објеката  у  намсни  випіепородичног  становања  
спратности  П+З+Пк, Конкретно, примсдба  се  односи  на  лланом  дефинисану  просечну  
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величину  стана  од  60 м2 нето. Тражи  се  да  се  планирана  обрачунска  вредност  смањи  на  50 
пi2 нето. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  слроведеном  јавном  увиду. 

Пјиіисдб  6роі27 (2 тІриідбе) 
(подносе: 3асна  и  Горан  Нешић, Карађорђева  47, Нови  Сад  које  заступа  адв. Јоваиа  
Алексић,) 

Примедба  се  односи  на  гхарцелу  број  4291, КО  Нови  Сад  ј, у  Улицн  Карађорђевој  
47, і oja се  налази  нспосредно  уз  пругу, а  својим  већим  делом  (око  70%) је  унугар  
заштитног  гтојаса  пруге  у  ком  није  дозвоена  изградња. У  нацргу  плана  се  намењује  
уређеној  зеленој  површини  а  важећим  планом  је  намењена  за  јавну  саобраћајну  поврпіину  
а  мањим  делом  (око  ЗО%) за  изградњу  објеката  комерцијазшог  и  услужног  пословања  без  
становања  спратности  до  п+з, уз  индекс  заузетости  100% у  оквиру  зонс  изградње. 
Тражи  се  да  се  омогући  задржавање  постјећих  објекага  unu да  се  планира  изградња  
стамбено-пословних  јер  подносилац  иницнјативе  сматра  да  би  експропријацијом  целе  
парцеле  била  нанета  велика  штетајер  се  тако  не  би  надокнадила  вредност  непокретности . 

Комиснја  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду  

Предба  бр  28Х4 тжримедбе)t 
(nодносе: Вања  Снмић, Мван, Јелица  и  Мнливој  Шкунца, Косте  Шокице  20, Нови  Сад, 
које  заступа  адв. Јована  Алексић,) 

Примедба  се  односи  на  ггарцеле  бр. 4293/1, 4293ј2 и  4294, КО  Нови  Сад  І, у  Улици  
Косте  Шокице  број  20, іфја  се  налази  између  пруге  и  Улице  Косте  Шокнце. Једним  делом  
је  унутар  заштитног  појаса  пруге  у  ком  није  дозвојена  изградња. У  нацр Lу  плана  се  
намењује  уређеној  зеленсј  површини  и  јавној  саобраhајној  површини  за  формирањс  
регулације  Улице  Косте  Шокице. Важећим  планом  је  иамењена  је  за  јавну  саобраћајну  
поврптину  а  мањuм  делом  (око  42%) за  изградњу  објеката  комерцијалног  и  услужиог  
пословања  без  становања  спратности  до  П+3, уз  индекс  заузетости  100% у  оквиру  зоне  
изградње. 
Тражи  се  да  се  омогући  задржавање  постојећих  објекага  или  да  се  планира  изградња  
стамбено -лословних  јер  подноснлац  иницнјативе  сматра  да  би  ексгіропријацијом  целе  
парцеле  била  нанета  велика  iптетајер  се  тако  не  би  надокнадила  вредност  непокретности . 

Комисија  за  nланове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увнд  
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Примеда  бј  (4 ригебе) 
(Подносе: Весна, Прсдраг, Владимир  и  Јасмина  Тучев, Косте  Шокице  22, Нови  Сад, које  
заступа  адв. Јовава  Алсксић,) 

Примедба  се  однсси  на  парцеле  бр. 4925/1 и  4295/3, КО  Нови  Сад  І, y Улици  Косте  
Јјјокицс  број  22, која  се  налази  између  пруте  и  Улице  Косте  Шокице. Једким  делом  јс  
унугар  захптитног  појаса  пруге  у  ком  није  дозвоена  нзградња. У  наххрту  плаиа  сс  
намењујс  урсђеној  зеденој  површипи  и  јавној  саобраћајној  псвршини  за  формирање  
регулације  Улице  Косге  Шокице. Важсћим  плансм  је  намењена  је  за  јавну  саобраћајну  
површину  а  мањим  дслом  (око  З8%) за  изградњу  објеката  комерцијалнот  и  услужног  
гхссдовања  без  стансвања  спратнссти  до  п+3, уз  икдекс  заузетости  100% у  оквиру  зоне  
изтрадње. 
Тражи  се  да  се  омогући  задржавање  постојећих  објеката  или  да  се  nлакира  изградња  
стамбено-пословних  јер  подносидац  иницијативе  сматра  да  бu експрогхријацијом  целс  
парцсnе  бида  нанета  вепика  штстајер  се  тако  не  би  надокнадила  вредкост  непокреткости . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  извејптају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увид  

