
На  основу  члана  24, тачка  55. Статута  Града  Новог  Сада  - пречишћен  текст  
(,,Сдужбени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), поводом  разматрања  Предлога  плана  
деталне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду, Скупштина  Града  Новог  Сада  на  
XLVІІI седници  од  25. марта  2019. ГОДИНС, Доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комиеије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  деталне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  
Саду  пре  излагања  најавни  увид  са  204. седнице  од  21. јуиа  2018. године  и  Извештај  о  
обавленом  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  
са  33. седнице  Комисије  за  плаnове, одl2. фебруара  2019. године. 

2. ЗаКЈЂуЧак  са  Планом  и -извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбаиизам  
и  грађевинске  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 35-476/201 8-1 
25. март  2019. године  
НОВИ  САд  

Предсеик  



На  основу  члаиа  35. став  7. 3ахона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  rnacnіnc 

РС  бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Ус, ѕоiiз  - УС, 

98/13 - ус, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члава  24. тачка  6. Статута  Града  Новог  Сада  - 
пречишћен  Текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), Скулштина  Града  
Новог  Сада  на  XLVHІ  седници  од  25. марта  2019. године, Доноси  

ПЛАН  дЕТАЈhНЕ  РЕГУЛАЦІІЈЕ  
ДЕЛА  САЛАЈЕЕ  У  новоМ  САДУ  

i. увод  

flnan детањне  регулацијс  дела  Салајке  у  Новом  Саду  (у  дањем  тексту: план) 

обухвата  простор  у  непосредној  близини  традиционалнот  центра  града. Простире  се  
између  магнстраіне  железничке  пруге, Доситсјеве  и  Карађорђеве , Кисачке  и  
Темерпнске  улице. 

Овај  простор  је  наслеђено  урбаво  ткиво, хетерогене  структуре  у  лроцесу  веh 

поодмакле  траисформације  из  породичuог  стаиовања  у  општестамбену  зону  са  
линијским  центримадуж  примарних  саобраћајница . 

Најзначајнија  промена  која  се  утврђује  овим, као  и  претходним  плановима  је  
повезивање  магистралне  саобраћајнице , Улице  Венизелосове  продужавањем  Улице  
Косте  Шокице  и  њено  спајање  са  Булеваром  Јаше  Томкћа. Након  реализадије  нове  
градске  траuсверзале  исток-запад, саобраћајна  достулност  ће  додатно  повећати  
атрактивност  nростора  па  се  очекује  нвтензивнија  реализација  планиравнх  садржаја. 

Основну  тешкоћу  у  реализацији  пуног  профила  -Улице  Косте  Шокиде  представња  
обезбеђивање  средстава  и  решавање  иовниско-правиих  односа  јер  је  потребно  
уклонити  око  30 породичних  објеката. 

Простор  је  у  потпуности  инфраструктурно  опремзњен, а  плаuом  је  дефннисаНа  
сва  потребна  инфраструктура  и  услови  за  реализацију према  плаиираним  
кападитетнма . 

Ллан  обухвата  29,21 ha. 

і.і. основ  за  израду  плана  

Плал  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  детањне  регулацнје  дела  
Салајке  у  Новом  Са,цу  (,,Службенн  лuст  Града  Новог  Сада , број  3/17), коју  је  донела  
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седнuци  26. јавуара  2017.• године. 
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плаиски  осноВ  за  израду  је  Гілан  генералне  регулације  зоне  реконструЕције  у  
наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (1 Службени  лисТ  Града  Новог  
Сада , бр. 52/11, 17/17 и  9/18) ( у  далем  тексту: План  генералне  регулације), којим  је  
дефинисана  обавезна  израда  плана  детане  регулације , а  на  делу  простора  директно  се  
примењује  План  генералие  регупације. Претежне  намене  које  су  дефинисане  Планом  
генералне  регулацује  су: породично  ставовање, породично  и  вишепородичио  становање  
мањих  густина, вишепородичио  ставовање  средњих  густина, оппітеградски  и  линијски  
центри, предшколска  установа, здравствена  установа, уређена  јавна  поврпіина  и  
заіптитно  зеленило . У  доситејевој  улици  број  10 се  налази  непокретно  културно  добро, 

споменик  кузпуре. 

1.2. Цил, доношења  плана  

Цињ  израде  и  доноnіења  плана  је  утврђивање  правила  уређења  и  правила  
грађења, у  складу  са  правилима  усмеравајућег  карактера  која  су  дефинисана  Планом  
генералне  регулације . Уређење  и  коришћење  простора  заснива  се  на  рационаллој  
оргаиизацији  и  коришћењу  земњиппа, те  усклађивању  са  могућностима  и  
ограиичењима  у  располагању  природним  и  створеним  вредностима. 

Плавом  се  одређује  намена  земњишта  и  дефинише  се  улична  мрежа. 

Првенствено , одвојене  су  гховршине  јавних  намена  од  повртлина  осталих  намена. 

дефинисани  су  услови  за  реализацију  на  основу  овог  плава, односно  омогућена  је  
реализација  према  параметрима  из  плана. 

Тахође, дефинисани  су  услови  за  израду  урбанистлчког  пројекта  и  препорука  за  
расписивање  архитектонско -урбанистичког  конкурса. 

2. ГРАШІЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

Hnau обухвата  грађевинско  подручје  у  Катастарској  опгптини  Нови  Сад  І, унутар  
оттисане  границе. 

3а  почетну  тачку  граuице  грађевинског  подручј  а  утврђена  је  тачка  на  пресеку  
осовине  Кисачке  улице  и  јужне  регулационе  линије  железничке  пруге  Нови  Сад-

Београд. Од  ове  тачке  у  правцу  истока  гравица  прати  јужну  регулациону  линију  
железничке  пруге  до  пресека  са  источиим  реrулационом  линијом  Темеринске  улице, 
затим  скреће  ка  југу, прати  источuу  регулациону  линију  Темеринске  улице  до  пресека  
са  северном  плаиираном  регулационом  линијом  Венизелосове  улице. Од  ове  тачке  
гравица  скреће  у  правцу  нстока, прати  северну  планирану  регулациону  линију  
Венизелосове  улице  до  пресека  са  управним  правцем  на  јужну  планираву  регулациону  
линнју  Венизелосове  улице, на  парцели  број  4200 на  дужини  од  6.0 м  од  тромеђе  
парцела  бр,  4201/2, 4201/1 и  4200, затим  rраница  скреће  ка  југу, прати  претходио  
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олисал  управаи  правац  до  пресека  са  јужном  плаиираиом  регулационом  линијом  
Венизелосове  улице. 0д  ове  тачке  гралица  скреће  у  правцу  запада, дужином  од  6.0 м  
прати  јужну  плаииралу  регуладиопу  лилију  Велизелосове  улице, на  парцелн  број  4200 

до  тромеђе  парцела  бр.  4201/2, 4201/1 и  4200, затим  гравица  скреће  у  правцу  
југозавада, прати  источну  илалирачу  регулацнону  линију  ііnanupaue кружие  
раскрснице  до  пресека  са  северном  плаииравом  регулационом  линијом  Улице  
патријарха  Чарнојевића. Дале  гралица  скреће  у  правцу  југа, сече  Улицу  патријарха  
Чарнојевића  До  тромеђе  парцела  бр. 10503, 10425 и  10424, затим  гравица  скреће  у  
правцу  завада, пратн  границу  парцела  бр. 10503 и  10425 До  тачке  на  пресеку  осовине  
Темеринске  улице  и  границе  гтарцела  бр.  10503 и  10425. дале  rралица  скреће  ка  југу, 
прати  осовину  Темеринске  улице  до  пресека  са  осовином  доситејеве  улнце, односно  до  
осовинске  тачк  број  1844. Из  осовииске  тачке  број  1844 гралица  скреће  ка  заладу, 
пратu осовину  Доситејеве  улице  до  пресека  са  осовниом  Карађорђеве  улице  до  
осовинске  тачке  број  9546, затим  гравица  скреће  у  правці  југа  прати  осовину  
Карађорђеве  улице  до  осовинске  тачке  број  1547, где  скреће  према  северозападу  и  
пратећи  осовнну  Кисачке  улице  долазн  до  тачке  којаје  утврђена  за  почетлу  тачку  описа  
граиице  грађевинског  подручја. 

План  обухвата  29,21 ha. 

0писана  граннца  обухвата  два  локалитета  за  која  су  основ  за  спровођење  план  
генералне  регулације , као  и  један  локалитет  за  који  је  основ  за  спровођење  и  План  
генералве  и  план  деталне  регулације. Границе  локалитета  прихазале  су  на  графичким  
приказима. 

З. ПЛАНИРАHА  НАМЕНА  ПРОСТОРА  И  ПОДFЛА  НА  ГјТОСТОРНЕ  ЦЕЈШНЕ  

У  складу  са  Планом  генералле  регулацuје  преовлађујућа  намена  је  сталовање  у  
различитим  облuцима  и  модалитетима  и  то: породwшо  становање, породичло  и  
вишепородично  стаповање  мањих  густина, вишепородwшо  стаповање  средњих  
густнна, општеградски  и  лилијски  центар  уз  ободне  саобраЈіајнице  (Темеринска  и  
Кисачка  улица). Од  јавних  служби  се  плалира  комплекс  предлжолске  установе, 

здравствена  станица  или  разноврслејавне  службе, уређенајавна  површина  (трг, сквер), 

зеленило  са  дечијим  игралиштем  u уређена  зелена  површина  уз  пругу. Значајал  удео  у  
простору  имају  саобраЈіајне  површнне  лошто  се  ла  овом  простору  налазе  чах  три  
примарне  градске  саобраћајнице  великог  каттацитета. 

Простор  својим  положајем, нзмеђу  пруге, две  примарле  саобраћајнице  и  
Доситејеве  улпце,  иахо  хетероген  по  структури, чини  целилу  поделену  на  14 блокова  
које  дефuиише  постојећа  и  плакирана  саобраајна  мрежа, а  што  представла  ословну  
поделу  на  просторне  целunе. 

Елокове  омеђавају  следеће  улнце: 
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Елок  број  144: доситејева, Карађорђева  и  Кисачка; 
Блок  број  145: Јоваиа  Цвијића, Карађорђева, доситејева  и  Кисачка  
Блок  број  146: Јована  Цвијића, Темеринска, доситејева  и  Карађорђева; 
Елок  број  147: Саве  Ђисалова, Темеринска, Јована  Цвијића  и  Карађорђева; 
Блок  број  148: Бранка  Радичевића , Темеринска, Саве  Ђисалова  и  Карађорђева ; 
Елок  број  150: Бранка  Радичевића, Карађорђева, Јоваиа  Цвијића  и  Кисачка; 
Блок  број  15 1 а: Косте  Шокице, Ђорђа  Зличића, Браика  Радичевића  и  Кuсачка; 
Елок  број  1516: пруга, улиде  Ђорђа  3личића, Косте  Шокице  и  Кисачка; 
Блок  број  152: Косте  Шокице, Радоја  Домановаћа, Браuка  Радичевића  и  Ђорђа  Зличића; 
Блок  број  153: Косте  Шокице, Карађорђева, Браика  Радичевића, Радоја  домаuовића; 
Елок  број  154: Косте  Шокице, Темеринска, Бранка  Радичевuћа  и  Карађорђева ; 
Блок  број  ј  55: пруга  и  улице  Темеринска, Косте  Шокице  и  Карађорђева; 
Блок  број  156: ттруга  и  улице  Карађорђева,  Костс  Шокице  и  Радоја  Домаuовића; 
Блок  број  1 57: nруrа  и  улице  Радоја  домановића, Косте  Шокице  и  Ђорђа  3личића. 

3а  простор  у  целини  дефинисане  су  плаuираuе  намене  и  режими, у  складу  са  
концептом  уређења  простора  у  обухвату  плана  а  поједине  специфичuости  су  
дефиuисане  за  наведене  блокове. 

4. КОНЦЕПТ  УРЕЂЕЊА  ЛРОСТОРА  

планско  решење  се  ослања  на  смерuице  плаuа  ширег  подручја, досадаіпњу  
плаііску  документацију , стање  на  терену, издату  урбаuистичку  документадију  и  услове  
надлежних  институција  релевантних  за  израду  ллала. 

Очекује  се  да  ће  се  динамика  умерене  реализације  на  постору  у  обухвату  плана  и  
дале  задржати  као  тренд  због  низа  фахтора. Од  највећег  значаја  је  реализадија  
плаuираuог  саобраћајпог  решења  у  пуном  обиму. Постојећа  хетерогеност  ће  се  плаuом  
делимично  ублажити . На  предметном  nростору, сем  у  ободним  саобраhајницама, 
плаuирани  су  објекти  претежно  умерене  сnратuости  са  малим  бројем  стамбених  
јединuца  са  повоњним  просторним  условима. У  садашњим  тржиптним  условима  овај  
вид  изградње  најчешће  није  конкурентан  интензивној  изградњи  велике  густнне  
становања  што  показује  динамика  реализадије , али  се  очекује  да  ће  временом  добити  на  
значају. 

Најзначајнија  планираиа  просториа  интервенција  је  пробијање  Улuце  Косте  
Шокпцс. Повезује  се  правад  железничког  моста  преко  улнца  Венизелосове  и  Костс  
Шокице  са  Булеваром  Јатпе  Томића. У  саобраhајној  мрежи, ова  примарна  саобраhајница  
на  правцу  исток-запад  ће  у  значајној  мери  уrицати  на  саобраhајну  повезаuост  и  
доступност  у  граду  уоnште. 

Простор  у  целuни  је  nрвенствено  uамењен  стаuовању  различитих  типова. Иахо  се  
уз  постојеће  лримарне  саобраhаиице, Темеринску  и  Кисачку  уллцу  планира  линијски  
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општеградски  центар, објекти  спратностп  П+З+Пк  до  П+4+Пк  (и  изузетно  објекат  
П+5+Пк) у  највећој  мери  се  реализују  као  стамбени. Ценралитет  се  углавном  огледа  у  
интензивном  кориіnhењу  нриземла  ваистамбене  намене. Како  би  реализоваии  садржаји  
у  оквиру  плаиираие  намене  могли  да  функциониму  оптималпо, у  залеђу  примарних  
саобраћајница  Кисачке  и  Темеринске  улице,  плаиирају  се  саобраћани  приступи  
првенствено  ради  растерећења  наведених  улица  које  имају  градски  значај . Такође, уз  
ове  приступе  су  планираии  урбаии  џепови  у  виду  зеленила  са  дечијим  игралиштима  
као  дратоцени  јавни  простори . 

Уз  будућу  трансверзалу , Улицу  Косте  Шокице  планира  се  стамбена  изградња  
П+З+Пк  са  јужuе  стране  а  пословање  и  уређена  зелена  површина  као  задјтита  од  
утицаја  пруге, на  северној  страни. Два  централна  блока  уз  магистралну  пругу  су  
намењена  уређеној  зеленој  поврј.пини  за  ахтивно  коришћење  а  друга  два  намењују  се  
истсњучиво  пословању, уз  препоруку  да  се  распише  архитектонскоурбаиисткІпси  

конкурс  који  би  преодио  њиховој  реализацији . Позиција  у  односу  на  будућу  градску  
магистралу, улаз  у  град  са  сремске  страве  (Венизелосова  улица  -Улица  Косте  Шокице  - 
Булевар  Janіe Томића) и  сагледивост  са  примарнuх  саобраћајница  Темеринске  и  
Кисачке  улnце  наглашавају  значај  локадија  на  којима  се  планира  изградња  пословких  
садржаја. На  овим  локадијама  је  моrуће  градити  спратне  гараже  великог  кападuтета  
имајући  у  внду  повећање  густике  стаЕовања  у  непосредном  окружењу  и  близику  
центра  града. 

Средипіњи  део  простора  у  обухвату  плаиа  је  намењен  стаковању  мањнх  густина, 

преко  породичног  н  вишепородичвог  у  објектuма  мале  спратности  (П  до  П+1+HК) до  
вишепородичног  средњих  густнна, спратности  П+2+Hк  до  П+З+Пк. 

Од  јавних  устаиова  плаuира  се  комплекс  за  објекат  предшколске  установе  у  
централном  делу  блока  број  146 са  пристулом  из  Карађорђеве  ујіице. 

Тахође, планира  се  објекат  здравсене  установе  ка  локадији  која  се  тренутно  
користи  у  служби  Дома  здравла. Овај  објекат  се  може  по  потребн  наменнти  
разнородвим  јавннм  службама  за  којима  се  укаже  потреба  а  којима  одговара  планираuа  
изградња. 

Потребе  за  осталнм  јавннм  службама  (іпкола, социјалие  уставове, лнјаца  и  др.) 

корисниди  простора  ће  задово.њитн  у  постојећим  или  nланираким  објектuма  у  
окружењу. 

У  Доситејевој  улици  број  10 палази  се  објекат  грађаиске  архитектуре, породwпта  
кућа  грађена  у  стнлу  сецесије  која  је  заштићена  као  културно  добро  и  дефинисаuа  је  
њена  заштићена  околина, као  и  мере  заіптите. 
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5. НУМЕРИЧКИ  ПОКАЗАТЕЈБИ  

Еруто  повріпина  обухвата  плана 29,21 ha. 

Нето  површина  i g,97  ћа. 

Биланс  површина  
Табела: Површинејавних  намена  
Намена: 

Површина  (ћа): 
Учемће  у  укупном  
простору: 

- предіпколска  установа  0,42 1,45 

- здравствена  установа  0,06 • 0,21 

- уређенајавна  површина  0,07 0,24 

- зеленило  са  дечијим  игралиштем  0,22 0,76 

- уређена  зелена  површина  1,01 3,52 

- саобраћајнице  10,3 34,06 

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

Табела: Повріјјине  осталих  намена  
Намена: 

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

3,69 12,73 - породично  становање  

,., ,7 
,, 

- породнчно  и  вишепородично  
становање  мањих  густина  

6,12 21,24 
- вишепородично  становање  
среднњих  густина  

- линијски  општеградски  центри  3,g7 13,32 

- пословање  1,34 4,67 

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

Кападитети  простора, премаутврђеним  параметрима. по  планираним  наменама  
1. Поврт.пине  јавне  намене  

Предшхолска  установа: 
- површина  комплекса  0,42 ha 4200 м2, 
- површина  објеката  у  основи: до  1 000 м2, 
- развијена  површина  објеката — бруто: 1 600 м2  ( м2/детету), 
- калацитет  вртнћа: 200 дсце  (20 м2  комплекса  по  детету). 

Здравствена  устаиова: 
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- површина  napnene око  630 м2, 

- гтовріпина  објеката  у  основи  око  250 м2, 

- развијена  површина  објеката  - бруто: око  850 м2. 

Уређена  зелена  повріпина: 

- површина  блокова  7 133 м2, 

- гтовршина  блокова  без  заштитне  зоне  пруге  3 790 м2, 

- површина  у  функцији  изтрадње  око  350 м2 (5% укулне  површине). 

2. Површине  осталнх  намена  

Породwмо  стаиовање : 

- површина  (нето); 3,69 ha (36 900 м2), 

- површина  објеката  у  основи  којује  мотуће  остварити; 14 760 м2, 

- махснмална  развијсна  површина  објеката — бруто: - 3 900 м2, 

- број  станова  око  80 (до  2 стаuа  по  парцелu), 

- број  становника  око  216 (2,7 члана  по  домаhинству). 

Породичио  и  вишепороднчно  стаиовање  мањих  густина: 

- површина  (нето): 2,17 ha (21 700 пі2), 

- површина  објеката  у  основи  којује  могуће  остварити: 8 700 гn2, 

- максимална  развијена  површина  објеката  - бруто: 2 1 700 м2, 

- број  стаuова  највише  240 (до  12 стаuова  на  nарцели  од  1 000 т2), 

- број  стаuовника  највише  648 (2,7 члаuа  по  домаhинству). 

Вишегтородично  стаuовање  среднњuх  тустина: 
- површина  (нето): 6,12 ha (61 200 т2), 

- поврјлина  објеката  у  основн  којује  мотуће  остварити : - 32 000 м2, 

- максимална  развијена  површина  објеката — бруто: ---150 000 т2, 

- број  станова  око  1 875 (80 м2 бруто  по  стаиу), 

- број  становника  око  5060 (2,7 члаиа  по  домаhинству). 

Линијски  општсградски  центри ; 

- ловршина  (нето): 3,87 ha (38 700 м2), 

- површниа  објеката  у  основи  којује  могуће  остварнти: - 20 000 м2, 

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

- број  станова  до  око  1 250 (80 м2 бруто  по  стаиу), 
- број  становника  До  ОКО  3 373 (2,7 члана  по  домаhинству). 



Пословање: 

- ловршина  (нето): 1,34 ha (13 400) м2, 

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

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

Укупно  по  наменама  

1. Поврпзинејавне  намене  
површина  под  објектима  1600 м2 , 

бруто  развијена  грађевинска  новршина  3200 м2. 

2. Површине  осталих  намена  
Становање  и  центри: 

површина  под  објектима  око  75 560 м2, 

- бруто  развијена  површина  око  306 600м2, 

- број  стаиова  око  3 330, 

- број  стаиовника  око  9 000. 

Пословање: 

површина  под  објектима  6 700 м2, 

бруто  развијена  грађевинска  поврмина  око  46 200 м2. 

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

Бруто  развијена  грађевинска  површииа  352 800 м2. 

Број  становаоко  3 330. 

Број  становника  око  9000. 

б. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШпНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  сА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

6.1. План  регулације  поврмина  јавне  намене  

Плаиом  су  утврђене  површине  јавне  намене. 0д  целих  н  делова  nостојећих  
парцела  образоваhе  се  парцеле  површина  јавне  намене, према  графичком  приказу  
Пзгаu регулације  поврптинајавне  намене  у  Р  1 : 1000. 

Површине  јавне  намене: 

- саобраhајне  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  гјарцела  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, 4398, 4412, 4413, 4415, 4416, 4417, 4418/1, 4418/2, 4443, 

4444/1, 4445, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 445g,  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; 

- пешачки  пролаз: део  парцеле  број  8876; 

- уређенајавна  поврмина: цела  парцела  број  4265 и  Део  парцеле  број  10426; 

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

8 8 7 7/4; 

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

4306, 4307, 4308 н  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; 

- здравственаустанова : целапарцелаброј  8853; 

- траисформаторска  станнца: целе  парцеле  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  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  1 Tјјг  регулације  поврпіииа  јавне  намене  у  Р  1:1000, важи  
графичхи  приказ. 

Лланираке  регулационе  линије  дате  су  у  односу  на  осовине  саобраћајница  или  у  
односу  на  постојеће  граиице  парцела. Осовіме  саобраћајкица  дефинисале  су  
координатама  осовинских  тачаха  чији  је  слисах  дат  на  графичком  прuхазу. Постојећи  
објекти  који  својим  габаритом  улазе  у  регулацију  улице  ( плаиираиу  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  ширина  регулације  8.0 гв. 

На  осталом  грађевинском  землишту  постојеће  гралице  парцела  се  у  највећем  
обиму  задржавају. Настале  промене  су  углавном  услед  промене  регулационнх  линнја  
улица  и  начина  изградње. Грађевинске  парцеле  се  најчешће  формнрају  обједињавањем  
и  у  мањем  обиму  деобом  постојећих  парцела, под  условнма  датим  у  овом  плаnу. 

Све  постојеће  парцеле  без  излаза  на  јавну  површину  припајају  се  суседној  
парцелл  која  има  излаз  како  би  се  формирала  грађевинска  парцела  за  плалирану  
намену. 

6.2. План  нивелације  

Простор  обухваћен  планом  налази  се  на  надморској  висини  од  77.00 м  до  
79.10 м  са  генералним  падом  од  истока  према  западу. Нагиб  нивелете  саобраћајницаје  
испод  2%. Постојеће  саобраћајкице  се  задржавају  са  ннвелетама  коловоза  које  се  не  
мењају. 

Планом  нивелацuје  дати  су  следећи  елементи ; 
- кота  прелома  пивелете  осовине  саобраћајница , 
- интерполована  кота, 
- нагиб  нивелете . 

Кота  заіптитног  тротоара  око  плаиираних  објеката  одредиће  се  у  односу  на  
нивелету  саобраћајница. У  случају  изградње  гараже  испод  целе  парцеле, на  делу  изван  
габарита  објекта  према  улици, испоштовати  нивелету  терена. 

7. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

7.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Подручје  обухваћено  плалом  ограиичено  је: 

- са  севера  Магистралном  железничком  пругом  4 (Е85) Београд  - Стара  Пазова  -Нови  
Сад  - Суботица  -државна  граница  - (Келебuја), 

- са  истока  Темеринском  улицом, 

- сајуга  Доситејевом  и  Карађорђевом  улицом, 

- са  залада  Кисачком  улицом. 

Овај  део  града  формиранје  у  време  када  се  нису  могли  претпоставити  савремени  
захтеви  саобраћаја  и  комуналне  инфраструктуре , тако  да  попречни  профили  улица  
имају  релативно  мале  u променлuве  ширине  од  10 до  12 м, изузев  Уллце  Јована  
Цвијнћа  која  има  пјирину  од  18 м  до  20 м. Овакве  карактеристике  саобраћајне  мреже  
утицале  су  у  великој  мери  на  коришћење  простора  дуж  њихових  коридора. 
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Улице  Темерилска, Кисачка  и  доситејева  су  у  постојећем  стању  део  примарне  
саобраћајне  мреже  града  преко  које  обухваhени  простор  има  непосредан  контахт  са  
градским  и  ваиградским  подручјима  іпто  са  саобраћајног  аспекта  овај  простор  чиви  
добро  повезаиим  и  приступачним . Јавни  градски  превоз  се  тахође  одвија  овим  улицама, 
осим  доситејевом  улицом  чију  је  функцију  у  овом  смислу  преузела  Улица  Јована  
Цвијића. 

