
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службеі-іи  лист  Града  
Новот  Сада , број  1 1/19), поводом  разматрања  Предлога  плана  детањне  регулације  
Адица  у  Новом  Саду, Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLIX седници  од  10. маја  2019. 
године, доноси  

3АКЈћУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  плалове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  детањне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  
пре  излагања  најавни  увид  са  27. седнице  од  28. децембра  2018. године  и  Извештај  о  
обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детајњне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  са  
36. (јавне) седнице  Комисије  за  плаuове, од  7. марта  2019. године, Извештај  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плала  детањне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  
пре  излагања  на  nоновни  јавни  увид  са  38. седнице  од  19. марта  2019. године, Извештај  
о  обавњеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детане  регулације  блокова  око  
Улице  даиила  Киша  у  Новом  Саду  са  42. (јавне) седнице  од  17. априла  2019. године. 

2. 3акњучах  са  Планом  и  извеіптајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  

грађевинске  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-853/201 8-Т  
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД  

Предсе  ик  

здр  ко  Јелушић  



РС , бр.  72/09, 81/09 - нсправка, 64/ іО  - УС. 24/1 1, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 
УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19) Скупцітина  Града  Новог  Сада  ua XLІX 
седници  од  10. маја  2019. године, доноси  

ПЛАН  дЕТАЈћНЕ  РЕГУЛАДИЈЕ  АДИЦА  У  ноВом  САДУ  

1. УВод  

План  д  ањне  регулацијеАдица  у  Новом  Саду  (у  дањем  тексту: план) обухвата  
део  грађевинско  подручја  Новог  Сада  у  Катастарској  општини  (у  дањем  тексту: КО) 
Вегерник  и  КО  Нови  Сад  11. Граница  простора  који  је  обухваћен  планом, са  северне  
стране  тружа  се  осовином  Новосадскг  гјта, са  источне  стране  границу  чини  простор  
Шумске  улице, јужну  границу  чини  северна  регулација  примарног  одбрамбеног  насипа, 
а  западна  гравица  подудара  се  са  гра1ицом  грађевинског  подручја  Новог  Сада  која  
уједно  чини  и  границу  између  Адица  и  Ветрника . 

Плаu обухвата  263,88 ћа. - 

1.1. Положај  и  карактерсІіке  обухваћеног  подручја  

Обухваћени  простор  најіази западном  делу  грађеізинског  подручја  града  
Новог  Сада, уз  границу  насеног  етТВе-гсрннк . бдликује  га  наслеђена  матрица  
улица, iіриземни  објекти  породичног  становања, становања  са  пословањем , објекти  
јавних  служби  (дечија  установа) и  верски  објекат  сајавном  зелеім  површном . 

Породично  становање  је  заступњено  у  највећем  -делу  обухваћеног  подручја. Оно  
је  у  великој  мсри  резултат  бесправне  и  стихијске  изградње  којаје  на  Адицама  доживела  
свој  максимум  током  деведесетихгодина  20. века. Услед  великог  броја  таквих  објеката  
Одлуком  о  изменама  и  допунама  Генералног  урбанистичког  плана  Новог  Сада  до  2005. 
године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 5/94) ово  подручје  бесправне  
с-тамбене  изградње  је  укњучено  у  грађевинско  подручје  Новог  Сада  и  гіретежно  је  
намењено  гІородичном  становању , а  пословау  уз  Футошки  пут. Године  1995. у  
планско  решење  уграђени  су  нелегално  изграђени  објекти , а  како  је  изградња  у  
одређеној  мери  наставњена  мимо  плана, Регулационим  планом  ,,Адице  у  Новом  Саду  
(,,Службени -лист  Града  Новог  Сада , бр. 15/02 и  17/03), поново  је  планско  решење  
усаглаізјено  са • стањем  на  терену . Планом  детањне  регулације  Адица  у  Новам  Саду  
(,,Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  5/08), у  великој  мери  је  прихваћено  стање  на  
терену . Затим  је  Планом  генералне -реглаџије  простора  за  породично  становање  у  
западном  делу  града  Новог  Сада, (,.Сужбени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 3/12, 8/12 - 

исправка, 28/14 и  47/16), коригованопланско  решење, нарочито  у  погледу  ширине  
регулација  улица  и  корекције  истих , како  би  се  у  највећој  могућој  мери  сачували  



изграђени  објекти . Коначно , важећм  планом  генраде  ргулације  простора  за  
породично  становање  у  западном  делу  града  Нотл ( ,,Службенилист  Града  Новог  
Сада , број  34/17) (у  да.њем  тексу: Плаи  генерале  рулације), поново  су  преиспитане  
претежве  планираие  намене  на  просторуЛдица 2 а  нарочито  плански  калацигети  - 

просгора  и  потрсбе  зајавnпм  спужбам акође,1ји  генералне  регулације  уграђени  
су  нови  СЛQВИ  заштите  простора, а  нарРчиТоіјјуном  делу  Аца, уз  примарни  
одбрамбени  насип, за  који  је, за  разлику  оіL пног  планскот  псриода, утврђена  
обавеза  насипања  терена. Јјриликом  лрад .плаНске. 
докуменгације  у  претходном  периоду, условњавала  је  затеченим  
стањем  на  терену, на  је  као  таква  уизвесно .ме  јјјјово.њна  по  питању  саобраhајног  
квалитета , економичности  и  могућнсти  адекваТн9г -комуналног  опремања . Коловоз  у  
појединим  улицама  није  уређен  или  нем  QЈовози  застор, недостају  тротоари  и  
бициклистичке  стазе! Комуналіто  је  простор  недовоњно  опремњен . Водоводна  и  
канализациона  мрежа  нису  изграђени  у  свимулицама (са  изузетком  Улице  Еранка  
Ћопића  и  централног  дела  насења) Септичке  јам  представњаіу  проблем  јер  се  
повремено  изливају  због  високог  нивоа  подземниХвода . У  појединим  деловима  Адица  
сгановници  сусами, нелегално  изградили  водоводну  и  канализатІиону  мрежу . Јlростор  
обухваћен  планом  је  у  потпуности  опремњен  елекоеиергетском , гасификациопом  и  
телекомучикационом  инфраструктром  4Ічфрасгруктур hн  т  орvдори  каракіернЈу  
простор  и  испод  њих  постоји  известан  број  берправнодзграђених  објеката . 

Зелене  повриіине  су  недовоњпо  заступњене  на  простору  у плана, а  где  
их  има.у  доста  су  лоІлем  и ,неодржааном  гану . Вавећи  лрраенат  зеениза  се  Нјлази  у  

• 

оквиру  породичног  стаиовања . • • • • . . 

Простор  Адица  се  лрикњучуе  на  Ііримар 4У  саобраГwјну  мржу  града  ірско  
Новосадског  пута  (који  је  и  деоница  државиоі  угј  лице  Брат-шд  Ђопића, као  и  
коловоза  Дуж  круне  примарног  одбрамбено  Ј . аи-тја  Е  купдара  улична  мрежа  нз  
пртходног  плансіог  перцода  је  делимично . ре  іи- вааа, -али  није  -усве-мv у -  складу  а  • 

реализацијом  бесгЈравне  изг.радње. уж- Ђотіића  •се  
одвијајавни  градски  саобраћај  који  у  недово.њној  мри. покрива  простор  Адица. 

У  претходном  периоду  су  на  обухваћном  простору  изграђени  објекат  
предіnколске  установе , црква  и  парохијски  дом. У  последње  време, најчепіће  се  граде  
спортски  објекти  и  спортски  терени , складишни  простори , као  и  већи  број  стамбевих  
објеката  у  виду  двојі-іих  објеката  и  кућа  у  низу  са  максимално  дозвоњеним  бројем  
стамбених  јединииа . Према  регис -грованим  подацима  на  овом•  .простору  је  изграђено  
і-іеліто  више  од  2.300 станова, евидентирано  ј.е  уупно  9.800 становника . Просечан  
број  чланова  домаћинсгва  по  стамбеној ј 42б, іnro j.e вииіе  од  просеч.ве  
вредности  за  Нови  Сад. Према  показатењу  површине  стана  no становнику  (2Q14м2/ст) 
овоје  комфорно  Становање .

- .- . .
•- - 

Нсстамбена  намена  се  на  подручју  Адица  гiојав.њује  све  виіле . Највећи  број  
послОвнцх  садржаја  регистрованих  на  овом уч  је  из• области  трјовине  за- и -- 
прерађивачке  индустрије , пословних  услуга, итд. . - • • - - 

Улице  одликују  регулацијаод 8-20 пі --а  најчешће  12 гп . • • •.•.. - • 
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ј  
1.2. Правни  основ  за  израду  плана  

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  деталне  регулације  Адица  у  
Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 6/1 8), коју  је  донела  
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХХју  седници  од  13. апрла  2018. године  

План  је  израђен  на  основу  правила  и  смерница  утврђених  Генералним  гілаиом  
града  Новог  Сада  до  202 1. године  - пречишћен  текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сала , број  39/06) (у  далем  тексту: Генерални  план), и  Планом  генералне  регулације . 

1.3. Плансіси  осНов  и  сіиерницс  за  израду  плана  

Плански  основ  за  израду  плана  су  Генерални  план, који  је  утврдио  смернице  и  
критеријуме  за  уређење  просторних  целина  на  подручју  града  и  Плаn генералне  
регулације . 

Генералнм  планом, обхваћени  нростор  намењен  је  за: 
- породично  становање  на  преовлађујућем  делу  подручја, 
- општеградске  центре  на  деловима  подручја  уз  улице  Бранка  Ћоnића, Марије  

Бурсаћ, Симе  ПЈолаје  и  Подунавску , 
- пословање  на  улазним  правцима  у  град  у.з  Новосадски  пут, 
- спортски  центар  уз  срсдиші-bи  део  Цетињске  улнце, 

ј$-
- парк  на  делу  уз  насип, између  улица  Симе  іnonaje Славујеве, 

хидротехничке  захвате  на  делу  између  улица  Славујве  и  Пlумске  (ва  
нт удаености  од  око  100 nі  од  насипа). 

Цланом  генералне  регулације, обухваhени  простор  намењен  је  за: 
- породично  становање  у  највећем  делу  простора, 

општеградски  центар , 
- пословање  са  становањем , 
- предшколске  установе , 
- основнешколе , 
- здравствене  установе , 

разноврснејавне  службе, 
- пијацу, 
- зеленило , 

туризам , спорт  и  рекреацију, 
- спорт  и  рекреацију  

водене  поврнјине  - отворени  канали, 
инфраструктурне  објекте  и  
саобраћајнс  повриине  (улице). 

llланом  генералне  рсгулације  утврђено  је  да  је  на  делу  подручја, основ  за  
реализацију  План  генералне  рсгулације  до  допо Lnсња  плана  детањне  рсгулације . Ти  



ГІОСТОИ  су  јасно  назначени  , и . свим  графичким  приказима, реџења  нт  Плана  
генералне  регулацијс  су  уграђена  у  урбанистичка  рејпења  оВог  плана, а  мто  ће  
олакшати  примену  планске  документадије . 

1.4. Извод  из  Плана  генералне  регулације  

:. 

,,Просторна  целина  Адице  обухвата  просгор  између  улица  Неадски  пут, 
Шускg, подуиавска, Нипјка, Ветерничка, Симе  Hандуровића  и  ПиПретежне  
намене  у  оквиру  ове  цејіине  су: породично  становање , општеградохи  и  лцнијСки  
цени, пословање  на  улазним  правцима, предшколска  установа, . *новва  школа, 
разноврсне .јавне  службе, здравствена  устаиова, паркови, спорт  и  рех4 еациј , уризам, 
спорт _ и ,ркреација, зеленило  (ЗапІТнТНб  зеленило , озелењени  скверо.ви  и  пріпине  са  
теренима  за  игру  деце) и  канал. 

Основна  намена  на  Адицама  је  поррдично  становање, а  у  складу  са. основном  
наменом  гіанирају  су  све  пратеће  јавне  служб . Концептом  просторног  развоја  
стварау  с  усдови  и  за  привредни  развој  Адица  планирањем  зона  за - хоtловање, 
посјіовање  н  улазним  правцима, као  и  предвиђањем  пословних  делат$оТW) оквиру  
петежиих  нена  породичног  становањаи  опіптеградских  цсчіара. -. _ 

.,,Потојеће  зоне  породичноі  стаиОвања  које  предсгавњају  изграђ завршене  
стамбене  целине  на  основу  претходних  планских  репјења, пллом  се  зат.вају, а  нове  
се  формирају  на  неизграђеним  подручјима, углазном  већ  форм kуличјіом  

ицогt На  Адицама, лланира  с  максј4мап-іо  1 3670 стаповника. [ е  ђе устна  
нЈЂенОје  60 сганоника /1u :- 

,Но( ловн t.Ј  садр1Таи о  Г1+ .е  г) ГЈ  ИјУ { 

уз  Ііострјећу  градску  магисгралу  -- Новосадски  пут. У  ОКВИ  ове  намgне- п4)себно  се  
издвајају  занатство  и  комерцијалНоуслужне . делатности  у  оквиру  сјихје  могуће  и  
учепіђе  породичног  становања, слУdтиости  д  П-+.1+Нк.

- :.. 

,Оппітеградски  и  линијски  цеІтјIј  .пре-двиђју  се  на  Адицада  на .простb ма  де  
преовлађују . елементи  централитета  у  комбинацији  са  становањем , и  то  уз  Улицу  
Марије  Бурсаћ  у  централном  делу  Адица, улице  Симе  Шолаје  и  Смедеревску  у  
западном  делу, Ујицу  Аврама  Мразовића  у  јужном  делу  и  улице  десанке  Макисмовић  
и  Нова  Ј 2 у  југоисточном  делу. У  оквиру  ове  ігамене  предвиђају  се  намене  које  
недостају  Адицама, као  што  су  комерцијално  пословање  (админис tративне  
организације , тржни  цен-јри, банке, попгге, и  сл ), терцијарне  делатности  .(трговина, 

- 
уортитењство , услужно  занатство , финанрије , техничке  и  интелектулне  услуге -и  сл ), 
комплсментарни  јавни  садржаји  (дом  здравња, објкти  културе, о6 и. зупітвене  
службе  исл ) у  цилу  истиџања  певтралних  градских  функција, верски  обј.ект.и  и-сл. 

.. • 
.-Г \4реже  објеката  јавнх  службп  се  планирају  према  важеhим  ормативима  за  

основне  мколе, предшколске  установе  спрртске . .тррене  и  објекте, разноврсне  јавне  
службе, како  би  се  достигао  погребан  кваитет  гіриликом  кориuзћега  комплекса  ове  
намене . - 
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,,Постојеће  јавне  слу?кбе  заступњене  су  у  центру  Лдица, а  нове  се  планирају  на  
истоку  уз  Улицу  Марије  Бурсаћ, те  на  југу, на  делу  некадатнњег  хидротехничког  
захвата . 

,,У  јужном  делу  Адица  се  задржавају  постојећи  и  планирају  Нови  спорТскО-
рекретивни  комплекси , најчешће  уз  зоне  породичног  становања. Могуће  је  планирати  
изградњу  спортских  и  рекреативних  садржаја  као  сгтецифични  вид  услуга  у  оквиру  зона  
становања  и  зона  општеградских  центара. Површине  намењене  за  спорт  и  рекреацију  у  
виду  спортско-рскреативних  комплекса  и  спортских  центара  планирају  се  на  
неизграђеним  поврпіинама  на  Адицама, уз  средишњи  део  Цетињске  улице. У  оквиру  
спортско -рекреативних  комплекса  и  спортског  центра  планира  се  изградња  отворених  и  
затворених  спортских  терена, са  пратећим  објектима, а  све  у  складу  са  нормативима  за  
различите  врсте  спортова. 

Површине  намењене  за  туризам, спорт  и  рекреацију  се  планирају  на  простору  у  
непосредној  близини  приобања  у  цињу  амбијенталног  • и  еколошког  уНапређења  
простора  и  туристичке  афирмације . Сnортскн, рекреативни  и  туристички  садржаји , 
прилагођени  најширем  сnектру  корисника, треба  да  допринесу  социјапној  
ревитализацији  али  и  финансијско-економској  вредности  и  потенцијалу  простора. 

- 
Туристичко -угоститењски  садржаји  треба- да  допуне, nодстакну  и  подрже  спортске  и  
рекреативне  садржаје, као  и  пословне  и  културне  садржаје  који  се  планирају  на  овом  
простору . 