дријфрој  зО (4 жримцбе) 
(подносе: Тамара  Попов, Вања, Всрица  и  Миде  Мугибарић, Косге  Шокuце  24, Нови  Сад, 
којс  заступа  адв. Јована  Алсксић,) 

Примедба  се  односи  на  парцслс  бр. 4296/1 и  4296/2, КО  Нови  Сад  І, која  се  нала.зи  
уз  Удицу  Косте  Шокице, на  броју  24. Једиим  делом, у  нацрту  плана  се  намсњује  уређеној  
зеnсној  површини  и  јавној  саобраћајној  површиии  за  формирање  регулацијс  Улицс  Косте  
Шокице. Важећим  планом  је  намењена  је  за  јавну  саобраћајну  повріпину  а  мањим  дедом  
(око  26%) за  изградњу  објската  комерцијалног  и  усдужног  посдовања  без  становања  
спратности  до  П+3, уз  индекс  заузстости  100% у  оквиру  зоне  изградње. 
Тражи  се  да  се  омогући  задржавање  посгојећих  објската  или  да  се  плаиира  изградња  
стамбсно-посдовних  јер  подносилац  иницијативс  сматра  да  би  скспропријацијом  цеnе  
парцеле  била  нанста  вслика  штстајср  се  тако  не  би  надокнадиnа  вредност  нспокретности . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

д .. р9јЖ:(4 дф  
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(подносе: Душан, Милан, Марко  и  Видосава  Јандрић  Косте  Шокице  26, Нови  Сад, које  
застугха  адв. Јована  Алсксић) 

Примедба  се  одиоси  на  парцеле  бр. 4297 и  4298, КО  Нови  Сад  ј, која  се  налази  уз  
Улицу  Косте  Шокице, на  броју  26. Једним  делом, у  нацрту  плана  се  намењује  уређеној  
зеленој  површини  и  јавној  саобраћајној  површини  за  формирање  регулације  Улице  Косте  
Шокице. Важећим  планом  намењена  је  за  делом  за  јавну  саобраћајну  поврптину  а  делом  
(око  48%) за  изградњу  објеката  комерцијалнот  и  услужног  пословања  без  становања  
спратвости  до  п+з, уз  индекс  заузетости  100% у  оквиру  зоне  изградње. 
Траиси  се  да  се  омогући  задржавање  nостојећих  објеката  или  да  се  планира  изтрадња  
стамбено-пословних  јер  подносилац  иннцијативе  сматра  да  би  експропријацијом  целе  
парцеле  била  нанета  велика  штетајер  се  тако  не  би  надокнадила  вредост  непокретности . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  извепітају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду  

Приедб&број  32 (1ОприІедбі  
(Гіодносе: дејан  Агуши, Ержебет  Рац, Рада  Окезан, 3ован  Окезан, Илија1  Јован  и  Јелица  
Момировић , Слободанка, Невенка  и  Милан  Марић, Радоја  домановића  1 8, које  заступа  
адв. Јована  Алексић .) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4299/1, КО  Нови  Сад  Т, у  Улици  Радоја  Домановића  
18 која  се  непосредно  се  наслања  на  пруту  и  налази  се  већим  делом  ( око  66%) унутар  
заштитног  појаса  у  ком  није  дозвоена  изградња. У  нацрту  плана  се  намењује  уређеној  
зеленој  површини  а  важећим  планом  је  намењена  за  јавну  саобраћајну  површину  и  мањим  
делом  (око  34%) за  изградњу  објеката  комерцијалног  и  услужног  пословања  без  становања  
СПТНОСТИ  До  П+З, уз  индекс  заузетости  100% у  оквиру  зоне  изградње. 
Тражи  се  да  се  омотући  задржавање  постојећих  објеката  или  да  се  планира  изградња  
стамбено-пословних  јер  поднОсизІац  иницијативе  сматра  да  би  експропријацијом  цепе  
парцсле  била  нанета  велика  штетајер  се  тако  не  би  надокнадила  вредност  непокретности . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду  

Цој  
(Подноси: Булевар  градња  Доо, као  допуиа  примедбе  бр.  19.) 
Примедба  се  односи  на  парцеле  бр. 3405, 8406, 8407 и  8408 КО  Нови  Сад  І, на  углу  улица  
Бранка  Радичевића  и  Карађорђеве , у  власнипітву  подносиоца  примедбе. 
Ове  парцеле, за  које  се  прописује  обавеза  обједињавања  према  rрафичком  приказу, 
намењене  су  вишепородичном  становању  средњих  тустина  спратности  П+2+Пк, односно  
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условно  спратности  П+З+Пк  уколико  сс  објсдини  всћи  број  парцела  како  јс  означено  
предложено  обједињавањс  на  графичким  приказима  бр.  2 и  3. 
Тражи  се  да  се  планира  спратност  објската  П+З+Гјк  без  услова  објсдињавања  са  парцслама  
бр. 8404, 8403 и  8402/2 уз  образложењс  да  сс  можс  деснти  да  објекат  који  сс  формира  на  
углу  улица  будс  нижи  од  суссднш . 