Најзначајнија  интервенција  у  окружењу  је  потреба  за  продужењем  и  
проширењем  Улице  Косте  Шокице, д  које  би  саобраћајни  правац  од  Жежењевог  
моста, преко  Темеринске  до  Кнсачке  улице  требало  да  се  повеже  са  Булеваром  Јаше  
Томића. Реализацијом  овог  путног  правца  у  потпуности  ће  бити  искњучен  транзитни, 

теретни  и  аутобуски  (дањински) саобраћај  из  Улuце  Јовала  Цвнјића, чиме  ће  се  
значајно  побојвшати  услови  живота  и  рада  становника  ове  улице. доситејева  улица  ће  
постати  прuмарна  саобраћајница  повезана  са  Вулеваром  Крања  Петра  на  западу  и  
Алмахпком  улицом  на  истоку, и  омогући  ће  одвијање  јавног- градског  аутобуског  
саобраhаја  и  његово  измемтање  из  Улице  Јоваuа  Цвијића. 

Скромни  захтеви  моторизовавог  саобраћаја  унутар  простора  обухваћеног  
плаЕом  не  захтевају  нзмене  у  систему  уличне  мреже, промене  у  трасама  и  њихово  
проІпирење , изузев  мањих  корекција  у  неким  деловима  и  отварања  нових  деоuuца  ради  
функционазјнијег  одвuјана  саобраћаја. Планирано  саобраћајно  решење  се  у  највећем  
делу  ослања  на  постојећу  мрежу  саобраћајница. 

Регуладионе  лнније  су  формираие  тахо  да  у  највеtіој  могућој  мери  поштују  
постојећу  парцелацију . На  деловнма  траса  где  овај  принцип  формнрања  регулационе  
ливије  не  обезбеђује  потребну  минималву  ширuну  или  прегледност  раскрснице , врпЈи  
се  препарцелација  и  припајање  делова  катастарских  парцелајавној  површини  

У  одређеном  броју  улица  треба  извршити  реконструкцију  коловоза  и  тротоара, 
нзградњу  коловозног  застора, а  одводњавање  саобраћајких  поврпшна  извести  преко  
затвореног  канализационог  система  чиме  ће  се  обезбедити  квалитет  живота  и  повећати  
безбедиост  у  одвuјању  саобраћаја. 

Hnauupajy се  следеће  значајније  интервенције  на  постојећој  саобраhајној  мрежи: 

пробијање  Улuце  Косте  Шокице; 

формирање  нове  раскрснице  улица  Косте  Шокице, Темериuске  и  Венизелосове ; 

пројлнрење  раскрснице  Кuсачке  улице, Булевара  крава  Петра  І  и  доситејеве  
улице; 

- пробuјање  пеіпачхо  биіхиіслистичких  пролаза  испо  пруге  дуж  удица  Радоја  
домаuовића, Карађорђеве  и  Ђорђа  зличића; 

- изградња  лешачке  пасареле  nреко  Улице  Радоја  домаиовнђа; 

- нзградња  бициклистичких  стаза  у  улнцама  Кисачкој , Јована  Цвијића  
досuтеј  евој , Темеринској  и  Косте  Шокнце. 
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Изузев  на  површинама  где  се  утврђује  право  службености  пролаза  преко  парцела  
са  пасажем  кроз  објекат, формираће  се  јавно  грађевинско  землиште  за  изтрадњу  
колско-пешачких  прилаза  у  општеградским  центршіа  ширине  око  8 м  у  блоковима  бр. 
145, 146, 148 и  154. 

На  овај  начин  ће  се  омогућити  опслуживање  планираних  садржаја.  а  самим  тим  
повећаhе  се  приступачност  и  атрактивност  ових  делова  града  који  су  до  сада  били  
залоставњени . 

Нове  саобра1іајнице  су  дефинисаuе  осовинским  тачкама  како  је  то  дато  у  
графичком  прилогу  број  З  Гілан  саобраћаја, регуладије  и  нивелације  са  режимима  
изградње  објеката  уР  1 : 1000. 

У  графичком  приказу  број  З  дати  су  сви  технички  елементи  који  дефиiiиіпу  
саобраћајне  објекте  у  простору, а  самим  тим  и  услови  и  начини  за  прикзњучење  нових  
објеката  на  постојеhу  и  планирану  мрежу  саобраћајница . 

Паркирањ  е  

Иако  овај  део  града  има  створене  услове  за  урбани  развој  и  атрактнвност  због  
тіоложаја  у  окружењу  и  има  нерешен  проблем  паркирања  путничких  аутомобила. 
Реализадију  планираинх  стамбених  и  пословних  објеката  мора  да  пратн  изградња  
саобраћајних  површина  и  комуналне  инфраструктуре , а  нарочито  паркинг  простора. 
Гјланом  се  предвиђа  решавање  овог  проблема  на  випіе  начина  и  то  паркирањем  у  
оквиру  попречних  профила  улица, јавним  паркиралиштима , изградњи  грараже  и  
индивидуалним  гаражама  и  паркиралиштима  на  парцели. Паркирање  возила  за  
сопствене  потребе  власници  објеката  по  правилу  обезбеђују  на  грађевинској  парцели  
изван  површине  јавног  пута  а  број  паркииг  места  зависн  од  намене  објеката. У  том  
смнслу, у  деловима  општеградских  центара  (дуж  Темеринске  и  Кисачке  улице) не  
дозвоњава  се  изградња  пасажа  кроз  објекте, већ  се  планирају  јавни  колско-пешачки  
прилази  до  гаражних  и  паркuнг  површина  на  парцелама  у  залеђу  објеката, чиме  се  
повећава  безбедност  и  капацитет  дуж  примарие  саобраhајне  мреже  тј . Кнсачке  н  
Темерннске  улице. 

На  местима  где  то  услови  дозвозњавају  (осим  на  примарној  саобраћајuој  мрежи), 
а  постоје  потребе, могућа  је  изградња  ја.вних  паркuuга  за  пугничке  аутомобиле , 
мотоцикле  и  бицикле  иако  паркинзи  нису  уцртани  на  графичком  приказу  број  З  ,, План  
саобаћаја, регулације  и  нивелације  са  режимима  изградње  објеката 1  нли  у  
карактеристичном  попречном  nрофилу  улица. Услов  за  реализацију  је  да  су  испуњени  
сви  саобраhајни  услови  са  становишта  законске  регулативе  (троугао  прегледности ), 
прибавњена  сагласност  управлача  пута  у  делу  где  се  жели  изградитн  nаркинг  и  
максимално  задржавање  и  запітнта  постојећег  квалитетног  дрвећа. Примарну  
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саобраћајну  мрежу  у  овом  смислу  чиие  улице: Кисачка, Тсмерииска, Косте  Шокице, 

Јована  Цвијића  и  Доситејсва. 
Такође  је  могућа  изградња  гарака  за  јавно  кориІпћене  у  оквиру  пословних  

објекатапланираuихублоковима  бр.  1516и  155. 

Бициклистички  и  пешачки  саобраћај  

Вициклистичхе  стазе  у  обухвату  плана  су  реализоване  у  занемарзвивом  обиму  и  
то  у  околини  раскрснице  булевара  Јаше  Томића  и  Кисачке  улице. На  осталим  
саобраћајницама  бициклисти  за  кретање  користе  коловозне  поврптине. 

Афирмација  бицихлистичхог  саобраћаја  треба  да  буде  у  што  іпирем  обиму, кахо  
би  се  овај  вид  превQза  вишс  популаризовао . Hланом  се  оставња  могућност  изградње  
тротоара  и  бицикзшстичких  стаза  иахо  ове  саобраћајне  површине  нису  уцртане  у  
графичхом  прилогу  број  3 или  у  карахтеристичвом  попрсчвом  профилу. Услов  за  
реализацију  је  да  су  испуњени  сви  саобраћајни  усзјови  са  стаиовишта  законске  
регулативе  и  махсимално  задржавање  и  заштита  nостојећег  квалитетног  дрвећа. 

Пешачко-бициклистички  пролази  испод  пруге  су  плалирави  у  продужетку  улида  
Радоја  Домавовnћа, Карађорђеве  и  Ђорђа  Зличића  да  бu се  успоставила  боња  
комуникација  и  побоњшало  кретање  nenіaxa. Тахође  је  предвиђена  и  пешачка  пасарела  
преко  улнце  Радоја  Домаuовића  која  ће  повсзати  две  зелене  површкне  које  су  
плалиране  између  железничхе  пруге  и  Улuце  Косте  Шокице. Нивелета  ове  пасареле  
трсба  да  буде  идентичnа  нивелети  већ  изграђеног  железничког  објекта  у  наставку  
Улице  Ђорђа  3личића. 

7.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом  

Снабдевање  водом  биће  решено  преко  постој  еће  водоводне  мреже  Града  Новог  
Сада, са  планираним  проширењем  и  реконструкцијом  дотрајалих  деоница. 

Примарна  водоводиа  мрежа  изграђена  је  у  Кисачкој  улицв, профила  О  350 тм, 

док  је  секундарна  водоводна  мрежа  профила  О  100 мм  изграђена  у  свим  постојеhіпт  
улицама. 

У  потлуности  се  задржава  постојећа  водоводна  мрежа  са  могућношћу  
реконструкцнје  или  измештања, према  положају  кнсталација  дефннисалим  у  
попречним  профилима  улида. 

Hnauupaua секундарна  водоводиа  мрежа  изградuће  се  Дуж  свих  планираних  
улица, биће  профила  О  100 ппп, и  у  потпуности  ће  задовоњити  потребе  за  водом  
планираних  корисниха. 
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Положај  постојеће  u nnauupaі e водоводие  мреже  дат  је  у  графичком  приказу  
T Гјлаи  водне  инфраструктуре  у  Р  1 :2500. 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  решено  преко  постојећег  
заједничког  калализационог  система  Града  Новог  Сада, са  плапираним  проширењем  и  
реконструкцијом  дотрајалих  деолица. 

Ориј  ентациј  а  каиализацнјом  прихваhених  вода  ј  е  према  колектору  у  Доситеј  евој  
улици, којије  профила  350/210 см. 

Примарна  каиализациона  мрежа  изграђена  је  у  улвцама  Бранка  Радичевића , 

Кисачкој  и  Темеринској , профила  2$ 1400 mnі
. 

Секуидарна  канализациона  мрежа  изграенаје  у  скоро  свим  постојећим  улицама  
и  планом  се  задржава  уз  могућност  реконструкције . 

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

Плаиирана  мрежа  биће  у  складу  са  нивеладионим  условима  оријентисаиа  ка  
постојећим  примарним  калализационим  правцима. 

Постојећа  мрежа, заједно  са  плавираном, омогућuће  несметапо  одвођење  
отпадних  и  атмосферских  вода  свих  плааираних  садржаја. 

Положај  постојеће  и  планнраие  канализационе  мреже  дат  је  у  графичком  
приказу  Нлаи  водне  инфраструктуре t у  Р  1 :2500. 

Подземне  воде  

Меродавни  нивои  подземпих  вода  су: 

- максимални  ниво  подземних  вода  око  77,40 м  н.в, 

- минимални  ниво  подземних  вода  око  74,30 м  н.в. 
Правац  пада  водuог  огледала  просечног  нивоа  подземне  воде  је  северозапад- 

југоисток, са  смером  пада  премајугоистоку . 

7.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергијом  

Ово  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  снстема. Основни  објекат  за  снабдевање  електричном  енергијом  
биће  будућа  трансформаторска  сталица  TC 1 1 0/20 kV Центар , док  ће  садтпњи  
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објекти  који  напајају  електричном  енергијом  овај  лростор  Тс  35/10 kV Севср  и  ТС  
3 5/10 kV Подбара , преласком  на  двостепени  систем  траисформације  снергије, постати  
разводна  постројења  (РГј). од  тс  Центар , Рп  ,,Север  и  Рп  ,,Подбара  ћс  полазити  20 

kV мрежа  до  Тс  20/0,4 kV, a од  ових  тС  ће  полази  мрежа  јавнот  осветл.ења  и  
нисконапонска  0,4 kV мрежа  до  објеката, чиме  ће  се  обезбедити  квалитетло  и  поуздаnо  
снабдевање  електричном  енергијом  свих  nотрошача  на  подручју. 

3а  снабдевање  електричном  енергијом  планираиих  садржаја  изградиће  се  
одређен  број  нових  ТС, у  зависности  од  потреба. Осим  планираних  тС  које  су  
приказаие  у  графичом  прилогу  ,,Плаи  енергетске  инфраструктуре  и  слсктронских  

нове  тС  се  могу  градити  као  слободностојећи  објекти  на  парцелама  
свих  намена, у  складу  са  важећом  законском  и  технuчком  регулативом . Нове  ТС  се  
могу  градпи  и  у  оквиру  објеката, у  прнземњу  објекта. Кадаје  уградња  ТС  планирапа  у  
оквиру  стамбене  зградс, просторију  за  смсштај  тС  потребио  јс  на  одговарајући  начин  
изоловати  од  букс  u јонuзујућих  зрачења, у  складу  са  проnнсима. Стамбене  просторије  
стана  не  моrу  се  граничити  са  просторијом  у  којој  је  смегітгена  траuсформаторска  
стаuuца. Свим  траисформаторским  сталицама  потрсбно  је  обезбедити  колски  прилаз  
іnupuue минимално  зтn (и  висинс  мннималио  3,5м, у  случају  постојања  ласажа) ради  
обезбеђења  иuтервенције  у  случају  ремонта  и  хаварuје. Све  ТС  ће  се  повезатu на  
постојећу  и  нову  20 kv мрежу, која  ће  се  градити  подземно. Такође  је  потребно  
обезбедити  службеност  пролаза  каблова  до  траисформаторских  стаuица  кроз  пасаже  и  
заједничке  блоковске  површнuе. На  просторuма  лланираие  нзградње  могућа  је  
uзтрадња  нове  unu реконструкцнја  постојећс  инсталацијејавног  осветл.ења. 

Све  објекте  и  инсталације  које  се  налазе  у  зоки  изградње  планнраиих  објеката  
или  инфраструктуре  је  потрсбно  изместuтu уз  прибавњање  услова  од  ЕПС  
дистрибуцuја , огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад. Такође , потребно  је  и  
реконструисати  постојећу  10 kV мрежу  н  олрему  у  свuм  ТС  10/0,4 kV u прнлагоднтu је  

за  рад  на  20 kV напонском  нивоу. 

Посебно  се  планира: 

измејлтање  тС  ,,Радичевнћа  на  плаuнраuу  локацију , 

изградња  ТС  у  оквuру  објекта  линијског  центра  у  блоку  број  147, 
изградња  подземнот  110 kV кабла  од  будуће  ТС  Центар  у  Улици  Павла  Папа  до  ТС  
Нови  Сад  4 кроз  улице  Темеринска  и  Косте  Шокице. За  изградњу  овог  кабла  је  

nотребна  израда  плаuа  детањне  регулацнје. 
Планирана  елсктроенергетска  мрежа  ће  сс  градити  подземно  у  коридорима  који  

еу  планираии  у  полречним  профилuма  улuца. 
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Снабдевање  ТоплоТноМ  енергијом  

Ово  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енертијом  из  градског  
тоnлификадионог  и  гасификадионот  система. 

Из  топлификационот  система  ће  се  снабдевати  линијски  центри, пословни  
комплекси , објекти  јавних  служби  и  вишепородичпот  становања  веће  сnратности. 
Основни  објекат  за  снабдевање  биће  топлаиа  (ТО) Север , оД  које  полази  магистрална  
вреловодна  мрежа  ка  подручју  обухваћеном  нланом. 3а  снабдевање  планираних  
објеката  потребно  је  изградити  вреловодне  прикзњучке  од  постојеће  и  нове  мреже. У  
случају  да  не  постоје  техничке  могућности  за  пролаз  кроз  планиране  трасе, вреловодна  
мрежа  се  може  градити  и  испод  коловоза. Топлотнн  капацитети  након  реконструкције  
ТО  ,,Север  и  реализацијом  повезног  вреловода  између  овог  објекта  и  Главне  разделие  
станице  задовоњавају  потребе  конзума  на  овом  подручју.  Повезни  вреловод  је  изграђен  
кроз  улице  Јована  Цвијића  и  Кисачку. 

Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  обезбеђивати  из  постојеће  мерно-

регулационе  гасне  ставице  (МРС) ,,Салајка . Из  гасификационот  система  се  могу  
снабдевати  објекти  породичног  становања, објекти  вишепородич nот  становања  мање  
спратности  и  мањи  пословни  комплекси. Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  
ВП[HТИ  преко  днстрибутивне  мреже  којаје  изграђена  на  овом  подручју. 

Све  термоенергетске  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  планираиих  
објеката  или  инфраструктуре  је  потребно  изместити  уз  лрибавзњање  услова  од  власника  
инсталациј  а. 

Оставња  се  могућиост  пословним  комплексима  да  се  снабдевају  из  локалних  
топлотних  извора, уз  угіотребу  енергената  koju не  утичу  штетно  на  животну  средину. 

Обновњиви  извори  енергије  

На  овом  подручју  постоји  могућиост  корипіћења  обновњивнх  извора  енергије. 

Соларна  енерпіја  

Пасивни  соларнг  системи  - дозвоњава  се  доградња  стахленика, чија  се  
површина  не  рачуна  код  индекса  изтрађености  u индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  
побозпава  енергетска  ефикасност  објекта. Код  објекта  свuх  намена  на  фасадама  
одговарајуће  оријентације  поред  стахленика  дозвозњава  се  прнмена  осталих  nасивннх  
система-ваздупіних  колектора, Тромб-Мипгеловог  зида  и  сл. 

Активни  соларни  сисмеми  - соларни  системи  за  соnствене  потребе  н  
комерцијалву  производњу  могу  се  поставзњати  у  грађевииском  подручју  под  следећuм  
условима: 
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- објекти  породичвот  ставовања  - на  кровним  повріпивама  и  фасадама  главнот, 
помоћног, економскот  објекта  и  сл. дозвоњава  се  поставњање  соларних  система  

- повріпине  јавне  намене  - на  стубовима  јавнс  и  декоративне  расвете  и  за  
лотребе  видео-надзора  (у  регуладијама  улица  и  у  комплексу  дечије  установе), за  
осветњење  рекламних  паиоа  и  билборда, за  саобраћајне  знахове  и  сигнализацију ,  на  
елементима  урбаиог  мобилијара  (надстрешнице  за  клуле, аутобуска  стајалишта, 
изнајмњивање  бицикала  и  сл.); 

(Хндро) Геотермална  енергија  

Системи  са  толлотнuм  пумпама  моrу  се  поставњати  у  сврху  загревања  и/или  
хлађења  објеката. Ако  се  поставњају  хоризонталне  н  вертикалне  гео-сонде  оне  моrу  
бити  искњучиво  ua парцели  инвеститора  удањене  од  међе  или  суседног  објекта  најмање  
З  м. У  случају  ископа  бунара  (осuм  за  физичка  дица) потребно  је  прибавити  сагласност  
надлежвог  органа. Обавезноје  извссти  упојне  бунаре. Није  дозвоњено  упуштање  воде  у  
канализационн  систем  или  изливање  на  отворене  повріпкне. 

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

7.4. Мере  енергетске  ефикасности  изградње  

Ради  новећања  енергетскс  ефикасности , приликом  пројектовања, изградње  и  
касније  експлоатације  објеката, као  и  прилпком  опремања  енергетском  
инфраструктуром , потребuо  је  прuменнти  следеће  мере: 

приликом  пројектовања  водити  рачуна  о  облику, положају  и  повоњној  оријснтацији  
објеката, као  и  о  утицају  ветра  на  локаднји; 

користнти  класнчне  и  савремене  термоизоладионе  материјале  приликом  изградње  
објската  (полпстирени , минералие  вуне, полиуретави , комбиновави  материјали , дрво, 
трска  и  др.); 
у  инсталацијама  осветњења  у  објектима  и  у  инсталадијамајавне  и  декоративне  расвете  
употребњавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела. 

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

поставзвати  соларне  паиеле  (фотоналонске  модуле  и  тоnлотне  колекторе) као  фасадне  н  
кровне  елементе  где  техвичке  могућности  то  дозвоњавају; 

размотрити  могу1вост  поставњања  кровнuх  вртова  н  зелених  фасада, као  и  коришћење  
атмосферскнх  н  отпадиих  вода; 
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код  постојећих  и  нозих  објеката  размотрити  мотућиост  уградње  аутоматског  система  за  
ретулисање  погрошње  сВих  енертетских  уређаја  у  објекту. 
лоставњати  пуњаче  за  електрнчне  аутомобиле  на  јавним  и  осталим  површинама  
предвиђеним  за  паркирање  возила. 

Објекти  високоградње  морају  бити  пројектовани , изтрађени, коришћени  и  
одржавани  на  начин  којлм  се  обезбеђују  прописаиа  енергетска  својства. Ова  својства  се  
утврђују  издавањем  сертификата  о  енертетским  својствима  који  чини  саставни  део  
техничке  документације  која  се  прилаже  уз  захтев  за  издавање  улотребне  дозволе. 

Сви  јавни  објекти  су  дужни  да  спроводе  протрам  енертетске  ефикасности  који  
доноси  јединица  локалне  самоуправе, а  који  нарочито  садржи  планираии  цињ  унітеда  
енертије, претлед  и  процену  годишњих  енергетских  потребас, плаu енергетске  санације  
и  одржавања  јавних  објеката, као  и  планове  унапређења  система  комуналних  услуга  
(дањинско  трејање  и  хлађење, водовод, јавна  расвета, управњање  оиіадом, јавни  
транслорт  идр.) 

Инвестлтори  изградње  објеката  су  дужни  да  грејну  ннсталацију  свакот  објекта  
предвиђенот  за  прикњучење  на  неки  од  система  снабдевања  топлотном  енергијом  
опремл  уређајима  за  регулацију  и/или  мерење  предате  толлотне  енертије . 

7.5. Електронскс  комуникације  

Ово  подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  
комуникаднј  а. 

планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  у  цињу  пружања  
нових  сервиса  корисницима. Гіланира  се  и  дање  поставњање  мултисервисних  
платформи  и  друrе  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. 
Улични  кабинетu се  могу  поставњати  на  осталом  земњишту, као  и  најавној  поврпіини, 

у  регулацијама  постојећнх  и  планираиих  саобраћајница, на  местима  тде  постоје  
просторне  и  техничке  могућности . Планира  се  и  изтрадња  приводних  каблова  и  Wі-Fі  
приступних  тачака, као  u поставњање  система  за  видео-надзор, у  оквиру  ретулацнја  
површинајавне  намене  (на  стубовuмајавне  расвете, семафорuма, рекламним  паuоима  и  
сл.) и  у  оквиру  осталих  површина  (на  објектима). 

да  би  се  обезбедило  проширење  мреже  електронских  комуникадија  потребно  је  
у  регулацијама  улица  и  до  нових  објеката  изградити  подземну  мрежу  цсви  кроз  које  ће  
пролазити  будућа  инсталадија  електронских  комуникадија. У  попречним  лрофилима  
улица  резервисаuи  су  независни  коридорн  за  мрежу  електронских  комуникадија. 

У  оквиру  стамбених  објеката  са  више  стамбеннх  јединица, стамбелих  зграда  са  
више  корисника  простора  и  стамбених  делова  стамбено-пословних  зграда  потребно  је  
поставити  инсталадију  заједничког  антенског  система, који  омогућава  независан  
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пријем  услуга  радио  и  телевизнјских  nрограма  и  њихову  дистрибуцнју  крајњим  
корисницима. 

Подручје  у  обухвату  нлаиа  покрива  емисиона  стаuица  Црвени  Чот, са  
координатама  450093.96N 1904240.02 Е. 

Плаиира  се  гіотпуна  покривеност  овог  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  
свих  надлежних  оператера. На  предметном  подручју  нма  једна  аіпивна  базна  стаuица  
система  за  мобилну  телефонију  на  аитенском  стубу. Ову  базну  стаuицу  је  потребно  
изместити  на  кровну  поврмиву  неког  од  постојећих  илч  планиравих  објеката  
випіепородиімог  становања  иди  линнјског  центра. Поред  постојеће, могуће  је  
поставњати  системе  мобилне  телефоније  уз  поштовање  следећих  услова: 

- аитенски  сuстеми  са  мнкро-базним  стаиицама  мобилне  телефоније  се  могу  
поставњати  у  оквиру  регулације  ловршкна  јавне  намене  (на  стубове  јавне  расвете, 
семафорскс  стубове  и  сл.), уз  сагласност  управњача  јавним  земњилітем  и  власника  
објекта  на  који  се  поставња  (стуба); 

- антенскu системн  са  базкнм  стаиицама  мобилuе  телефоније  могу  се  
гІоставњати  на  кровне  и  горњс  фасадпе  поврмине  објската  уз  обавезну  сагласност  
власника  тих  обј  еката, односно  скупштине  стаuара; 

- аитенске  системс  поставл,атн  уз  поштовање  свих  правилвика  и  техничких  
препорука  из  ове  области; 

- уколико  се  у  близнви  надазе  стубови, односно  локације  других  оператера, 
размотрити  могуђлост  заједничкс  употребе; 

- обавезно  је  извріпити  периодичиа  мерења  јачине  слектромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система, а  nосебно  утицај  на  оближње  објскте  становања  који  сс  
налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  аитенски  систем; 

- за  поставњање  антенских  система  и  базних  станицс  мобилнс  телефоније  и  
осталих  електронских  снстема  обавезно  је  ітретходно  позитивно  мнгпњење  надлежног  
органа  управе. 

Ѕ. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕпHХ  ПОВРШHиА  

Хетерогеност  nростора  условњава  концепцију  озедењавања  која  се  разликује  у  
зависностu од  врсте, величине  и  начина  оргаиuзовања  зелене  површине. 

Уређење  слободннх  површина  стамбсних  блокова  вншепородачног  становања  
рсализоваћс  се  по  nарцелама, и  представњаЋе  заједнички  уређен  зелсни  фонд.  Чиниће  
га  групацuје  дрвећа  и  шибња  nојсдиначиих  мањих  вртова  ограђеких, према  суседним  
карцелама. оградама  од  лнстопадног  дрвећа, четннара  и  цветајућег  шибња. 