1.5. Цињдонојлења  плана  

Цињ  израде  и  доношења  плаuа  је  дефинисање  правила  урсђсња  и  грађења  у  
складу  са  правилима  усмеравајућег  караuтера  која  је  утврдио  Hлат  генералне  
регуЈІацнјс . Планом  су  дефинисани  урбанистнчки  параметри  тако  да  се  оптимизује  
могућност  реализације  решења  и  створе  услови  за  програмско , урбанистичкс  и  
архитектонско  уНаnређење  простора. Уз  преиспитивање  просторних  капацитета  и  
потреба  корисника  простора, дефинисани  су  и  секундарна  саобраћајна  мрежа, као  и  
инфраструктурни  правци  и  садржаји  који  недостају . 

Плаn садржи : границу  плаnа  и  обухват  грађевинског  подручја  nлана, поделу  
простора  на  посебне  целине  и  зоне, детањну  намену  земњишта, регулационе  и  
грађевинске  линије, нивелационе  коте  улица  и  површина  јавне  намене , коридоре  и  
капацитете  за  саобраћајну , енергетску , комуналну  и  другу  инфраструктуру , мсре  
заштите  ггростора, локације  за  које  се  обавезно  израђује  урбанистички  пројекат , 
правила  уређења  и  nравила  грађења  по  целинама  и  зонама, као  и  друге  елементе  
значајне  за  спровођење  плана. 

2. ГРАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

Планом  је  обухваћено  грађевинско  подрчје  у  КО  Ветерник  и  КО  Нови  Сад  ЈЈ, 
унутар  описане  границе . 
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За  почетну  тачку  описа  границе  плана  утврђена  је  осовинска  тачка  број  516. Од  
ове  тачке  граница  се  пружа  ка  истоку  и  поклапа  са  осовином  Новосадског  пута  до  
осовинске  тачке  број  327, затим  скреће  ка  југу, прелази  у  КО  Новн  Сад  ІІ, прати  
осовину  Шумске  улиц; прелази  уКОВетерник  до  осовинске  тачке  број  164. дање, у  
правцу  југа  граница  прати  осовину  Цетињске  улице  до  пресека  са  продуженим  правцем  

-јужне  границе  парцеле  број  373/72• Од  овс  тачке  граница  скреће  у  правцу  истока, 
прати  претходно  описав  продужени  правац  и  јужну  границу  парцела  бр. 3738/28 и  
3738/72 до  тромеђе  парцела  бр.  737/2, 3738/28 и  3738/29, затим  скреће  у  правцу  југа, 
затим  у  правцу  истока, прати  аладну  и  јужну  граиицу  парцеле  број  3737/2 до  тромеђе  
парцела  бр.  3737/1, 37-37/2 и  3737/3. Од  ове  тачке  граница  сече  Улицу  Петра  Лубарде  до  
.тромеђе  парцела  бр. 3736/2, 3736/3-  и  3736/17, затим  - у  правцу  истока  гралица  прати  
северпу  граиицу  парцеле  број -. 376 затим  скрће  у  правцу  југа, прати  источну  
границу  -парцеле  број  3736/3, затим  скреће  у  правцу  истока, прати  северну  границу  
парцеле  број  3734/15, затим  скреће  у  правцу  севера  прати  источну  границу  парцеле  број  
3733/1 до  дресека  са  продуженим-  правцем  северне  границе  парцеле  број  3732/5. дање  
граница  скрећс  у  правцу  истока, рати  претходно  описан  правац  и  северну  границу  
парцела  бр. 3732/5 и  3732L6, затим  ckpehe y правцу  сеероистока , прагн  источну  
границу  прцеле  број  3732/1 до  прсека  - са  проflуженим  правцсм  јужіе  гравице  
парцеле  број  3732/1. Од  ове  тачке  граца  скреће  у  правцу  истока, прати  лре-гходно  
описал  правад  и  северну  гравнцу  парцела  бр•  3732/5 и  3732/6, 3ати  гралица  ск.рће  у  
правцу  североистока , прати  источну  :ГРаниІу  гмрцеле  броі  3 1ј2/ј  9 до  лрссека  са  
прсдуженим  правцем  северне  гпuт  пархјеле  број  2238!5 Лје  граница  скреће  у  
правцу  истока, прати  претходно  опиtа  правад  и  ссверну  границу  nарцела  бр. 2238/5 п  
2239/7, затим  граница  скрсће  у  правцу  севсроисгока . пра:п-г  НСТОЧЈ-7у  границу  Парz.- те  
број  2239/5 До  прссека  са  продужеј-іим  правцем  северне  границе  парцеле  број  2240/17. 

од  ове  тачке  граница  у  правцу  југоистока  прати  претходб  bзіиат  павац  и  -верну  
границу  парцела  бр.  2240/17 и  224i/23. затим  граница  скрее  у  -правцу  североистока  
прати  источну  границу  парцеле  број  2241/22 до  пресека  са  продуженшv правцем  
северне  границе  парцеле  број  2244/1 . дање  граница  скреће  у  правцу  југоистока  прати  
nретходно  описан  правац  и  северну  границу  парцеле  број  2244/1, затим  гралипа  скреће  
у  правцу  југозапада , прати  западну  границу  парцеле  број  2604/1, затим  граиица  скреће  
у  правцу  југа, прати  регулациону  линију  Улице  десаике  Максимовић  до  тромеђе  
парцела  бр. 2253/1, 2253/2 и  2255/5. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  
североистока, прати  источну  границу  парцела  бр. 2253/1 и  2255/1, затим  граница  скреће  
у  правцу  јтоистока, затим  управцу .североистока , прати  јужну  и  ИСТОЧНу  границу  
поцеле  број  2255/17, затим  управ-цујугоистока , пратu северну  граніцу  парцела  бр. 
2255/6 и  2255/9. загим  у  правцу..севејои -гока  прати  западну  и . северну  гранилху  парцеле  
6рој 225 6/23 и  источну  границу  . і apuene број  2256/24 до  

- 
преска- са  нродуженим  

п.равцем  сеерне  границе  парцеле  бр. рј  2256/7. дање  граница  скређе  у  пратцу  истока  
прати  претходно  описан  правац  и  севернv г-раницу  парцелеброј  2256/7. затимскреће  у  
nравџу  југа. затим  у  правцу  истока, затим  у  правцу  севера, прати  западну , јужну  и  
источну  границу  парцеле  број  2257/4 до  тромђе  парцела  број  2257/4, 2258/] 1 н  

б  



2258/36. Од  оВе  тачке  граница  скреће  у  правцу  североистока , прати  јужну  и  исТочну  
границу  парцеле  број  2258/1 1 до  пресека  са  продуженим  правцем  северне  границе  
парцеле  број  2258/9. дале  граница  у  правцу  истока  прати  претходво  описан  правац  и  
северну  границу  парцела  бр. 2258/9 и  2259/2 1, затим  скреће  у  правцу  североистока  
прати  западну  границу  парцела  бр. 2261/25 и  2261/26, затим  скреће  у  правцу  
југоистока , прати  северну  границу  парцеле  број  2261/26 и  њенимпродуженим  правцем  
долази  до  пресека  са  западном  границом  парцеле  број  2264/9, затим  у  правцу  
југоистока , прати  западну, јужну  и  источну  границу  парцеле  број  2264/9 и  јужву  и  
источву  границу  парцеле  број  2265/6 до  пресека  са  продуженим  правцем  северне  
граuице  парцеле  број  2567/12. дале  граиица  у  правцу  југоистока  прати  претходно  
описан  правац  и  севериу  и  источиу  границу  парцеле  број  2567/12, затим  северну  
границу  парцела  бр. 2567/1 и  2568/8, затим  источну  границу  парцеле  број  2568/14 до  
пресека  са  продуженим  правцем  северне  границе  парцеле  број  2569/24. дале  граница  у  
правцу  југоистока  прати  претходно  описан  ііравац  и  северну  границу  парцела  бр. 
2569/24 и  2569/22 до  тромеђе  парцела  бр. 2569/22, 2569/34 и  2569/6, затим  сече  Улицу  
ЈЂубице  Раваси  до  тромеђе  парцела  бр. 2570/3, 2570/17 и  2570/23. Од  ове  тачке  граuица  
у  правцу  југоистока  прати  западну  и  јужну  границу  парцеле  број  2570/1 7, затим  
западну  границу  парцела  бр.  2572/5 и  2574/3 до  тромеђе  парцела  бр. 2574/3, 2575/10 и  

—2575/3. Од  ое  тачке  граница  сече  Улицу  Богдаиа  Поповића  до  тромеђе  гтарцела  бр. 
2579/19, 2579/12 и  2579/2, затим  граница  прати  источну  граиицу  парцела  бр. 2579/19 и  
2580/3 0, затим  јужну  траницу  тіарцеле  број  2580/13 8 до  пресека  са  продуженим  правцем  

. северне  границе  парцеле  број  2580/47. дале  граница  у  гјравцу  југоистока  прати  
претходно  описан  правац  и  северну  гралицу  парцела  бр. 2580/47, 2580/1 1 н  2580/64 и  

wтродуженим  лравцем  северне  гравице  парцеле  број  2580/64 долази  до  пресека  са  
северном  границом  парцеле  број  2580/20. Од  ове  тачке  граница  у  правцу  југозапада  
прати  северну  и  заладну  границу  парцела  бр. 2580/20, 2581/1 и  2586/5 до  тромеђе  
парцела  бр. 2586/5, 2587/8 и  2587/7. дале, граница  скреће  у  правцу  истока, прати  
северну  границу  парцела  бр.  2587/8 и  2587/1 1, затим  у  правцу  југа, прати  источну  
границу  nарцеле  број  2587/1 1 до  тромеђе  парцела  бр.  2587/11, 2587/12 и  2587/3. Од  ове  
тачке  граница  скреће  у  правцу  истока, прати  јужну  границу  парцеле  број  2587/12, затим  
скреће  у  правцу  југоистока  сече  Улицу  Павла  Бакића  и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 
2588/17, 2588/18 и  2588/2. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцујуга , прати  источну  и  
јужну  границу  парцела  бр. 2588/17 и  2590/39 до  nресека  са  продуженим  правцем  
западне  границе  парцеле  број  2590/7. дале  граница  у  правцу  југа  прати  претходно  
описан  правац  и  западну  и  јужну  границу  парцеле  број  2590/7, затим  западну  границу  
парцеле  број  4317 до  тромеђе  парцела  бр. 2592/13, 2592/25 и  4317. Од  ове  тачке  
граница  сече  Витешку  улицу  до  тромеђе  парцела  бр. 2592/3, 2592/21 и  2592/16, затим  
прати  источну  границу  парцеле  број  2592/21, сече  планирану  улицу  до  тромеђе  парцела  
бр. 2593, 2595/33 и  2595/2. Од  ове  тачке  граница  у  правцујуга  и  истока  прати  западну  и  
јужну  границу  парцеле  број  2593 и  њеним  продуженим  правцем  долази  до  осовине  
LПумске  улице, затим  скреће  ка  југу, прати  осовину  LПумске  улице  до  осовинске  тачке  
бро  1219!. дале, граница  скреће  ка  југозападу , прати  осовину  Ynuue Hnuje 
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Гарашанина  до  пресека  са  продуженим  правцем  граннце  парцела  бр. 2601/21 и  2601/22, 
затим  скреће  ка  југу, гiрати  претходно  описан  правац  и  границу  парцсла  бр.  2601/21 и  
2601/22. затим  скреће  у  правцу  запада, прати  ју)Кну  границу  парцела  бр.  260 1/2 1 и  
2601/20 и  долази  до  управног  правца  повученог  из  тачке  на  јужној  границн  парцеле  
број  2601/20 на  удањености  од  20,50 м  од  источне  границе  парцеле  број  2601/20. 0д  ове  
тачке  гранипа  скреће  у  правцу  југа  прати  претходно  описан  управни  лравац  и  долази  до  
тачке  на  пресеку  са  северном  границом  парцеле  број  2601/1, затим  прати  северну  и  
западну  границу  парцеле  број  2601/1 до  тромеђе  парцела  бр. 2601/1, 2601/2 и  4280. 
дале  граница  скреће  на  запад  н  поклапа  се  са  северном  границом  парцеле  број  4280 
(насип ) у  К0 Ветерііик  до  тромее  парцела  бр. 4280, 3984/1 и  3985 где  скреће  на  север  
источним  границама  нарцела  бр. 3985, 3989, 3993/1, 3983/2 и  3983/3 до  тромеђе  парцела  
бр. 3983/3, 3991/1 и  3992/1, затим  скреће  на  запад, цратн  јужну  границу  парцеле  број  
3992/1 до  пресска  источном  граиицом  iiарцеле  број  3/6. Од  ове  тачке  граница  прати  
источну  и  део  северне  границе  парцеле  број  3994/6, источну  границу  парцела  бр,  4276/2 
и  3997/1, затим  граница  скреће  у  правцу  залада, прати  северну  границу  парцеле  број  
3997/1 до  тромеђе  парцела  бр.  3997/1, 4002/3 и  4002/1. дање, rраница  скреће  ка  
североистоку , прати  северну  граиицу  парцла  бр. 4002/3 и  4276/10, загим  скређе  на  
северозапад , прати  западuу  регулациону  линију  Ветерничке  улице  до  тромеi е  парцела  
бр. 4023/1, 4022/8 и  4023/2, пресеца  Ветерничку  улиТу  до  тромеђс  парцела  бр. 3770/28, 
3770/88 и  3770/2.5. Од  ове  тачке  у  правцу  исј-ока, f,аница  прати  западну  н  јужну  
регулациону  ли -тију  Упице  Симе  Пандуровића  до  осовинске  тачке  број  405, на  пресеку  
са  осоином  іiалићке  улице, атим  граница  скрђ iравцv свера, Прати  осевиг{у • 
Јіалићке  улице  долази  доосовинске  тачке  број  516, којаје  почстна  тачка  описа  границе  
плана .	 . 

Планом  је  обухваћено  265,29hа. 

3. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  

3.1. Демографска  основа  

Адице  су  насејБе  настало  у  време  масовног  досењавања  становништва  у  градове  
током  uјссте  децеиије  прошлог  века! Становништво  је  углавном  досењавано  из  
Војводине, централне  Србије  и  Босне  и  Херцеговине . 0д  самог  почетка, Адице  су  биле  
пелегално  насење, и  упркос  бројним  настојањима  градских  власти  да  de објекти  
легалРзују , а  просор  плански  уреди, нелегална  градњасе  поновојавњала . 

Прсма  подацима  из  1966. године , Адu•це  су  имале  свсга  848 становника , 1975. 
године  1122. а  1991. године  1455 становника . Qд.свог .настанка  до  ланас, Адице  бележе  
сталан  пораст  броја  становниа, а  први  велик  д-емографски  скок  је  уочен  почетком  90-
их  година  ПОШЛОГ  ве-ка. 3а  свега  деценију  број  стагов}н4ка  се  повећао  за  готово  50 %. 



Табела  број  1: број  становника  на  гіодручју  Адица  за  период  2007 - 2018. година  
(извор: JKFІ  ,, Јінформатика  , Нови  Сад) 

годлна  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2О 4. 2015. 2016. 2017. 2018. 

6.577 7.043 7.543 7.970 8.318 8.729 9.208 9.425 9.560 9.704 9.843 10.425 
становника  

Такође, Адице  припадају  групи  градских  четврти  (насења) са  највећом  
просечном  величином  домаhинства, јпто  је  последица  вишепородичuих  домаhинстава, 

али  и  високих  репродуктивних  норми  локалног  стаковништва . Просечна  величина  
домаhинства  је  4,2 члана, што  је  више  од  гіросечне  вредности  за  Нови  Сад. 

У  населу  живи  и  око  500 Рома  и  Ашкалија, углавном  досењних  са  простора  
Косова  и  Метохије . 

Приликом  израчунавања  функционалних  контингената  становништва , као  
параметар  је  узет  удео  карактеристичних  старосних  група  становништва  на  нивоу  
Града  Новог  Сада, за  које  податке  има  ЈкП  ,,Информатика . С  обзиром  на  високу  
репородуктивну  норму  сталовника, што  као  директну  пос.ледицу  има  младо  
станові- иштво, ове  нумеричке  податке  треба  узети  са  резервом , уз  претпоставку  да  је  
већи  удео  становника  у  млађим  старосним  групама . 

Табела  број  2 
старост  број  становника  удео  у  укупном  броју  ( %) 

0-6
• 

643 • . 6,17 
7-19 1244

• 
Н,94 

20-65 6878 65,98 
66+ 1660 15,92 

Осим  смерница  датих  плановима  nіuper подручја  и  осталим  документима , сви  
програмски  елементи  плана  су  утврђени  на  основу  демографских  пројекција  о  броју  и  
старосној  структури  становништва  Адица  као  основним  елементима  за  
димензиоuисање  простора. 

С  обзиром  на  просторни  обухват  плана  и  број  становника  који  га  насеЈіава , 

изградња  предшколске  установе  и  основне  школе  поставњају  се  као  приоритет  на  овом  
подручју . 