Комнеија  за  планове  прихвата  примедбу. 

(Подноси: Натапіа  Секудић-Видак) 
Примедба  се  односи  на  nарцеле  бр. 4239 и4240 Нови  Сад  І, у  Улици  темеринској  број  69. 
Ове  парцеле, за  које  се  прописује  обавеза  обједињавања  гхрема  графичком  приказу. 
намењене  су  пословању  уз  изградњу  објската  спратности  П+4(5) са  тим  да  је  дсфинисана  
грађевинска  линија  на  делу  парцеле  уз  Тсмсринску  улицу  где  је  прсдвиђена  изградња  
паркинга. 
Тражи  сс  да  се  планира  пословно-стамбена  намена. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  Д2то  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

(гјодноси: Надежда  Арацкић) 
Прнмедба  се  односи  на  парцелс  бр. 4239 и  4240 Нови  Сад  І, y Улици  темеринској  број  69. 
Ове  парцеле, за  које  се  прописујс  обавсза  обједињавања  прсма  графичком  приказу, 
намењене  су  пословању  уз  изградњу  објеката  сnратности  П+4(5) са  тим  даје  дефинисана  
храђевинска  линија  на  делу  парцсле  уз  Тсмсринску  улиду  где  јс  предвиђена  изградња  
паркинта. 
Тражн  се  да  се  планира  пословно -стамбена  намена. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увид  

(Подносе: Синиша  Којић  и  драгица  Ћурчић  из  Новог  Сада) 
У  примедби  је  назначено  да  се  односи  на  Пдан  детањне  регулације  блокова  измсђу  

улица  Косте  Шокице  и  Партизанске  јер  су  парцеле  које  се  наводе  у  том  блоку. Такође, сс  
наводи  да  се  примедба  ставња  на  важећи  план. 
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Примедба  се  односи  на  парцеле  бр. 8401 и  8409 КО  Нови  Сад  ј  чији  су  власници  
подносиоци  примедбе. 
Наводи  се  да  ларцеле  8402/1 и  8402/2 чине  целину  и  да  је  парцела  8402/1 предвиђена  за  
гтасаж  и  даје  искњучиво  зато  планирана  да  се  обједини  са  парцелом  8401. 
На  предметним  парцелама, нацртом  плана  који  је  био  на  јавном  увиду, је  планирано  
випхепородично  становање  спратности  П+З+Пк. Парцела  број  8409 КО  Нови  Сад  је  
грађевинска  парцела  лрема  парамстрима  дефинисаним  планом  и  могућа  је  независна  
реализацкја , док  је  за  парцелу  број  8401 обавезно  објсдињавање  са  парцелом  8402/1 због  
повртпине  и  положаја  овнх  парцела. 
Тражи  се  да  се  планира  обједињавање  парцеле  g401 са  парцелом  број  8409 на  којој  је  
такоже  предвиђен  пасаж  и  наводе  да  ове  две  парцеле  чине  целину. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  Извепхтају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увид  

(Подноси: Јана  Банчић  Михи]х) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  8827 КО  І-јови  Сад  І  у  Улицu Карађорђевој  28 

(мада  се  грешком  у  примедби  наводи  КО  Нови  Сад  ІІ). 
На  предметној  парцелије  планирано  породично  становање. 
Траки  се  да  се  планира  виіпепородично  становање  спратности  П+З+Пк, са  индексом  
изтражености  2,4 уз  образложење  даје  то  спратност  већине  околнкх  објската. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу  у3 образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Комисија  за  планове  је  сагласна  да  се  коригује  Нацрт  плана  у  складу  са  
наведеним  потребвим  ісорекцијама  у  Њвепітају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  
увиду. 

* 
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Схоцно  члану  50. Закова  о  планирању  и  нзградњи, извештај  се  доставла  обрађивачу  ххлана  
на  надлежно  поступање. 
имајући  у  вцху  да  је  06. новембра  2018. године  ступио  иа  снагу  Закон  о  нзменама  и  долунама  
Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник број  83/2018) потребно  је  да  
обрађивач  плана  Hацрт  плана  ускладн  са  истнм. 
Након  постулања  по  овом  Hзвепхтају, обрађивач  плана  ће  плански  документ  доставити  
надлежиом  оргаиу  градске  управе  ради  уиућнвања  у  процедуру  доногпења. 

/Рајјоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

В.д. Начслника  

Градске  угтраве послове  

дејан  михајловиlті  

ЧЛАНОВИ  КОММСИЈВ: 

1. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх.  

2. Нада  Милић, дилл. икж.арх.-мастер  

З. Радосав  Шепановкћ, дипл.инж.арх. 
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