Уређење  слободних  зелених  поврпіина  око  кућа  породичиог  становања  заснива  
се  на  формирању  предбаште  и  кућног  врта. 
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Предшколска  установа  ће  се  одвојити  зеленим  заіптитним  појасом  од  околних  
садржаја  тахо  да  садржи  високу  и  Ниску  вегетадију, а  при  озелењавању  користити  
бињке  које  иемају  боде  и  нису  асмогепе  и  алергогене. На  овим  повріпннама  he ce 
увести  елементи  партерне  архитектуре  (стазе, одморишта, клуле  и  сл.) и  елемената  за  
дечиј  а  игралишта. 

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

Паркинг-просторе  који  прате  садржај  попречних  гірофила  улица, требало  би  
покрити  крошњама  листопадиог  дрвећа. 

декоративним  зеленилом  ће  се  употпуuити  сви  озелењени  скверови , тргови  и  
остале  слободnе  озелењене  поврпіине  Осим  травнатих  и  цветних  површина  предвндеће  
се  садња  дрвећа  на  поплочаним  платоима  и  поставнће  се  озелењене  жардињере  за  
заштмту  од  негативних  ефеката  . саобраћаја . Ово  се  посебно  односи  на  блокове  
мешовите  намене  (становање  и  центрагјне  функције, пословне  делатности  и  сл.), 
односно  на  зеленило  са  дечијuм  игралиштима . 

План  озелењавања  дат  је  на  графнчком  приказу  Hnau зеленила  и  слободних  
површина T у  Р  1: 1000. 

9. МЕРЕ  И  услоВи  очувлњл  ПРИРОДНпХ  И  КУЛТУРНИХ  ДОБАРА  

9.1. Мере  очувања  природних  добара  

Према  подацима  надлежног  завода  за  зтптиту  природе, на  подручју  у  обухвату  
плана  нема  зттјтићених  природних  добара  нитu заттјтићених  подручја. 

Плаuско  рсшење  је  дефинисаuо, између  осталог, у  складу  са  условима  зттгтнте  
природе, односно  услови  надлежног  завода  уграђени  су  у  nланско  репіење  у  мерн  која  
је  могућа  на  конкретном  простору  узимајући  у  обзир  све  релевантне  чиниоце. 

Мере  очувања  природних  вредности  

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

Пронађена  геолошка  и  палеонтолошка  документа  (фосили, минерали, кристали  
и  др.)  која  би  могла  представл.ати  природну  вредпост, налазач  је  дужан  да  пријави  
надлежном  Министарству  у  року  од  осам  даnа  од  даuа  проналаска, н  предузме  мере  
зајптите  од  унимтења, оштећивања  unu крађе. 
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9.2. Мере  очувања  културних  добара  

Према  подацима  Завода  за  заглтиту  споменика  кулгуре  Града  Новог  Сада. на  
гІодручју  у  обухвату  плана  налази  се  непокретно  кузпурно  добро  - споменик  културе  - 
Кућа  у  Улици  доситејевој  број  10 у  Новом  Саду  која  је  утврђена  за  сгтоменик  kултуре  
2. августа  2007. године,  Одлуком  број  633-4733/2007, објавњеној  у  Службеном  
гласнику  РС ,  број  73/07. 

3аштићена  околина  споменика  културе  обухвата  парцелу  број  8 898 

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

Надлежни  завод  за  заіигиту  споменика  културе  утврдио  је  мере  запгтите  
културног  добра: 

-	 очување  изворног  изгледа  споњаілње  архитектуре  и  ентеријера, хоризонталног  и  
вертикалног  габарита, облика  и  нагиба  крова, свих  конструктивних  и  
декоративних  елемената, оригиналих  материјала, функционалних  
карахтеристика  споменика  културе; 

забраиу  радова  којн  могу  угрозити  статичху  безбедност  сгтоменика  културе, 

односно  предузимањс  свих  потребиих  мера  за  очување  његовс  безбедности . 

Мере  залпите  запітићене  окоnине: 

- улични  простор  испред  споменика  културе  првенствено  уредити  као  јавни  
простор  намењен  пејлацима. 

На  nредметном  простору  нема  евидентираних  налаза  са  архологлким  садржајем  
али  он  предстања  зону  потенцијалиих  локалитета  са  археолоппсим  и  историјским  
садржајем . Поред  историјскuх  података  и  писаних  извора  као  и  податаха  са  старих  
карата  Новог  Сада, случајни  налази  њудскuх  скелетних  остатаха  у  Улици  доситејевој  
указују  на  лостојање  некрополе  у  некадашњој  Улнци  старог  гро6ла. 

Уколико  се  приликом  извођења  земњаних  радова  наиђе  на  археолоілко  
налазиште  или  предмете, потребно  је  одмах, без  одлагања  да  се  обуставе  радови, оставе  
наnази  у  положају  у  којем  су  нађени  и  обавесте  надлежнн  Завод  за  заштиту  споменика  
културе. 

Спомен  ллоче  
На  простору  у  обухвату  ллаиа  спомен  плочама  су  бunе  обележене  три  локадије  

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

То  су: 
1. спомен  плоча  посвећена  Кости  Шокици, у  Улици  Косте  Шокице  бр.  2, 

21 



2. спомен  пдоча  Ћоки  Мијатовићу  у  Темеринској  улици  бр. 49 (налази  се  у  Музеју  
Града), 

З. спомен  плоча  у  Карађорђевој  улици  број  34, гдеје  ілтампал  прВи  број  листа  Истина . 

10. МЕРЕ  И  услови  ЗАШТИТЕ  И  УНАпТЕЋЕЊА  ЖIІВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

Мере  заштите  и  уиапређења  животне  средине  

На  простору  у  обухВату  плаиа, мере  залітите  и  унапређења  животне  средине  
биће  спровођене  у  складу  са  начедuма  Закона  о  заіптити  животне  среднне  (,,Службени  
гласник  РС , бр.  135/04, 36/09, 36109-др.  закон, 72/09-др.закон,  43/11-УС, 14/16, 76/18 и  
95/18-др.закон). 

Услови  и  мере  заштите  животне  средине  утврђене  су  на  основу  постојећих  
урбаних  вредности, процене  могућиости  интервенција, упапређења  и  формирања  
система  јавних  простора  стварањем  нових  и  побоЈЂманих  опппих  услова  животне  
средине  (саобраhаја, уналређења  мреже  инфраструктуре  и  опремања  постојећuх  и  
нових  објеката  и  простора  свим  потребним  комуналним  системима), ради  побоЈЂшања  
квалитета  н  стаnдарда  живота  (становања  и  пословања). 

За  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  плана, утврђује  
се  обавеза  предузнмања  мера  заштите  животке  средине  у  складу  са  Законом  о  процени  
утицаја  на  животну  средuну  (,,Службени  гласnuк  РС , бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  
утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  гіроцена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  
које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  жнвотну  средину  
( Службени  гласник  РСП,  број  1 14/08). 

На  nростору  у  обухвату  плана, с  обзuром  на  специфичиост  простра, близина  
прометних  саобраћајница  очекују  се  значајне  емиснје  угјњенмоноксида, угловодоника  
и  азотних  оксида  у  ваздух.  Управо  нз  тог  разлога, у  контексту  заштите  животне  средине  
предметnог  подручја, неопходnо  је  предузети  одређене  мере  заштите  ваздуха, 
земЈЂишта, подземннх  вода, као  и  мере  заштите  од  буке  која  потиче  од  друмског  
саобраhај  а. 

На  простору  у  обухвату  плана  се  не  налазе  објекти  који  својим  радом  негативно  
утнчу  на  животну  среднну, а  полутаnти  аерозагађења  се  не  прате, али  је  успоставњен  
мониторинг  буке. 

Мере  зтптите  животне  среднне  спроводиће  се  према  важећем  Закону  о  запітити  
животне  средине  и  nодзаконскuм  актима  из  ове  областн. 
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3аштита  ваздуха  

Праћењс  и  коіпрола  ваздуха  на  предметном  подручју  ћс  сс  врілити  у  складу  са  
Захоном  о  заштити  ваздуха  (,,Службсни  гласник  РС  бр. 36/09 и  10/13), Уредбом  о  
условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  гласвик  РС , бр. 
11/10, 75/10 и  63/13) и  друтим  лодзахонским  ахтима  из  овс  области. 

Повећан  ниВо  аерозагађења  може  се  очекивати  услед . специфичиот  положаја  
предметuог  простора  у  односу  на  веће  саобраћајнице  (Темеринска  улица, Кисачка  
улица  и  гіланирани  продужетак  Улице  Косте  Шоккце) па  услови  и  мере  за  заіптиту  
ваздуха  оД  загађивања  подразумевају  контролу  емисије, успоставлање  мерних  места  за  
лраћењс  аерозагађења, а  у  склацу  са  резултатима  мерења  ограничавање  емнсије  
загађујућих  материја  до  дозволених  граница, регулисањем  саобраћаја  (ретлавање  
проблема  стациоарног  саобраћаја  који  тренутно  представла  проблем) и  озелењавањем  
слободних  простора. 

Појавливање  смога  и  дугорочне  последице  просечие  концентрације  пггетних  
једињења  као  іnто  су  олово, бензени  и  честичuе  материје, значајuо  се  увећавају  
емисијама  гасова  из  друмског  саобраћаја. 

Мере  заштите  бuће  обезбеђене  задржавањем  и  допуњавањем  постојећег  
зелеиила  уз  саобраћајнице, као  и  унутар  стамбених  и  пословннх  комллекса. 

Заштита  од  буке  

На  лростору  у  обухвату  плана, очекиваии  извор  буке  је  друмски  саобраћај , који  
представњаједан  од  најзначајнијих  нзвора  буке  у  животној  средиии. 

Мере  заштите  од  буке  усклађене  су  са  Захоном  о  запггити  од  буке  у  животној  
средини  (,,Службени  гласпик  РС , бр.  36/09 и  88/10) односно  важећим  прописuма  који  
регулишу  ову  област. 

Ради  превенције, али  и  заштнте  nростора  од  прекомерне  буке  успоставњен  је  
монuторинг  који  сс  налази  у  дворишту  ,,Галерије у  Партизанској  улuци  број  
37. Наведено  мерно  место, иахо  није  у  обухвату  плана, релеваитан  је  показатењ  и  за  
предметно  подручјејер  се  налази  у  непосредној  близини, а  карахтер  простораје  сличан. 

На  основу  вредности  измерених  у  периоду  јул  2016. - јун  2017. закњучено  је  да  
измеренн  нивои  дневне  и  ноћне  буке, прелазе  дозвоњене  граинчле  вредности . Смањење  
утицаја  буке  која  потиче  од  друмског  саобраћаја  могуће  je ycnenіuo изврнппи  
формирањем  зеленнх  површина  дуж  саобраћајница. 

С  обзнром  да  се  предметно  подручје  плаuа, на  северу, непосредно  граиичи  са  
магистралном  лругом  Београд-Келебија  (МЖH 4-Е85) део  простора  се  налази  у  зони  
утицаја  пруге  где  сс  могујавити  повећани  нивои  букс. 
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да  би  се  обезбедили  запонски  прописаии  нивои  буке  на  угроженим  објектима  
као  основна  мера  предвиђају  се  конструкције  за  залітиту  од  буке. Плаииране  
конструкције  имају  дефинисане  своје  стационаже , висине  јiојединих  елемената, дужине  
и  површнне. 

Код  објеката  који  се  не  штите  конструкцuјама  за  запітиту  од  буке, као  и  код  
објеката  код  којих  и  поред  примене  конструкција  долази  до  значајног  прекорачења  
дозволених  ннвоа  потребно  је  применити  друге  мере  заштите, као  піто  је  замена  
постојеlтіе  столарија  са  столаријом  која  има  већу  звучну  изолацију.1  

Сви  корисннци  на  простору  плана  своје  активности  морају  прилагодити  
условима  у  којима  ће  интензитет  буке  бuти  усклађен  са  вредностима  прописаиим  
Одлуком  о  одређивању  акустичких  зона  на  територuји  Града  Новог  Сада  (,,Службени  
лнст  града  Новог  Саца , бр. 54/14 и  32/17), односно  у  складу  са  важећим  пропuсuма  
који  регулишу  ову  област. 

3аштита  зеМЈЂимта  

Праlтіење  параметара  квалитета  земњишта  је  неолходно  како  би  се  спречлла  
његова  деградација  услед  проднрања  опасних  матернја. 3емлпште  треба  контролисати  
у  складу  са  Правилником  о  дозвоњеним  колиtшнама  опасних  н  птетних  матерuја  у  
земњишту  и  водu за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитнвања  (,,Службени  
гласник  РС , број  23/94), односно  у  складу  са  важећим  прописима  којн  регулишу  ову  
област. 

Потребио  је  обезбедити  запітиту  земњишта  uзградњом  секундарне  затворене  
каиалске  мреже. 3ауњеие  отпадне  воде  са  паркннга  u манулулативних  површина  u 
платоа  морају  се  прихватати  пугем  таложника, пречuстuти  и  онда  упустити  у  
канализацију . Чврсти  и  течни  отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  саиитарно-

хпгиј  енским  захтевима. 
У  складу  са  важећим  прописима, приликом  извођења  радова, инвеститор  је  

дужан  да  заједно  са  извођачима  радова  предузме  све  мере  да  не  дође  до  паруіnавања  
слојевите  структуре  земњишта, као  и  да  води  рачуна  о  геотехничкuм  карактеристикама  
тла, статичким  и  конструктивним  карактеристикама  обј  еката. 

Мере  заштuте  земњишта  обухватају  спречавање  одлагања  отпадних  материја  на  
места  која  нису  предвиђена  за  ту  намену, озелењавање  слободних  површина  у  што  
већем  проценту  као  и  адекватно  решавање  одвођења  отпаднuх  и  атмосферских  вода. 

Извештај  о  стратеІикој  лроцени  утидаја  Гјлава  детане  ретулације  рсконструкціје , Модернизације  и  
игралње  двоколосечне  пруте  Београл-Нови  Сад-Суботица-грапица  Мађарске, деонида:Стара  Пазова-
Нови  Сад  на  подручју  Града  Новог  Сада, Саобра1 ајни  инстиіуг  ЦHП  д.о.о., Београд  
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3аштита, унапређење  и  управлање  квалитетом  вода  

Заглтита  поврпјинских  и  подземних  вода  спроводнће  се  у  складу  са  слсдећим  
законским  и  подзаконским  актима: 

- законом  о  водама  ( Службени  гласник  РС , бр. 30/10, 93/12 и  101/16), 

- Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  ( Службени  гласник  РСІ , бр. 67/1 1, 48/12 и  
1/16), 

Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приорнтетних  хазардних  
супстанци  које  загађују  површинске  воДе  и  роковима  за  њихово  достuзање  
(TСлужбеuu гласник  РС , број  24/14), 

Правилником  о  опасним  материјама  у  водама  ( Службени  гласник  СРС , број  
31/82), . 

Уредбом  о  класификацији  вода ( Службени  гласnик  СРС , број  5/6 8), 

Уредбом  о  граничиим  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземким  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизаu.е  ( Службеии  
гласник  РС , број  50/12), 

Законом  о  залітити  животне  средине  ( Службени  гласник  РС , бр.  135/04, 

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

др.закон), 

3аконом  о  управлању  отпадом  ( Службени  гласник  РСј , бр.  36/09, 

88/10,14/16 и  95/18-др.захон), 
- Одлуком  о  саnитарно  - техничким  условuма  за  испушгање  отпадних  вода  у  

јану  канализацнју  (,,Службе  лист  Града  Новог  Сада , бр. 17/93, 3/94, 10/01, 

47/06 - др. одлука). 

3а  атмосферске  воде  са  заулених  н  заnрланих  површина  пре  улива  у  јавну  
каиализациону  мржу  .предвидети  одговарајући  предтретмаи  (сепаратор  ња  
таложник). 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровннх  и  чистих  бетонских  поврпаина  и  
условно  чисте  технолошке  воде  (јасхладке), чији  квалитет  одговара  Іі  класи  воде, могу  
се  без  пречиіпћавања  путем  уређених  испуста  који  су  осигураuи  од  ерозије, упупітати  у  
отворене  канале  атмосферске  каиализадије, пугни  јарак, околии  терен  и  затворену  
атмосферску  каиализацију . 

Технолошхе  воде  се  могу  испуіигати  у  јавну  каиализацију . 3ависно  од  потреба  
код  загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предгретмаи  технолопххих  отпадиих  
вода, тахо  да  њихов  квалитет  задовојвава  саиитарно  - техничке  услове  за  испупітање  у  
јавну  каиализацију , а  пре  пречипіћавањана  HГјОВ, тахо  да  ce ne ремети  рад  пречистача  
у  складу  са  Уредбом  о  граиичuим  вредвостима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковuма  за  њихово  достизање. 
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За  атмосферске  воде  са  заулених  и  запрланих  површина  (ларкинзи, 
малипулативне  поврјпине, бензинске  стенице) пре  испуста  у  јавну  атмосферску  
канализациону  мрежу, путни  канал  или  околни  терен, предвидети  одговарајућл  
контролнсани  прихват  или  предтретман  на  уређају  за  примарно  пречишћавање . 
Издвојена  уња  и  седименти  из  уређаја  за  предтретман  уклонити  на  безбедаи  начин  уз  
обезбеђење  залјтите  подземних  вода. 

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

Заштита  од  отпадних  материја  

Систем  управлања  отпадом  је  усклађен  са  3ахоном  о  управлању  отпадом  
( Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10 и  14/16) и  подзаконским  актима  која  
проистичу  из  овог  закона  - Правилник  о  начину  складиштења, паковања  и  
обележавања  опасног  отпада  ( Службени  гласник  РС , број  92/10), Правилник  о  
условима  и  начину  сакулњања, траиспорта, складиіптења  и  третмаиа  отпада  који  се  
користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  (TСлужбени  гласник  РС , 
број  98/10) иДр. 

На  подручју  плана  сваки  објекат  или  група  објеката  треба  да  има  сабирни  лункт  за  
смештање  сабирних  nосуда  - канти  или  контејнера  који  треба  да  задовоње  захтеве  
хигијене, 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  
сакуплање  секундарних  сировина  (nanupa, стакла, пластике , метала  и  др.) утврдиће  се  
на  основу  броја  стаuовника, броја  пражњења  nосуда  и  запремине  сабирних  посуда. 
Простори  треба  да  су  обележенн, пристуnачии  за  возилајавне  хигијене, са  подлогом  од  
тврДог  материјала  и  могућношhу  чuшћења  и  прања. 

На  делу  простора  на  ком  преовлађује  продично  становање, одлагање  отпада  се  
врши  у  типизираиим  посудама  на  парцели  корисника. На  основу  Правилиика  за  
поставлање  посуда  за  сакуплање  отпада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 19/1 1 
и  7/14), утврђују  се  број , места  и  технички  услови  за  поставњање  посуда  на  јавним  
површинама  на  територији  Града  Новог  Сада. Одржавање  чuстоће  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) н  
Одлуком  о  уређивању  и  одржавању  депоније  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
6/03, 47/06 

- др. одлука  u 13/14). 

3а  сакуплање  секундарних  сировина  треба  обезбедити  специјалне  контејнере  
прилагођене  различитим  врстама  отпадаха  (хартија, стахло, пластика, метал). 
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3аштита  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  

Потенциј  ални  изВори  зрачења  су: извори  нискофреквенгнот  електромагиетског  
пола, као  што  су: траисформаторске  стаиице, постројењс  електричне  вуче, 
слектроенертетски  водови  тј . надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  или  
дистрибуцију  електричие  енергије  напона  већег  од  35 kV, базне  станице  мобилне  
телефоније  које  се  користе  за  додатно  покривање  за  време  појединих  дотађаја, а  
лривремено  се  поставлају  у  золама  повећане  осетливости, природно  зрачсње  
ралиоактивних  материјала, радон, поједини  грађевински  материјали  и  др. 

Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  јс  успоставити  
систематску  контролу  радиоактнвне  конгаминације  животне  срединс. 

Мере  залпите  од  нсјонизујућег  зрачења  обухватају: 
- евидентирање  присуства  и  одређивање  пивоа  излагања  нејонизујућим  

зрачењима, 

- обезбеђивање  организационих , техничких , финанскијских  и  других  услова  за  
спровођење  залітите  од  нејонизујућих  зрачења, 

- вођсње  евиденције  о  изворима  нејоннзујућих  зрачења  и  др. 

11. МЕРЕ  И  услови  ЗАШТИТЕ  Од  EnEMEHTAPHІІX НЕПОГОДА  
и  ДРУГиХ  НЕСРЕН  

3аштита  од  земотреса  

Приликом  пројектовања  новнх  објеката  леопходно  је  примснити  Правилник  о  
техничким  нормативима  за  изградњу  објеката  високоградње  у  сеизмичкнм  подручј uма  
( Службсни  лист  СФРЈ , бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 п  52/90), односно  у  складу  са  
важећим  пропuсима  за  дату  област, ради  обезбеђења  заштите  од  максималног  
очекиваuог  удара  8° МСЅ  скалс. 

Заштита  од  поплава  

Подручје  у  обухвату  плаиа  није  днректно  угрожено  поллавама  од  споњних  вода, 

односно  водама  реке  дунав. За  одбрану  од  поплава  изазваиим  унуграшњим  водама, 
односно  атмосферским  водама, плаиомјс  дефиuисаu систем  атмоеферске  калализадије . 

Заштита  од  пожара  

Ради  заштите  од  пожара, новн  објекти  морају  бити  изграђени  према  
одговарајућим  технИчким  противложарним  прописнма, стаццардuма  и  нормативнма . 
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Објекти  за  заштиту  становништва  

Мере  заштите  стаиовништва  оД  елементарних  непогода  и  других  несрећа  
подразумевају  склањање  њуди, материјалних  и  културНих  добара  планирањем  
склоништа  и  других  заштипіих  објеката. 

На  простору  у  обухвату  плаиа  нема  постојећихјавних  склоништа. 

Јавно  слкониште  отпрности  300 kPa капацитета  600 места  плаиирано  је  на  
раскрсници  улица  Еерислава  Берића  и  Кисачке  и  само  деломје  у  обухвату  овог  плаиа. 

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

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

При  изградњи  стамбених  објеката, над  подрумским  тіросторијама  обавезно  је  
градити  ојачаuу  таваuицу  која  може  да  издржи  урушавање  објекта. 

Пожењно  је  да  се  склоништа  користе  двонаменскн , најбоње  као  гараже  или  
складишни  простор. 

Постојећа  укњижена  склонипіта  не  могу  мењати  своју  намену. Могу  се  
користити  као  двонаменска  тако  да  алтернативна  намена, пословни  простор, 
складиште, паркинт  и  сл, не  наруле  основну  фуикцију. Алтернативна  намена  не  може  
бити  стамбена. 

12. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГЈРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

Правила  уређења  и  грађења  су  дефинисаuа: режимима  изгадње  објеката, 
правилима  за  формирање  грађевинских  парцела, правилима  уређења  и  грађења  према  
плаuираннм  наменама, сnецифичиим  условима  за  појединачие  локалитете, општuм  и  
посебним  правилнма  за  оnремање  простора  инфраструктуром , правилима  за  уређење  
зеленила  и  условuма  за  несметаuо  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старнм  особама. 

12.1. Режими  изградњс  објеката  

Објекти  који  се  задржавају  

Овај  режим  дефинисаn је  за  објекте  који  су  реалнзовани  у  nродесу  
траисформације  простора  према  урбанистичкој  документадији . На  овим  објектпма  нису  
дозвоњене  промене  у  хоризонталном  н  вертикалном  габариту. дозвоњава  се  
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појединачво  затварање  балкона  али  уз  израду  јединственот  пројекта  за  целу  вертикалу  
са  деталним  описом  примењених  материјала. 

У  случају  потребе  за  заменом  неког  од  ових  објеката  (хаваријска  девастадија  и  
др.) нови  објекти  се  граде  према  условима  који  су  дефинисани  плалом  за  ту  намену  у  
којбј  се  објекат  налази, а  максимално  према  хоризовталном  и  вертикалном  габариту  
објекта  који  се  замењује, уколикоје  поволније. 

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

спратност, ламена). 

Овај  режим  се  односв  и  на  заштићени  објекат  у  доситејевој  улици  број  10. 

Објекат  се  у  свему  чува  према  условима  одвосно  мерама  заглтите  надлежног  Завода  за  
заіптиту  споменика  културе, а  корнсти  се  за  мепзовиту, пословну  или  стамбену  намеау  
тако  да  се  не  наруше  споменичЈа  својства. Пословна  делатност  подразумева  
канцеларијско  пословање, делатлости  из  домела  културе, образовања, здравства, 

социјалне  заштнте  и  сл. тако  да  се  не  реметс  суседне  намеле. Дозволава  се  она  намена  
за  коју  нијс  потребно  радити  процену  угицаја  на  животлу  средину. Обавезно  је  
реіпавање  потребе  за  паркирањсм  на  парцели  кориснuка. 

У  склопу  заіптићенс  околине  културног  добра  у  доситејевој  улuци  број  10, 

дефинисани  су  објекти  према  катастарској  подлози  који  се  задржавају, односно  
реконструишу  у  датим  габаритима  приземне  спратлости. Потребно  је  тражити  услове  
надлежног  завода  за  заштиту  спомениха  културе  прилнком  изградње  овuх  објеката. 

Намена  може  да  буде  пословна  која  не  угрожава  суседло  становање  као  основну  
намену  (комерцијално  пословање, услуге, ординадије, калцеларнје , или  у  функцији  
намене  основног  објекта  као  помоћни  објекат  а  у  складу  са  мишлењем  надлежног  
завода). Нс  могу  се  плавирати  делатвости  као  што  су  аугосервис, аутоперионица , 
складишта  исл. делатности  којс  могу  да  угрозе  основну  н  намену  у  окружењу  буком, 

испарењима, прашином  непријатним  мирисима  н  сл. 

Планирани  објекти  

На  графичком  прнказу  су  дефинисаие  золе  изградње  за  плалирале  објекте  
разллчитнх  намена. Зона  изградње  представла  махсимално  дозвоњени  хоризонталпи  
габарит  у  приземлу  који  не  може  битн  већи  од  пролисалог  индекса  заузетости . Мимо  
овог  габарита  може  се  градити  други  објекат  на  парцели  ахо  је  то  у  складу  са  условuма  
дефинисаним  овuм  плачом. Тахође, могу  се  пројектовати  препусти  у  сладу  са  
одговарајућим  правилииком  и  дефинисавим  условuма. 