3.2. Концепаија  просторног  уређења  и  намена  површина  

Основни  концепт  урбанистичког  решења  је  проистекао  из  основног  циња  да  се  у  
оквиру  ііростора  обухваћеног  планом  створи  таква  организација  простора  и  садржаја . 
која  ће  омогућити  услове  за  уређење  и  изградњу  поврпіина  и  објеката, у  сі(ладу  са  
намевом , условима  и  смерницама  Генералног  плана  и  Плана  генералне  perynauuje. 
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при  планирању  начина  кориuјћења  простора  и  концепту  уређења  простора  у  
обухвату  плана, посебно  се  водило  рачуна  о  постојећој  парцелацији , значајном  броју  
постојећих  објеката  (изграђених  како  у  складу  са  претходно  важећом  планском  
документадијом , тајо  и  оних  бесправно  подигнутих ), власничкој  структури  земњишта, 
постојећ ()ј  организацији  саобраћаја  (постојеће  улице  и  путеви), као  и  едементима  из  
урбанистичке  документације  ширих  подручја , а  који  у  великој  мери  прсдставњају  
ограничавајуће  факторе  у  планирању  простора. Пре  свега  ту  спадају  енергетски  
коридори  са  својим  запјтитним  појасевима 5  зајптитни  појас  примарног  и  секундарног  
насипа. као  и  отворена  калалска  мрежа  са  својим  заштитним  појасевима . 

Простор  обухваћен  планом  доминантно  је  намењен  породичном  сталовању  са  
компатибилним  садржајима . Концепт  просторне  организације  се  у  односу  на  ралије  
важећи  план  знатно  не  мења, па  се  у  складу  са  плановима  ширег  подручја, у  оквиру  
обухвата  плана  планирају  површине  за  породично  становање 5  простор  намењен  центру 5  
две  осповне  школе, дечије  устаиове, пословање  (са  могућим  пратећим  становањем ), 
верски  објекат, простори  намењени  за  спорт  и  рекреацију  као  и  туризам , спорт, 
рекрсациіу  и  зелене  површине . 

Планира  се  очување  примарне  саобраћајне  мреже  улица  и  њен  континуитет  са  
одговарајућим  профилом  у  цињу  ефикасног  колског  и  аутобуског  повезнвања  са  
Новосадским  путем  и  Телепом  као  и  осталим  деловима  града. Одређени  број  објеката  
налази  се  већим  или  мањим  делом  у  регулацијама  постојећих  улица, а  неколико  
објеката  на  једном  од  главних  саобраћајних  праваца  којим  се  планира  ловезивање  
јужног  дела  Адица  са  ссверним  делом  и  нзлазак  •на  Нокосадскт- пут. Стота  -е  у  
појединим  улнпама  коригује  -граса  и/или  регуланија  због  објеката  који  су  изграђсни  
унутар  планиране  уЈнчне  регуЈације . 

Становањс  се  планира  као  гiородично  становање , спратности  П  до  1+1- Пк. Оно  
је  доминантно  по  својој  просторној  заступености  и  надае  ће  се  развијати  у  складу  са  
карактером  Адица. Све  постојеће  зоне  породичног  становања  које  представњају  
изграђене  и  завріпене  стамбене  целинс  на  осuову  претходних  планских  решења, 
задржавају  се, а  нове  су  планиране  на  неизграђеним  подручјима , углавном  већ  
формираним  уличном  матрицом . Планира  се  максимално  13.670 становника . 
Гјредвиђена  густина  насењеностије  око  60 становника!ћа. 

Постојећи  canaіnu, један  уз  Новосадски  пут  а  други  источно  од  Ветерничке  
улице 5  се  задржавају , моi-ућа  намена  је  породично  становање  или  комплекси  намењени  
за  туризам, спорт  и  рекреацију . са  или  без  становања . 

Гјословни  садржаји  спратности  до  П+2 се  планирају  на  улазном  правцу, јужно  
уз  гіостојећу  градскv маі -истралу  - Новосадски  пут. У  оквиру  овс  намене  планирају  се  
све  терцијарне  делатности  у  виду  производње . трговине , услуга  и  занатства  као  и  
комерцијално  уолужне  делатности  комбиноване  са  породичним  становањем , тј _ са  
на)вигuеједним  станом  на  иарце.пи . Максимална  спратностје  до  П+2 

Олгптеградкн  центри  нланирају  се  на  просторима  где  преовлађују  елсменти  
садржаја  нентралннх  функција  у  комбинацији  са  сгановањем . и  то  уз  Улицу  Марије  
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Бурсаћ  у  централном  делу  Адица, уз  улице  Симе  Шолаје  и  Смедеревску  у  западном  
делу, као  и  уз  Улицу  Аврама  Мразовића  у  јужном  делу  и  улице  десанке  Макисмовић  и  
Нова  12 у  југоисточном  делу. Опнлеградски  центар  уз  Улицу  Марије  Бурсаћ  треба  да  
преузме  улогу  примарног  центра, и  у  оквиру  њега  се  планирају  садржаји  који  недостају  
за  функционисање  Адица, као  шТо  су  комерцијално  пословање  . (административне  
организације , тржни  центри, банке, nоште, и  сл.), терцијарне  делатности  (трговина, 

угоститеЈhство, услужио  занатство , финаисије, техничке  и  интелектуалне  .услуге  и  сл.). 

Максимална  спратностје  до  П+2. 

Верскн  објекат  са  пратећим  објектима, планира  се  на  простору  између  улица  
Бањалучке  и  Смедеревске . 

Простори  за  потребе  јавних  служби, утврђени  плановима  ширег  подручја, 

плалирали  су  према  важећим  нормативима  за  основие  школе, предтнколске  устаиове , 

спортске  терене  и  објекте, разноврсне  јавне  слу?кбе, како  би . се  достигао  потребан  
квалитет  приликом  І(оришћења  комплекса  ове  намене. Поред  постојеће  лредшколске  
установе, у  ци.њу  задовоњења  потреба  за  равномернији  смештај  деце, у  оквиру  Адица  
задржава  се  једна  постојећа, а  планирају  се  јопз  три  нове  предшколске  установе : једна  у  
блоку  између  улица  Цетињске, Атинске  и  палићке, друга  у  блоку  између  улица  Марије  
Бурсаћ, Светолика  Раиковића  и  Студеничке., а  трећа  предшколска  установа  у  блоку  

- између  улица  Сла.вујеве, Черевићје , десанке  Маісимовић  и  подунавске . Планирају  се  
две  нове  основне  школе  у  оквиру . простора  обухваћеног  планом  и  то  на  следећим  
локацијама : једна  у  запалном  дслу .Адида, у  блоку  између  улица  Встервичке , Цетињске , 

Палићке  и  Атинске, а  друга  у  источн.м  делу - нассња, у  блоку  између  улица  Марије  
Бурсаћ, Васка  Поле, Мила  Милуновића  и  Грачаличке . Врте  и  намене  објеката  у  оквиру  
простора  предвиђевих  за  разноврсне  јавие  службе  су: здравственс  установе , соцпјалне  
установе , - објекти  -градске  управс, културе  за  омлалину, старе, за  про  ивпожарну  
заінтиту, ветеринарске  станице  н  комуналие  делатности  - од-ржаањс  система  водовода  
и  канализације , хигијене, зелеnила, и  сл. У  блоку  између  улица  Смедеревске , Симе  
ilјолаје, Жикице  Јовановића  и  Бањалучке , плаиира  се  једна  здравствена  установа, 

сііратности  П  до  П+2. 

На  простору  Адица, у  централном  делу  насења, у  оквиру  површине  планиране  за  
разноврсне  јавне  и  комуналне  службе, планира  се  изградња  пијаце. Спратност  објекта  
или  објеката  који  чине  комплекс  пијацеје  до  П+1+Пк. 

Спорт  и  рекреација  су  функције  које  обезбеђују  виши  ниво  квалитета  живота  
грађана. Генералним  планом  у  цеnтралном  делу  насења  планиран  је  зонски  спортски  
цевтар  ,,Адице , у  јужном  делу  Адица  се  задржавају  постојећи  спортско -рекреативни  
комплекси . а  на  више  локација  планирају  се  и  нови . У  оквиру  спортско -рекреативних  
комплекса  и  спортског  центра  nредвиђа  се  изградња  отворених  и  затворених  сnортских  
терена, са  nратећим  објектима, а  све  у  складу  са  нормативима  за  различите  врсте  
спортова . Могућа  је  изградња  спортских  и  рекреативних  садр)каја  као  специфични  вид  
услуга  у  оквиру  зона  становања  и  зона  општеградских  центара . 

Површине  намсњене  за  туризам , спорт  и  рекреацију . прилагођени  најширсм  
спектру  корисника , планирају  се  у  југоисточвом  делу  Адица. на  простору  у  



негіосредној  близини  приобала  у  цињу  амбијенталног  и  еколонјког  унапређења  
јІростора  И  туристичке  афирмације . Они  ће  допринети  социјалној  ревитализацији . 

финансијско  - економској  вредности  и  потенцијалу  простора, као  и  допунити  и  
подстаћи  спортске  и  рекреативне  садржаје . Осим  основне  функције  коју  треба  да  
обавња, овај  простор  треба  да  ЧИНИ  И  оазу  зеленила  и  да  повеже  зеЈІенило  приобала  са  
планираним  зеленилом  у  оквиру  Адица. Максимална  спратност  објеката  у  оквиру  ове  
наменејс  H+1+јік. 

Зелеие  поврмине  на  подручју  Адица  nnaі-Іupajy се  пре  свега  у  Виду  скверова  и  
мањих  озелењених  површина  и  то  најчешће  на  јјокалитетима  где  због  ограничавајућих  
услова  није  могућа  изградња  било  које  врсте  објеката  (испод  далековода , у  непосредној  
близини  канала  и  др.). 

Плаискп  концепт  уређења  овог  простора  ће  се  по  својим  капацитетима  и  
урбанистиЧким  параметрима  кретати  у  оквиру  правила  и  услова  усмеравајућег  
карактера, која  су  дефинисала  Плаиом  генералне  регулације! 

3.3. Подела  простора  на  просторне  целине  и  блокове  

Постојећа  изграђеност , планираиа  намена, постојећа  и  планирана  мрежа  
саобраћајница , одредиле  су  да  се  цео  простор  у  оквиру  границс  плана  подели  на  осам  
целина  које  чине  урбани  блокови  јасно  дефинисани  на  г-рафичком  приказу  плана . 

Специфичну  целину  представла  простор  стајих  Адкца  којн  јс, огіпизован  као  
урбава  цејгина, са  планираним  ванстамбеним  садржајима . од  којих  су  реализовани  
дечија  установа , вероки  објек -г  и  обекат  меове  заједницс . У  оквиру  овог  простора  
изграђева  је  електроенергетска  мрежа  гасне  инстаЈіадије , водоводна  мрежа  и  
канализадија  којаје  повезана  на  канализациону  мрежу  Новог  Сада. 

Остале  просторне  целине  представњају  зоне  које  су  делимично  реализоване  
ПООдИЧНОМ  стамбеном  изградњом  У  оквиру  ових  зона  планирају  се  ванстамбени  
садржаји , који  треба  да  задовоње  део  свакодневних  и  повремених  потреба  становника, 

као  и  други  пратећи  садржаји  становањ& 

3.4. НуNiерички  показатењи  

Табела  број  3 : Намена  површина  
НАМЕНА  ПОВРШЈ4НА ГЊвріііина  (ha) Проценат  (%) 

Hовршине  остајіих  намена  
Породично  становање  171,27 64,56 

Општеградски  центри  562 2Л2 

Пословање  4,49 1.69 

Спорт  и  рекреација 5.71 
-ј  

15 

Всрскii објекат 0,05 0.02 
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Површине  јавних  намена  
Здравствена  установа  0,21 0,08 

дечија  установа  2,51 Q95 

Основнашкола  3,02 1,14 

Спортскицентар  3,12 1,18 

Зеленило  1,25 • 0,47 

Уређенајавнаповршина  0,31 0,12 

Разноврснејавне  службе . 3,60 1,36 

Саобраћане  површине  64,42 24,28 

Укупно  265,29 100 

ІІапомена : површина  номењена  за  трансформаторске  станице  и  црпне  станшје  
занемарліІвоје  мала  у  односу  на  остале  површине  na стога  није  узема  у  обрачун: 

3.5. План  регулације  површина  јавне  iiамене  

ГГлапом  су  утврђене  поврнпіне  јавне  намене . Од  целих  и  делова  постојећих  
парцела  образоваће  се  парцеле  површина  јавне  намене , према  графичком  приказу  
План  регулације  површивајавне  намене  у  Р  1 : 2500. 

Г[оврінијІс  јавне  намене  су: 
- саобраhајне  површин  цеЈ  ііаріелt бр  2179/3, 280/4, 2181/5, 2182/1, 

2183/3, 2184/4, 2185/1, 2186/1, 2188/1, 2190/1, 2192/2, 2194/1, 2196/1, 2198/1, 

2200/1, 2202/3, 2203/1, 2204/1, 2206/1, 2207/i3 2208/4, 2209/3, 2210/6, 221 1/3, 

2212/4, 2i3, 2215/2, 22167, 217/2 2218/2 271Q/2 2219/3, 2220/2, 2221/2. 

2222/2, 2222/6, 2222/?, 2223/2, 2224/2, 2226Г2, 2227/2, 222/2, 2230/2, 2231/2, 

2232/3. 2232/4, 2233/2, 2233/3, 2234/2, 2235. 2236/2, 2236/3, 2237/3, 2238/3, 

2239/4, 2240/4, 2241/5, 2247/2, 2248/1, 2248/3, 2249L3, 2249/4, 2250/3, 2250/4, 

2250/5, 2252/2, 2253/2, 2255/2, 2255/6, 2256/2, 2256/5, 2257Г2, 2257/3, 2258/2, 

2258L3, 2260(2, 2260/3, 2261/2, 2261/3, 2262/3, 2262/4, 2262/5, 2262/6, 2264/2, 

2264/4, 2265/2, 2265/3, 2266/3, 2267/4, 2267/5, 2267/6, 2267/7, 2267/10, 2267/18, 

2268/4, 2268/7, 2268/10, 2270/2, 2270/3, 2271/2, 2271/3, 2271/4, 2271/6, 2272/2, 

2272/3, 2272/5, 2273/2, 2273/3, 2273/5, 2274/2, 2274/3, 2274/5, 2275/2, 2275/3, 

2275/4, 2275/6, 2276/1, 2276/2, 2277/17, 2277/18, 2278/2, 2278/12, 2279/2, 2279/3, 

2282/4, 2282/5, 2283/2, 2284/2, 

2288/4, 2289/2. 2290/2, 2291/2, 

2302/2, 2303/2, 2304/2, 2305/2, 

2316/2, 2319/2, 2320/2, 2321/2, 

2328/2. 2336/2, 2348/3, 2350/4, 

2358/2. 2359/2, 2360/2, 2361/2, 

2370/2, 2371, 2372/2, 2373/2, 
2381/2, 2383/2. 2385/2, 2386/2, 

2400/3. 2401/2. 2402/2, 2403/L 

2279/14, 2280/1, 2280/2, 2281/2, 2281/3, 2282/3, 

2284/6, 2284/15, 2285/2, 2286/2, 2237/2, 2288/3. 