Улични  препусти  се  могу  граднти  тахо  да  најмање  l2пі  мора  остати  слободво  
целом  висином  уличног  простора  након  изградње  свuх  плалнралих  објеката  (са  обе  
стране  улице). Обе  страие  улице  које  се  граде  морају  имати  равноправну  могуhuост  
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изградње  препуста. У  улицама  Саве  Ђисалова, Карађорђевој  и  Радоја  домаловића, на  
Делу  који  је  намењен  породичном  становању, улични  препусти  се  не  лланирају . На  
целом  простору  дворишни  препусти  се  могу  градити  према  правилима  утврђеним  
важећим  правилником. 

Гіосебно  обликовање  је  планирано  на  јужном  углу  улица  Саве  Ђисалова  и  
Темеринске  и  на  делу  објекта  на  углу  улица  Кнсачке  н  Косте  Шокице, где  се  планира  
грађевинска  линија  спрата, удањена  оД  регулационе  4 м  . Приземње  се  гради  до  
регулационе  линије, а  габарит  виших  етажа  дефинuсан  је  грађевинским  липијама, 

односно  повучен  је  од  регулационе  што  је  приказано  графички . 

12.2. Правила  за  формирање  грађсвинских  парцела  

Планом  су  дефинисаuи  елемеuти  за  формирање  грађевинских  парцела  
површинајавне  намене  н  површина  осталнх  наіена. 

На  графичком  приказу  број  3 План  регулације  поврпіина  јавне  намене, 
саобраЋаја  и  нивелације  са  гіарцелацијом , у  размерu 1: 1000, дати  су  елементи  
парцелације , односно  препарцелације  за  поврпшнејавне  намене. 

3а  површине  осталнх  намена  дефинисана  су  правнла  парцелације  по  утврђеним  
наменама. Такође, на  графичком  приказу  број  3, дефинисане  су  обавезе  и  препоруке  за  
обједињавање  парцеда  на  земњишту  које  се  плаuира  за  површине  остале  намене  у  
складу  са  површином , положајем  и  стањем  на  терену. 

Обавеза  припајајња  две  или  виіпе  катастарских  парцела  утврђује  се  ради  
формирања  грађевинских  парцела  када  оне  својим  обликом, површnuом  или  ширином  
уличног  фроцта  не  задовоњавају  критеријуме  за  уређење  или  нзградњу  планираних  
садржај  а. 

Осuм  обавезног  обједињавања  које  је  дефиuисано  на  графичком  приказу  мотуће  
је  и  обједињавање  више  парцела  у  наменама  вишепородично  стаuовање  средњнх  
густина, општеградски  ливијски  центрu и  пословање, уколико  се  не  реметн  реализација  
суседие  намене  на  суседнuм  парцелама. 3а  остале  намене  важе  правила  дефпнuсана  
планом. 

Све  постојеће  парцеле  које  немају  нзлаз  на  површину  јавне  намене  спајају  се  са  
суседним  тако  да  се  формнрају  грађевинске  парцеле  које  морају  да  задовоње  параметре  
дефинuсали  планом, иако  обједињаnања  нису  приказаuа  rрафички. 

Обавезно  се  вршu препарцелациј  а  постој  ећих  катастарскuх  парцела, када  су  
неопходне  интервенције  ради  формирања  нових  регулацнонuх  nіupuna улuца. 

По  правилу, парцеле  у  средишту  бдока  илн  (баште) -и  парцеле  под  објектом  
(велика  дворишта  са  вмпе  објеката  на  парцелн) без  излаза  најавну  површину  припајају  
се  суседној  парцели  која  има  излаз. 



Толеранција  код  прописаних  вредности  за  формирање  парцеле  је  1О% за  све  
ллалиране  намене  сем  за  вишепородичло  становање  спратности  П+2+Пк, односно  

парцела  не  може  бити  мања  од  450 пі2 осим  axo nuje другачије  наведено  у  плану. 

12.3. Правила  урсђења  и  правила  грађења  за  реализацију  планираних  намена  

Hланом  су  утврђена  правнла  уређења  и  правила  грађења  за  објекте  јавне  намене  
и  за  објекте  осталих  намена. 

Сви  обј  екти  могу  имати  сутеренску  или  подрумску  етажу  тако  да  нивелета  пода  
код  објекатајавне  намене  и  гјословног  простора  буде  највише  20 см  изнад  котс  терена  а  
за  остале  највише  120 см  под  условом  да  се  денивелација  решава  унутар  објекта  и  да  се  
примењују  прописи  о  пристулачвости . Приликом  пројектовања  подземнuх  етажа  (за  
потребе  гаражирањаје  мотуће  предвндети  виіпе  одједне  подземне  етаже) неопходно  је  
обезбедчти  објекат  од  подземннх  вода  уз  остале  грађевинске  прописе. Остали  услови  у  
вези  са  нзградњом  подземннх  етажа  су  лропнсани  поједииачио  по  наменама. 

Кровови  који  се  пројектују  на  објеіпима  могу  бнти  равни, коси, лучни  или  
комбиноваuи. Могућност  примене  је  дефннuсаuа  по  наменама. Нагиб  кровних  равни  се  
формира  под  углом  од  највише  300,  а  лук  код  лучиих  кровова  може  бити  описан  око  
троугла  које  формнрају  косе  равни. Кров  се  поставња  са  назитком  у  складу  са  важеhим  
релевантним  правнлником , али  не  више  од  lб0см, а  волумен  испод  крова  може  бнти  
корисна  поврпина  намењена  заједничхим  просторијама  или  стаuовању  исњучиво  као  
једна  корисна  етажа. 

Поткровна  етажа  се  осветлава  поставлањем  лежеhих  кровних  прозора  или  баџа. 

Уколuхо  се  пројектују  баџе  за  осветлавање  последње  етаже  оне  морају  бити  сведених, 

ненаметњивих  облика, пропорцијално  ускађена  са  фасадом  и  укуnним  волуменом  
објекта. Баце  не  могу  прелазити  грађевииску  линију  објекта  и  могу  заузиматu највише  
50% дужине  фасаде. 

Уколико  се  пројектују  лучни  крововu или  комбнновани  лучнн  и  коси  кровне  
баџе  иа  делу  лучног  крова  могу  се  пројектовати  као  појединачнн  отвори, односно  не  
могу  се  повезиватu тако  да  се  формира  луна  етажа. 

Препусти  на  објектима  су  дефішисани  у  односу  на  шрину  саобраhајнице  и  
намену  дуж  наведеннх  саобраhанuца. За  остале  локадије  примењују  се  лравида  из  
важећег  правилиика  који  регулuше  ову  област. Препусти  се  морају  завршнти  са  
лоследњом  луном  етажом  тахо  да  на  поткровној  етажи  не  може  битн  преnуста. 

Кодски  приступи  се  планирају  за  сваху  парцелу, према  1Условима  за  грађење  
саобраhајнuх  поврпіина . Тамо  где  постоји  nnauupauu алгернативнн  колски  nриступ, у  
залеђу  Темеринске  и  Кисачке  улице, може  се  са  главне  улuце  планирати  пешачки  
прилаз, а  колски  нсклучиво  са  саобраћајне  nовршине  у  залеђу, сем  на  делу  гдеје  основ  
за  спровођење  Нлан  генералие  регулације, на  локалнтету  уз  Темеринску  улицу. 
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Колски  пасажи  кроз  објекат, уколико  се  плаиирају, морају  имати  димензије  
најмање  3,5 тп  ширинс  и  4 м  висине. 

Када  се  гараже  граде  испод  парцеле, изван  табарита  објекта, неопходио  је  да  се  
изградња  нивелационо  усклади  са  постојећим  тереном  тако  да  ннвелета  изнад  гараже  
буде  на  коти  која  није  виша  од  уличне, односно  да  се  уклала  са  нивелетом  терна  у  
дворимном  делу. 

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

Просечна  величина  стана  са  којом  је  рачунат  калацитет  је  60 м2  нето, а  најмања  
стамбсна  јединица  може  да  буде  величине  26 м2. ј4мајући  у  виду  да  је  обавезно  
приликом  пројектоваи,а, обезбедити  паркнрање  на  парцели  корисника  прсма  
дефинисаним  правилима, површина  просечног  стана  може  бити  и  већа  за  конкретну  
локацију, јер  ј  решавање  паркирања  приоритетни  критеријум  приликом  пројектовања. 

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

12.3.1. Услови  за  изградњу  на  површинама  јавне  намене  

Планом  су  дефинисана  праила  уређења  и  правила  грађења  за  предшколску  и  
здравствену  установу, уређену  јавну  површину, зеленило  са  дечuјим  игралиштем, и  
уређену  зелену  поврuіину. 

Предпіколска  установа  

У  средилпу  блока  број  146 у  комплексу  површине  оД  око  4200 гn2  планнра  се  
изградња  објекта  предпіколске  устаnове, калацитета  око  200 деце  (8 м2  објекта  по  
детету), која  је  угврђена  као  локалитет  у  мрежи  јавних  службн  у  плаловима  ширег  
подручја. Могућа  је  фазна  реализадија  комплекса  али  тахо  да  најмања  површина  на  
којој  се  може  градити  објекат  буде  2000 м2(k 10%). 

Предшколска  устаuова  плаuира  се  према  следећим  условима: 
- највећа  дозвоњена  спратиост  је  П+1+Пк, препоручује  се  да  објекат  буде  спратности  
П+Нк, с  тим  да  се  поткровна  етажа  не  може  користити  за  боравак  деце, 

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

- у  случају  фазне  реализадије  комплекса  могуће  је  изградити  објекат  у  целости, прсма  
потребном  капацчтету  у  првој  фази, 

- назидах  износи  највише  160 сттt, 
- обавезноје  ограђивање  комплекса, 



обавезно  је  подизање  зеленила  и  уређење  комплекса  према  наведеним  условима  за  
озелењавање . 

Ван  мреже  јавних  служби  могућа  је  изградња  објеката  ове  намене  на  осталом  
земл.ишту  према  условима  дефинисаним  плапом  за  намену  пословања  у  породичНом  
становању, а  у  складу  са  законским  нормативима  за  ову  врсту  објеката. 

3дравствена  установа  

У  блоку  број  147, на  парцели  број  8853, повріпнне  око  630 м2  планира  се  објекат  
здравствене  станице  Према  дефинисаној  зони  изградње  планира  се  изградња  објекта  
спратности  П+2+Пк  (кровје  кос, са  назитком  до  највитпе  160 см, нагиба  кровних  равни  
до  300,  волумен  испод  крова  може  бити  корисна  површина  у  основној  намени). Објекат  
се  намењује  првенствено  амбулалтном  простору  и  улравним  просторијама  дома  

здравл.а, односно  каицеларијском  простору. 

Осим  за  потребе  дома  здравла, објекат  се  може  наменити  разлиТПтим  јавним  
службама  (дечија, социјална  заіптита, сигурна  кућа  и  сл, управна  зграда  градских  
служби  и  све  оне  намене  којима  одговара  изградна  дефинисаиа  условима  из  плала) 
према  приоритету  који  ће  угврдити  надлежни  орган  

Уређена  јавна  површина  

На  углу  улица  Косте  Шокице  и  Караорђеве  изграда.ом  плалираннх  објеката  
формuрак  је  неизграђен  јавнн  простор, поврпіине  око  670 м2, који  ће  се  уредити  
поплочавањем , садњом  дрвећа, поставлањем  урбаиог  мобилијара  и  чесме. Простор  
треба  да  садржи  дечије  игралиште  и  простор  са  надстрешницом . 

3еленило  са  дечијим  игралнштем  

У  бдоковима  бр.  145, 147 н  150, плакирани  су  урбани зелени  простори  
са  дечијим  игралишима  у  залеђу  интензивне  нзградње  линијских  општеградских  
центара, поврuіине  од  око  250 до  1000 м2. Акценат  озелењавањаје  на  подuзању  вuсоког  
зеленила  тако  да  око  70% ловрпјнuе  буде  под  кропіњама. Плалира  се  поставлање  
урбаког  мобилијара  и  чесми, али  са  минималиим  поплочавањем  како  би  зеленило  било  
заступл.ено  у  највећем  проценту. 

Уређена  зелена  површина  

Елокови  бр. 156 и  157, повезани  пешачком  пасарелом  изнад  Улице  Радоја  
домаиовића, представлају  значајну  зелену  повртлину  између  пруге  и  стамбених  

33 



објеката  са  јужне  стране  и  послоВНих  салржаја  у  блоковима  бр. 1516 и  155. Могуће  је  
граднти  објекте  намењене  УГОТИТСЈЂСТВ  изван  зоне  запттите  пруге. Планирају  се  
приземни  објекти  максималних  димензија  8х10 м, уклучујући  и  отворену  терасу  тј. 
поплочави  плато  у  функцији  објекта, алн  не  више  од  5% укупне  поврмине  блока  
(укупно  до  350 пі2  бруто  изграђене  површине), приземне  спратности, без  корисне  
површине  у  волумену  крова. Могуће  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  тако  да  се  примени  негіретенциозна  
архитектура , једноставног  савременог  израза. На  овом  потезу  је  могуће  поставити  
фонтану  која  би  допринела  амбијенту  простора  који  про6ијањем  Улице  Косте  Шокице  
добија  карактер  интензивне  градске  саобраћајнице  уз  пословне  и  стамбене  објекте. 

12.3.2. Услови  за  изградњу  на  површинама  осталих  намена  

дефинишу  се  режнми  изградње  и  услови  за  нзградњу  no наменама, а  на  
графичком  nриказу  број  З  дефинисана  је  обавеза  обједнњавања  парцела  на  земл.ишту  
остале  намене. 

Породично  становање  

Објекти  могу  бити  слободностојећи  или  двојни. У  улицама  Саве  Ђисалова  и  
Карађорђевој  објекти  се  поставњају  на  регулациону  линију  а  у  Улици  Бранка  
Радичевића  на  5 м  удањенн  од  ње. У  улици  Радоја  домаиовића  објекти  се  поставњају  
или  на  регулациону  линију  или  на  највише  5м  од  ње. доградња  и  надоrрадња  као  и  
изградња  другог  и  помоћuог  објекта  је  моrућа  на  објектима  који  су  поставњенн  
другачије. Оснм  основне  намене  становањамо rућеје  пословање  према  датим  условима. 

За  формирање  грађевинскнх  парцела  утврђују  се  следеhа  правила: 

- постојеће  парцеле  се  по  правилу  задржавају , могу  се  делнтн  или  укрупњавати  nрема  
планом  дефинисаним  параметрима, 

- ако  се  градн  нови  објекат  обавезно  је  обједињавање  баіптенске  парцеле  са  уличиом, а  
није  обавезно  ако  се  објекат  доrрађује  нли  реконструише, 

- минимална  површина  нове  парцеле  је  300 м2, 400 за  двојне  (2х200), 

- максимална  површинаје  1000 м2, сем  оних  које  настају  спајањем  са  парцелом  баште, 
минимална  ширина  фронтаје  12 за  слободностојеће  објекте  а, за  двојне 2х8 nі  (16 
м). 

Кадаје  стамбени  објекат  изграђен  на  nарцелн  која, по  свом  облику  и  површнни, 
одступа  од  планиране  или  је  ивдекс  заузетостн  је  већи  од  дозвоњеног  прихватиће  се  
фактичко  стање  на  терену  с  тим  да  парцела  не  може  бити  мања  од  200 пі2  н  да  се  тиме  
не  угрожавају  јавне  rрадске  функције  (изградња  саобраћајне  и  комуналве  
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ијјфраструктуре, објеката  јавне  намене  и  сл.). Код  овавих  објета  није  дозвоњено  
повећање  хоризонталиог  габарита  а  могућа  је  надоградња  до  плавом  предвиђене  
спратности . Уколико  је  постојећа  парцела  мања  од  200 м  није  могуће  мењати  ни  
ХОИЗОНТЛНИ  ни  вертикални  табарит  постојећег  објекта  а  у  случају  изградње  Новог  
највећа  површина  за  нзградњује  повриіиИа  постојећег  главнот  објекта, према  подацима  
налnежне  инстнтуцнје . 

3а  изградњу  објеката  утврђује  се  следеће: 
- препоручује  се  традиционана  изградња  објеката  спратности  П+Пк  (без  назитка) 
- максимална  спратност  је  до  п+1 +Пк, са  назитком  до  1,6 м, 

- укупна  изграђена  површина  се  ограиичава  на  480 м2  бруто, 

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

- на  парцелама  које  су  мање  од  300 м2, а  објекти  заузнмају  више  од  120 м2  у  основи  
бруто  могу  се  надзиђuватu до  лланом  лрописаие  спратности  а  не  могу  повећавати  
лостојећу  заузетост  

- за  парцеле  преко  300 м2  нндекс  заузетостије  до  40%, 

- планира  сс  највишеједа u стамбени  објекат  на  парцели, 

- други  објекат  може  бити  пословни  или  помоћвн  којu може  да  се  гради  до  дозволеног  
индекса  заузетости , гІриземне  спратности, 

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

обезбеди  ларкнрање  на  парцели  лрема  правилима  утврђеним  овим  плаиом, 

- ахо  се  на  парцели  реалнзује  и  пословање  дозволава  се  једаи  стаи  у  објекту, 
- могуће  је  да  део  објекта  или  цсо  објекат  будс  намењен  пословању  чије  делатuости  могу  

да  се  реализују  искњучиво  ако  су  у  складу  са  комуиалним  и  другим  прописима  који  
регулuшу  заштиту  животне  средuне  (првенствено  намењено  делатностима  које  не  
угрожавају  становање : услуге  најширег  спектра  делатuости, канцеларијски  простор, 

здравствена  заштита, култура  и  образовање  у  прuватном  власништву, трговнна  на  мало, 

паковање  робе, без  расутих  сировина, без  складишта; угоститењскн , туристички , 

смештајни  објекат  н  сл.), 

- искњучнво  упутар  објекта  моrуће  је  реализовати  пословне  просторије  за  оне  заuатске  
делатuости  које  производе  гасове, отпадне  воде, буку, внбрацuје  или  друга  могућа  
штетва  дејства  на  стаиовање  (радионице  за  столарске, браварске, аутомехааuчарске, 
заваривачке  и  ковачке  радове,  бојење, пескарење, паховање, и  сл.) под  условом  да  се  
штетна  дејства  апсорбују  унутар  објепа, 
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- не  могу  се  реализовати : отворене, самоуслужне  аутоперионице , техничхи  преглед  
возила  и  сличне  сервисне  радионице  са  технологијом  која  подразумева  рад  на  
отвореном , 

- обавезно  је  обезбедити  паркирање  на  парцели  за  све  кориснике  (lстаи, 1 пм. или  1 

пословнајединица  i лМ. или  70 м2  бруто  lпм), 

- планира  сеједан  колски  приступ  парцели, 

- плаиирају  се  коси  кровови, у  складу  са  традиционалним , са  нагнбом  кровних  равни  до  
300, може  се  пројектоватн  раван  кров  уз  посебну  пажњу  у  обликовању  у  односу  на  
окружење. 

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

За  породнчно  становање  у  овој  намени  важе  претходно  дефинисанн  услови  за  
породично  становање. 

За  вишепородично  становање  примењују  се  наведени  услови. 

3а  формирање  грађевинских  парцела  утврђују  се  следећа  правила: 
- постојеће  парцеле  се  по  правилу  задржавају , могу  се  делитu или  укрупњавати  према  

планом  дефинисаним  nараметрима, 

- обједињују  се  уличиа  и  баштенска  nарцела, 
- најмањавелнчинапарцелеје  600м2, 

минималнн  фронтје  15 м, 

- максимална  површuнаје  1000 м2, сем  оних  које  настају  спајањем  са  парцелом  баште  
3а  изградњу  објеката  утврђује  се  следеће: 

- нови  објекти  се  поставлају  по  правилу  на  ретулациону  линију  или  на  највише 5 м  
од  ње  у  зависности  од  позицuје  објеката  у  окружењу . 

- индекс  заузетости  је  до  40 %, 

за  парцеле  преко  1000 м2  нндекс  заузетости  се  рачуна  као  да  је  nарцела  1000 м2, 

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

- просечиа  величина  станаје  најмање  60 м2  нето, а  најмања  26 м2, 

- највећи  број  стамбених  једuницаје  12 ахо  је  обезбеђен  доволан  број  паркинг  места, 

- може  се  градити  само  једаи  главни  објекат  на  парцели, 

- обавезно  је  обезбедuтu паркирање  на  парцели  (lстаи/1 пм. нли  1 пословиа  јединица  1 

лм. или  70 м2  бруто  lпм), 

- могућаје  изтрадња  подземне  гараже, 

- објекат  може  битн  намењен  стаuовању  или  пословању  или  се  ове  намене  могу  
комбиноватн , 
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уколико  сс  на  парцели  гради  објекат  намењен  исклучиво  пословању  за  изградњу, као  и  
за  одређивање  намене  и  делатности  примењују  се  услови  дсфинисани  у  делу: Услови  
за  породично  становање  до  П+1+Г1к  
могућајс  изтрадња  гаража  приземне  спратности  до  дозвоњеног  индскса  заузетости . 

Вишепородично  становања  средњих  густина  (П+2+Лк  до  П+З+Пк) 

Објекти  се  првенствено  намењују  сталовању  а  пословање  није  обавезно, мада  је  
могуће, тако  да  и  приземна  етажа  може  бити  намењена  стаиовању. 

Објектн  сс  граде  у  оквиру  дефиnисаuс  зоне  изградње  у  складу  са  прописаішм  
индексом  заузетости . 

Минимална  површиuа  парцсле  јс  600 м2. 

3а  изградњу  објеката  спратности  П+2+Пк  могуће  мања  парцела  али  нс  мања  оД  
450 м2  (број  стамбених  u/unu пословнихјединица  мора  бити  у  складу  са  расположивим  
лростором  за  паркирањс : 1 стаи/1 пм. или  1 пословна  јединица  1 пм. или  70 м2  бруто  
1 пм), односио  ако  то  није  могуће  због  облuка  парцеле  или  др. неопходно  ј  е  
обједињавњсм  обезбедити  оптнмалну  површину  за  реализацију . 

На  цслом  простору  у  обухвату  плапа, где  се  плаиира  изградња  објеката  
спратности  П+2+Гјк, уколкко  је  постојећа, односно  парцела  која  се  формира  обавезним  
обједињавањем  повргпине  најмањс  1000 м2 (уз  одступање  од  10%), могућс  је  градити  
објекте  спратности  П+3+Пх  уз  испуњење  свнх  осталих  услова  везаилх  за  паркирање  и  
озелењавањс . Такође, у  овој  намени, објеісги  спратности  П+3+Пк  се  могу  градити  ако  
се  спајањем  парцела  за  које  није  прописано  обавезно  обједињавање  формира  парцела  
прописанс  површнне. Поменуте  могућности  су  назначене  на  графичком  приказу. 

Објекат  се  гради  у  оквиру  дефинисане  зоне  изградњс  на  графичком  приказу  
број  2: Нлан  намене  земл.иктта, регулације  и  нивелацијс  са  рсжимима  изградњс  
објеката . 

Минимални  фронт  12 м  у  непрекипутом  низу  (најање  3 објекта), у  прекинутом  
15м. 

Индекс  заузетости  је  до  50%, за  угаоне  објекте  до  70% али  не  вніпе  него  што  је  
дефинисаиа  зона  изградње  на  графичком  прказу. 

Према  намени  породнчног  стаиовања  бочпо  у  низу, и  нородичлог  и  
вишепородичиог  малих  густииа, могу  се  пројектоватu само  високопаранетни  прозори. 

Приземне  гараже  се  моrу  градити  тако  да  заузимају  највише  З0% слободног  дсла  
парцеле, неугожавајући  озелењени  део. 

Спратност  јс  означсна  бројем  луних  етажа, али  простор  у  волумену  крова  може  
битиједна  нсзависна  етажа  уколико  постоје  просторне  могуllности. 

Кровна  конструкција  се  nоставл.а  на  последњу  пуну  етажу, са  назитком  
максимане  висине  160 см, односно  прсма  важећем  релеваuтном  правилнику . 
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Могућеје  пројектовати  лучие  кровове  или  лучне  у  комбинацији  са  косим  тако  да  
је  лук  у  пресеку  кровне  конструкције  може  бити  описаи  око  троугла  који  фомирају  
кровне  равни  нагиба  300.  

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

Уколико  се  пројектује  раван  препоручује  се  поставлање  кровиог  врта,а  кровну  
конструкцију  прнлагодити  овој  могућлости. 

Волумен  испод  крова  се  може  користити  за  стаuовање  и  заједничке  просторије  
као  исклучиво  једна  независна  етажа. 

Најмања  величина  стамбенејединицеје  26 м2. 

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

У  приземњу  објеката  са  дворишне  страие  моrуће  је  пројектовати  гараже  за  
смештај  возила. 

Пожелно  је  да  се  20% неизтрађеног  дела  парцеле  (до  1О% целе  парцеле) намени  
озелењавању  и  да  се  на  том  делу  се  не  гради  подземна  гаража. 

У  том  случају  се  подземне  гараже  се  моrу  традити  uспод  највише  90% 

поврпхине  парцеле  како  би  20% слободног  дела  могло  бити  озелењено. 

Уколико  постоји  потреба  да  се  гаража  гради  испод  целе  парцеле  обавезно  је  
оставити  lм  до  гралице  суседне  парцеле  дуж  најмање  једие  међе, ван  габарита  објекта, 

за  садњу  пузавица  и  осталог  растиња  које  се  може  прилагодитu простору  намењеном  за  
садњу. 

део  објекта, или  објекат  у  целнни  може  бнти  намењен  пословању. 

планирају  се  квартарне  и  терцнјарне  делатности  које  не  угрожавају  стаиовање . 

Не  могу  се  градити  пословне  просторије  за  оне  заuатске  делатности  које  
производе  гасове, отпадне  воде, буку, внбрације  или  друга  могућа  штетна  дејства  на  
становање  (радионице  за  столарске, браварске, аутомеханичарске , заваривачке  u 
ковачке  радове, за  ливење, бојење, паковање, аутоматизоваnе  перионице  и  сл.). 

Општеградски  и  линијски  ценТри  (п+3+Пк  До  П+4+Пк) 

Пожењно  је  да  се  у  овој  зони  граде  објекти  са  nретежно  ванстамбеном  наменом, 
са  садржајнма  централних  функција, али  се  условлава  пословање  у  приземњу  објекта, 
на  целој  етажи. Приземле  може  делом  бити  намењено  техничкнм  и  заједничкuм  
просториј  ама. 

По  правилиу  дубина  габарuта  је  10-14 гп  сем  уз  Темеринску  улицу  где  је  
дозвоњена  дубина  габарита  16 м. Објекти  се  граде  у  оквиру  дефинисаuе  зоне  изградње  
према  индексу  заузетости. 
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у3 улице  Темеринску  и  Кисачку  ллаиира  се  повећана  висина  приземне  етаже  (до  
6,0 м) због  формирања  луксузнот  пословног  простора. У  оквиру  волумена  приземња  
могућеје  пројектовати  галерију, али  се  немогу  формирати  две  независне  етаже. 

За  реализадију  плаuирачих  саобраћајннца  у  залеђу  Темеринске  улице  неопходно  
је  утврдити  право  службености  пролаза  (на  парцелама  бр.  8435/1, 8430/1, и  8876 КО  
Нови  Сад  І), на  деловима  парцела  преко  којих  се  приступајавној  ловрпгини . За  приступ  
јавној  саобраlтіајници, у  приземњу  нових  објеката  задржавају  се  реализоваии  пасажи  у  
постојећим  димензијама, а  пешачки  пасаж, кроз  лланuрани  објекат  на  парцели  број  
8876је  минималне  ширине  2,5т. 

Минимална  површина  парцеле  за  изградњу  је  600 м2. 

Минимални  фронт  15 м. 

Индекс  заузетости  је  до  50 %, за  угаоне  објекте  до  70% али  не  више  него  што  је  
дефинисаuа  зона  изrрадње  иа  графичхом  прказу. 

Према  намени  породичног  стаиовања  и  породичиог  и  вишепороднчног  малих  
густина  бочно  у  низу, моrу  се  пројектовати  само  високопаралетни  прозори  (ово  
правило  важи  и  када  намене  делu саобраhајинца). 

Спратност  је  означена  бројем  надземиих  етажа, а  простор  у  волумену  крова  
може  бити  искзњучиво  једна  независна  етажа. 

Кровови  су  коси, нагнба  кровних  равнч  до  зО°. 

Кровна  конструкција  се  поставла  на  последњу  пуку  етажу, са  назитком  
максимане  висине  160 см, односно  према  важећем  релевантном  правилнику. 

Моrуће  је  пројектовати  лучне  кровове  или  лучие  у  комбинадији  са  косим  тако  да  
је  лук  у  nресеку  кровне  конструкције  може  бити  описаи  око  троугла  који  фомирају  
кровне  равни  нагиба  ЗО°. 

Могуће  је  пројектовати  повучену  завршиу  етажу  са  равним  или  плитким  кровом  
(до  15°) чнји  се  габарит  nовлачн  у  односу  на  основни  за  1,5м. 

Уколико  се  пројектује  раван  препоручује  се  nоставзњање  кровног  врта,а  кровну  
конструкцију  прилагодити  овој  могућности . 

Волумен  испод  крова  се  може  користнти  за  стаиовање  u заједuичке  просторије  
као  искзњучиво  једна  независна  етажа. 

Врој  стамбеннх  јединица  се  усклађује  са  бројем  расположивих  паркинг  места  
(lстаu, 1 пм. или  lпословнајединица  1 пм. или  70 м2  бруто  lпм). 

Обавезна  је  изгралиа  подземне  гараже  са  отвореним  паркинг  местима  које  се  
могу  градити  испод  целе  парцеле  уколико  је  потребно  за  задовозњење  норматива  за  
паркирање. 

Обавезно  је  20% слободне  површиие  nарцеле  уредити  као  озелењени  простор, 
најмање  партерним  зелеuuлом  и  поставком  жардињера  уколuко  се  гаража  iтади  исnод  
целе  парцеле  na садња  високог  дрвећа  uuje могућ& 
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Уколико  се  гради  таража  испоД  целе  парцеле  обавезно  оставити  lм  до  границе  
суседне  парцеле  дуж  најмање  једне  међе, вал  габарита  објекта, за  садњу  пузавица  и  
осталог  растиња  које  се  може  прилагодити  простору  намењеном  за  садњу. 

Обавсзно  је  пословање  у  целој  приземној  етажи  објекта  а  моту  се  пројектоватu 

техннчке  и  заједничке  просторије. 

Пословање  северно  оД  Улице  Косте  Шокице  

У  блоковима  бр. 1516 и  155 намењеним  пословању, спратности  П+4(5 повучена  
етажа) ллаuнра  се  искњучиво  пословање, (може  једал  стал  за  домара  по  комллексу  до  
100 м2  бруто). Пословање  подразумева  делатности  из  терцијарног  сектора  односно  
каицеларијско  пословање  прилагођено  савременим  захтевима  ( паметне  зграде, 
енергетскн  ефикасне), трговина  (без  расутих  терета  н  отворених  складишта), услужно  
занатство , објекти  образовања  културе  и  мултифункционални  објекти  и  сл. 

У  блоку  број  155, на  површини  од  око  0,36 ha, nnauupa се  гаража  у  комбинациј u 

са  пословном  наменом  али  тако  да  се, оснм  задовоњења  потреба  за  паркирање  према  
нормативима  за  пословву  намену, плаuира  комерцијална  гаража  са  најмање  400 места. 
Број  подземних  етажа  се  не  ограничава  а  број  надземних  етажа  се  уклапа  у  стандардну  
висину  објекта  пословања  спратности  П+4(5 повучена). У  ову  висину  оквирно  је  
могуће  сместити  8 надземних  етажа  намењених  гаражирању . Саобраћајни  нриступи  се  
плаuирају  са  Улице  Косте  Шокице  и  режијске  саобраћајнице  уз  пругу. 

Такође, мотуће  је  градити  спратuе  гараже  са  оним  бројем  надземних  етажа  који  
се  уклапа  у  стаuдардну  спратну  висину  спратности  П+4(5). Са  око  8 надземнuх  и  
подземних  попотреби  моrућеје  градити  гараже  капацuтета  од  око  400-700 места. 

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

Препоручује  се  да  се  обједине  све  парцеле  у  блоковнма  бр.  1516 н  155 или  да  се  
реализују  у  највише  две  целине  у  блоку  број  1516 или  три  у  блоку  број  155. 

У  случају  изградње  на  појединаtшим  парцелама  најмања  површина  парцеле  је  
1 500 м2, а  формирају  се  према  дефинисаuим  обавезнuм  и  препорученим  
обједињавањима . 

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

Паркuрање  се  решава  на  парцели, у  подземним  етажама  и  на  слободном  делу  
парцеле, у  складу  са  потребним  бројем  места  који  се  одређује  у  складу  са  нормативима  
дефинисаuим  у  подтачки  12.5.1. ,Услови  за  грађење  саобраhајних  површина  у  
зависностu од  намене  објекта. 
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С  обзиром  на  позицију  на  укрјптању  значајних  градских  сао6ра1ајвица, Улице  
Косте  Шокице  са  Кисачком  и  Темеринском  улицом, за  блокове  бр.  1516 и155 се  
прелоручуј  е  расписиване  архитектонско -урбанистичког  конкурса. Уколико  се  конкурс  
реализује  након  њега  је  потребно  израдити  урбаиистички  пројекат. Такође, ако  се  
пословање  реалцзује  појединачно  по  комплексима  условњава  се  израда  урбавистичког  
пројекта  за  ларцеле  веће  од  2000 м2. 

имајући  у  виду  радикалну  трансформадију  простора, северно  од  Улице  Косте  
Шокице  конкурсом  би  требало  обухватити  сва  четири  блока  који  се  непосредно  
наслањају  на  пругу  ( блокови  бр.  1516, 157, 156, 155) како  би  се  сагледао  читав  потез  
од  Темеринске  до  Кисачке  улице. Такође, конкурс  је  могуће  радити  појединачно  за  
сваки  блок  ( блокови  бр.  15 16 и  155) нахон  чега  се  условњава  израда  урбавистичког  
прој  екта. 

12.4. Посебна  правила  за  изградњу  по  блоковима  

У  посебним  пра.вилима  се  наводе  само  нзузеп.и, а  сва  остала  правила  се  
прнмењују  како  су  наведена  у  пододел.цима  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  обзнром  на  специфичиост  попожаја  и  облuка  парцеле, а  у  складу  
са  функционалним  захтевима  садржаја. Препоручује  се  да  цео  објекат  буде  лословне  
намене, иначе  важе  правилаза  да  намеву. Кодски  прилаз  се  планира  из  Улице  
Карађорђеве. 3а  nотребе  решавања  паркирања  вате  правила  дата  планом, па  је  
неопходно  прој  ектоватu две  сутеренске  етаже  подземне  гараже  са  отвореним  паркпнг  
местима. Препоручује  се  планирање  лифтова  због  макснмалног  искоришћења  
расположивог  простора. 

Блок  број  146 

На  парцели  број  8888 се  плаиира  изградња  објекта  спратиости  П+2+Пк  са  највише  
8 станова  уколико  се  обезбеди  одговарајући  број  паркииг  места. 

Блок  број  147 

На  парцели  број  8860 у  Улици  Саве  Ђuсалова  21 прихвата  се  изведен  
вишепородичнu објекат  са  три  локала  и  піест  стаиова, спратности  која  се  наводи  у  
миіпјењу  о  условuма  за  наквадно  издавање  грађевинске  дозволе  Су+П+1+Гhс+Тав, 

41 



према  издатим  условима. Не  дозвоњава  се  уситњавање  стаиова  Ни  локала  а  подстиче  се  
укруnњавање. На  парцели  се  не  дозвол,ава  било  каква  нова  изградња. 
3а  парцелу  која  настаје  обједињавањем  парцела  бр. 8849/1, 8849/2, 8849/3, 8849/4 ИЗ  је  
до 75%. 

Блок  број  150 

На  парцели  број  4411 у  Улици  Радоја  Домановића  плалира  се  објекат  
максималне  спратности  П+1+Пк, како  би  се  ускладио  са  постојећчм  објектима  у  
непосредном  окружењу. Остала  правила  се  примењују  у  складу  са  дефинисаном  
наменом. 

На  парцели  4416 могуће  је  градити  nnauupauu објекат  спратности  П+2+Пк  са  
највише  8 станова  на  парцели  уколико  се  обебеди  довоњан  број  паркинг  места, а  
могуће  је  да  се  парцела  обједини  са  суседним  парцелама  са  нсточие  страие  па  спратност  
може  да  буде  П+3+Пк. 

Парцела  број  4406 задржава  постојећи  фронт  који  износи  око  10,5 м. 

На  парцелама  бр. 4433 и  4432 дефинисана  је  зона  изградње  и  спратност  Гј+1+Пк. 

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

Блок  број  151а  

3а  парцелу  број  4358је  индекс  заузетостије  до  75 %. 

Блок  број  152 

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

Блок  број  153 

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

Приликом  изградње  објекта  на  парцели  број  8419/1, уколико  се  реализује  
независно, неопходно  је  у  дворипіиом  делу, уз  међу  парцеле  број  8417 пројектовати  
светларник  како  је  означено  на  графичком  приказу. 

12.5. Специфични  услови  за  појединачне  локалитете  

На  простору  који  је  обухваћен  плаиом  налазе  се  локалитети  (обележени  на  
графичким  приказима) чија  су  правила  уређења  и  правила  грађења  дата  кроз  План  
генералне  регулације, као  и  локалитет  за  који  су  правила  грађења  дефинисана  Hланом  
генералве  регулације  а  наменаје  дефинисапа  плавом  детањне  регулације . Ова  решења  
су  дефинисава  на  графичком  приказу, а  спроводе  се  према  условима  који  су  утврђени  
за  спровођење  Плаиа. 

12.6. Правила  за  опремање  простора  ивфраструктуром  

12.6.1. Услови  за  грађење  саобраћајних  површина  

Правила  уређења  и  правила  граћења  рУмске  саобраћане  мреже  

3а  изградњу  uових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  
обавезно  је  поштовање  одредби,  односно  важеће  законске  регулативе  а  нарочито : 

3акона  о  пугевима  ( Службени  гласник  PcІI, бр. 41/18 и  95/18-др.закон), 

- 3акона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  ( Службени  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. закон  и  87/lg), 

- 3акона  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС,,, бр.  111/09,20/15, g7/1 g-

др.закон, g7/1 g  u 87/1 8-др.закон), и  осталим  прописима  који  регулишу  ову  
област, 

- Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедностн  саобраћаја  морају  да  
испуњавају  путни  објектu и  други  елементи  јавног  пута  ( Службени  гласuик  
РС , број  50/11), 

- Правилвика  о  техннчким  стандардима  плапирања, прој  еіповања  и  кзградње  
објеката, којима  се  осигурава  несметаво  кретање  и  приступ  особама  са  
иввалидитетом , деци  н  старuм  особама  ( Службени  гласник  РС , број  22/15), 

- Правнлвика  о  техничким  захтевима  за  заштиту  гаража  за  пугкичке  аутомобиле  
од  пожара  и  експлозије  ( Службени  лист  СЦГј , број  31/05). 
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На  сабирним  и  лриступним  удицама  могућс  је  применити  конструктивна  
реіпења  за  смиривање  саобраћаја  применом  важећих  сталдарда, одиосно  ЅRPЅ  U.c1. 

280-285, а  у  складу  са  чл. 161 - 163. Закона  о  безбедвости  саобраћаја  на  путевима, иако  
то  у  графичком  прилогу  број  3 Плаи  саобраћаја, регулације  и  нивелације  са  режимима  
изградње  објеката  у  Р  1 : 1000 није  приказало . 

На  прелазима  бициклистичке  стазе  преко  коловоза  нивелационо  решење  мора  
бити  такво  да  бициклистичка  стаза  буде  увек  у  континуитету  и  у  истом  нивоу  без  
ивичњака. 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  (минималие  ширине  3 м) и  дуж  тротоара  
извріпити  типско  партерно  уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техиичким  
стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  
несметаио  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама, и  у  
складу  са  важећим  стандардима, односно  прuмењује  се  ЅRPЅ  U.А9!202 који  се  односи  
на  несметано  кретање  инвалида. 

Тротоаре  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча  који  могу  
бити  и  у  бојн, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  
саобраћајнпх  површина. Поред  облuковног  и  визуелног  ефекта, то  има  лрактичну  сврху  
код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација). Коловоз  и  
бициклистичке  стазе  завршно  обрађнвати  асфалтним  застором. 

Најмања  шuрина  коловоза  којаје  планом  детањне  регулације  лредвuђенаје  5 м. 

Уже  су  само  понеке  унутарблоковске  саобраћајнице  које  су  минималне  ширине  3 nі. 
Радијуси  крuвнна  на  укрштању  саобраћајница  су  минuмално  6 м, осим  
унутарблоковских  саобраћајница  где  могу  износити  и  3 rn. На  саобраhајницама  где  
саобраћају  возилајавног  превоза  путника  радијуси  кривина  треба  да  су  намање  8 м. 

Тротоари  су  минuмалне  шuрuне  2,0 м. Бицикистичке  стазе  су  минималне  ширнне  
2,0 м. 

Условн  н  начин  обезбеђивања  приступа  парцели  

Свака  новоформирана  грађевинска  парцела  мора  имати  прик.ЈЂучак  на  јавну  
саобраhајну  површину  чак  и  у  случају  да  он  ннје  назначен  у  графнчком  приказу. 
Уколико  је  тај  прuступ  колски  н  намењен  путничким  аутомобилима, он  не  може  бити  
ужи  од  3,5 м, нити  шuри  од  6 м  оснм  у  случју  појединих  објеката  у  Кисачкој  и  
Темерннској  улицн. У  овом  случају  је  колски  приклучак  је  омогућен  преко  планнралих  
јавних  прилаза  у  залеђу  објеката, па  се  у  том  смислу, не  дозволава  нзградња  пасажа  
кроз  те  објекте, већ  се  nnauupajy јавни  колско-пешачкu прилази  до  гаражних  и  паркинг  
површина  на  парцелама, чнме  се  повећава  безбедuост  и  калацитет  дуж  примарне  
саобраћајне  мреже  тј. Кисачке  и  Темеринске  улице. 36ог  тога, неопходно  је  реализовати  
јавни  пролаз  којије  услов  за  изградњу  плаиuраних  објеката.. 
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Једна  Јтађевилска  парцела  намењена  пословању, опјигеградским  линијским  
центрима  или  вишепородичном  стаиовању  може  имати  максималио  2 колска  приступа  
према  истој  саобраћајној  поВршиНи  (улици) и  то  на  међусобном  растојању  оД  најмање  5 

м. У  случају  да  грађевинска  парцела  има  приступ  на  две  различите  саобраћајне  
површине  (улице), колски  пристуn се  по  правилу  даје  на  ону  саобраћајну  површину  
(улuцу) којаје  мањег  ранга. 

Грађевинска  парцела  која  је  намењена  породнчном  становању  може  имати  
махсимално  1 колски  прнступ  по  парцели  изузев  ако  нма  нзлаз  на  две  улице. 

Ширина  приватног  пролаза  за  парцеле  које  немају  директаи  пристул  јавној  
саобраћајној  поврпјини  не  може  битн  мања  од  2,50 м. Објектн  у  пословним  зонама  
морају  обезбедити  противпожарни  пуг  око  објеката, који  не  може  бити  ужи  од  3,5 м, за  
једносмерну  комуникацију ,  ОДНОСНО  6 м  за  двосмерно  кретање  возила. Висина  пролаза  
мора  бити  минимално  4.м: . 

На  преіјазу  колског  прилаза  парцелама  преко  тротоара, односно  бициклнстичке  
стазе, нивелацuоно  решење  колског  прилаза  мора  битн  такво  да  су  тротоар  и  
бициклuстичка  стаза  у  контилуитету  и  увек  у  истом  нивоу. Овахво  решење  треба  
применити  ради  указивања  ла  приоритетао  кретање  пешака  и  бицнклиста, у  односу  на  
возила  која  се  крећу  колским  прилазом. У  оквиру  партерног  уређсња  тротоара  
потребно  је  бој  ама, материјалом  и  сл. у  истом  нивоу  или  благој  деннвеладији  издвојитu 

или  означнти  колски  пролаз  ислред  пасажа  

Паркирање  и  гараање  возила  

Приликом  нове  изградње  за  паркирање  возила  за  сопствене  лотребе, власници  
породичних  н  стамбених  објеката  свих  врста  по  правилу  обезбеђују  простор  на  
сопственој  грађевинској  парцели, изваи  јавне  саобраћајне  површине, и  то  - једно  
паркuнг  unu гаражно  место  наједан  стаЕ. 

3а  паркuрање  вознла  за  сопствене  потребе, власниди  осталнх  објската  обезбеђују  
простор  на  сопственој  грађевинској  парцели, изваu јавне  саобраћајне  поврпіине . 

Потребаи  број  потребннх  паркuнг  места  се  одређује  на  основу  намене  и  врсте  
делатности, и  то  поједно  паркинг  илл  гаражио  место  (у  дал,ем  тексту: пМ), на  следећи  
начин; 

банка, здравствена, пословна, образовна  или  адмиuuстративна  установа  - једно  ГІМ  на  
70 гn2  корuсног  простора  (у  даем  тексту  под  кориснимм  простором  се  сматра  НЕТО  
површина  објекта); 

појпта  -једно  HM на  150 м2  корисног  простора; 
трговина  на  мало  једно  ГIМ  на  100 м2  корисног  лростора; 
угоститески  објекат  - једnо  ГјМ  на  користан  простор  за  осам  столица; 
хотелијсрска  установа  - једно  ГіМ  на  користаи  простор  за  10 крсвета; 

45 



позориште  или  биоскоп  -једио  ПМ  на  користан  простор  за  30 гледалаца; 
сгіортска  хала  - једно  ПМ  на  користан  простор  за  40 гледалаца; 
производви, магадински  и  ивдустријски  објекат  - једно  ПМ  на  200 м2  корисног  
простора. 

Гаражеобјеката  планирају  се  подземно  у  габариту, изваи  габарита  објекта  или  
надземно, на  грађевинској  парцели. Површине  гаража  објеката  које  се  плаиирају  
надземно  на  грађевинској  парцели  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  елементима  (типа  бехатон  - 
растер  са  травом) који  обезбеђују  услове  стабилиости  подлоге, довозне  за  навожење  

возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  ниског  растuња  и  смањење  отицање  

воде. Они  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  

различнтих  намена  саобраћајних  површина. 

Изградњу  паркинга  се  реализује  у  складу  са  важећим  прописима, односно  у  
складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234 којим  су  дефинисане  мере  и  начин  обележавања  места  за  
паркирање  за  разлuчите  врсте  паркирања. На  местима  где  се  плаиира  паркирање  са  
препустом  (наткрилем) према  тротоару, ако  вије  предвиђев  зелени  појас, изградити  
граничнике . У  оквиру  паркuралишта, где  је  то  лланирано, резервисати  простор  за  
дрвореде  по  моделу  да  се  на  четири  паркинг  места  планира  по  једво  дрво. Одговарајућа  

засена  садњом  високог  зеленила  може  се  обезбедити  и  око  планuраиих  паркuнга. 

Такође  је  потребно  извршити  резервацнју  паркинга  у  складу  са  Правилником  о  

техничким  стандардима  плавирања, пројектовања  и  изrрадње  објеката, којима  се  

осигурава  несметаuо  кретање  и  приступ  особама  са  инвалuдитетом,  децп  u старим  

особама, u ЅRPЅ  U.А9.204 који  се  односи  на  просторне  потребе  особа  са  
пнвалидитетом . 

Гараже  зајавно  корuшћење  

Гаража  за  јавно  коришћење  се  може  планирати  и  као  гаража  са  новим  
аутоматизованпм  системима  паркнрања. Ови  системи  подразумевају  независне, 
напредне  механичко -роботизовале  системе  паркирања  код  којих  је  упаркиравање  и  
испаркиравање  поједнначлог  возила  аугоматизовано  и  лезависно  од  осталих  возила  у  
паркинг  систему. 

Предвости  налредннх  механичких  система  паркирања  у  односу  на  класичне  
сuстеме  паркирања  аутомобила(вожња  и  мануелно  управања  возилом) остварују  се  

кроз: 
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процес  паркирања  возила, оД  уласка  у  гаражу  и  оставлања  на  тачно  означеном  
МССТ  До  ПОНОВНОГ  преузимања  возила  на  истој  позицији. обав.ња  се  потпуко  
аутоматизовано ; 

гтростор  потребан  за  аутоматизоване  гараже  мањи  је  због  увiтеда  које  се  
остварују  за  потребне  поврптине  рампи  и  улаза  н  излаза  возила; 

смањење  емисије  штетnих  гасова  и  потропгње  горива; 
потпуна  безбедност  возила  унугар  објекта  за  паркирање; 

нема  контахта  између  возила  што  смањује  мотућлост  међусобиог  оштећања; 

возачи  не  губе  време  тражећи  паркинг  место  и  своје  возило; 

ови  системи  су  погодни  за  зоне  са  високим  степеном  атрахције  саобраћаја; 
могућаје  употреба  помоћиих  система, ротационих  и  транслаторних  платформи . 

Ове  гараже  морају  испукити  услове  дефинисане  у  Правилнику  о  техничкuм  
захтевима  за  залітиту  гаража  за  nутничке  аутомобнле  оД  пожара  и  експлозије  
(!!службени  лист  сцР,, број  З  1/05). 

Придиком  дефинисаиа  висине  етаже, обавсзно  узети  у  обзир  потребу  
инсталација  за  проветравања  и  осветњење  простора, у  зависности  од  изабраног  система  
гараже. - 

Према  Правилннку , велнке  гараже  (гаража  већа  од  1500 м2) морају  имати  прилаз  
за  ватрогасна  возила  ширине  3,50 м  за  једносмерну  улнцу, одНОсно  550 м  за  
двосмерну  улицу, при  чему  мора  битu омогућено  кретањс  ватрогасних  возила  само  
унапрсд. Заштита  од  пожара  подразумева  поштовање  стаидарда  и  прописа  датих  овим  
правизлтuком. 

Основни  услови  за  кретање  возила: 
улазе  и  излазе  у  гаражу  оријентисати  као  у  графичхом  приказу, 

ширина  улаза  и  излазаје  мин  2,5 rn заједал  ток  крстања  возила, 
блuзу  улаза, одвосно  излаза  резервисати  простор  за  паркирање  возила  илвалида  

у  складу  ca ЅRPЅ  U.А9.204, 

вожња  у  гаражч  треба  да  буде  једноставна  и  безбедна, а  препорука  је  да  се  
омогућиједносмерно  кретање  у  оквиру  гараже, 

препорукаје  да  се  у  процесу  паркирања, док  се  возила  крећу  по  паркинг  гаражи  

уј  сдко  омогућуј  е  и  тражење  слободиог  паркинг  места. Паркирање  треба  да  буде  што  
једноставније , 

могуће  је  предвидети  и  рампе  на  којима  се  врши  паркuрање, 

ахо  се  на  рампи  вргпи  паркирање , махсимални  нагиб  јс  5%, а  ако  је  обичка  рампа  
нагибје  15%. Морају  се  задовол,ити  вертикалли  услови  лроходности  возила, 

димензија  једног  паркuлг  места  за  уnравно  паркнрање  је  милималііо  4,Ѕх2,З  м, а  
у  осталим  случајевима  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234, 

обезбедити  сигурност  возuла  од  крађе, механичких  оштећења  илч  ватре, 

47 



предвидети  концепцију  информативног  система  која  је  неопходна  ради  
регулисања  кретања  и  ради  болег  сналажења  корисника  у  њој. 