2293/2, 2295/2, 2297/1, 2299/2, 2300/2, 2301/2, 

2306/2, 2307/2, 2308/2, 2310/2, 2312/2, 2314/2, 

2322/2, 2323/2, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2327/2, 

2351/2. 2352/2, 2353/2, 2355/2, 2356/2, 2357/2, 

2362/2, 2363/2, 2364/2. 2365/2, 2366/2, 2367/2, 
2374/2, 2375/2, 2376/2, 2377/2. 2378/2, 2380/2, 

2387/2, 2390/3, 2392/2. 2394/5, 2399/2. 2400/2, 
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2403/5, 2403/6, 2403/9, 2404/2, 2405/3, 2405/4, 2408/1, 2408/2, 2408/3, 2409/2, 

2411/2, 2413/2, 2414/2, 2416/2, 2418/2, 2418/3, 2419/2, 2421/3, 2422/1, 2422/2, 

2423/1, 2423/2, 2426/1, 2426/2, 2427, 2428, 2430, 2435/2, 2438/1, 2438/3, 2438/4, 

2438/5, 2439/1, 2439/2, 2439/4, 2439/5, 2440/1, 2440/2, 2441/1. 2441/2, 2442/1, 

2443/1, 2444/1, 2446/1, 2448/1, 2450/1, 2452/1, 2463/1, 2465/1, 2468/25, 2468/37, 

2468/39, 2468/41. 2468/43, 2468/45, 2468/46, 2468/48, 2469/1, 2470/1, 2471/1, 

2472/1, 2473/1, 2474. 2475/1, 2477/1, 2477/2, 2477/20, 2478/2, 2478/16, 2478/25, 

2478/28. 2478/34, 2478/35, 2478/36, 2478/40, 2478/44, 2479/11, 2481, 2482/2, 

2484/2, 2485/2, 2486/2, 2487/2, 2487/3, 2488/1, 2488/2, 2495/2, 2506/2, 2508/1, 

2508/10, 2522/3, 2523, 2524/1, 2524/5, 2525/1, 2525/14, 2526/1, 2526/5, 2533/2, 

2537/2, 2538/2, 2543/1, 2545/1, 2547/1, 2548/1, 2548/3, 2549/2, 2550/2, 2554, 

2555/1, 2555/5, 2555/9, 2555/10, 2560/3, 2560/4, 2561/3, 2561/4, 2561/5, 2562/3, 

2562/4, 2563/3, 2563/8, 2564/2, 2564/3, 2564/5, 2565/1, 2565/2, 2566/2, 2566/3, 

2566/16, 2568/5, 2568/6, 2568/38, 2569/3, 2569/4, 2569/5, 2570/2, 2571/2, 2572/2, 

2573/2, 2574/2, 2575/2, 2578/2, 2578/19, 2579/21, 2580/48, 2580/49, 2580/52, 

2580/53, 2580/55, 2580/56, 2580/59, 2580/60, 2580/80, 2580/81, 2580/82, 2580/83, 

2580/84, 2580/85, 2580/86, 2580/87, 2580/88, 2580/89, 2580/90, 2580/91, 2580/92, 

2580/93, 2580/94, 2580/95, 2581/2, 2581/3, 2581/11, 2584/2, 2586/2, 2587/2, 2588/3, 

2589/2, 2590/3, 2590/5, 2590/22, 2590/48, 2590/51, 2590/59, 2590/66, 2592/4, 

2592/8, 2595/4, 2595/5, 2595/7, 2595/29. 2596/3, 2597/3. 2597/5, 2597/14, 2598/3, 

2598/4, 2598/32, 2598/33. 2598/38, 2599/47, 2601/17. 2603/2, 2603/3, 2603/4, 

2604/2, 2604/3, 2604/4, 2604/5, 2604/6, 2604/7, 2604/8. 2604/9. 2605/2, 2606/1, 

2606/2, 2606/3, 2606/4, 2607/1, 2607/2, 2608/1, 2608/2, 2608/3, 2609, 2610/6, 

3731/4, 3731/5, 3734/3, 3736i 8, 3738/51 3738/53, 3738/54, 338/55, 37Ј8/57, 

3738/58, 3738/59, 3738/60, 3738/61, 3738/62, 3738/63, 3738/64, 3738/65, 3738/66, 

3738/68, 3738/73, 3738/74, 3738/75, 3738/76, 3738/77, 3738/78, 3738/79, 3738/80, 

3738/81, 3738/82, 3738/83, 3738/84, 3738/85, 3738/86, 3738/87, 3738/88, 3738/102, 

3740/23, 3740/24, 3740/25, 3740/26, 3740/27, 3740/29, 3740/31, 3740/32, 3740/33, 

3740/34, 3740/35, 3740/36, 3740/37, 3740/38, 3740/39, 3740/40, 3740/41, 3740/42, 

3740/43, 3740/44, 3740/45, 3740/46, 3740/47, 3740/48, 3740/49, 3740/50, 3740/51, 

3741/31, 3741/33, 3741/34, 3741/35, 3741/36, 3741/39, 3741/40, 3741/41, 3741/42, 

3741/43, 3741/44, 3741/45. 3741/46, 3741/47, 3741/48, 3741/49, 3741/50, 3741/51, 

3741/52, 3741/53, 3741/54, 3741/55, 3741/56, 3741/57, 3741/58, 3741/59, 3741/60, 

3741/61, 3741/62, 3741/63, 3741/64, 3741/65, 3741/66, 3742/2, 3742/5, 3743/1, 

3743/39, 3743/40, 3743/43. 3743/44, 3743/47, 3743/50, 3743/54, 3743/55, 3743/56, 

3743/57, 3743/58, 3743/59, 3743/60, 3743/61, 3743/62, 3743/63, 3743/64, 3743/65, 

3743јб, 3743/67, 3743/68, 3743/69. 3743/70, 3743/71, 3743/74, 3743/75, 3743/76, 
3743/77, 3743/78, 3743/79, 3743/102. 3743/103, 3744/2, 3744/5, 3745/1, 3745/2. 

3745/3, 3745/4, 3746/10, 3746/11, 3746/12, 3746/13, 3747/2. 3749/27, 3749/31, 

3749/32. 3749/34, 3749/36. 3749/37.3749/38, 3749/39, 3749/40. 3749/41, 3749/42, 

3749/43, 3749/44, 3749/45. 3749/46. 3749/47, 3749/48, 3749/49, 3749/50, 3749/51, 

3749/52, 3749/53, 3749/54, 3749/56. 3749/57. 3749/58. 3749/59. 3749/60, 3750/1 3. 
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3750/18, 3750/23, 3750/28, 3750/33, 3750/45, 3750/47, 3750/48, 3750/49, 3750/50, 

3750/51, 3750/53, 3750/54, 3750/55, 3750/56, 3750/61, 3750/62, 3750/63, 3750/64, 

3750/69, 3750/80, 3750/91, 3750/93, 3750/95, 3751/5, 3751/9, 3751/13, 3751/15, 

3751/16, 3752/1, 3752/2, 3752/3, 3753/2, 3753/3, 3754/2, 3755/24, 3755/62, 3755/99, 

3755/100, 3755/101, 3755/102, 3755/103, 3755/104, 3755/105, 3755/106, 3755/107, 

3755/108, 3755/109, 3755/111, 3755/112, 3755/113, 3755/114, 3755/115, 3755/116, 

3755/117, 3755/1 18, 3755/119, 3755/123, 3755/124, 3755/125, 3755/126, 3755/127, 

3755/134, 3755/136, 3755/137, 3755/139, 3755/140, 3755/141, 3755/142, 3755/143, 

3755/144, 3755/145, 3755/146, 3755/147, 3755/148, 3755/149, 3755/150, 3755/151, 

3755/152, 3755/153, 3755/157, 3755/158, 3755/159, 3755/160, 3755/161, 3755/162, 

3755/163, 3755/165, 3755/166, 3755/167, 3755/168, 3755/169, 3755/170, 3755/171, 

3755/172. 3755/173, 3755/174, 3755/175, 3755/176, 3755/177, 3755/178, 3755/179, 

3755/180, 3755/181, 3755/182, 3755/183, 3755/184, 3755/185, 3755/186, 3755/187, 

3755/188, 3755/189, 3755/190, 3755/191, 3755/192, 3755/193, 3755/194, 3755/195, 

3755/196. 3755/197, 3755/198, 3755/199, 3755/200, 3755/201, 3755/202, 3755/203, 

3755/204, 3755/205, 3755/206, 3755/212, 3757/43, 3757/61, 3768/2, 3768/3, 3768/17, 

3769/3, 3769/5, 3769/6, 3769/20, 3769/60. 3769/61. 3769/65, 3770/13, 3770/29, 

3770/30, 3770/31, 3770/32, 3770/33, 3770/37, 3770/38, 3770/39, 3770/45, 3770/46, 

3770/47, 3770/48, 3770/49, 3770/50, 3770/51, 3770/52, 3770/53, 3770/54, 3770/62, 

3770/74, 3770/75, 3770/76, 3770/77, 3770/78,3770/80, 3770/85, 3770!97, 3771/1, 

3771/4, 3771/5, 3771/7, 3771/9, 3771/11, 3771/12, 3772/3, 3772/12, 3772/13, 

..i72/14, 3772/15, 3772/16, 3772/17, 3772/18, 3772/19, 3772/20, 3772/21, 3772/22, 

3772/23, 3772/24, 3772/26, 3772/27, 3772/28. 3772/29, 3772/30, 3772/32, 3772/33, 
:777/4 3772/49, 3773/7, 3773/11. 3773/1 6, 3773/17, 3773Л  8, .3773/19, 3773б 21, 

3773/22 3773/24, 3773/25, 37?3/28, 3773/29, 3773730. 3773/32, 3773/33, 3773/34,. 

3174/2, 3774/5, 3774/8, 3774/10, 3775/2, 3775/5, 3775/9, 3775/11, 3776/4, 3776/5, 

3776/7, 3776/9, 3776/11, 3777/6, 3777/12, 3777/16, 3777/18, 3777/21, 3777/23, 

3777/25, 3778/2, 3779/2, 3779/4, 3779/8, 3779/10, 3780/2, 3780/3, 3780/5, 3780/9, 

3781/2, 3782/2, 3782/4, 3782/8, 3782/10, 3783/2, 3783/3, 3783/5, 3783/9, 3783/12, 

3784/2, 3784/3, 3784/5, 3784/9, 3785/2, 3785/3, 3785/5, 3785/7, 3785/8, 3786/1, 

378672, 3786/3, 3786/4, 3786/5, 3786/6, 3786/8, 3787/2, 3787/3, 3787/5, 3787/7, 

3788/2, 3788/3, 3788/5, 3788/8, 3789/4, 3789/5, 3789/7, 3789/9, 3789/10, 3789/11., 

3789/13, 3789/14, 3789/16, 3789/37, 3789/38, 3789/39, 3790/2, 3790/5, 3790/7, 

3790/11, 3790/15, 3790/16, 3792/2, 3792/3, 3792/6, 3792/13, 3792/19, 3792/24, 

3792/28, 3793/5, 3793/7, 3793/11, 3793/12, 3793/23, 3794/1, 3794/2, 3794/4, 3794/5, 

3795/2, 3796/2, 3797/2, 3797/3, 3798/4, 3800/1, 3800/2, 3801/4, 3802/2, 3802/4, 

3804/3, 3804/4, 3804/6, 3804/10, 3805/2, 3805/3, 3805/5, 3806/2, 3806/3, 3806/5, 

3807/2, 3808/2. 3808/4, 3808/7, 3809/2, 3809/4, 3811, 3814/2, 3814/4, 3815/2, 

3g15/4, 38 І6/2, 3817/13, 3817/14, 3817/15, 3817/34, 3817/35, 3817/36, 3817/37, 
38І 7/38, 3817/47, 3817/48, 3817/49. 3817/50.3817/51, 3817/52, 3817/53, 3g17/54, 
3817/55, 3817/56, 3817/57, 3а17!58, 3817/59. 3817/60. 3817/62. 3817/63, 3817/64, 
3817/65, 3817/67. 3817/68, 3817/69. 3817/70, 3817/71, 3817/72. 3817/73. 3817/74, 
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3817/75, 3817/76, 3817/78, 3817/81, 3817/82, 3817/83, 3817/84, 3817/90, 3817/91, 

3817/92, 3817/93, 3817/95, 3818/4, 3819/4, 3819/5, 3819/7, 3820/4, 3820/5, 3820/6, 

3821/2, 3822/1, 3822/3, 3822/4, 3823/2, 3824/2, 3825/2, 3826/2, 3827/2, 3828/2, 

3829/2, 3830/2, 3831/2, 3831/3, 3832/1, 3832/2, 3832/3, 3833, 3834/2, 3834/3, 

3835/2, 3835/3, 3837/3, 3838/2, 3839/1, 3839/2, 3840/3, 3840/10, 3841/2, 3841/3, 

3842, 3843/1, 3843/2, 3843/3, 3844/28, 3844/31, 3844/32, 3844/33, 3844/34, 3844/35, 

3844/36, 3844/37, 3844/38, 3844/39, 3844/40, 3844/41, 3844/42, 3844/43, 3844/44, 

3844/45, 3844/46, 3844/48. 3844/49, 3844/50, 3844/51, 3844/52, 3844/53, 3844/55, 

3844/56, 3844/58, 3844/59, 3844/61, 3844/62, 3844/64, 3844/67, 3844/68, 3844/71, 

3844/73, 3844/74, 3844/76, 3844/77, 3844/79, 3844/80, 3844/82, 3844/83, 3844/84, 

3844/85, 3844/86, 3844/87, 3844/88, 3844/89, 3845/44, 3845/45, 3845/46, 3845/47, 

3845/48, 3845/49, 3845/50, 3845/51, 3845/52, 3845/53, 3845/54, 3845/55, 3845/56, 

3845/58, 3845/59, 3845/60, 3845/61, 3845/62, 3845/63, 3845/64, 3845/65, 3845/66, 

3845/67, 3845/68, 3845/69, 3845/71, 3845/72, 3845/73, 3845/74, 3845/75, 3845/76, 

3845/77,3845/78, 3845/79, 3845/80, 3845/81, 3845/82, 3845/83, 3845/84, 3845/89, 

3845/91, 3846/16, 3846/19, 3847/2, 3848/2, 3848/17, 3878, 3879/10, 3880/2, 3881/2, 

3882/2, 3885/7, 3885/8, 3886/2, 3887/2, 3889/2, 3890/2, 3897/2, 3898/1, 3898/2, 

3899/2, 3900/6, 3900/13, 3900/21, 3900/29, 3901/2, 3903/3, 3904/1, 3904/2, 3905/16, 

3905/17, 3905/18, 3905/19, 3905/20, 390б/, 3906/4, 3906/5, 39Q6/6, 3908/2, 3908/3, 

3909/1, 3909/2, 3913/3, 3917/3, 3918/2, 3918/3, 3919/3, 3919/6, 3920/2, 3920/3, 

3920/4, 3921/4, 3922/1, 3922/2, 3922/3, 3923/4, 3923/5, 3923/6, 3924/12, 3926/5, 

3926/10, 3926/14, 3926/17, 3927/2. 3928/5, 3929/4, 3929/7, 3929/11, 3930/13, 

3931/3, 3931/4, 3932/3, 3932/10, 3932/12, 3933/2, 3933/3, 3933/8, 3934/2, 3934/4, 

3934/6, 3934/11, 3934/14, 3935/2, 3935/3, 3936/5, 3936/6, :Џл6/7. 3936/8, 3937/6, 

3937/7, 3937/8, 3937/9, 3937/10, 3938/1, 3938/24, 3938/25, 3938/26, 3938/27, 

3938/28, 3938/29, 3938/30, 3938/31. 3938/32, 3938/33, 3938/34, 3938/35, 3938/36, 

3938/37, 3938/38, 3938/39, 3938/40, 3938/41, 3938/42, 3939/18,. 3939/19, 3939/21, 

3939/22, 3939/23, 3939/24, 3939/25, 3939/26, 3940/3, 3940/4, 3941/4, 3941/5, 

3942/2, 3942/13, 3942/15, 3943/2, 3943/3, 3944/2, 3944/3, 3949/8, 3949/9, 3949/12, 

3950/3, 3953/1, 3953/2, 3953/3, 3954/28, 3954/31, 3954/32, 3964/2, 3965/2, 3966/5, 

3967/7, 3967/8, 3968/2, 3969/15, 3969/16, 3971/9, 3971/11, 3971/15, 3971/16, 

3971/35, 3971/41, 3972/4, 3972/5, 3972/7, 3974/5, 3974/6, 3974/7, 3974/11, 3974/14, 

3974/33, 3979/2, 3979/4, 3980/2, 3981/6, 3981/42, 3981/50, 3981/51, 3981/52, 

3981/54, 3981/55, 3981/57, 3981/58, 3981/59, 3981/60, 3981/61, 3981/62, 3981/64, 

3981/67, 3981/71, 3981/76, 3981/77, 3981/78, 3981/79, 3981/94, 3981/106, 3981/113, 

3981/114, 39g1/117, 3981/1 19, 3982/8, 3982/9, 3982/10, 3982/11, 3982/12, 3982/13, 

3982/14, 3982/15, 3982/16, 39g2/18, 3982/30. 3982/31, 3983/1, 3983/2, 3983/3, 

3983/4, 3984/6, 3984/7, 3984/8. 3984/9, 3990/2, 3990/3, 3990/4, 3990/5, 3991/2, 

3991/3, 3999/12. 3999/14, 3999/15, 3999/18, 3999/23, 3999/24, 3999/25, 3999/26, 

3999/27, 3999/28, 3999/30. 3999/31. 3999/32. 4001/9, 4002/2, 4002/3. 4003/2, 

4004/2, 4007/2. 4008/3, 4008/4. 4009/10. 4009/1 1, 4010/2, 4011/3. 4011/4. 4012/2, 

4016/2. 4017/2, 4023/2, 4024/2, 4025/2. 4025/3. 4026/2, 4027/2, 4028/2, 4030/2, 
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4276/6, 4276/8, 4276/1О, 4276/12, 4276/13, 4276/14, 4277/2, 4277/3, 4277/4, 4277/5 