Основни  услови  за  кретање  гтемака: 
уколико  је  могуће, на  улазу  и  излазу, путање  кретања  пепіака  и  возила  не  би  

требало  да  се  укрштају, 
по  гаражи  није  потребно  обезбедити  посебну  путању  за  кретање  тіегпака, 
при  распореду  степениглта  треба  водити  рачуиа  о  правцима  кретања  већине  

пешака, 
стетіеништа  код  отворених  паркииг  гаража  не  смеју  бити  дае  од  другог  

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

ширина  степеништа  мора  бити  најмање  0,8 м  и  за  њихову  изгралњу  у  обзир  
долазе  само  незапањиви  материјали , 

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

уколико  се  за  кретање  пепіака  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  односе  на  ову  врсту  
објеката, 

проветравање  мора  бити  такво  да  се  обезбеди  одвод  12 м3  ваздуха  на  час  на  
сваки  1 л  корисне  површине. Усисни  отвори  система  за  вентилацнју  треба  разместити  
близу  пода, 

носећи  делови  гјаркииг  гараже  морају  бити  од  материјала  постојаЕог  на  ватри. 

На  површини  и  фасадама  гаража  плавира  се  одговарајуће  партерно  уређење  и  
озелењавање . У  случају  да  се  последња  етажа  плаиира  као  откривени  паркинг  простор, 
могућеје  њено  наткривање  надстрешницом  са  фотонапонским  панелима. 

У  јавним  гаражама  предвидети  пунионице  за  хибридна  н  електрична  возила. 

Јавне  гараже  и  гараже  зајавно  корипіћење  које  имају  200 и  више  паркинг  места  морају  
обезбедити  минимум  2% калацитета  за  пуuионице  хибридиих  и  електричних  возила. 

До  изградње  објеката  гаража  предвиђене  повріnнне . се  моrу  користити  као  
дефинисаuа  и  уређена  паркиралишта . 

12.6.2. Правила  за  приклучење  водне  инфраструктуре  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  повріпине, између  две  
регулационе  линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једностраuо  
или  обостраuо  уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 
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Трасе  ровова  за  полагање  водоводле  инсталације  се  поставњају  тако  да  
водоводна  мрсжа  задовоњи  пролисаиа  одстојања  у  односу  на  друге  инсталадије  и  
објекте  инфраструктуре . 

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

3адате  вредвости  су  растојања  од  сполне  ивице  новог  цевовода  До  сполне  ивице  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  ниј  е  могуће  испоштовати  тражене  услове  npoj ектом  предвидети  
одговарајућу  заштвту  инсталадија  водовода. 

Нијс  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње ; 

минималво  одстојање  од  темења  објеката  износи  1,0 м, али  тако  да  не  угрожава  
стабилност  обј  ската. 

Дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2-1,5 м  мерено  од  коте  терена, а  на  
месту  прикњучка  вовопланираног  на  постојећи  цевовод, дубину  приклучка  свести  ва  

дубину  постојећег  цевовода  
На  проласку  цевовода  исnод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  

шириве  пута  за  мин! 1,0 м  од  сваке  страве  
На  траси  новог  дистрнбугивног  водовода  предвидети  одговарајући  број  

хидравата  у  свему  према  важећuм  прописима. Предност  дати  уградњи  надземних  
хидравата. 

Водоводни  прикњучци  

Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  вріли  се  прикњучком  објекта  ва  јавни  
водовод. 

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

Пречник  водоводвог  приклучка  са  величином  и  типом  водомера  одређује  ЈКП  
Водовод  и  каиалнзација  Нови  Сад  на  основу  претходво  урађеног  хидрауличког  
прорачула  унутртпњuх  инсталадија  за  објекат, а  у  складу  са  техиичким  вормативима  и  
Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комувапинх  
делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
60/10 , 8/11- исправка, 38/11, 13/14 и  59/16) и  Правилником  о  техничким  условuма  за  
приклучење  на  техничхи  систсм  за  водоснабдевањс  и  техвички  систем  канализације  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Прикњучење  стамбених  објеката  врпти  се  мивималним  пречвнком  DN 25 mіn. 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објетпом  мора  имати  засебаи  
приклучах. 
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Индивидуални  водомери, за  мерење  потронтпе  воде  за  породичие  стамбене  и  
послоВНе  објекте, поставЈЂају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта  у  парцели  корисника  0,5 м  од  регулационе  линије. 

За  вишепородичие  стамбене  објекте  водомери, за  мерење  потроіігње  воде  се  
поставЈЂају  у  шахтовима  лоцираним  ван  објекта  у  парцели  корисника  0,5 м  оД  
регулационе  линије  и  у  просторијама  за  водомере  лоцираним  унутар  самог  објекта  која  
мора  бити  лоцирана  уз  регулациону  линију  према  уличној  водоводиој  мрежи  са  које  се  
даје  прикњучак. 

Код  изградње  пословних  објеката  површине  преко  150 м2  код  којих  је  потребна  
нзградња  само  увутрашње  хидравтске  мреже  (према  важећем  правилиику  и  условима  
противпожарне  полиције) израује  се  прикњучак  пречника  DN 63 мм, са  монтажом  
водомера  DN 50 мм. 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  споњаттјња  хидравтска  
мрежа  вршн  се  прикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 110 mm, са  монтажом  
водомера  DN 100 мш. 

Уколико  се  планира  обједињена  водоводна  мрежа  хидравтске  и  саuитарне  воде  
потребно  је  на  прикњучку  уградити  комбиновав  водомер. 

Извођење  прикњучка  водовода, као  и  његова  реконструкцuја  су  у  надлежности  
ЈКП  Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Условн  за  изградњу  канализационс  мреже  

Трасу  мреже  канализације  ошпте  и  фекалне  кавализације  полагати  у  зоНи  јавне  
површине  између  две  регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано  или  
обострано  уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 

Мuнималuи  пречнuх  фекалне  каиализације  је  О  250 шш, а  опште  каиализације  
о  зоо  

Трасе  опште  и  фекалне  каиализације  се  поставњају  тако  да  задовоњи  прописана  
одстојања  у  односу  ва  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 

Мuнимално  хоризонтално  растојањс  од  других  инсталадија  и  објеката  
инфраструктуреје  од  0,7 до  1,0 м, а  вертикално  0,5 м. 

Није  дозвоњено  полагање  фекалне  канализадије  испод  објеката  високоградње ; 

минимално  одстојање  од  темења  објекта  износи  1,0 м, али  тако  да  не  угрожава  
стабилност  обј  еката, 

Сви  објекти  за  сакулњање  и  третмаи  отнадних  вода  морају  бити  водонепропусни  
и  запітићени  од  продирања  у  подземне  издаuи  и  хаваријског  изливања . 

Минимална  дубина  извад  калализадионнх  цевu износи  1,3 м, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
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прикњучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода. 

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  глахтова  на  
прописаном  растојању  од  160-200 DN, a махсимум  50,0 м. 

Канализациони  приклучци  

Прикњучак  на  фекаллу  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  завршава  се  у  
ревизионом  шахту. 

Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  Јкпіводовод  н  канализација  
Нови  Сад, а  у  складу  са  типом  објекта, техничхим  нормативима  и  Одлуком  о  условима  
н  начину  .организовања  послова  у  вріпењу  комуналних  делатности  испоруче  воде  и  
уклањања  вода  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  60/10, 8/11- исправка, 38/11, 

13/14 и  59/16) и  Правилником  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  техкичхи  
систем  за  водоснабдевање  и  техничхи  систем  каиализације  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  13/94); 

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

Прикл,учеве  стамбеннх  објеката  врши  се  митшмалним  пречнихом  DN 1 60 rnm. 

Ревизионо  окно  лоцира  се  у  парцелн  корисника  на  0,5 іn од  регулационе  линије  
парцеле. 

Hидустријски  објекти  и  другн  објекти  чије  отпадне  воде  садрже  штетне  
материја, могу  се  прикњучuти  на  канализациону  мрежу  само  ахо  се  испред  прккњучха  
угради  уређај  за  пречuшliавање  индустриј  ских  отпадних  вода  до  пролнсалог  квалитета  
упуштања  у  канализацију . 

Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  нзворишта  може  се  прикњучитu иа  
фекалну  канализацију  под  условом  да  поставн  водомер  за  мерење  исцрпл.ене  воде. 

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

За  решавање  одвода  употребњеннх  вода  поступити  по  Одлуци  о  саиитарно-

техничклм  условима  за  испуілтање  отладnих  вода  у  јавну  каиализацију  (,,Службенu 

лист  Града  Новог  Сада , бр. 17/93, 3/94, 10/01 и  47/06 - др. одлука). 

3ауњене  атмосферске  воде  са  малипулативних  површнна  као  и  воде  од  прања  u 

одржавања  тнх  поврпіина  (претакачха  места, точећа  места, паркннг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложвик  за  механичхе  нечистоће  н  седаратор  уња  и  масти  и  
лахих  течuости  н  тек  потом  uспуппати  у  реципијент. 
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Санитарно -фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречинјћавања  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу, уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежлог  јавног  
комуналног  предузећа. 

Извођење  прнкњучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  
надлежностн  Јкп  ІІВодовод  и  каНалнзација  Нови  Сад. 

12.6.3. Правила  за  уређењс  енсргетске  инфраструктуре  

Услови  за  прик.гbучење  на  електроенергетску  іирежу  

Прикњучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  реіпити  изградњом  солствене  
трансформаторске  стаuице  или  прикњучењем  на  нисконапонску  мрежу  нзградњом  
приклучка  који  се  састоји  од  прикњучног  вода, кабловске  прикњучне  кутије  (КПК) и  
ормана  мерног  места  (ОММ). Прикњучни  вод  изградити  подземно, од  постојећег  или  
планираног  вода  у  улици, или  директно  из  траuсформаторске  станице. дета.ЈЂније  
услове  за  прикњучење  и  изградњу  прикњучног  вода  и  положај  KHk u ОММ-а  
прибавити  од  Електродистрибуције  Нови  Сад . 

Услови  за  приклучење  на  вреловодну  мрежу  

да  би  се  објекти  прикњучили  на  вреловодну  мрежу  потребно  је  на  погодном  
месту  у  подруму  (сутереиу) или  приземњу  објекта  изrрадити  топлотну  подстаницу . 

Такође  је  потребно  омогућити  изградњу  вреловодвог  прикњучка  од  постојећег  или  
планираног  вреловода  до  лодстаuице  на  најпогодкији  начин, а  све  у  складу  са  
условима  ЈКП  Новосадска  топлана  Нови  Сад. 

Услови  за  прикњучење  на  гасоводnу  мрежу  

Прикњучење  објеката  у  гасификационu сuстем  решити  изградњом  гасног  
прикњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно  - регулационог  сета. У  случају  
потреба  за  већим  количинама  топлотне  енергије  снабдевање  решити  прикњучењем  
директно  на  гасовод  средњег  притиска, и  изградњом  сопствене  мерно-регулационе  
гасне  стаuице, детал.нuје  услове  за  nрикњучење  прибавити  од  надлежног  
дистрибутера . 

Услови  за  лрикњучење  на  мрежу  електронских  комуникација  

Прикњучење  објеката  у  систем  електронских  комуннкација  репіити  изrрадњом  
нрикњучха  (подземне  мреже  оптичхих  или  бакарних  проводника) од  постојеће  или  
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лланиране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутраіпњости  
објскта, где  ће  бити  смеіптен  типски  телекомуникациони  ормаи. детаЈЂније  услове  за  
прикјучење  лрибавити  од  надлежног  оператера. 

ПрикЈЂучах  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера. 

Прикњучах  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  нрема  условима  
локалног  дистрибутера. 

12.7. Посебна  правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

Приликом  израде  техничхе  документације  за  линијске  инфраструхтурне  објекте  
(саобраhајне  површине) и  комуналну  инфраструктуру  могућа  су  мања  одступања  од  
планираног  решења  датог  у  графичким  приказима  и  карактеристичвим  попречним  
профилима  улица, уколико  орган  надлежаи  за  управњање  јавним  површииама  или  
ималад  јавног  овлаіјјћења  То  захтева, а  за  то  постоје  оправдаии  разлози  (очување  
постојећег  квалитетног  растиња, подземне  и  надземне  инфраструктуре , ако  на  
планираuој  траси  већ  постоје  uзграђене  инсталације  или  објекат  који  се  планом  не  
задржава  и  сл.). 

Наведене  uнтервенције  могуће  су  искњучиво  у  оквиру  постојећих  и  плаиираних  
јавних  површина. 

Сва  одстуnања  оД  плаuског  решења  морају  бити  у  складу  са  захонима  и  
правилницuма  који  perynumy предметну  област. 

Не  условњава  се  формирање  потггуне  грађевинске  парцеле  за  регулацију  улица  
ради  реализација  појединачиих  садржајаунугар  профила. Могућаје  фазна  реализација. 

12.8. Правила  за  уређењс  зсленила  

Правила  за  уређење  зелених  поршина  на  земњишту  јавне  намене  

Постојећа  вредна  вегетација, нарочито  квалитетни  дрвореди  се  чувају  и  
потребно  ихје  заіптити  од  нове  изградње. 

донуиом  постојећлх  квалитетuих  дрвореда  на  ободним  саобраћајнuцама  и  у  
попречлим  улицама, успоставјња  се  мрежа  зеленuла  којом  е  nовезују  остале  категорије  
зеленuла. 

дрвореди  се  плаиирају  у  свим  саобраћајницама . У  одиосу  на  ширину  улице, они  
ће  се  формиратu са  одговарајућим  врстама  дрвећа  no Bucunu, величипи  крогпње  који  се  
уклапају  амбијентално  бојом  и  облuхом. 

У  зависностu од  mupuue саобраlіајница, дрвореди  ће  битu једнострали  или  
двострани . У  ужим  улицама  (12 м) подизаће  се  дрвореди  на  осупчаној  страиu или  ће  се  

53 



за  ову  сврху  користити  шибње  одвеговано  као  високостабдашице . Нижа  вегетација  
(шибње, живица, цвеће  и  сл.) може  се  садити  по  целој  шириви  травнате  трахе. У  
улицама  које  у  профилу  не  садрже  дрворед  планира  се  лоставка  високог  дрвећа  уз  
ограду  предбттіте  у  улицама  са  породичним  ставовањем. 

Планира  се  да  се  паркинг-простори  који  прате  садржај  попречлих  профила  
улица  покрију  кромњама  листопадног  дрвећа. 3а  овахав  начин  озелењавања  ће  се  
користити  квалитетне  дрворедве  саднице, старости  најмање  осам  година. Размак  
стабала  се  планира  на  око  10 м  (иза  сваког  четвртог  паркинг  места  оставити  простор  за  
дрво). Поставка  дрвореда  ће  се  ускладити  са  прилазима  објектима. 

На  укрштању  улица  Темеринске  и  Венизелосове  планирана  је  изградња  кружле  
раскрснице  у  оквиру  које  се  налази  зелена  повртпина, површине  око  800 м2, коју  је  
веопходно  уредити  у  складу  са  функцијом . декоративно  дрвеће  средње  висине  ће  
имати  улогу  визуелне  баријере  у  цињу  повећаие  безбедности  одвијања  саобраhаја  
кружног  тока  ( разне  топијарне  форме  и  сл.). Поред  партерног  уређења  шибњем  и  
цветницама , могуће  је  поставњање  апстрактне  скулптуралне  форме  као  централног  
мотива  кружне  раскрснице. 

Уређеие  зелене  површине  између  коридора  железничхе  пруге  и  Улице  Косте  
Шокице  у  блоковима  бр. 156 и  157, а  које  су  међусобно  повезаnе  пасарелом. 
пердставњају  део  заштитног  зеленила  чииећи  тампон  зову  између  пруге  и  становања, 

као  и  уређевог  зеленог  простора  за  одмор  одраслих  и  игру  деце. Ова  поврпіина  ће  
садржати  већи  проценат  вегетације  у  односу  на  попдочане  површиве, које  треба  да  се  
ограниче  на  неколико  потребних  стаза  и  одморимта  са  клупама. На  овом  простору  
дечија  игралишта  ће  се  оградити  и  зазтгтитити  од  бухе  и  загађења  околних  саобраћајних  
површина. Претежно  ће  бити  заступњена  висока  аутохтона  вегетација  са  понеком  
декоративном  врстом  дрвећа, шибња  и  цвећа. У  заштитном  појасу  пруrе  25м  
дозвоњенаје  само  садња  ниске  травнате  вегетације  

Концепт  озелењавања  дечије  устаnове  се  заснива  на  једноставним , рационално  
распоређеним  наменама, тахо  да  се  омогући  лахо  одржавање  и  несметаuо  кретање  деце. 
При  избору  садног  материјала  приорuтет  се  даје  врстама  са  већом  хигијенском  и  
биолошком  вредношћу. На  овим  површинама  уводе  се  елеменатu партерне  архитектуре  
(стазе, одморишта, клупе  и  сл.) и  елемената  за  дечuја  игралипгта. Око  целог  комплекса  
школе  и  дечuје  устаuове  обавезна  је  поставка  зеленог  заштuтног  појаса, сачuњеног  од  
листопадног  и  четинарског  дрвећа  различите  спратности  у  густом  склопу, а  при  
озелења.вању  користити  бињке  које  немају  бодње  и  нису  асмогене  и  алергогене . 

Уређена  зелена  површииа  блока  број  146 (парковски  уређена  поврі.пина) 

наслања  се  на  простор  дечије  устаuове  и  оближње  блокове  стаuовања, те  ће  
nредставњатu најдекоративнији  део  лростора  обухваћеног  плаuом. Целокуnна  
површина  треба  да  је  покривена  травњаком  отпорнпм  на  гажење. На  правцу  главних  
комуникадија  могућа  је  поставка  стаза  (каменuх, бетонских  плоча  и  сл.) уграђених  у  
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травнату  површину. Парковска  вегетација  ће  се  распоредити  у  пејзажном  стилу  у  виДу  
зплтитног  појаса  њетовнм  ободом, мањих  и  већих  групација  декоративног  Ниског  И  
високог  растиња. Уређење  овог  лростора  треба  да  прати  и  одговарајући  урбани  
мобилиј  ар. 

Зеленило  са  дечијим  игралиштем  унутар  блокова  бр.  145 и  147 садржаће  
декоратвну  вегетацију  уз  пратеће  елементе  партерне  архнтеіпуре . У  оквиру  овог  
простора  планира  се  зона  мирног  одмора  са  адекватним  мобилијаром  уз  одговарајуће  
поплочање. Такође, плаиира  се  поставка  дечuјег  игралишта  са  елементима  који  
одговарају  тој  намени  (клацкалице, вртешке, луњаТнке  и  пењалице  са  тобоганом). 

Травњак  ће  се  формирати  од  врста  које  су  отпорне  на  гажење. За  озелењавање  ће  се  
користити  одрасле  листопадне  садннце, средње  висине  на  довоњној  удајњености  од  
објеката  на  суседној  парцелн  (најмање  4ів) и  од  саобраћајница . Одрасле  саднице  
морају  бнти  здраве, мал,их  захтева  према  условима  средине  са  позитивним  особинама  
(декоративост , дуговечност, брз  раст  итд.). 

Такође  се  предвиђа  садња  дрвећа  на  поплочаиим  платоима  у  посебно  
обликоваиим  отворима. Ове  просторе  је  потребно  допуuити  елементима  партерног  
уређења  и  озелењеним  декоративнuм  жардињерама. 

Правила  за  уређење  зелених  поргиина  на  земЈњишту  остале  намене  

Зеленило  око  кућа  породuчпот  ставовања  формираhе  се  у  виду  предбаште  и  
кућиог  врта. Најдекоративнији  делови  врта  треба  да  садрже  украсно  зимзелено  и  
четинарско  дрвеће  и  птибјње, руже, цвеће  и  пузавице. 

Уређење  слободних  површина  код  вит.пепородичног  становања  реализоваће  се  
по  парцелама, и  представњаће  заједнички  уређен  зелени  фонд. Чиниће  та  груnадије  
дрвећа  и  шибња  поједнначних  мањих  вртова. ограђених  према  суседним  парцелама  
озелењеним  оградама. 

Простор  намењен  пословању  треба  обогатити  зеленилом, посебно  у  ободном  
делу  као  зелени  заштитни  појас  тірема  околпим  наменама. Раздвајање  садржаја  унутар  
комплекса  постиже  се  нижом  вегетадијом  и  травнатим  повріпинама. Истицање  улаза  и  
прилаза  објектима  може  се  постиhи  декоративном  вегетацијом  и  озелењеним  
жардињерама. Минимална  површuна  под  зеленилом  у  овим  блоковuма  треба  да  буде  
25% комллекса. 

Поред  традиционалнот  декоратнвног  озелењавања  предбашта  ограђених  
породичuнх  парцела,  уређење  слободннх  простора  око  пословних, јавних  објеката  и  
линијског  центра, треба  обликовно  и  функционално  ускладити  са  потребама  приступа  
различитих  kopucuuxa, ларкирања  возила, одлагања  бицикала  и  мотора, прикулзњања  и  
одношења  смећа, окуnњања  станара  и  игре  деце, формирања  летњuх  бајпта  и  
обележавања  потешхиј  ално  атрактивніх  локациј  а. 
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12.9. Услови  за  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалиднтетом , 

деци  и  старим  особама  

Приликом  планирања  простора  јавних, саобраћајних  и  псшачких  површина, 

прилаза  До  објеката  и  пројсктовања  објеката  (објеката  за  јавно  коришћење, пословних  
објеката  и  Др.)  потребно  је  примењивати  Правилник  о  техничхим  стандардима  
планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  

и  пристул  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама  ( Службени  гласник  РС , 

број  22/15). Применом  стаидарда  о  приступачности  се  обезбеђује  несметаво  кретање  

свнх  њуди, а  нарочито  деце, старих, особа  са  отежаним  кретањем  и  особа  са  
инвалидитетом . Стандарди  се  примењују  приликом  издавања  локацијских  услова  за  
изградњу  

Такођс, потребно  је  примењивати  стандарде  ЅRPЅ  U.А9. 201-206, Стратегију  
приступачности  Града  Новог  Сада  2012-2018. године  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  21/12) као  и  друге  важеће  прописе  и  стандарде  који  регулишу  ову  област. 

13. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЂУЈЕ  ИЗРАДА  УРБАІШСТІ{ЧКОГ  
ПРОЈЕКТА  И  ПРЕПОРУЧУЈЕ  РАСПИСИВАЊЕ  КОНКУРСА  

За  парцеле, ванстамбене  намене, површuне  преко  2.000 м2, обавезна  јс  ра.зрада  
простора  урбанистичким  пројектом . Парамстри  за  израду  урбанистичког  пројекта  су  
дефинисани  за  основну  намену  у  оквиру  које  се  ради  урбанистичхи  пројекат. 

За  потез  уз  пругу, северно  од  Улице  Косте  Нјокицс  или  појединачно  за  блокове  бр. 

15 16 и  1 55 препоручује  се  расписивање  архитектонскоурбанистичког  конкурса  с  
обзиром  на  намену, позицију  у  односу  на  постојеће  и  плаuuраuе  саобраhајнице  и  
сагледивост  простора  оносно  могућност  изградње  нових  визуелиих  репера. 

Такође, за  изградњу  објекта  предшколске  установе  препоручује  се  расписивање  
архитектонско -урбанистичхог  коuкурса. Пошто  се  ради  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  решење. 

14. СТЕПЕНКОМУНАЛНЕ  ОПРЕМЛЕНОСТИ  

У  цињу  обезбеђења  одговарајуhих  саобраћајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализадију  плаиираних  садржаја  потребно  је  обезбедити  пристуn јавној  саобраћајлој  
површини, којаје  изграђена  или  плаuом  предвиђена  за  изградњу. 

Потребаи  степен  комуиалне  опремњености  подразумева  решење  у  снабдевању  
водом, одвођењу  отпадних  вода  и  снабдевању  електричиом  и  топлотном  енергијом . 
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Комунално  опремање  lтіе  се  обсзбедити  прикњучењем  на  изграЂену  или  

плаиирану  водоводну, канализадиону, електроенергетску , тасну  и  термоенергетску  

мрежу. 

Изузетно, прикњучење  на  енергетску  ипфраструктуру , није  обавезно  за  објекте  

који  ће  испуњавати  највише  сталдарде  у  енергетској  сертификадији  зграда. Ово  се  

односи  првенствено  за  објектс  јавних  служби  и  пословања, али  и  на  остале  који  ће  

имати  таква  тсхничко-технолоіпка  рсшења  која  ће  обезбедити  снабдевање  енергијом  

независно  од  комуналне  инфраструктуре  уз  поштовање  свих  еколошких  стандарда. 

15. ПРиМЕНА  ПЛАНА  
Доношење  овог  плана  омогућава  издавање  информадије  о  локацији, локадијских  

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

За  локалитете  кој  и  су  утврђени  Hланом  генералне  регуладиј  е  и  кој  има  су  

утврђена  правила  уређења, грађења  и  парцелације  основ  за  спровођење  је  План  

генералне  регуладије, а  овим  планом  утврђена  су  правила  уређења, грађења  и  

парцеладије  која  су  у  складу  са  Плаиом  генералне  регулације . 

Захони  и  подзахонски  акти  наведени  у  плаиу  су  важећи  прописи, а  у  случају  

њихових  измена  или  доношења  нових, лримениће  се  важеtтіи  пропис  за  одређену  

област. 

Саставни  део  плана  су  следећи  графички  прикази: Размера  

1. Извод  из  Плаиа  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђепим  

амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  са  означеним  положајем  простора  у  обухвату  

плана АЗ  

2. План  намене  земл.ишта, регулације  и  нивелације  са  режимима  

изградње  објеката 1:1000 

З. Плаи  регулације  површинајавне  намене  н  саобраlтіаја  

са  парцелацијом .. 1:1000 

4. Плаи  водне  инфјаструктуре 1:1000 

5. Плаu енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комупикацнја 1 : 1000 

6. Нлаи  зеленила  и  слободних  поврпјииа Р  1: 1000. 

7. Синхрон  nnau водне, енергетске  инфраструктуре  
и  електронскнх  комуникација  са  зеленнлом 1 : 1000 
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план  деталне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду, садржи  текстуалuи  део  
који  се  објавлује  у  Службеном  лисТу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  изра15ене  
у  три  примерка, које  својим  потлисом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  
Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  плаиа  чува  се  у  Скупштини  Града  
Новог  Са,1 а, Градској  уnрави  за  урбанизам  и  граl5евинске  послове, и  у  Јавном  предузећу  
Урбализам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Документациона  основа  овог  плава  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  н  
грађевинске  послове. 

Нлан  деталне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду, доступан  је  ііa увид  
јавности  у  згради  Скуnштине  Града  Новог  Сада, Жарка  3рењанина  2, и  путем  интернет  
страпе  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  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  Партизанске  у  Новом  Саду  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1/10) у  делу  простора  између  осовине  Улице  
Косте  Шокице  и  парцеле  магистралне  пруге, План  деталне  регулације  Подбаре  у  
Новом  Саду  ( Службени  лнст  Града  Новог  Сада , бр.  12/11 и  17/17) и  План  детањне  
регулације  блока  између  Темеринске, Кисачке  и  Доситејеве  улице  у  Новом  Саду  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  5/08) у  делу  који  за  који  се  доноси  овај  плаu. 

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

РЕГWБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВи  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВоГ  САдА  
Број : 35-476/201 8-1 
25. март  2019. године  
НОВИ  САД  

Председ  ик  
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИиА  
ГРАДНОВИ  САД  
СКУГЛIIТННА  ГРАДА  Новог  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-476/18 
Дана: 21. 06. 2018. годинс  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ДЕЛА  САЛАЈКЕ  У  НОВОМ  САДУ  
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВНД  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  детајвне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду,  обавЈЂена  
је  на  203. седници  Комисије  за  планове  одржаној  14.06.2018.. године, и  на  204. седници  
Комисије  за  планове  одржаној  21.06.2018. године, са  почетком  у  10,О0..часова, у  згради  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3, у  
великој  сали  на  трећем  спрату . 

203. седници  присуствовали  су: 3оран  Бакмаз,. предссдник  Комисије , Васо  Кресовић, 
Зоран  Вукадиновнћ  и  Милан  Ковачевић, чланови  Комисије  за  плановс. 
204. седници  присуствовали  су: Зоран  Бакмаз, предссдник  Комисије, Васо  Кресовић, 
Радоња  дабетић  и  ?адосав  Шћепановић , чланови  Комисије  за  планове. 

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

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  
Нови  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

1. даје  Одлука  о  изради  плана  дета.гњне  регујтације  дсла  Салајке  у  Новом  Саду, усвојена  на  
ХУ  седници  Скуіиптине  Града  Новог  Сада  одржаној  26.јануара  2017. године  ( Службени  
лист  Града  Новог  Сада  број  03/1 7) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратејнке  
проценс  угицаја  пдана  дета.њне  ретулације  дела  Салајке  у  1-јовом  Саду  на  животну  
средину. - 

2. Даје  Концептуални  оквир  іјлана  дета.њне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду, био  на  
раномјавном  увиду  у  периоду  од  ІЗ. до  27. фебруара  2017. године. У  току  раногјавног  
увида  доставњене  су  4 (четири) прнмедбе  на  Концептуални  оквир. 

З. Да  је  текст  за  Нацрт  плана  дета.њне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  гтрипремјвен  
у  складу  са  3аконом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гдасник  Републике  Србије , бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/1З-УС, 98/13-УС, 132/14 и  
145/14). 



Нада  Милић, дипл.инж.арх. 
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4. даје  Комисија  за  планове  разматрала  Нацрт  плана  детаЈЂне  регулације  дела  Салајке  у  
Новом  Саду  на  203. седници  одржаној  14.06.2018. тодине  и  том  приликом  одложила  
доношење  коначног  става  док  обрађивач  плана  не  преиспита  могуГіност  увођења  кружне  
раскрснице  на  укрпјтању  улица  Венизелосове , Темеринске  и  гіланиреног  продужетка  
Улице  Косте  Шокице. 
5. На  захтев  обрађивача, на  204. седници, Комисија  за  планове  разматрала  је  кориговано  
саобраћајно  решење  и  дала  позитивно  мишзење  на  исто, уз  потребне  корекције  текста  и  
графичких  приказа  Нацрта  ллана  у  складу  са  доставленим  материјалом . 
Комисија  за  планове  сматра  да  је  потребно  допунити  текст  Нацрта  плана  са  условима  за  
изградњу  гараже  са  пословањем , планиране  у  блоку  број  155. Такође, потребно  је  
долунити  образложење  Нацрта  плана  у  сегментима  који  недостају  а  односе  се  на  рани  
јавни  увид  у  Концептуални  оквир  плана. 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  
деталне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  може  се  упутити  у  дали  тгостулак  
доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. Закона  о  планирању  и  нзградњи  изградњи  
( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 
121/12,42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и  145/14). 

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

ИзвеІптај  доставити: 

1. ЛІ  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  землиіпте  и  инвестиције  
3. Градској  управи  а  урбанизам  и  грађевинске  ггослове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
5.Архиви  



РВГWБЛІША  СРБ 3А  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈ}IНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  НоВи  САД  
СКУГЛЈЈТИНА. ГРАДА  НоВог  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ЛЛАНОВЕ  
Број: У-35-476/18 
дана: 12. 02. 2019. године  
НоБи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЛЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  

РЕГУЛАЦКЈЕ  ДЕЛА  САЛАЈЕЕ  У  Новом  САДУ  

Комисија  за  планове  Скупппинс  Града  Новог  Сада, на  29. (јавној) седници  која  јс  одржана  дана  
17.01,2019. годинс  у  зтради  Скулштннс  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  зрењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  ј  сгграту, са  почетком  у  9,00 часова, на  30. ссдници  одржаној  24.01.2019. тодине  и  на  
33. седници  одржаној  12.02.2019. године, разматралаје  Њвештај  обрађивача  плана  о  спроведсном  
јавном  увиду  у  Нацрт  плана  дсталне  ретудацнје  дела  Салајкс  у  Новом  Саду. 

29. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председннк  Комисије, зоран  Вукадиновић , 
замсник  прсдседника  КомиQије, Васо  Крссовић  и  Зорица  Фдорић  Чанадановић, чданови  Комисије  
и  Нада  Милић, секрстар  Комисијс  за  планове. 
30. седннци  присуствовали  су: Радоња  дабетнћ, лредседник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , 
замсник  председника  Комисијс, Васо  Кресовић, Радосав  lЛћепановић  и  зорица  Флорић  
Чанадановuћ, чпанови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 
33. ссдници  ггрисуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије  за  планове, Васо  Кресовuћ  и  
Радосав  јllћепановић , чданови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисијс  за  плановс. 

Одлука  о  изради  плана  детањнс  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду, усвојенаје  на  ХУ  седници  
Скупіптине  Града  Новог  Сада  одржаној  26. јануара  2017. године  (1 Службсни  лисТ  Града  Новог  
Сада  број  03/17) са  Реnхењем  о  неприступању  изради  стратешке  проценс  утицаја  плана  дстањне  
ретулације  дела  Салајкс  у  Новом  Саду  на  животну  среднну. 

Концептуалнн  оквир  плана  детањне  рстулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду, бноје  нараномјавном  
увиду  у  периоду  од  13. до  27. фебруара  2017. тодине. У  току  ранот  јавнот  увида  доставленс  су  4 
(чстири) примедбе  на  Концептуални  оквир. 

Нацрт  плана  детањне  рсгулацијсдсла  Салајке  у  Новом  Саду  израдидо  је  ЈГј  ,,Урбанизам  3авод  за  
уфанизам  Нови  Сад. 

Нацрт  плана  дстане  ретудације  деда  Салајке  у  Новом  Саду  Комисија  за  планове  (прстходки  
сазив) размаірала  је  на  203. седници  Комисије  за  планове  одржакој  14.06.2018. године, и  на  204. 
ссдници  Комисије  за  планове  одржаној  21.06.2018. тодине, када  јс  дала  позитивно  миціњсње  на  
uсти. 
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Нацрт  плана  детањне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  јс  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  
21.08. До  19.09.2018. тодине  (чијсје  оглатпавање  о6јавлсно  у  лнсту  іІДНевникІІ  оД  20. августа  2018. 
тодине). 
У  току  јавнот  увида  доставлено  је  54 (педссстчстири)  примедбе  које  су  груписане  у  32. Након  
рока  оставлснот  за  доставлање  примсдби, предлота  и  сугсстија  приститло  је  јопз  5 (пст) 
примедби. 

Након  спроведенот  јавнот  увида, Комисија  за  планове  је  на  29. (јавној) седници, одржаној  17.01. 
20 19. године  (чије  је  одржавање  објавлсно  у  лисгу  1 дневник  од  15.0 1. 20 19. тодине) разматрала  
Извепзтај  о&рађивача  ллана  о  спровсденом  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детвлне  рстулацијс  дела  
Салајке  у  Новом  Са.пу. 

Након  изномења  става  обраивача  no приспелим  примедбама, на  јавној  седници  је  омотућено  
подносиоцима  да  додатко  образложе  својс  примедб; након  чегаје  закњучен  јавни  део  ссднице. 
Комисија  за  планове  је  одложила  разматрање  примедби  у  затвореном  делу  за  неку  од  нарсдних  
седиица. 
Наставак  разматрања  примедби, предлота  и  сугестија  Комисија  за  планове  је  извршила  на  30. 
сед$ице  којаје  одржана  24. јануара  2019. године,  кадај  Комисија  закњучила  даје  потребно  да  се  
преиспита  став  обрађивача  у  односу  на  доставјвеву  Информацију  Завода  за  загдтиту  споменика  
културе  Града  Новог  Сада. На  33. седници  одржаној  12. фебруара  2019. годин; Комисија  је  
констатовала  спедеће: 
У  оставленом  року  за  доставјвање  примедби, предnота  и  сугестија  стигло  јс  54 (педесетчетири) 
примедбе  које  су  груписане  у  32 а  које  су  доставили: 

1. Војислав  Јакшић, Саве  Ђисалова  11, Нови  Сад, 
2. душко  Еугарин, Ченејска  13, Нови  Садђ  
3. Вера  Копицл, Косте  Шокице  15, Нови  Сад, 
4. Вујадин  Масникоса, Карађорђева  14, Нови  Сад, 
5. Милана  Миодраговић  и  др.1Нови  Сад, 
6. Јслсна  дардић, достојевског  5, Нови  Сад, 
7. Павле  дерета, уп. цара  дузлана  268л, земун  кога  заступа  адв. Милица  

КарансвиЋ  из  Новог  Сада, 
8. Мара  Марић, Косте  UЈокице  15, Новu Сад, 
9. Маријана  Максић, Косте  Шокице  15, Нови  Сад, 
10. Милсва  Рамач, Бошка  Бухе  10, Нови  Сад  и  други, 
11. Славица  Милосавлсвић, Косте  јПокице  15, Нови  Сад, 
12. Интерпрогрес  инжињеринг , директср  Мидннко  Мицісовuћ  и  др. 
13. Гордана  Кота  дунђсрски, Булевар  ослобођења  9, Нови  Сад, 
14, Милан  Грозданић, Косте  Uјокице  15, Нови  Сад, 
15. Милош  Мипјковић, 
16. Нина  Рајпков, Радоја  домановиhа  ig, Нови  Сад, 
17. Враннслав  Радин, Радојадоманов uћа  18, Нови  Сад, 
18. Надица  Јеркић, Радоја  домаиовића  2а, Нови  Сад, 
19. Еулевар  традња  доо, Алексе  Шантића  57, Нови  Сад, 



з  

20. Еркер  инжсњериит, Арсеније  Пејић, Бул. Ослобођења  66, Нови  Сад. 
21. Јелена  и  Синиша  Живковић, Народнот  фронта  18, Нови  Сад, 
22. Пстар  Голијанин, Народног  фронта  4, Нови  Сад, 
23. Синитnа  Којић, Нови  Сад, 
24. !ІART  DЕСОR1  доо, Нови  Сад  
25. TAMAKC доо, Нови  Сад  и  Емилија  Јаковњевић, 
26. драгица  Ђурић, Косте  Шокице  17, Нови  Сад  
27. (2 примедбе) Јасна  и  Горан  Нехпић, Карађорђева  47, Нови  Сад  којс  заступа  адв. 

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

Нови  Сад, којс  заступа  адв. Јована  Алексић, 
29. (4 примедбе) Весна, Предраг, Владимир  и  Јасмина  Тучев, Костс  Шокице  22, 

Нови  Сад. којс  заступа  адв. Јована  Алексић, 
30. (4 примедбс) Тамара  Попов, Вања, Верица  и  Миле  Мугибарић, Костс  Шокице  

24, Нови  Сад, које  засхупа  адв. Јована  Алсксић, 
З  1. (4 примсдбе) Душан, Милан, Марко  и  Видосава  Јандрић  Костс  Шокице  26, 

Нови  Сад, које  заступа  адв. Јована  Алексић, 
32. (10 лримедби) дејан  Агуши, Ержебст  Рац, Рада  Оксзан, Јован  Окезан, Идија, 

Јован  и  Јелица  Момировиh, Слободанка, Невенка  и  Мнлан  Марић, Радоја  
домановuhа  18, којс  заступа  адв. Јована  Алсксић. 

После  рока  за  доставњањс  примсдби, предлога  и  сугсстијајош  5 (пет) примедби, које  подносс: 

33. Булсвар  ітадња  доо, као  допуна  nримедбс  бр. 19, 
34. Наташа  Секулић-Видак  и  
35. Надежда  Арацкић  
36. Сиииша  Којuћ  и  Драгица  Ћчић  и  
37. Јана  Банчић  Михић  

(гlодноси: Војислав  Јакпјић, Саве  Ђисалова  1 1, Нови  Сад) 
Примедба  сс  односи  на  парцелу  број  8854/2, површнне  565 м2, у  Удици  Саве  

Ђисалова  број  12 која  се  планом  намењујс  породичном  становању, спратности  до  П+1+Гћ  
са  највиілс  два  стана  у  објскту. 

Тражи  се  да  се  планира  вишепородично  становање  спратности  П+2+Пк, а  наводи  се  
даје  то  планирана  спратност  суседног  планиранот  објекга  на  месту  садашњс  гаражс  хитне  
помоћи. Додатно  сс  наводи  даје  комфор  становања  у  породичној  кући  нарушен  изградњом  
вишспородичног  објскга  у  залсђу  као  и  суседногјавнот  објекта. 
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Комисија  за  планове  делиіиично  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  
извецітају  обрађивача  о  спроведсном  јавном  увиду. 

ПіедбКбрQј  2: 
(гіодноси: душко  Бугарин, Ченејска  13, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4424, КО  Нови  Сад  Т, у  Улици  Карађорђевој  која  се  
лланом  намењује  породичном  становању, сгіратности  До  П+1+Пк  са  највише  два  стала  у  
објекту  
Тражи  се  да  се  планира  вишепородично  становање  спратностн  П+2+Пк, а  наводи  се  да  је  
то  спратност  суседнот  изграђеног  објекга. додатно  се  наводи  да  је  власнии  личио  
заинтересован  за  изградњу  вијлелородичног  објекга  и  приложена  је  фотодокументација  
која  илуструје  однос  постојеhе  приземне  куће  н  изграђеног  вишепородичног  објеісга. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  
uзвехптају  обрађивача  о  спроведеном  јавноіu увиду  

(ГТодноси: Вера  Копицл, Косте  Шокице  15. Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  више  гхитања: 

1. Поставња  се  питање  да  ли  постоји  временски  оквир  у  којем  план  треба  да  &уде  
реализован , 

2. друго  питање  се  односи  на  изградњу  вніпепородичннх  објеката  у  блоку  154 гдеје  у  
делу  планирана  условна  могућност  изградње  виглепородичних  објеката  спратности  
П+2+Пк  или  П+3+Пк  са  предлотом  да  уколико  сс  нс  објсдине  парцеле  како  је  
предложено  да  се  могу  градити  објекги  спратности  П+1+Пк  

3. Као  треће, у  лримедби  се  постава  пнтање  безбедности  приликом  изградње  
објеката  и  тражн  се  да  се  у  плану, додагно, дефиuипху  конкретне  мере  заштите  које  
инвеститори  морају  да  предузму  1 да  не  дође  До  урушавања...ІІ  како  је  цитирано  из  
текста  плана  у  прнмедби . Такође  се  тражи  да  се  уведе  обавеза  депозита  до  
оілчања  радова  инвсститорима  као  таранција  за  иовоизграђени  али  и  за  
безбсдност  суссдннх  објеката. 

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

гтрииедба  број  4 
(Лодноси: Вујадин  Масникоса, Карађорђева  14, Нови  Сад) 
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Прнмсдба  се  односи  на  двс  дворишнс  парцеле  бр.  8917/2, 8899/2 КО  Нови  Сад  ј  иза  
породичног  објекга  на  парцсли  8917/1 у  Улици  Карађорђевој  14. Улична  парцелајс  планом  
намењсна  породичном  становању, а  дворишне  двс  предшколској  установи, односно  
површини  јавне  намснс. 
Тражи  се  да  сс  дворишне  парцслс  нс  планирају  за  јавну  намену, а  на  дворишној  парцели  
8899/2 се  тражи  да  се  омотући  изградња  објекга  спратности  П+2 са  индексом  заузстости  
70% и  то  тако  да  се  приступа  преко  парцеле  из  доситејеве  12, за  потребе  пословног  
објекга, приватнот  вртића  у  Ул. Карађорђевој  број  14. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  извештају  
обрађивача  о  епроведеном  јавном  увид  

(Лодноси: Милана  Миодраговиh и  др, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4277, КО  Нови  Сад  ј, у  Улици  Браика  Радичсвића  
број  30. На  овој  парцели  се  nланира  изградња  објекга  у  намени  вuшепородичнот  
становања  срсдњих  густина, спратности  П+2+Пк, а  условњсно  ј  е  обј  сдињавање  са  
ггарцелама  бр. 4279 и  4272. 
Тражи  се  да  се  омогући  независна  реализација  на  парцели  број  4277 или  да  се  услови  
спајањс  само  са  суседном  парцелом  број  4279 јер  комшије  на  угл  на  парцсли  број  4278 
нису  заинтересованн  за  изградњу. На  послетку  се  тражи  могућност  изградње  породичне  
кућејерје  садашња  у  лошсм  стању, ако  није  могуће  прuхватити  прстходни  захтев. 

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

аб gјб  
(Подноси: Јелена  дардиll, Достојевског  5, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  у  Улици  Јована  Цвијића  20, односно  парцелу  број  8866, 
КО  Нови  Сад  І. Ha овој  парцели  се  планира  изградња  објскга  вишепородичног  становања  
средњих  густина, спратности  П+2+Пк  и  усдовњено  је  обједињавање  са  парцедом  број  
8g67. 
Тражи  се  да  се  омотући  независна  рсализација  на  парцели  број  8866. Наводи  се  да  би  
ттална  реконструкција  хја  је  могућа, са  спратнопіћу  П+1+Таван  умањила  могућност  
коначнс  рсализације  плана  па  странка  сматра  да  је  целисходно  да  сс  омотуhи  изградња  
објекrа  плаииране  спратности  али  независно  од  суседа. 

Комисија  за  тіланове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  извештају  
обрађивача  о  спровсденом  јавuом  увиду. 



ригедбz број  7. 
(подноси: Павле  Дерата, Ул. цара  дупіана268л, Земун  кога  заступа  адв. Милица  
Карановић  из  Новог  Сада) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4386, јСО  Нови  Сад  ј, у  Улици  Јована  Цвијића  50 која  
се  планом  намсњује  породичном  становању  у  оквиру  намене  породично  и  вишепородично  
становање  мањих  стнна  П+1+Гјк. Имајући  у  виду  да  улични  фровт  парделс  не  
задовоава  услов  за  изградњу  випепородичног  објекга  према  плану  се  може  градиги  
породични  објекат  спратности  до  П+1+Пк  са  иајвише  два  стана  у  објекгу  уз  све  друге  
услове  дефинисане  у  плану. 
Тражи  се  да  сс  планира  вишепородично  становањс  спратности  П+2+Пк, а  наводи  се  да  је  
го  спратнос  суседног  планираног  објскта. Наводи  се  да  јс  плац  доволно  велик  да  
задовозви  услове  за  изградњу  вишспородичног  објекга  (657 м2) а  да  ће  сс  недостајућа  
гпирина  фронта  надоместити  поврілином . 

Комнсија  за  планове  делнмично  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  
извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Прцмедба  број & 
• (flодноси: Мара  Марић, Косте  Шокице  15, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  планирану  изградњу  објеката  у  блоку  154 (између  улица  Косте  
јНокице, Темеринске , Еранка  Радичсвuћа  и  Карађорђеве) у  име  станара  дворишних  
станова  у  Улици  Косте  Шокице  како  сс  наводи  у  примедби . 
Наводu се  да  у  нацрту  није  експлицитно  дефuнисана  спратност  планираних  објеката  
уколико  ce ue оствари  прспоручено  објсдињавање  парцела  које  омогућава  изградњу  
спратности  П+3+Гјк. Тражи  се  да  обједињавање  ларцела  за  изградњу  виідеспратница  буде  
обавеза  а  не  прспорука. 
Такође, предлаже  се  да  уколико  сс  нс  обједине  парцеле  како  је  дефинисано  планом, да  сс  
омотући  нзградња  објеката  спратиости  П+1+ГІк. 
На  послетку, тражи  се  да  се  у  плану, додатно, дефинкшу  конкретне  мере  заштите  које  
иквеститори  морају  да  предузму  да  не  дође  до  уруіпавања ... како  је  цитирано  из  текста  
плана  у  примедби, и  да  се  уведе  обавеза  полагања  депозита  до  окончања  радова  
инвеститорима  као  гаранција  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  спроведеном  јавном  увиду. 

б  
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(Подноси: Маријака  Максић, Косте  Шокицс  15, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  планирану  изградњу  објеката  у  блоку  154 (измсђу  улица  Косте  
UЈокице, Тсмсринске, Бранка  Радичсвића  и  Карађорђеве) у  име  станара  дворишннх  
станова  у  Улици  Костс  Шокице  како  сс  наводи  у  примсдби. Примсдба  се  односи  на  услове  
који  су  дати  у  плаку  за  реализацију  н  мсре  безбедности  имајући  у  виду  скорапіње  
уруптавање  објекта  у  Улици  доситсјевој . 
Примедбаје  идснтична  примсдби  број  8. 

Комисија  за  планове  делом  не  прнхвата  примедбу  а  за  део  примедбе  ематра  да  је  
неоснован, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиДу. 

(Hодноси: МилсваРамач , БошкаБухе  10, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцелс  бр  4417 и  4418/1, КО  Нови  Сад  Г, на  углу  улица  Бранка  
Радичевића  и  Карађорђеве  које  се  планира  изградња  објеІпа  вишепородичног  становања  
средњuх  тустина. спратности  П+2+Пк. 
Тражи  се  да  сс  омогући  изградња  објската  вишепородичнот  становања  спратности  
П+З+њ  као  што  је  то  омотућсно  у  блоковима  154 и  148. Захтев  се  образлаже  тиме  да  је  
објекат  утаони, да  ce nіupu регулаЈдја  Улице  Бранка  Радичевића  и  сл. те  странка  сматра  да  
постоје  просторни  услови  за  прсдложену  измсну  и  да  оваква  промена  не  указује  на  
конфлшnс  у  про  стору  и  наруілавање  парамстара  животне  

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

минималне  поврплине  парцеле  од  1000 м1  ради  изтрадње  објекта  спратuоети  П+З+Пк. 

(Гlодноси: Славица  Милосавевић, Косте  јHокице  15, Нови  Сад) 
Прнмедба  се  односи  на  планираву  изградњу  објеката  у  блоку  154 (између  улица  Косте  
Шокицс, Тсмеринске, Бранка  Радuчсвuћа  и  Карађорђсве) у  имс  станара  дворишних  
станова  у  Улици  Косте  јјјокицс  како  се  наводи  у  примедби. Примсдба  се  односи  на  услове  
који  су  дати  у  ллану  за  реализацију  н  мере  безбедности  имајући  у  виду  скорашње  
урушавање  објекта  у  Улици  доситејевој . 
Примсдбајс  идектична  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. 

Примба  ој   12: 
(Лодноси: Интерпротрес  иижињсринг , директор  Мнлинко  Мицковић  и  Др.) 
Примсдба  сс  односи  на  парцслу  број  8898, КО  Нови  Сад  Т  на  којој  се  налази  заштиllено  
куптурно  добро, објекат  са  заштнћсном  околином  у  Улици  Доситејсвој  број  10. За  ову  
парцслу  је  планом  дефинисана  мешовита  намсна, стхратности  до  ВП  уз  могућност  
реконструкције  дворишних  објеката  призсмнс  спратности, а  све  према  условима  
надлежног  завода  за  заштиту  споменика  културе. 
Тражи  се  могућност  изградње  Су+П+З+Пк  са  тим  да  се  фасада  заштиlтіеног  објекта  
задржи. уз  текст  примедбе  лриложсн  је  извод  из  идејног  ретпсња  којим  се  дефинише  и  
изградња  дворишног  крила  спратности  П+З+Пк. 

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

(Подносн: Гордана  Кота  дунђерски, Булевар  ослобођења  9, Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4400, КО  Нови  Сад  І, y Узхнци  Радоја  домановића  16 

која  се  планом  иамењује  породичном  становању. 
Тражи  се  да  се  омогући  гтбставлање  објекта  породичног  становања  на  грађевинску  линију  
којаје  поставјена  на  5 гп  одрегулационе  линије  како  су  поставјени  објекти  у  оІфужењу. 

Комнсија  за  планове  прихвата  примцбу. 

Прјмеда,.број i4 
(подноси: Милан  Грозданић, Косте  Шокице  15, Нови  Сад) 
Примедба  сс  односи  на  планирану  изградњу  објеката  у  блоку  154 (између  улица  Косте  
lЛокице, Темеринске, Бранка  Радичевића  и  Карађорђеве) у  име  станара  дворишннх  
станова  у  Улици  Косте  nЈокице  како  се  наводи  у  примедби. Примедба  се  односи  на  услове  
који  су  дати  у  ллану  за  реалнзацију  и  мере  безбедности  имају11и  у  виду  ск0рахвие  
урушавање  објекта  у  Улици  Доснтејевој . 
Примедбаје  идентична  прнмедби  број  8. 