и  делови  парцела  бр.  2211/4, 2212/3, 2214/2, 2218/1, 2222/1, 2225/2, 2229/2, 

2231/1, 2232/2, 2233/1, 2237/2, 2239/3, 2240/3, 2241/3, 2248/8, 2249/7, 2255/4, 

2255/5, 2256/3, 2258/4, 2263/2, 2264/3, 2265/25, 2266/2, 2266/4,22б7/3, -2267/9, 

2267/11, 2267/15, 2267/16, 2268/5, 2268/12, 2268/13, 2269/1, 2269/2, 2269/3, 

2270/8, 2271/5, 2272/4, 2273/4, 2274/4, 2275/5, 2285/1, 2329/2, 2330/2, 2331/2, 

2332/2, 2333/2, 2334/2, 2335/2, 2337/2, 2338/2, 2339/2, 2340/2, 2341/2, 2342/2, 

23.43/2, 2344/2, 2345/2, 2346/2, 2346/4, 2347/2, 2382/2, 2384/2, 2387/3, 2389/2, 

2390/1, 2391/2, 2410/3, 2415/2, 2438/2, 2458/2, 2459/2, 2460/2, 2461/2, 2462/1, 

2464/2, 2465/3, 2466, 2467, 2468/1, 2468/49, 2472/3, 2478/1, 2479/1, 2487/1, 2495/1, 

2496/1, 2506/1, 2553, 2555/2, 2555/6, 2560/5, 2561/7, 2562/6, 2563/2, 2563/4, 

2564/1, 2564/13, 2566/4, 2567/2, 2568/1, 2568/2, 2568/42, 2569/6, 2569/43, 2570/3, 

2573/1, 2574/1, 2575/1, 2575/3, 2578/3, 2579/2, 2579/5, 2580/19, 2580/22, 2580/38, 

2580/39, 2580/54, 2580/57, 2587/3, 2588/2, 2590/1, 2590/16, 2592/2, 2592/16, 

2592/20, 2595/3, 2595/33, 2596/1, 2596/2, 2597/2, 2598/27, 2598/30, 2598/31, 

2599/1, 2599/8, 2599/19, 2599/42, 2599/44, 2599/46, 2601/11, 2601/12, 2602/21, 

2603/1, 2605/1, 2610/1, 2610/2, 3731/1, 3731/3, 3732/2, 3732/3, 3736/17, 3737/1, 

3738/26, 3738/52, 3738/56, 3738/67, 3738/70, 3738/89, 3738/90, 3738/91, 3738/97, 

3738/98, 3738/100, 3739/2, 3740/1, 3740/2, 3741/1, 3741/32, 3743/41, 3744/1, 

3-744/3, 3744/7,-3744/8, 3746/9, 3747/1, 3747/3, 3749/28, 3749/29, 3749/30, 3749/55, 

3750/65, 3750/66, 3751/2, 3751/3, 3751/7, 3751/11, .3755/25, 3755/51, 3755/98, 

3755/120, 3755/121. 3755/129, 3755/1 30, 3755/1 3 1, 3755/132, 3755/1 33, 3755/135, 

3755/138, 3755/155, 3755/156, 3755/164, 3757/12, 3757/40, 3757/41, 3757/42, 

3-757/44, 3757/45, .3757/46. 3757/47, 3757/49, 3757/50, 3.757/51, 3757/52, 3757/55, 

3759/13. 3-759/ј 5, 3759/8, 3759/95, 3759/100, 3759/102, 3770/28, 3770/95,.3770/96, 

3772/25, 3772/31, 3772/38, 3773/2, 3774/3, 3774/9, 3775/3, 3775/8, 3775/10, 3777/4, 

3777/9, 3777/10, 3777/14, 3777/15, 3780/7, 3784/7, 3788/7, 3790/3, 3792/4, 3792/22, 

3793/10, 3796/7, 3797/1, 3797/5, 3798/3, 3798/6, 3799/2, 3801/3, 3801/6, 3802/3, 

3802/6, 3802/7, 3803/2, 3804/2, 3804/5, 3805/7, 3806/7, 3808/6, 3809/6, 3814/6, 

3815/6, 3817/61, 3817/66, 3817/80, 3817/85, 3817/87, 3817/88, 3818/1, 3818/2, 

3818/5, 3819/6, 3820/1, 3821/1, 3821/4, 3840/2, 3840/4, 3840/5, 3840/6, 3840/14, 

3840/15, 3840/16, 3844/57, 3844/65, 3844/70, 3845/40, 3847/29, 3849/2, 3850/1, 

3850/2, 3850/3, 3850/4, 3851, 3879/1, 3879/2, 3879/3, 3879/4, 3879/5, 3879/6, 

3879/7, 3879/8, 3879/9, 3881/1, 3882/1, 3883/1, 3883/2, 3884/1, 3885/1, 3885/2, 

3885/4. 38g5/5,  3886/1, 3888/1, 3891/1, 3891/2, 3895/1, 3900/2, 3901/1, 3902/1, 

3902/2, 3902/3, 3903/5, 3915/2, 3917/2, 3919/1, 3919/4, 3921/1, 3921/3, 3921/20, 

3923/7, 3923/13, 3924/1, 3924/4, 3924/5, 3924/7, 3924/8, 3924/9, 3924/10, 3924/11, 

3925/5, 3925/7, 3926/1 1, 3926/1 6, 3926/24, 3926/27, 3927/1, 3930/4, 3930/5, 3930/7, 

3930/14, 3931/1, 3931/2, 3931/5, 3932/11. 3934/ І , 3935/1, 3936/9, 3936/10, 3937/11, 

3937/12. 3940/1, 3940/5, 3941/1, 3941/6, 3943/5, 3943/9, 3944/4, 3946/2, 3947, 3948. 

3949/3. 3949/6, 3950/1, 3950(2. 3951/1. 3951/2, 3952/1. 3952/5, 3952/6, 3954/29. 

3955/1, 3955/2, 3956, 3957. 3958 3959, 3961, 3962. 3963 3964/1. 3965/1. 3967/1, 
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3969/1, 3969/5, 3969/9, 3970, 3971/2, 3971/3, 3971/4, 3971/5, 3971/12, 3971/13, 
39?1/17, 3971/18, 3971/20, 3972/1, 3972/2, 3972/3, 3972/6,3974/1, 3974/4, 3974/9, 
3974/10, 3974/35, 3974/36, 3974/37, 3980/4, 3981/47, 3981/53, 3981/56, 3981/65, 
3981/66, 3981/68, 3981/69, 3981/70. 3981/72, 3981/73, 3981/74, 3981/75, 3981/80, 
3981/81, 3981/82, 3981/83, 3981/84, 3981/85, З91/86, 3981/87, 3981/88, 3981/89,. 
3981/90, 3981/91, 3981/92, 3981/93, 3981/95, 3981/96, 3981/97, 3981/98, 3981/107 
3984/1, 3991/1,3992/2, 3999/22, 4000/2, 4022/8, 4276/1, 4277/7, 4294/1, 429б  4374, 
4468 у  КО  Ветерник . У  КО  Нови  Сад  јј  делови  парцела  бр. 7836, 7837/1, 7851; 

преділколска  установа: целе  парцеле  бр. 2238/1, 2239/1, 3787/4, 3788/4 и  
делови  nарцела  бр. 2236/1, 2237/1, 2468/49, 3974/2, 3974/8 у  КО  Ветерник ; 

- основна  јлкола: целе  nарцеле  бр. 3780/4, 3782/3, 3783/4, 3784/4, 3785/4 и  
делови  парцела  бр.  2271/5, 2272/4, 2273/4, 2274/4, 2275/5, 3779/3 у  кО  Ветерник; 

- здравствена  установа: цела  парцела  6рој 2478/43 у  КО  Ветерник ; 

- разноврсне  јавне  слу)кбе: целе  ларцеле  бр. 2286/1, 2287/1, 3952/3, 3952/4, 

3966/2, 3966/3, 3967/2, 3967/5, 3969/2, 3969/6, 3969/7, 3971/14 и  делови  парцела  
бр. 2285/1, 3952/2, 3952/5, 3971/2, 3971/13, 3972/2, 3972/6, 3974/2, 3974/8 у  КО  
Ветерник ; 

уређенајавна  површина: део  парцеле  број  2478/1 1 
спорт  и  рекреација : цела  парцела  број  3960 и  делови  парцела  бр. 3955/1, 

955/2, 3956, 3957. 3958, 3959, 3961, 3962 3963, 3964/1 у  КО  Ветерні- к; 

- спортски  ценгар : целе  парцеле  бр; 2207/1, 2208/1, 2209/1 и  део  парцеле  
број  2210/2 у  Ко  Ветернпк; 

зелеие  поврЈпине : цела  парцела  број  3732/16 и  делови  парцела  бр. 3883/1, 
3883/2, 3884/1 у  КО  Ветерник ; 

заLuтитно  зеленило : цела  парцела  број  2478/39. и  делови  парцела  бр.. 
2468/1, 2479/1, 2487/1 у  КО  Ветерник ; 

- мерно-регулациона  станица : цела  парцела  број  2468/50 у  КО  Ветерник; 

- трансформаторске  станице : целе  парцеле  2236/4, 2278/13, 2284/14. 2533/6, 

2598/40, 3741/67, 3751/28, 3789/35, 3918/5, 3979/3, 3979/4 и  делови  парцела  бр. 

2468/40,2563/4, 3742/25, 3755/64, 3770/19, 3779/3, 3818/1, 3818/5, 3895/2, 3930/5, 
3933/7, 3937/4, 3952/2, 3952/5, 397.1/5, 3974/2, 3974/3, 3991/1, 4321 у  КО  
Ветерник . 

- трансформаторске  станице: целе  парцеле  2236/4, 2278/13, 2284/14, 2533/6, 

2598/40, 3741/67. 3751/28. 3789/35, 3918/5, 3979/3, 3979/4 и  делови  парцела  бр. 
2468/4(), 2563/4 3742/25. 3755/64, 3770/19, 3779/3, 3818/1, 3818/5, 3895/2, 3930/5, 
3933/7, 3937/4, 3952/2, 3952/5, 3971/5, 3974/2, 3974/3, 3991/1, 4321 у  КО  
Ветерник . . . 

У  случају  неусаглашености  броіева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  број  3 , План  регулације  површина  јавне  намене , важи  графички  
прика.з. Планиране  регулационе  линије  дате  су  у  односу  на  осовине  саобраћајница  или  
у  односу  на  границс  парцела . Осовине  саобраћајница  дефинисане  су  координатама  
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осовинских  тачака  чији  је  сгіисак  дат  на  графичком  приказу . Постојећи  објекти  који  
својим  габаритом  улазе  у  регујіацију  улице  (планирану  или  постојећу ) до  ,5іл  
задржавају  се  уколико  су  удалени  од  коловоза  максимално  2,0 тл  и  не  угрожавају  
друге  јавне  функције , а  да  при  томе  минимална  ширина  регулације  буде  8,0 м. 

Постојећи  помоћни  објекти  који  својим  габаритом  улазс  у  регулацију  улице  (планирану  
или  постојећу) до  0,5 м  задржавају  се  уколико  су  удалени  од  коловоза  не  више  од  2,0 

м  и  не  угрожавају  друге  јавне  функције, а  да  при  томе  минимална  ширина  регулације  
буде  8,0 м. 

3.6. План  нивелације  

Простор  који  се  обухвата  планом  детањне  регулације  налази  се  на  надморској  
висини  од  77.50 іrі  до  78.50 м. Најнижи  терен  је  на  југоисточном , а  највиши  на  
југозападном  делу  подручја. Нивелете  изграђених  саобраћајница  се  задржавају , а  нове  
улице  се  прилагођавају  терену  према  графичком  приказу  ,,План  намене  површина  са  
планом  саобраћаја , регулације  и  нивелације  у  Р  1:2500. Нагиби  улица  су  минимални  и  
износе  углавном  испод  %. У  оквиру  датог  нивелационог  решења  дозвоњена  су  
одступања, кахо  би  сс  нивелационо  решење  прилагодило  тіостојећем  стању  уз  
поштовање  основне  концепције  плана, што  подразумева  да 

 су  могућа  одступања  од  
датих  нивелета. 

Плаиом  нив-елације  дати  су  следећи  елементи : 

кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 

интерполоване  коте, 

наг-иб  вивслете. 

3.7. Трасе, кориДори  и  капацитети  инфраструкре  

Посебна  пDавила  за  опремање  Јіростора  инфраструктуром   
Приликом  израде  техничке  документације  за  линијске  инфраструктурне  објекте  

(саобраћајне  површине) и  комуналну  инфраструктуру  могућа  су  мања  одступања  од  
планираног  решења  датог  у  графичким  приказима  и  карактеристичним  попречним  
профилима  улица, уколико  орган  надлежан  за  управњање  јавним  повргпинама  или  
ималац  јавног  овлашћења  то  захтева, а  за  то  постоје  оправдаии  разлози  (очување  
постојећег  квалитетног  растиња, подземне  и  надземне  инфраструктуре , ако  на  
гіланираној  траси  већ  постоје  изграђене  инсталације  или  објекат  који  се  планом  не  
задржава  и  сл.). 

Наведене  интервенције  могуће  су  искњучиво  у  оквиру  постојеhих  u nnaііupauux 
јавних  површина . 

Сва  одступања  од  планског  реuзења  морају  бити  у  складу  са  прописима  који  
регулишу  предметну  област . 

Не  условњава  се  формирање  гіотпуне  грађевинске  парцеле  за  регулацију  улица  
ради  реализација  појединачних  садр)каја  унутар  Профијіа . Могућа  је  фазна  реализација . 
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3.7.1. Сао6раћајіа  инфраструктура  

Простор  обухваћен  планом  ослања  се  на  северу  на  деоницу  државног  пута  ІБ 12 
Суботина  - Сомбор  - Оджаци  Бачка  Палалка  Нови  Сад  - .Зрењанин  - Житцпіт,е  - 
Нова  Црња  државна  граница  са  Румупијом  (гранични  прелаз  Српска  Црња) (у  дањем  
тксту: државни  nvT). Та  деоница  државног  пута  дужине  је  око  0,562 km. Ha истоку  се  
ослања  на  уличну  мрежу - Телепа, на  западу  на  Ветерничку  .улицу  и  на  југу  -на  
саобраћајницу  која  иде  круном  примарног  одбрамбеног  насипа. Саобраћајна  мрежа  која  
се  планира  условена  је  ограничавајућим  фахторима  које  намеће  постојеће  стање, а  
које  карактерише  стнхијска  изградња  сtамбених- објеката, парцелација  која  има  за  
последицу  дефинисање  пристуиних  путева  недовол>них  мирина  (од  3 до  10 м), као  и  
потребом  за  уклапањем  планиране  мреже  у  мрежу  Телепа  и  постојећег  насења  Адице. 

- Значај  државног  пута  ДПІ2 је  условио  планирање  одговарајућег , ограииченог  
броја  раскрсница  са  уличном  мрежом, тако  да  улице  које  остварују  контакт  са  ДПІ2 
nредставЈБају  и  главке  уводно-изводне  правце  Адица  у  односу  на  државни  пут_. У  
складу  са  просторним  могућностима  дефинисана  је  режијска  трака  са  паркинзима  дуж  
овог  правца. 

Коловоз  дуж  примарног  одбрамбеног  насипа  (улица  Подунавска) уз  дунав  (који  
је  ван  обухвата  плана) повезује  планиране  саобраhајнице  јжног  дела  .простора  и  има. 
значајну  улогу  у  повезивању  са  гра. ом  преко  улице  Хероа  Гіивкија  и  планираног  
приобалног  булевара, а  такође  и  са  обалом  дуна.ва. дуж  ножице  насипа, а  у  складу  са  
просторним  мо.гућностима  и  условима  ЈВп  ,,Воде  Војводине , дефинисак  је  КОЛОВОЗ  
који  обезбсђује  приступ  објектима  нелосредно  уз  насип . 

дуж  главних  саобраhајних  праваца  планира  се  изградња  бициклистичких  стаза, 
као  и  дуж  рекреативних  праваца  које  представњају  примарни  и  секундарни  насип  и  
канали  са  заштитним  појасевима , а  поготово  дуж  Шумске  улице  која  се  намењује  
заштитном  зеленилу . 

На  гјростору  Адица, на  основу  овог  плана, оставња  се  могућност  изградње  
интерних  и  јавних  бензинских  станица  на  локацијама  за  које  се  утврди  да  испуњавају  
просторне, саобраћајне , противпожарне  и  друге  услове  и  да  не  угрожавају  окружење. 

У  случају  изградње , станица  за  снабдевање  горивом  планира  се  са  ужим  
садржајем . а  најмања  удајњеност  прилаза  .станице  за  снабдевање  горивом  од  суседне  
раскрсницеје  30 гп . . 