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. 
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(подноси: Милопх  Михлковић) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4336, КО  Нови  Сад  І, у  Улици  Бранка  Радичевића  која  
се  планом  намењује  изградњи  објехсга  вишепородичног  становања  средњих  густина, 
спрагности  П+2+Пк. 
Тражи  се  да  се  не  планира  пролаз  на  парцелу  шириие  4 м, према  суседним  парцелама  
4338/1 и  4338/2. јер  то  сматра  неприхватјвивим  решењем  и  сматра  да  постоје  Друти  начини  
за  укзхањање  аугомобила  са  улице. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

РЈL 
(Гјодноси: Нина  Раілков, Радоја  Домановuhа  18, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4299/1, КО  Нови  Сад  I, y Улици  Радоја  Домановића  
18 іфја  се  непосредно  наслања  на  пругу  и  налази  се  већим  делом  ( око  66%) уиутар  
заштитног  појаса  у  ком  није  дозвојена  изградња. У  нацрту  плана  се  намењује  уређеној  
зеленој  површини  а  важећим  пданомје  намењена  зајавну  саобраћајну  површину  и  мањнм  
делом  (око  34%) за  изградњу  објеката  комерцијалног  и  услужног  пословања  без  становања  
спратности  до  П+З, уз  индекс  заузетости  100% у  оквиру  зоне  изградње . 
Тражи  се  да  се  омотући  задржавањс  постојећих  објеката  иди  да  се  планира  изградња  
стамбено-пословних  јер  подно  силац  ннициј  ативе  сматра  да  би  експроприј  ациј  ом  целе  
парцелс  била  нанета  велика  штстајер  се  тако  не  би  надокнадила  вредност  непокретности . 

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

ј t 
(Подносн: Бранислав  Радин, Радоја  Домановиhа  18, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцслу  број  4299/1, КО  Нови  Сад  ј, у  Улипи  Радоја  домановнћа  
18 која  се  нспосредио  се  наслања  на  пругу  и  налази  се  већим  дслом  ( око  66%) унутар  
запітитног  појаса  у  ком  није  дозвосна  изградња. У  нацрту  плана  се  намењује  уређеној  
зеленој  површини  а  важећим  планомје  намењена  зајавну  саобраћајну  површину  и  мањим  
делом  (око  34%) за  изградњу  објеката  комерцијалнот  и  услужнот  лословања  бсз  становања  
спратности  До  П+3, уз  шјдекс  заузстости  100% у  оквиру  зонс  изградње. 
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Тражи  се  да  се  омотући  задржаване  постојећих  објеката  или  да  се  планира  изтрадња  
стамбено-пословнпх  јер  подносилац  иницијативе  сматра  да  би  експропријацијом  целе  
парцеле  била  нанета  велика  штетајер  се  тако  не  би  надокнадила  вредност  негтокретности . 

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

(гјодноси: Надица  Јеркић, Радоја  домановића  2а, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  гіарцеле  број  4408/3, 440g/1, КО  Нови  Сад  I, ознаку  за  непокрегно  
културно  добро  са  заппићеном  околином  (ітнкретно  на  парцелу  број  4406) и  на  концепт  
мешовите  изтрадње  од  породичног  до  вишепородичнот  становања. 
Парцела  4480/1 је  намењена  породичном  становању, парцсла  4408/3 је  намењена  јавној  
саобраhајној  површини. Суседна  парцела  број  4406, која  се  помиње  као  дсчије  итралиште  
према  раније  важећој  планској  документацији , се  налази  у  обухвату  простора  који  се  
спроводи  директно  на  основу  Ллана  тенералне  регулацијс  али  је  техничком  грешком, само  
на  графичком  приказу  број  2 линија  истоветна  са  оном  која  означава  1неп0кретн0 културно  
добро  са  заштићеном  околином . 

Тражи  се  повећањс  планиране  спратности  на  парцели  4408/1. Лостава  се  питање  зашто  
се  на  наведеним  парцелама  планира  ниска  а  не  висока  изтрадња, односно  странка  сматра  
дајс  оштећена  у  односу  на  оне  парцеле  тде  је  планирана  већа  слратност  и  випепороднчно  
становање . 
Тражи  се  надокнада  за  парцелу  4408/3 или  враhање  у  власништво  јер  странка  наводи  даје  
одузета  без  надокнаде. 

Комисија  за  планове  делом  прихвата  примедбу  а  за  део  примедбе  сматра  да  је  
неоснован  уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увнду. 

(flодноси: Булевар  традња  доо, Алексе  Шантића  57, Новн  Сад) 
Примедба  сс  односи  на  парцеле  бр. 8405, 8406, 8407 и  8408, КО  Нови  Сад  І, на  углу  улица  
Вранка  Радичевuћа  и  Карађорђеве  које  се  планом  намењују  изтрадњи  објекта  
виіпепородичног  становња  средњих  густина, спратности  П+2+Пк, а  даје  се  мотућност  
веће  спратности  П+3+ГТк  уколико  се  реализује  предложсно  обједињавање  парцела  
дефинисано  у  графичком  приказу. Од  осталuх  услова  датих  планом, у  примедби  се  помиње  
обавеза  озелењавања  20% неизрађеног  дела  парцеле  (до  10% целе  парцеле), односно  да  сс  
таража  испод  парцеле  може  градити  До  90% површине  парцеле  збот  озелењавања , 

У  циу  недвосмисленог  тумачења  ппана  тражи  се  да  се  брише  предложено  
обједињавање  парцела  у  блоку  154 на  навсдсним  парцепама. Тражи  се  да  се  услов  за  



и  

озелењавање  дефииишс  исто  као  за  Оплтеградске  и  линнјске  центрс, односно  да  сс  услови: 
Уколико  сс  гради  гаража  испод  целе  парцеле  обавезно  оставити  lм  до  границс  суссдне  

парцеле  дуж  најмањс  јсдне  међс, ван  габарита  објскта, за  садњу  лузавица  н  осталог  
растиња  које  сс  може  прилагоднти  простору  намсњеном  за  садњу tІ. 

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

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

(Гјодноси: Еркер  инжсњеринт, Арсеније  Пејић, Бул. Осдобођења  66, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцслу  број  4357/1, 4357/2 и  4358, КО  Нови  Сад  ј, у  Улици  
Кисачкој  број  66 и  68, која  се  пданом  намењује  изградњи  објекга  у  Општеградском  и  
пиннјском  центру, спратности  П+4 (5) 

Тражи  се  да  се  плаиира  објекат  спратности  П+б, а  на  углу  П+7. 3ахтев  се  образлате  
значајном  гіозицијом  локације  у  односу  на  постојећу  и  планирану  саобраћајну  магрицу, 
будућнм  визурама  у  смислу  оправданости  изградње  доминаuтног  објекта  са  високим  
естетским  квалитстима . 

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

риед Q рQј;ј. 
(Подноси: Јелена  и  Сиuиша  Живковић, Народuог  фронта  18, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4322, КО  Нови  Сад  І, у  Улици  Радоја  домановића  1 ј  
која  се  планом  uамењују  изградњи  објекта  видіепородичног  становања  средњих  густнна, 
спратности  fl+2+Пк. 
Тражи  се  да  сс  планира  випіспородично  становање  опратности  П+3+Пк, а  наводи  се  да  је  
то  спратност  суседног  изграђеног  објекта. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

(Подноси: Петар  Голијанин, Народног  фронта  4, Нови  Сад) 
Примедба  сс  односи  на  ларцелс  бр  8906 и  8905, КО  Нови  Сад  І, у  Удици  Јована  Цвијића  
број  21 на  којој  се  планом  задржава  изграђен  објекат  спратности  П+2+Пк  у  намени  
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виідепородичнот  становања  срсдњих  густина, за  који  су  дефинисани  услови, у  режиму  
објеката  који  се  задржавају. 
Тражи  се  да  се  повећа  спратност  на  П+З+Гјк, и  да  се  дозволи  изтрадња  помоћнот  објекта  
приземне  спратности  за  изтрадњу  гаража. Такође, тражи  се  да  се  не  лланира  део  гхарцеле  
8906 за  поврптину  јавне  намене  (прсдшколска  установа), односно  да  се  омогући  
обједињавање  целих  парцела  8905 и  8906. 

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

риед  број 2З. 
(подноси: Синиша  Којић, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  8401, КО  Нови  Сад  І, површине  466 м2, на  утлу  
улица  Карађорђеве  и  Косте  Шокице  која  се  планом  намењују  изтрадњи  објекга  
вишепородичног  становања  средњuх  тустина, спратности  П+З+Гік  под  условом  да  сс  
обједини  са  nарцелом  8402/1. 
Тражи  сс  да  сс  омотући  независна  реализација  на  парцели  (да  сс  смањи  спрагност  на  
П+2+Пк  јер  је  за  ту  спратност  минимална  површина  парцеле  је  450 м2) или  да  се  
предметна  парцела  обједини  са  парцелом  број  8409, површинс  674 м2. На  овој  парцелијс  
прсма  нацрту  плана  мотућа  независна  реалнзација  објекга  nрема  истим  условима  као  и  за  
предметну  парцелу. У  образложсњу  се  наводи  да  тренутно  није  мотућ  дотовор  око  
изтрадње  са  власницима  nарцеле  8402/1 која  се  обавезно  обједињује  са  парцелом  у  
власииштву  подносиоца  иницијативе. у3 текст  примедбе  nриложене  су  скицс  којс  
илуструју  предложени  начин  изтрадње  

ІСомисија  за  планове  не  лрихвата  примедбу  уз  образложењс  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведсном  јавном  увид  

Цриеда  бро 24 
(Подноси: ART DECOR доо, Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  парцелу  Број  8921 површине  на  углу  улица  доситсјеве  и  
Карађорђеве  на  којој  се  планира  вишепородично  становање  спратности  П+З+Пк  чији  
табарит  сс  формира  у  оквиру  зоне  изградње  дефинисане  на  графичком  приказу. 
Тражи  се  да  се  коригује  планирана  зона  изтрадње  и  да  се  акцентује  утао  већом  
спрагношћу. Захтев  се  образлаже  потрсбом  за  поволиијим  условима  за  пројехсговање  
узимајући  у  обзир, no наводима  странкс, нсповолан  оштар  утао  укрштања  две  улицс. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  
Њвепттају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увид  
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Комисија  за  планове  прихвата  предложени  габарит  објекта  у  Извеппају  
обрађивача  али  је  неопходно  прецизно  дефинисати  све  димензије  хоризонталнот  
габарита  планораног  објеіпа. 

(flоднQси: ?іА 4дЈ(СІІ  доо, Нови  Сад  и  Емилија  Заковјевић) 
Примедба  сс  односи  на  парцслс  бр.  4339, 4340 н  4338/1, КО  Нови  Сад  ј, које  су  на  

углу  улица  Браніа  Радичсвића  и  Ђорђа  Зличића  на  којима  је  планирана  изградња  објската  
вишепородичног  становања  спраткости  П+2+Пк, чији  габарит  се  формира  у  оквиру  зоне  
изградње  дефинисане  на  графичком  приказу. 
Тражи  се  да  се  коригује  плакирана  зона  изградњс  тако  да  се  формира  затворсн  угао, 
односuо  непрекинут  низ  ка  Улици  Бранка  радичевића  (веза  са  примедбом  бр.  15). Наводи  
се  да  јс  на  свим  другим  угловима  тако  палиирано, да  би  предложена  зона  изградњс  
омогућила  да  нови  објекат  буде  енергетски  ефикаснији, да  би  се  рацноналније  користио  
простор  и  да  би  угао  био  естстски  лепши. 

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

(Подноси: драгица  Ђурић, Косте  Шокице  17, Нови  Сад) 
Примедба  се  односи  на  гтарцелу  број  8409 КО  Нови  Сад  Ј, у  Улици  Косте  Шоккцс  

17, на  којој  је  планирана  изградња  објеката  у  намени  вишепородичног  становања  
спратности  П+З+Пк, Конкретно, примедба  се  односи  на  планом  дефинисану  просечну  
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величииу  стана  оД  60 м2 нето. Тражи  се  да  се  планирана  обрачунска  вредиост  смањи  на  50 

м2 нето. 

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

Пеба  број I, (2 прјједбе) 
односе: Јасна  и  Горан  Неіпић, Карађорђсва  47, Нови  Сад  које  заступа  адв. Јоваиа  

Алексић,) 
гјримедба  се  одиоси  на  парцелу  број  4291, КО  Нови  Сад  ј, у  Улици  Карађорђевој  

47, која  се  нала.зи  непосредно  уз  пругу, а  својим  већим  делом  (око  70%) је  унутар  
запјтитног  појаса  пруте  у  ком  није  дозвоЈЂена  изградња. У  нацрту  плана  се  намењује  
уређеној  зеленој  површини  а  важећим  планом  је  намењена  за  јавну  саобраћајну  површину  
а  мањим  дслом  (око  3О%) за  изтрадГbу  објската  комерцијалног  и  услужиог  пословања  без  
становања  спратности  до  п+з, уз  индекс  заузетости  100% у  оквиру  зоне  изградње. 
Тражи  се  да  се  омогући  задржавање  постојсћих  објската  или  да  се  планира  изградња  
стамбено -пословних  јер  подноснлац  иницијативе  сматра  да  би  скспропријацијом  целе  
парцеуге  била  нанета  велика  гптетајер  се  тако  не  бн  надокнадила  врсдност  нсгіокретности . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  о6разложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Прмедб , број  2&хримедбе) 
(flодносс: Вања  СимиЋ, Иван, Јелица  и  Миливој  јHкунца, Косте  Шокице  20, Нови  Сад, 
које  заступа  адв. Јована  Алексић,) 

Примедба  се  односи  на  парцелс  бр. 4293(1, 4293/2 и  4294, КО  Нови  Сад  І, y Улици  
Костс  Шокице  број  20, која  сс  налази  између  пруте  и  Улице  Косте  јnокице. Једним  дслом  
је  унутар  заштитног  појаса  пруте  у  ком  нијс  дозвоЈЂена  изградња. У  нацрiу  ппана  сс  
намењује  уређеној  зеленој  повргпини  и  јавној  саобраћајној  повріпини  за  формирањс  
регулације  Улице  Косте  Шокнце. Важећим  планом  је  намењена  је  за  јавну  саобраћајну  
површину  а  мањим  делом  (око  42%) за  изградњу  објеката  комерцијалког  и  услужнот  
пословања  без  становања  спратности  до  П+3, уз  индекс  заузетости  100% у  оквиру  зоне  
изградње. 
Тражи  сс  да  се  омогући  задржавањс  постојећнх  објеката  или  да  сс  планира  изградња  
стамбено-посдовних  јср  подносилац  иницијативе  сматра  да  би  експропријацијом  цсле  
парцеле  била  нанета  вслика  штетајер  се  тако  не  би  надокнадила  вредност  непокретности . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Пцедбаброј  Q(4 приге, бе). 
(Подносе: Весна, Предрат, Владимир  и  Јасмина  Тучев, Косте  Шокице  22, Нови  Сад, које  
заступа  адв. Јовака  Алексић,) 

Пркмедба  се  односи  на  парцеле  бр.  4925/1 и  4295/3, КО  Нови  Сад  ј, у  Улици  Косте  
Шокице  број  22, која  се  налази  између  пруге  и  Улнце  Косте  Шокице. Једним  делом  је  
унугар  заштитнот  појаса  пруге  у  ком  дије  дозвоЈЂсна  изградња. У  наuрту  плана  се  
намсњујс  уређеној  зеденој  површини  и  јавној  саобраllајној  површини  за  формирање  
регулације  Улице  Косте  Шокице. Важећим  планом  је  намењена  је  за  јавну  саобраћајну  
поврпіику  а  мањим  дедом  (око  38%) за  изградњу  објската  комерцијалпог  н  услужног  
лословања  без  становања  спратности  до  п+3, уз  индекс  заузетости  100% у  оквиру  зоне  
изградње. 
Тражи  се  да  се  омогући  задржавање  постјећих  објекага  или  да  се  планира  изтрадња  
сгамбено -пословних  јер  лодносилац  инидијативе  сматра  да  би  експропријацијом  целе  
парцеле  биЈіа  наиета  велика  штетајер  се  тако  не  би  надокнадила  вредност  непокретности . 

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

дрој  зQ. (4 примце) 
односе: Тамара  Попов, Вања, Верица  и  Миле  Мугибарић, Косте  Шокицс  24, Нови  Сад, 

које  застула  адв. Јована  Алексић,) 
Примедба  се  односи  на  парцелс  бр. 4296/1 и  4296/2, КО  Нови  Сад  І, која  се  налази  

уз  Улицу  Косте  Шокицс, на  броју  24. јсдним  делом, у  нацрту  плана  се  намењује  уређеној  
зеленој  површини  н  јавној  саобраћајној  површинн  за  формирање  регулације  Удице  Косте  
Шокнце. Важећим  пданом  је  намсњена  је  за  јавну  саобраЈlајну  површину  а  мањим  дслом  
(око  26%) за  изтрадњу  објеката  комерцијалног  и  услужног  пословања  без  становања  
спратностн  до  П+3, уз  нндскс  заузетости  100% у  оквиру  зоне  изградње. 
Тражи  се  да  се  омогући  задржавањс  постјећих  објекага  или  да  се  планира  изградња  
стамбено -пословних  јер  подносилац  иницијативе  сматра  да  би  експропријацијом  целе  
парцеле  била  нанета  велuка  штетајер  се  тако  не  би  надокнадила  врсдност  нспокрстности . 

Комисија  за  дланове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  Извспітају  
обрађивача  о  спроведсном  јавном  увиду. 
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(подносе: духnан, Милан, Mapіco u Видосава  Јандрић  Косте  Шокице  26, Нови  Сад, које  
заступа  адв. Јована  Aneіccuh) 

Примсдба  се  односи  на  парцеле  бр. 4297 и  429g, КО  Нови  Сад  І, хја  се  налази  уз  
Улиuу  Косте  Шокицс, на  броју  26. Једним  дсдом, у  нацрту  плана  се  намењујс  уређеној  
зеленој  површини  и  јавној  саобраћајној  гтовршиви  за  формирање  регулације  Улице  Косте  
Шокице. Важећим  планом  намењена  јс  за  делом  за  јавну  саобраћајну  површину  а  делом  
(око  48%) за  изградњу  објеката  комерцијалнот  и  услужног  пословања  без  становања  
спрагности  До  П+з, уз  индекс  заузетости  100% у  оквиру  зоне  изградње. 
Траиси  се  да  се  омотући  задржавање  постојећих  објекага  или  да  се  nnauupa изградња  
стамбено-пословних  јер  подносилац  иницијативе  сматра  да  би  експропријацијом  целе  
парцелс  бкла  нанета  велика  штетајер  се  тако  не  би  надокuадила  вредвост  непокрстности . 

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

Примедаброј  32(јо  ііригіедб  
(Лодносе: дејан  Агушн, Ержебет  рац, Рада  Окезан, 3ован  Окезан, илија, Јован  и  Јелица  
Момировuћ, Слободанка, Невенка  и  Милан  Марuћ, Радоја  домановића  1 8, које  заступа  
адв. Јована  Алсксиh.) 
Примеба  се  односи  на  тгарцслу  број  4299/1, КО  Нови  Сад  І, y Улици  Радоја  домаиовuћа  
18 која  се  непосредно  се  наслаа  на  пругу  и  налази  се  већим  дслом  ( око  66%) унутар  
заштктног  појаса  у  ком  није  дозвозњена  изградња. У  нацрту  плана  се  намењује  уређеној  
зеленој  површини  а  важећим  ппаном  је  намењена  за  јавну  саобраћајну  гховршину  и  мањим  
делом  (оісо  34%) за  изградњу  објеката  комерцијалног  и  услужног  nословања  без  становања  
спратности  До  П+З, уз  индекс  заузетости  ІОО% у  оквиру  зонс  изградње. 
Тражи  се  да  се  омогући  задржавње  лостојећих  објеката  или  да  се  планира  изградња  
стамбено-пословних  јер  подноснлац  иницнјативе  сматра  да  би  експропријацијом  целс  
парцеле  била  нанета  велика  штетајер  се  тако  не  би  надокнадила  вредност  неnокретности . 

Комисија  за  пданове  не  тхрихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увид  

(подноси: Булевар  градња  доо, као  допуна  nрнмедбе  бр. 19.) 
Примедба  се  односи  на  парцеле  бр. 8405, 8406, g407 и  8408 КО  Нови  Сад  І, ua yrny улица  
Бранка  Радичевuћа  и  Карађорђеве, у  власнипгтву  подносиоца  примедбе. 
Ове  парцеле, за  које  се  прописује  обавеза  обједињавања  према  графичком  приказу, 
намењене  су  випІеПородичном  с-гановању  срсдњих  тустина  спрагности  П+2+Пк, односuо  
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услоВно  спратности  П+3+Пк  уколико  сс  обједини  всћи  број  парцсла  како  је  означсно  
прсдложсно  објсдињавање  на  графичким  лриказима  бр. 2 и  3. 
Тражи  сс  да  се  планира  спратност  објеката  П+3+ГІк  без  услова  објсдuњавања  са  ларцслама  
бр. 8404, 8403 и  8402/2 уз  образложсњс  да  се  може  десити  да  објскат  који  се  формира  на  
углу  улица  будс  нити  од  суссдних. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

(Подноси: Наталіа  Сскудић.Видак) 
Примедба  се  односи  на  парцелс  бр. 4239 н  4240 Нови  Сад  І, y Улици  темеринској  број  69. 
Ове  парцсдс, за  којс  се  прописујс  обавсза  обједињавања  према  графичком  приказу, 
намењене  су  посдовању  уз  изтрадњу  објеката  спратности  П+4(5) са  тим  да  је  дсфннисана  
грађевинска  линија  на  деду  парцеле  уз  Темсринску  удицу  тде  је  предвиђена  изградња  
паркинта. 
Тражн  се  да  сс  планира  пословно-стамбена  намена. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложен .е  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увид  

(Подноси: Надежца  Арацкић) 
Примсдба  сс  односи  на  парцеде  бр. 4239 и  4240 Нови  Сад  Ј, у  Улици  темеринској  број  69. 
Овс  парцеле, за  које  се  прописујс  обавеза  објсдињавања  прсма  графичком  приказу, 
намсњснс  су  пословању  уз  изградњу  објекага  спратности  П+4(5) са  тим  да  јс  дефинисана  
грађевинска  линија  на  дслу  парцсле  у3 Темсринску  улиду  где  јс  предвиђена  изградња  
паркинга. 
Тражи  сс  да  се  планира  пословно -стамбена  намена. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложеае  дато  у  Извеіптају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду  

(подносе: Синиша  Којић  и  Драгица  Ћурчић  из  Новог  Сада) 
У  прнмедби  јс  назначено  да  сс  односи  на  ГЈлан  детајњне  рсгулацијс  блокова  између  

улица  Косте  Шокицс  и  Партизанске  јер  су  парцслс  којс  се  наводс  у  том  блоку. Такођс, сс  
наводи  да  се  примсдба  ставјња  на  важсћи  план. 
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Примедба  се  односи  на  парцеле  бр.  8401 и  8409 КО  Нови  Сад  І  чији  су  власници  
подиосиоци  примедбе. 
Наводи  се  да  парцеле  8402/1 н  8402/2 чине  целину  н  да  је  іирцела  8402/1 предвиђсна  за  
пасаж  и  даје  искњучиво  зато  планирана  да  се  оједини  са  парцелом  8401. 

На  предметним  парцелама, нацртом  пдана  који  је  био  на  јавном  увиду, јс  гіланирано  
випіепородично  становање  спратности  П+НПк. Парцела  број  8409 КО  Нови  Сад  је  
грађсвинска  парцела  према  гіараметрима  дефиаисаним  планом  и  могућа  је  независна  
реализација, док  је  за  парцеду  број  8401 обавезно  обједињавањс  са  парцелом  8402/1 због  
површине  и  положаја  ових  парцела. 
Тражи  се  да  се  планира  обједињавање  парцеле  8401 са  парцелом  број  8409 на  іcojoj је  
такоже  предвиђен  пасаж  и  наводе  да  ове  две  парцеле  чине  целину. 

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

(гјодноси: Јана  Ванчић  Михић) 
Примедба  ее  односи  на  парцелу  број  8827 КО  Нови  Сад  І  y Улици  Карађорђевој  28 

(мада  се  грешком  у  примедби  наводи  КО  Нови  Сад  Л). 
На  ііредметној  парцелије  планирано  породично  становање. 
Тражи  се  да  се  ппанира  виілепородично  становање  спратностн  П+З+Пк, са  индексом  
изгражености  2,4 уз  образложење  даје  то  спратност  већине  околних  објеката. 

Комисија  за  планове  делимично  гхрихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  
Взвештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду  

Комисија  за  планове  је  сагласна  да  се  коритује  Нацрт  плана  у  екладу  са  
наведеним  потребним  корекцијама  у  извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  
увиду. 
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Сходно  члану  50. 3акона  о  лланнрању  и  изградњи, Извепітај  се  доставња  обрађнвачу  плана  
на  надлежно  поступање  
Имајући  у  внду  да  је  06. новембра  2018. годнне  ступно  на  снагу  3акон  о  изменама  и  допунама  
Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  Рс  број  83/2018) потребно  је  да  
обрађнвач  плана  Hапрт  плана  усклади  са  истим. 
Након  посхупања  по  овом  Извештају, обрађивач  плана  ће  плански  документ  доставитн  
надлежиом  ортану  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доношења. 

ПРВдСЕІ  комисив  

, Радоња  дабстић, дипл.ииж.арх. 

В.д. Начелника  

Градскс  угтраве  за  урбанuзам  и  

дсјан  Михајловић  

евинске  пословс  

ЧЛАНОВИ  комuСuЗВ: 

1. Васо  Крссовић, дипл.ннж.арх.  

2. Нада  Милић, дипл. ниж.арх.-мастер  

З. Радосав  Шспаиовић, дипл.инж.арх. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81