Јавни  превоз  
іІopen могућиосі  одвијања  аутомобилског . у  неким  улицама  створени  су  

услови  и  за  одвијање  аутобуског  (јавног) саобраћаја , а  који  повезују  постојеће  насење  
Адицс  са  градом  (линија  број  б). Планира  се  олвијање  приградског  аутобуског  
саобраћајних  Линија  за  Ветерник. Футог  и  Бегеч  по  постојећим  трасама  (дуж  
Hовосадског  п-ута). Коначно  дефинисање  линнја  јавног  градског  саобраћаја  зависиће  од  
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карактеристика  и  положаја  саобраћајница  свуда  где  То  ПОСТОНИ  и  саобраћајни  услови  
дозво.њавају  иако  оне  ниСу  уцртане  у  графичком  приказу  број  3. 

Бициклистички  и  пешачки  саобраћај  
Обухвајтlени  простор  као  равничарско  насење  има  взузетне  услове  за  развој  

бициклистичког  саобраћаја . Иако  није  конкурентан  аутомобилском  и  јавном  
саобраћају, предвиђа  се  реализација  започетих , и  изградња  нових  бициклистичких  
стаза. Највећим  делом  uротежу  се  ван  коловоза, изузев  на  деловима  мреже  где  за  то  не  
постоје  просторне  могућности . Бициклистичке  стазе  су  планиране  дуж  улица  Марије  
Бурсаћ, Ветерничке , Цетињске, десанке  Максимовић , Симе  Шолаје, Черевићке, и  
свуда  где  то  іiросторне  могућности  дозвоњавају . 

Афирмација  бициклистичког  саобраћаја  треба  да  буде  у  што  ширем  обиму, како  
бu се  овај  вид  превоза  више  поnуларизовао . Планом  се  оставња  могућност  изградње  
тротоара  и  бициклистичких  стаза  иако  ове  саобраћајне  поврінине  нису  уцртане  у  
графичком  приказу  број  3 или  у  карактеристичном  попречном  профилу. Услов  за  
реализацију  је  да  су  исnуњени  сви  саобраћајни  услови  са  становишта  законске  
регулативе  и  махсимално  задржавање  и  заштита  постојећег  квалитетног  дрвећа. 

У  свим  улицама, где  год  је  то  могуће, планиране  су  обостране  пешачке  стазе. 

Mupvіyhu саобраћај  
Решавање  паркирања  се  плаиира  у  оквиру  индивидуалі -шх  парцела. Уз  централне  

у zи  друге  садржаје  плаиирају  се  одговарајући  капацитети  паркинга . Уз  државни  пут  
ДПІ2, тј . уз  плаиирану  режијску  траку  планирани  су  паркинзи  који  су  у  функцији  
пословних  садржаја  уз  овај  правац. дуж  саобраћајних  праваца  где  се  планирају  
централни  и  пословни  садржаји , као  и  објекти  јавних  служби , планира  се  изградња  
паркинга  у  оквиру  уличног  профила  и  ј{а  појединачним  парцелама, у  складу  са  
просторним  могућностима , потребама  и  нормативима  за  поједине  делатности  датим  у  
Генералном  плану . 

Нове  саобраћајнице  су  дефинисане  осовинским  тачкама  и  свим  осталим  
техничким  елементима  који  дефинишу  саобраћајне  објекте  у  простору , какоје  то  дато  у  
графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  
нивелаіхије  у  Р  1 : 2500, а  самим  тим  и  услови  и  начини  за  прикњучење  нових  објеката  
на  постојећу  и  планирану  мрежу  саобраћајница . 

3.7.2. Воана  инфраструктура  

Снабдевањс  ИОДОNІ   

Снаблевање  водом , подручја  Адица, планира  се  преко  постојеће  водоводне  
мреже  са  планираним  проширењем  и  реконстрУкцијом  дотрајалих  деоница, а  у  оквиру  
водоводног  система  Града  Новог  Сада. 



Примарна  водоводна  мрежа  изграђеваје  дуж  Футошког  пута, профилима  ®250 и  
®400пім. Улицом  Јћубице  Раваси , профилом  ®400мм  и  ®l5Омпі  и  Улицом  Бранка  
Ћопића, профилима  ®300мм  п  ®i 5Омм. 

Секундарна  водоводна  мрежа  изграђсна  је  делимично , везана  је  на  постојећу  
примарну  водоводну  мрежу  и  nрофилаје  од  ®80 до  ®lООмм. 

Планира  се  дал-а  изградња  примарне  водоводне  Мреже, профила  ®400 и  
®3ООмм, дуж  улица  Еранка  Ћопића, Ветерничком  и  даје  према  Ветернику . 

На  nримарну  водоводну  мрежу, повезаће  се  плаnирана  секундарна  водоводна  
мрежа, профила  од  ® 100 до  ® 1 50мм, чија  реализација  се  предвиђа  у  свиМ  
новопланираним  улицама, као  и  у  постојећим , где  је  данас  нема. 

ГЈланом  се  омогућава  реконструкција  постојећих  деоница  примарног  и  
с.екундарног  водовода  које  су  дотрајале  или  неодговарајућег  су  профила, као  и  њихово  
измештање, гірема  планираном  размеілтају, у  профилу  улице! 

вођење  отпадних  и  атмосферских  вода  
Одвођење  опіадних  и  атмосферских  вода  подручја  Адица, планира  се  да  буде  

сепаратно . . 

Планирана  каЈ-Іализациона  мрежа  отпадних  - вода, биће  подењена. генсрЈІНо , у  
два  слива, северни  и  јужни  канализациони  слив. а  у  односу  на  Улицу  Бранка  Ћопића  
која  представла  вододелницу . . - 

повезивање  канализационнх  сливова, ппани.ра  се  преко  канализационих  п.рпиих- - 
станица. -

-
. 

Северни  - канализациони  слв  ориеигисаће  отпадне  воде  Проко  плапираие  
примарве  каиализације , профила  ®ЗОО  мм, Тјија  реализација  се  предвиђа  у  Улици  
Марије  Бурсаћ. . - . 

Планирана  ,,Северна  црпна  станица , реализоваће  се  у  оквиру  регулацијс  Улице  
Жичке. Положај  планиране  цргiне  станице  дефинисаи  је  оријентадионо . Преко  ове  
црпне  станице  отпадна  вода  ће  се, канализационом  мрежом  у  улицама  Грачаничкој  и  
десанке  Максимовић , оријентисати  према  постојећој  примарној  канализацији  профила  
®400 мм  у  Улици  Јhубице  Раваси . 

Јужни  канализациони  слив  оријентише  отпа,цне  воде  преко  постојеће  
канализационе  мреже, профила  ®300 мм, којаје  реализована  улицама  Ибарском , Симе  
Шолаје, Симе  Милутиновића  Сарајлије , Славујеом  и  Томе  Росандића . 

Постојећа  ,.Јужна  црпна  станица  је  реализована  и  преко  ове  црпне  станице  
отпадна  вода  се  преко  канализационе  мреже  у  Улици  десанке  Максимовић , оријентише  
према  постојећој  примарној  канапизацији  профила  ®400 мм  у  Улици  ЈБубице  Раваси . 

Постојећа ..Гііавна  црпна  станица. реализована  је  у  оквиру  регулације  Улице  
ЈБубице  Раваси  и  преко  ове  црпне  станице  отпадна  вода  се  оријентише  према  
постојећем  каі-іализационом  систему  Телепа. 

Омогућава  се  реализација  мањих  црпних  станица  отпадних  вода  у  регулацији  
ynuue. Hланиране  црпне  станице  биће  реализоване  у  целости  као  подзе.мни  објекти  и  
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nовезиваће  мања  канализациона  сливна  подручја  у  једну  целину. Реализација  црпних  
станица  условњена  је  гiросторним  ограничењима  и  условима  Јкп  ,,Водовод  и  
канализација . 

Планирана  секундарна  канализациона  мрежа  изградиће  се  у  свим  постојећим  н  
планираним  улицама, биће  профила  250 и  300 мм  и  оријеілисаће  се  на  планиране  
примарне  правце. 

до  изградње  планиране  канализационе  мреже, отпадне  воде  ће  се  решавати  
nреко  водонепропусних  септичких  јама  на  парцелама  корисника. Посебно  се  инсистира  
на  водонепропусности  јама, да  не  би  допіло  до  загађења  подземних  слојева. Септичке  
јаме  треба  поставити  минимално  3,0 тп  од  границе  суседних  парцела. 

Планом  се  омогућава  реконструкција  постојећих  деоница  примарне  и  
секундарне  каuализације  које  су  дотрајапе  или  неодговарајућег  капацитета, као  и  
њихово  измештање , према  планираном  размештају , у  профилу  улице. 

Омогућава  се  реконструкција , замена  хидромашинске  опреме  и  радова  на  
унапређењу  рада  постојећих  дрпних  станица  отпадних  вода. 

Планом  се  предвиђа  потпуно  зацевњење  отворених  уличних  канала, као  и  канала  
у  оквиру  мелиорационог  слива  ,,Телеп , односно, каиала  Т-801, Т-802 и  Т-803, као  и  
делимично  измештање  постојећих  мелиорационих  канала  у  регулацију  постојећих , 

односно, планираних  улица. 
Зацевјbењем  отворених  уличних  канала  и  канала  у  оквиру  мелиорационог  слива  

,,Тслеп , отворени  каналски  сисгем  трансформисаће  се  у  загворени  каиалнзациони  
систем  за  одвођење , искјњучиво , атмосферских  вода. 

до  потпуног  преласк  у  затворени  канализациони  систем  за  одвођење  
апосферских  вода, уз  отворене  мелиорационе  каuале, планира  се  обострани  
континуалани  загптитни  rі ojac јлирине  5,0 м, мерено  од  постојеће  ивице  канала, 
односно, од  осовине  цеви  на  деоницама  где  је  исти  зацевњен . 

Режим  заштите, који  подразумева  забрану  градње  објеката, ограда, садње  
дрвећа  и  сл. спроводи  се  на  земњиппу  осталих  намена, односно, ван  регулације  улице. 

Заштитни  појас  дефинише  се  у  цињу  заштите , ревизије  и  одржавања  
мелиорационе  каналске  (канализационе ) мреже . 

У  отворену  уличну  каналску  мрежу, односно, отворену  мелиорациону  мрежу, не  
смеју  се  упуіптати  атмосферске  воде  које  не  одговарају  минимално  11 класи  квалитета  
воде  водотока. 

Одбрана  оД  поплава   
Одбрана  од  поплава  подручја  обухваћеног  планом  врши  се  дуж  јужне  границе  

подручја  Адица, где  је  реализован  примарни  одбрамбени  насип , односно, прва  
одбрамбена  линија. 

Постојећи  насип  реаЈІизован  је  као  стална  одбрана  од  високих  вода  дуnава, 
вероватноће  појавеједном  у  сто  година  (1% ВВ  дунава). 
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Планирана  одбрана  од  високих  вода  дунава  предвиђа  надвишење  постојеће  
одбране, сталном  или  мобилном  одбравом , до  коначне  одбране  од  високих  водостаја  
дунава, вероватноће  појавеједном  у  хиладу  година  (О.1% ВВ  дунава). 

Гlланира  се  заштитни  појас  насипа  прве  одбрамбене  липије, џжрине  50 м, 

мерево  оД  постојеће  брањене  вожице  насипа. 

Режим  коришћеа  и  могућег  уређења  затнтитног  појаса  уз  примарни  насип  је  
еледећи : 

-
у  заштнтном  појасу  насипа, у  минималном  појасу  ширине  20м  од  

садашње  ножице  насипа, планира  се  насипање  постојећег  терена  у  слоју  1,0-

1,5м; 

- у  појасу  ширине  lOnі  од  садашње  ножице  насипа, односно  појасу  
nіupune 15м  од  формиране  ножице. након  изврнтеног  насипања  заштитног  
појаса, мора  се  оставити  слободан  нростор  за  радно  инспекциону  стазу  за  возила  
и  механизацију  службе  одбране  од  поллаве  и  спровођење  одбраве  од  поплаве . У  
овом  појасу  није  дозвоњена  градња  ни  подземних  ни  надземних  објеката, 

поставњање  ограда, садња  растиња  - )кбуња  И  дрвећа; 

у  појасу  на  удагњености  од  lОм  до  20м  од  садапне  ножице  насипа  
одлосно  појасу  на  удасиости  од  15м  до  25м  од  фор. іирне  ножц  након  
изврпіеног  насипања  зашигног  појаса; планирају  се  саобраћајнице , паркивг  
пр()стори  слични  објекти  нискоградње , може  се  садити  ниско  раілг- е  - исбуње, 

али  није  дозвотhена  изградња  надземвих  објеката, ограда  и  сл . У. последњих  5гп  
овог  појаса , односно  ва  удал.ености  од  2опі  ло  •2 м  од  (I.ормираис. ожіце  катоп  
извргпеног  насипања  заuпитног  појаса, планира  с  лоставл)ање  цејuуаода, 

каблова  и  друге  подземпе  инфраструктуре  само  Уз  услов  даи  г: аЈнс  бчу  
извееве  у  оквиру  насутог  терена; 
- у  појасу  на  удал.ености  од  20м  до  3Опі  оД  сдаівње  ножнце  •насипа  
планирају  се  приступи  парцели , паркинг  простор  и  слични  објекти  нискоградње , 

може  се  садити  ниско  растиње-жбуње, али  није  дозвоњена  изградња  надземних  
објската, ограда  и  сл; 

у  појасу  на  удал.ености  од  3Ом  до  50м  од  садашње  ножице  насипа  може  
се  планирати  изградња, адаптација , доградња  и  реконструкција  плитко  
фундираних  објекага  (дубина  фундирања  не  сме  бити  већа  од  lм  од  постојеће  
коте  терена). Није  дозвоњено  планирање  изградње  сутерена  и  подрума. 

3аштитни  појас, уз  прву  линију, планира  се  као  континуални  појас  у  којем  ва)ке  
ііanpcn дефинисани  услови . 

подзеNтне  водс  

Меродавни  нивои  подземних  вода  на  Адицама  су: 

максимални  ниво  подземних  вода  од  77.50 до  78,50 п  нв., 

минимални  ниво  подземних  вода  од  73,50 до  74,50 гп  н.в. 
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Правац  пада  воДног  огледала  просечног  нивоа  подземних  вода  је  северозапад-

југоисток  са  смером  пада  премајугоистоку . 

3.7.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричпом  енергијом   
Ово  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  

електроенергетског  система. Основни  објекти  за  снабдевање  су  трансформаторска  
стаиица  (ТС) 110/20 kV ,,Нови  Сад  7 и  делимично  (ТС) 110/20 kV ,,Нови  Сад  5 које  се  
налазе  изван  обухвата  плаuа. Од  ове  ТС  ће  полазити  20 kV мрежа  до  ТС  20/0,4 kV, a од  
оВих  ТС  ће  јјолазнти  мрежа  јавног  осветњења  и  нисконапонска  0,4 kV мрежа  до  
објеката, чиме  ће  се  обезбедити  квалитетно  и  поуздано  снабдевање  електричном  
енергијом  свих  потроіпача  на  подручју . 

Већи  део  подручја  у  стамбеним  зонамаје  покривен  електроенергетском  мрежом , 

а  планираиа  изградња  на  новим  просторима  имплицираће  потребу  за  додатним  
капацитетима . За  снабдевање  електричиом  енергијом  плаииралих  садржаја  изградиће  
се  одређсн  број  нових  ТС, у  зависности  од  потреба. Осим  планираних  ТС  које  су  
приказапе  у  графичком  приказу  ,,План  енергетс l(е  инфраструктуре  и  електронских  
ком.уникација . нове  ТС  сс  могу  трідити  као  слободностојећи  објекти  на  парцелама  
свих  намена. у  складу  са  важећом  законском  и  техиичком  регулативом . Не  плаиира  се  
изграца -.иових  ТС  на  угловима  парцела  које  се  налазе  уз  раскрснице  саобраhајјјица, 

осим  у  изузеТним  случајевима  (ако  је  парцела  за  ТС  већ  формирана  или  ако  ие  nостоје  
другс  просторно-техничке  могућности ). За  гіотребе  планираног  спортског  пентра  ће  се  
изградити  потребан  број  ТС  у  складу  са  захтеваним  каг1ацитетиМа  и  условима  
надлежјјог  дистрибутера . ј-Іа  простору  планираног  пословања  са  становањем  уз  
Новосадски  пут  је  потребно  изградити  три  нове  ТС.. Тачне  локације  оВих  ТС  ће  се  
одредити  у  дајвој  пројектно -техничкој  документацији . Нове  ТС  се  могу  градити  и  у  
оквиру  објеката, у  приземњу  објекта. Када  је  уградња  ТС  планирана  у  оквиру  стамбене  
зграде, просторију  за  смештај  ТС  потребnо  је  на  одговарајући  начин  изоловати  од  буке  
и  јонизујућих  зрачења, у  складу  са  прописима! Стамбене  јlросторије  стала  не  могу  се  
гранмтјити  са  просторијом  у  којој  је  смештена  трансформаторска  станица. Свим  
трансформаторским  станицама  потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  ширине  
минимално  Зм  (и  висине  минимално  З,5м, у  случају  постојања  пасажа) ради  
обезбеђења  интсрвенције  у  случају  ремонта  и  хаварије! Све  ТС  ће  се  повезати  на  
постојећу  и  нову  20 kV мрежу . Такође  је  потребно  обезбедити  службеност  пролаза  
каблова  до  трансформаторских  станица  кроз  пасаже  и  парцеле  на  осталом  
грађевинском  земњипту . Постојећу  надземну  средњенапонску  мрежу  је  потребно  
демонтирати , изградити  подземно  и  прилагодити  за  рад  на  20 kV нивоу. Нисконапонску  
надземну  мрежу  је  такође  іотребно  изградити  подземно  где  технички  услови  то  
дозво.њавајУ. а  где  то  није  технички  изводњиво  можс  се  залржати  и  градити  надземна  
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мрежа. На  просторима  планиране  изградње  могућа  је  изградња  нове  или  
реконструкција  постојеће  инсталације  јавног  осветења . 

Преко  подручја  прелази  1 0 kV далековод  (бр.  127/1 ТС  І-Іови  Сад  1- ТС  ,,Нови  
Сад  З ) са  својим  заштитним  коридором , који  је  у  власништву  ,,Електромрежа  Србије  
А.д. 

Према  условима  ,,Електромрежа  Србије  л.д. планира  се  следеће : 

- након  изградње  планираног  1 1 0 kV кабловског  вода  који  ће  повезати  ТС  
,,Нови  Сад  7 са  ТС  1 10/20 kV ,,Нови  Сад  5, а  према  Плалу  развоја  гіреносног  
система  за  период  од  2019. године  до  2028. године  могуће  је  укинути  директну  
везу  између  ТС  ,,Нови  Сад  3 и  ТС  ,,Нови  Сад  1, преко  далековода  110kV бр. 
127/1. Када  се  далековод  демонтира, цростор  испод  њега  и  у  постојећем  
заштитном  коридору  ће  се  привести  плалираној  намени ; 

према  прелиминарним  разматрањима , јужни  сегмент  далековода  1 1 0kV 

бр. 127/1 ,,ТС  Нови  Сад  1 - ,,ТС  Нови  Сад  3 би  био  уведен  у  ,,ТС  Нови  Сад 7, 

чиме  би  се  остварила  двострука  веза  између  ТС  ,,Нови  Сад  1 и  ТС  ,,Нови  Сад  
7  те  ііобоЈbшаЈіd сиіурноет  напајања  потрошача  у  овом  рбгнону; 

северна  страна  далековода  110kV бр.  127/1 ,,ТС  Нови  Сад  -. ТС  Нови  
Сад  3 би, према  сагледавањима , била  уведена  у  будућу  ТС  ,,Нови  Сад  8, 

лоцирану  на  Булевару  Европе  у  Новом  Саду, а  са  иницијалним  начином  
повезивања  по  лрннципу  улаз-излаз  на  далековод  ТС  ,Нови  Сад  3 

 - ТС  ,,Нови  

У  случају  градње  испод  или  у  близиии  далековсда  потребна  је  сагласност  
,Електромрежа  Србије д  , при  чему  ва).ке  сј tедеТін  услоіи  

сагласност  се  даје  на  елаборат  који  иіпестигор  планираиих  о(5јеката  треба  
да  обезбеди , а  који  израђује  овлаиіћена  пројектна  организација ; 

садржај  елабората  і  мере  које  се  прописују  приликом  пројектовања  и  пре  

и  за  време  извођења  радова  прописује  власник  инсталације , а  ва  основу  важећих  
закона, правилника  и  техничких  прописа . 

Претходно  наведени  услови  важе  приликом  израде: 

- елабората  о  могућностима  градње  планираних  објеката  у  заштитном  
појасу  далековода . Заштитни  појас  далековода  износи  25 м  са  обе  страле  
далековода  напонског  нивоа  1 10 КУ  од  крајњег  фазног  проводника; 

- елабората  утицаја  далековода  на  потенцијално  планиране  објекте  од  

електропроводног  материјала . Овај  утицај  на  цевоводе , у  зависностн  од  
иасењености  подручја.  потребно  је  анализирати  на  максималној  удајености  до  

1000 м  од  осе  далековода ; 
- елабората  утицаја  далековода  на  телекомуникационе  водове  (Не  треба  ако  

су  у  пиtању  оптнчки  каблови). Овај  угицај , у  зависности  од  специфичне  

отпорности  тла  и  насеености  подручја, потребно  је  анализирати  на  
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максималној  удањеиости  до  3000 м  од  осе  далековода  у  случају  градње  
телекомуникационих  водова. 

Преко  подручја  прелази  и  далековод  35 kV. Овај  далекрвод  је  могуће  
демонтирати  и  изградити  подземно  у  постојећим  и  плавираним  регулацијама  улица, уз  
сагласност  и  услове  надлежног  електродистрибутивног  предузећа . док  је  далековод  у  
функцији  морају  се  поштовати  услови  затптите, односно  у  заштитном  коридору  овог  
далековода  који  износи  укупно  30 м  није  дозвоњена  изградња  објеката  осим  уз  услове  
и  сагласност  надлежног  електродистрибутивног  предузећа. 

У  постојећим  коридорима  далековода  се  могу  изводити  санације, адаптације  и  
реконструкције  због  потреба  интервенција  или  ревитализације  система, 

Све  електроенергетске  објекте  и  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  
планирапих  објеката  или  инфраструктуре  је  потребно  изместитиуз  прибаввање  услова  
од  ЕГІС  ,,дистрибуција , огранах  Електродистрибуција  Нови  Сад. 

У  попречним  профилима  свих  улица  планирани  су  независни  коридори  за  
пролаз  електроенергетских  каблова. 

Снабдевање  топлотном  енергијом   
Ово  псдручје  ће  се  снабдевати  топлотlІом  енергијом  из  градског  гасификадионог  

система . 
Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  обезбеђивати  са  заладног  крака •  

градске  гасне  мреже  средњег  притиска  који  полази  од  Главне  мерно-регулационе  гасне  
станице  (ГМРС) ,,Нови  Сад  Ј  уз  магистрални  пуг  М-7, па  све  до  мерно-регулационе  

• гасне  станнце  (МРС  МРС  ,,Адице . Из  ове  МРС  ће  полазити  дистрибутивна  мрежа  
пригиска  до  4 bar ca koje he ce снабдевати  и  плаnирани  садржаји  изградњом  прикњучка  
од  постојеће , односlІо  планиране  мреже  до  мерно-регулационих  сетова  и  котларница  у  
објектима. У  случају  потребе  за  већим  количинама  топлотие  енергије , могуће  је  
изградити  доводни  гасовод  притиска  до  1 6 bar u сопствену  мерно-регулациону  станицу  
на  парцели  корисника. Постојећу  мрежу  притиска  до  16 bar koja пролази  преко  осталог  
грађевивског  земјЂипјта  (дуж  улице  Бранка  Ћопића  до  МРС  ,,Адице ) је  потребно  
изместити  у  постојеће  и  планиране  регулације  улица. 

Оставња  се  могућност  іЈословним  комплексима  да  се  снабдевају  из  локалних  
топлотних  извора, уз  употребу  енергената  који  не  утичу  штетно  на  животну  средину. 

Обновњиви  извори  енергије   
На  овом  подручју  постоји  могућност  коримћења  обновњивих  извора  енергије . 

Соларна  енергија  

fІасивни  соларни  системи  - дозвоњава  се  доградња  стакленика , чија  се  
поврпЈина  і-іe рачуна  код  индекса  изграђености  и  индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  
побоњпава  енергетска  ефикасност  објекта  Код  објекта  свих  намена  на  фасадама  
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одговарајуће  оријентације  поред  стакленика  дозвоњава  се  примена  осталих  пасивних  
система-ваздушних  колектора , Тромб-Мипјеловог  зида  и  сл. 

Активни  соларни  системи  - соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  
омерцијалну  употребу  Могу  се  поставњати  под  следећим  условима : 

- објекти  породичног  становања  - на  кровним  површинама  и  фасадама  
главног, помоћвог, економског  објекта  и  сл. дозвоњава  се  поставњање  соларних  
система  
- површине  јавне  намене  -- на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  
потребе  видсо-надзора, за  осветњење  рекламних  паноа  и  билборда, за  
саобраћајпе  знакове  и  сигнапизацију  дозвоњава  се  поставњање  фотонапонскнх  
панела. 

Епергија  биомасе  

Енергија  биомасе  може  се  искориститн  за  снабдевање  топлотном  енергијом  
објеката  коришћењем  брикета, пелета  и  других  пронзвода  од  биомасе  као  енергената  у  
локалним  топлотним  изворима. 

(Хидро) Геотермална  енергија  

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставњати  у  сврху  загревања  или  
хлађења  објеката . Ако  се  поставњају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде. оне  могу  
бити  искњучиво  на  парцели  инвсститора . У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  
лица) потребно  јс  прибавити  сагласност  надлежног  оргаиа . 

Производња  електричне , односло  толлотнс  енергнје  за  соііствсне  потребе  
коришћсњем  обновњивих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  корнпіћења  
енергије . 

3.7.4. Мере  енергетске  ефикасности  изградње  

Ради  повећања  енергетске  ефикасности , приликом  пројектовања , изградње  и  
касније  експлоатације  објеката, као  и  приликом  опремања  енергетском  
инфраструктуром , потребно  је  прuменити  следеће  мере: 

приликом  пројектовања  водити  рачуна  о  облику, положају  и  повоњној  
оријентацији  објеката, као  и  о  утицају  ветра  на  локацији ; 
- користитu класичне  и  савремене  термоизолационе  материјале  приликом  
изградње  објеката  (полистиренн , минералне  вуне, полuуретани , комбиновани  
магеријали , дрво, трска  и  др.); 

-
у  инсталацијама  осветњења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  

декоративне  расвете  употребњавати  енергетски  ефикасиа  расветна  тела . 

користити  пасивне  соларне  системе  (стакленици . масивни  зидови , тро v1б-

мипЈе.лов  зид. термосифонски  колектор  итд.); 

поставњати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе ) 
1(ао  фасадие  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозвоњавају ; 
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- размотрити  могућност  поставњања  кроВних  вртова  и  зелених  фасада, као  
и  коришћење  атмосферских  и  отпадних  вода; 

код  постојећих  и  нових  објеката  размотрити  могућност  уградње  
аутоматског  система  за  регулисање  потрошње  свих  енергетских  уређаја  у  
објекту; 
- поставњати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  на  јавним  и  осталим  
површинама  прсдвиђеним  за  паркирање  возила. 

Објекти  високоградње  морају  бити  пројектовани , изграђени , коришћени  и  
одржавани  на  начин  којим  се  обезбеђују  прописана  енергетска  својства. Ова  својства  се  
утврђују  издавањем  сертификата  о  енергетским  својствима  који  чини  саставни  део  
техничке  документације  која  се  прилаже  уз  захтев  за  издавање  употребне  дозволе. 

За  све  јавне  објекте  постоји  обавеза  да  спроводе  програм  енергетске  
ефикасности  који  доноси  јединица  локалне  самоуправе , а  који  нарочито  садржи  
планирани  цињ  уштеда  енергије, преглед  и  процену  годишњих  енергетских  потреба, 

план  енергетске  санације  и  одржавања  јавних  објеката, као  и  плалове  унапређења  
система  комуналних  услуга  (дањинско  грејање  и  хлађење, водовод, јавна  расвета, 

управњање  отпадом, јавни  траиспорт  идр.) 
Инвеститори  изградње  објската  су  дукни  да  грејну  инсталацију  сваког  објекта  

предвиђеног  за  прикњучење  ва  неки  од  система  снабдевања  топлотном  енергијом  
опреме  уређајима  -за  регулацију  и/илн  мерење  предате  топлотне  снергије . 

3.7.5. Електронске  комуникације  

Ово  подручје  ће  битк  ісомгілетно  прикњучено  на  системе  електронских  
комуникација . - 

Hланира  се  осавремењавање  -гелекомуннхациових  чворишта  -у- цињу  пружања  
Нових  ссрвиса  корисницима . Планира  се  и  дање  поставњање  мултисервисних  
платформи  и  друге  огјреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. 
Улични  кабинети  се  могу  поставњати  на  осталом  земњиілту , као  и  најавној  површини , 

у  регулацијама  ностојећих  и  планираних  саобраћајница, на  местима  где  постоје  
iiросторне  и  техничке  могућности . Уколико  се  поставњају  на  јавној  површини , 

потребно  је  да  буду  на  постојећим  или  планираuим  трасама  водова . електронских  
комуникација . Удањеност  ових  уређаја  од  укрппања  путева  треба  да  износи  минимално  
20м  од  осовине. Укопико  се  кабинети  поставњају  на  осталом  грађевинском  земњиніту, 
потребно  им  је  обезбедити  колски  приступ  ширине  минимално  3м. Планира  се  и  
изградња  приводних  каблова  u Wі -Fі  приступних  тачака, као  и  поставњање  система  за  
видео-надзор, у  оквиру  регулација  површинајавне  намене  (На  стубовимајавне  расвете, 

ссмафорима , рекламним  наноима  и  сл.) и  у  оквиру  осталих  повріuина  (на  објектима). 
Планира  се  да  еЈiектронско  - комуникациона  мрежа  буде  пројектована  као  

отворена  (Open acceѕѕ  nctwork) тј . да  ће  бити  омогућеп  приступ  и  пружање  сервиса  
свима  кои  задовоње  поставњене  услове, а  у  цињу  побознпања  квалвтета  и  смањења  
ііеііа  услуга. l4стовремсно . мре)ка  електронских  комуникација  Града  Повог  Сада  са  
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оптичкиМ  кабловима  је  ресурс  који  може  да  омогући  ефикасније  и  економичније  
функционисање  града  кроз  сервисе  као  што  су дањинска  контрола  саобраћаја , 

контрола  семафора, даЈЂинско  очитавање  водомера, очитавање  и  управњање  мерним  
уређајима  топлане  итд. 

да  би  се  обезбедијјо  проширење  мреже  електронских  комуникација  потребно  је  
у  регулацијама  улица  и  до  нових  објеката  изградити  подземну  мрежу  цеви  кроз  које  ће  
пролазити  будућа  инсталација  електронских  комуникација . У  попречним  профилима  
улица  резервисани  су  независни  коридори  за  мрежу  електронских  комуникација . 

У  подручју  плана  намењеном  породичном  становању  постоји  надземна  
телекомуникациона  мрежа, коју  је  потребно  демонтирати  и  изградити  лодземно . 

У  оквиру  стамбених  објеката  са  више  стамбених  јединица, стамбених  зграда  са  
више  корисника  простора  и  стамбених  делова  стамбено-пословних  зграда  потребно  је  
поставити  инсталацију  заједничког  аuтенског  система, који  омогућава  независан  
пријем  услуга  радио  и  телевизијских  програма  и  њихову  дистрибуцију  крајњим  
корисницима . 

Подручје  у  обухвату  плана  покрива  емисиона  станица  Црвени  Чот, са  
координатама  450093.96N 19°4240.02 Е  

Планира  се  потпуна  покривеност  овог  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  
свих  надлежних  оператера. 

На  подручју  је  могуће  поставњати  системе  мобилне  телефоније  уз  nоіптовање  
сјiедећих  услова: 

- антенски  системи  са  микро-базним  станицамј  мобилне  телефоније  се  
могу  поставл)ати  у  оквнру  регулације  површина  јавие  намене  (на  сгубове  јавне  
расвете, семафорске  стубове  и  сл.), уз  сагласност  управњача  јавним  земњиштем  
и  власника  објекта  на  који  се  поставња  (стуба); 

- антенски  системи  са  базним  стаuицама  мобилне  телефоније  могу  се  
посгавјЂати  на  кровне  и  горње  фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  
сагласност  власника  тих  објеката, односно  скулштине  станара; 

- антенске  системе  ноставјати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничких  
препорука  из  ове  области ; 

- уколико  се  у  близини  налазе  стубови , односно  локације  других  оператера , 

размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 

- обавезно  је  извртпити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  
зрачења  у  близини  аитенског  система, а  посебно  утицај  на  оближње  објекте  
становања  који  се  налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  антенски  систем ; 

- за  поставњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  нретходно  позитивно  мишјЂење  
надлежног  органа  управе . 
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3.8. План  уређења  зелених  површина  

На  подручју  Адица  зелене  површине  су  недовоњно  заступњене  и  у  доста  су  
лоіпем  и  неодржаваном  стању. Највећи  проценат  зеленила  се  налази  у  оквиру  
породичног  становања. У  већем  броју  уличних  профила  нема  услова  за  дрвореде . 

СистеМ  зеленила  обезбедиће  повезивање , продирање  и  измену  свежих  
ваздушних  маса  и  опште  гіобоњпіање  урбаuог  микроклимата  (занітита  од  буке, ветра, 

прејаке  јлісолације  и  др). 
Сплег  еколоuјких  повоњности , којезеленило  може  да  пружи, у  знатној  мери  ће  

се  манифестовати  уколико  се  зеленило  протеже  и  прожима  по  целом  простору . Стогаје  
битно  повезати  масиве  зеленила  насења, пешачким , саобраћајним  и  другим  правцима1  

са  осталим  зеленилом  и  дање  ван  ње. 

Планирано  зеленило  јавња  се  у  две  категорије : зеленило  у  оквиру  јавних  намена  
и  зеленило  унутар  поврілина  другпх  вамена. 

Зеленило  у  оквиру  јавних  наіиена  је: улично  зеленило , зеленило  преділколских  
установа  и  основних  школа, зеленило  здравствених  установа  и  разноврсних  јавних  
служби , зеленило  у  оквиру  спортског  центра, парковске  као  и  зелене  површине  
скверова, зеленико  у  оквиру  уређенејавне  површине  и  запПитно  зеленило . 

Зеленило  увутар  nовршина  других  намена  је: зеленило  унутар  површина  
породичног  стаиовања, пословања  са  стаиовањем; верских  објеката, спортско  
рекреативних  комплекса, зеленило  ynyrap површииа  за  туризам, спорт  и  рекреаднју, 

као  и  зелене  површине  унутар  намене  оІпптеградског  центра. 

Учеіііће  зеленила  за  новопланиране  компп tжсс  или  јамбене  блокове  у. оквиру  
наведених  намена  треба  да  износи  најмање  20%. Осим  партерне  вегетације , зеленило  
наведених  комплекса  обавезно  треба  да  чини  висока  лншћарска  и  четинарска  
вегетација  и  то  иа  најмање  50% озелењене  површине .. 

Сву  постојећу  квалитетну  вегетацију  на  простору  у  обухвату  плана  неопходно  је  
задржати  и  допунити  новом. - 

Заштитно  и  Yлично  зеленило   
Заштитно  зеленило  испод  електроенергетског  коридора  има  специфичне  захтеве. 

Осим  досадашњег  поњопривредног  и  вртларског  коришћења, на  овим  парцелама  Могу  
се  формирати  ниски  воћњаци  и  специјализовани  расадници . Забрањена  је  садња  
високог  растиња. 

Линеарпо  заштитно  зеленило  треба  да  буде  заступњено  у  неколико  видова. Појас  
уз  примарни  одбрамбени  насип  уређује  сс  партерно  (захтеви  заштите  насипа  у  појасу  
1 О  гп  од  ножице). У  овом  делу  могуће  је  организовати  различите  спортско -рекреативне  
садржаје  (пепіачке  и  бициклистичке  стазе. џогинг  - стазе  и  др.)! 

Забрањена  је  садња  око  инфраструктурних  објеката, због  редовног  одржавања  и  
занзтите  простора . 

Улично  зеленило  треба  формирати  у  складу  са  попречним  профилима  
саобраћајнида . дуж  фрекаентних  и  саобраћајница  које  окружују  комплсксс  образовних  



усганова  треба  формирати  густ  зелени  појас  од  врста  отпорних  на  аерозагађења , са  
израженом  санитарном  функцијом , средњег  и  високог  ефекта  редукције  буке. У  
зависности  од  ширине  регулације  и  распореда  инфраструктурних  коридора, планирани  
су  двострани  и  једносграни  дрвореи, низови  шибња  и  травне  траке . 

Поред  наведених  категорија , планира  се  и  озелењавање  мањег  сквера  у  оквиру  
раскрснице  улица  Цетињска  и  Нова  1 8. Овај  простор  треба  озеленити  средње  високом  
декоративном  вегетацијом  у  комбинацији  са  ниским  шибњем  и  цветним  врстама . Осим  
зеленила, на  овом  простору  могућа  је  поставка  клупа  и  другог  урбаног  мобилијара  у  
функцији  корисника  простора  (расвета, калте  за  комувални  отпад, чесма  и  сл.). 

Сви  планирани  паркинг  простори  треба  да  су  под  кропіњама  високог  
липіћарског  дрвећа, распоређеног  у  зависности  од  могућности , иза  сваког  четвртог  
паркинг  места  у  отворима  величине  1 5 са  1,5 метара, са  заштитном  решетком  или  у  
травнатим  тракама  уз  паркинг  просторе . 

3еленило  образовних  и  здравствених  установа  и  јавних  служби   
Јавне  површине  и  комплекси  - ілколе, дечије  устаііове , као  и  комплекси  за  

обавњање  привредних  делатности  уређују  се  формирањем  ободног  заштитвог  зелснила . 

- ОтпQрнависРка іјцк  улогу  заштите  од  ветрова, смањења  сунчеве  ипсоладије  
и  осталих  урбаних  и  микроклиматских  екстрема . 

ПриЈіиком  озелењавања  простора  око  ііредпіколских  п  школских  установа  треба  
избегавати  употрсбу  алергепих  врста  и  врста  са  отровним  подовима  и  бод.њама, ради  
безбеднбсти  деце. Слободне  поврпіине  са  учешћем  зеленила  у  оквигу  ових  комплекса  
треба  да  буду  25 30 м2/ученику . 

Травнате  поврілине  у  оквиру  ових  простора  тре-ба  да  су  формира.не  од  врста  
трава  отгіорних  на  іажење  и  сенку. 

.. декоративне  цветне  леје  у  комбинацији  са  ниским  полеглим  шибЈЂем  користити  
за  наглашавање  одређених  делова  простора, као  іпто  су  прилази  комплексима  и  улази  у  
објекте . 

3еленило  у  оквиру  јавне  намене  слорстки  центар  и  спортско  рскреативни   
комплекси   

Укупан  проценат  зеленила  у  оквиру  спортских  центара  треба  да  износи  (у  складу  
са  правилима  уређења  и  грађења  за  ову  намену  датим  у  пододењкуу  4.3.5. Спортски  
пентар) најмање  20%. Тачан  удео  и  врста  зеленила  зависиће  од  врсте  спортских  
садржаја  и  терена  у  оквиру  спортског  центра . Зеленио  треба  да  чини  густ  заштитни  
појас  од  лишћарске  и  четинарске  вегетације , травнате  површине  и  површине  под  
декоративним  зеленилом  у  функцији  наглашавања  одређених  делова  комплекса . 

Структуру  новопланиранс  веге-гације  треба  да  чине  аутохтоне  врсте , минимално  20% и  
оптимално  50%, а  примена  четинарских  врста  (максимално  20%) биће  ограничена  само  
на  интензивно  одржаваним  зеленим  површинама  са  наглапјеном  естетском  наменом . 

Препоручује  се  примена  неинвазивних  врста  бињака  које  у  мањој  мери  оптерећују  
простор . 



Наведена  правила  дата  за  спортске  центре  и  спортско  рекреативне  комплексе  у  
оквиру  поврпЈина  јавне  намене  важе  и  за  ове  намене  у  оквиру  површина  осталих  

намена . 

Зеленило  vнvтар  других  јавних  површина   
Зеленило  ва  јавној  уређевој  површину  у  непосредном  окружењу  верског  објекта  

треба  допунити  квалитетном  парковском  вегетацијом . 

Слободни  простори  дома  омладине  и  дома  за  старе  треба  да  су  укомпоновани  у  
богато  парковско  зеленило . 

Планирани  озелењени  скверови  - као  мање, зелене  површине, треба  да  су  

уређене  претежно  декоративним  елементима , с  тим  да  висока  вегетација  покрива  око  

6О% простора. Од  околних  саобраћајница  заштиту  треба  да  обезбеде  низови  шибња. 

Обзиром  да  су  овакви  простори  намењени  окуііњању  и  социјализацији  корисника  
простора, потребно  их  опремити  пешачким  комуникацијама  и  адекватним  урбаним  
мобилијаром  (клупе, чесме, јавна  расвета, канте  за  отпатке  и  сл.). 

У  оквиру  уређене  јавне  зелене  поврілине  у  блоку  број  99, приликом  израде  
пројекта  уређења, потребно  је  крајњи  севернн  део  парцеле  број  2479/1. уз  јужну  
границу  површине  намењене  за  јавну  уређену  површину  око  верског  објекта  и  
здравствеву  усгалову, плаиирати  на  начин  да  се  омогући  прилаз  интервентним  
возилима  у  случају  потрсбе, у  свему  у  складу  са  правилницима  из. датих  об.ласги. 

3еленило  vнvтар  повјјиіина  других  наиена   
Зепенило  у  оквиру  спортско  рекреативнх  комплекса  се  утврђује  према  

правилима  која  су  дата  и  за  зеленило  у  оквиру  сііортских  невтара . Зеленило  у  оквиру  
општеградских  центара  има  претежно  декоративну  улогу, док  се  већи  део  отворене  
пијаце  плавира  под  кроіпњама  високих  лчшћара  (нпр. платал), цветних  жардињера  и  
вертикалног  озелењавања . 

Простор  око  нових  верских  објеката  озеленити  вредним  стаблима  и  богатом  
партерном  обрадом . 

Површине  намењене  пословању  са  мотућношћу  становања , као  и  пословни  
комnлекси, треба  обавезно  да  садрже  зелени  заштитни  појас  од  високе  и  средње  високе  
линтћарске  вегетације . 

Зеленило  стамбених  блокова   
3еленило  породичног  становања  је  просторно  најзаступњениј  а  категорија  

зеленила, мада  се  нормативно  не  исказује . Обликује  се  у  виду  предбаuЈти, кућних  
вртова  и  мањих  повртњака . Обзиром  да  ова  категорија  зеленила  чини  већину  зелене  
масе  на  простору  у  обухвату  плана, препоручује  се  пејзажни  начин  уређења . Пожењна  
је  садња  високе  вегетације . као  и  жнвице, нарочито  на  уличном  потесу. 

Слободне  зелене  површине  у  склопу  стамбених  блокова  или  поплочани  простор  
у  оквиру  општеградских  центара  и  комплекса  разноврсних  јавних  служби , поред  
декоративне  листопаді -је  и  четинарске  вегетације , неопходно  је  да  садрже  пешачке  
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комуникације , као  и  остале  елементе  партерне  архитектуре . Високо  зеленило  у  оквиру  
поплочаних  поврпіина  треба  да  се  налази  у  розетама  пречника  1,2-1,5пі  са  запјтитном  
решетком . 

3.9. Заштита  градитејског  наслсђа  

На  подручју  плана, у  евиденцији  и  документацији  надлежног  завода  за  заштиту  
спомечика  културе  нема  објеката  од  значаја  за  градитезвско  наслеђе, како  оннх  кој.и  су  
утврђени  за  културна  добра, тако  nu евидентираних  добара  која  уживају  претходну  
заштиту. 

У  документацији  надлежног  завода  забележени  су  •подаци  о  nостојању  једног  
локалитста  са. археолошким  садржајем : 

- Локалитет  број  21, катастарска  парцела  број  2586 и  околина, у  зони  
Улице  Павла  Бакића. На  овом  простору  су  рекогносцирањем  терена  1 986. године  
регистровани  праисторијски  површински  налази  (Старчево, 5.500 - 4.500 

г.п.н.е.) 

Мере  заштите  простора  са  аспекта  археологије  
Простор  Улице  Павла  Бахића  са  околним  улицама  у  непосредно  )јІИзИНИ  је  зона  

потенцијалних  археолошких  налаза  и  локалитста. Зато  су  приликом  зеМзваних  радова  
на  изградњи  нових  објскwга  и  инфраструктуре  обавезни  археолОпiки  надзор  и  контрола  
земњаних  радова. Ови  усЈіови  морају  бити  са.ставпи  део  •прОЈсКТНс  документацИје . 

Потребно  је  да  инвеститори  изградњ t: ісходују  мере  техничк  заштхпе  сагласости  на  
пројектну  документациЈу  од  3авода  за  за.штиту  спомсник  култуге  Гоада  Ј-iовог  Сада.. 

Такође, обавеза  је  ипвеститора  и  извођа -л.  рапова  да, у  склду  са  чланом  09. 

3акона  о  културних  добрима  (, Службени  гјјасник  РС . бр. /I/94, 52/1 - др. закон  и  
99/1 1 - др. закон), уколикО  приликом  извођења  земЈБаних  радева. унутар  целог  обухвата  
плана, Ііаиђу  на  археолошко  налазипле  или  археолоіізке  предмете , одмах  без  одлагања  
зауставе  радове, оставе  налазе  у  положају  у  којем  су  пронађени  и  да  одмах  о  начазу  
обавесте  Завод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

3.10. Заштита  природних  добара  

Увидом  у  Регистар  запјтићених  природних  добара  који  води  Покрајински  завод  
за  заштиту  природе, на  простору  обухваћеном  планом  нема  заштићених  природних  
добара. 

Пронађена  геолопіка  и  палеонтолошка  документа  (фосили , минерали , кристали  и  
др.) коа  би  могла  представла -ги  заштићену  природну  вредност , налазач  је  дужан  да  
пријави  надлежном  министарству  у  року  од  осам  дана  од  дана  проналаска , и  предузме  
све  мере  заштите  од  униппења . оштећивања  или  крађе . 
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3.11. Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  

Ради  заілтите  квалитета  ваздуха, воде  и  земзњишта  уређење  простора  и  изградња  
nланираних  објеката  и  пратеће  инфраструктуре  усагласиће  се  са  свим  актуелним  
техничким  прописима, а  мере  замтите  животне  средине  спроводиће  се  према  Закону  о  
заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09 - други  
закон, 72/09 .- други  заіон, 43/1 1 - ус  и  14/16), односно  у  складу  са  важећим  прописима  
који  регулишу  ову  област. 

Услови  и  мере  замтите  животне  средине  утврђене  су  на  основу  стварања  нових  
и  побоњшања  општих  услова  животне  средине  (саобраћаја , унапређења  мреже  водне  и  
енергетске  инфраструктуре ), ради  побоѕњшања  квалитета  и  стандарда  живота, 
дефинисањем  правила  уређења  и  правила  грађења. 

делатности  на  планираним  просторима  које  ће  се  одвијати  на  парцелама  
породичног  становања  треба  да  задовојње  еколошке  стандарде  и  функционалне  
критеријуме , односно  да  обезбеде  задовоѕњавајућу  удаѕњеност  од  суседне  парцеле  или  
намене, пречишћавање  отпадних  вода, складиштење  сировина  у  складу  са  законским  
прописима  и  саиитарно-хигијенским  захтевима, безбедно  одлагање  отпадака, као  и  
спречавање  свих  видова  загађивања  тла, подземних  вода  и  ваздуха. 

У  оквиру  намене  пословања  нису  дозвоѕњене  акгивности  које  би  могnе  да  наруше  
квалитет  животне  средине  у  смислу  аерозагађења , загађсња  земњишта , вибрација, 
производње  отпада  и  других  іптетних  утицаја  и  оних  који  би  негагивно  утицале  на  
породичuо  стаиовање  у  оквиру  предметног  nростора , али  и  ши.ре. 

lјри  изгралњи  објеката, инвеститоре  обавезан  да  се, пре  подиошења  захтева  за  
издавање  rрађевинске  дозволе, обрати  надлежном  органу  за  заштиту  животнс  средине, 
ради  одлучивања  о  nотреби  израде  студије  о  процени  угицаја  објекта  на  жнвотну  
средину, у  складу  са  одредбама  Закона  о  лроцени  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  135/04 и  36/09) н  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  
за  којеје  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  
утицаја  на  животну  средину  (,,Слу?кбени  гласник  РС , број  1 14/08), односно  у  складу  са  
важећим  проnисима  који  регулишу  ову  област. 

3аштита  ваздvха   
С  обзиром  да  је  на  простору  у  обухвату  плана  претежна  намена  породично  

становање, нису  евидентиране  активности  нити  загађивачи , који  би  могли  значајније  да  
утичу  на  квалитет  ваздуха. 

Праћење  и  контрола  ваздуха  на  предметном  nодручју  ће  се  вріпити  у  складу  са  
Законом  о  заштити  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС, , бр.  36/09 и  10/13), Уредбом  о  
условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ізаздуха  (,,Слу)кбени  гласник  РС , бр. 

1/10. 75/10 и  63/13), Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  
у  ваздух  из  постројења  за  сагоревање  (,,Слу?кбени  ГЛІСНИК  РС , број  6/16), односно  у  
складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  објiаст. 
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Изградњом  бициклистичких  стаза  дуж  главних  саобраћајних  и  рекреативних  
праваца  и  планирањем  Нових  зелених  површина  побоЈЂілаће  се  микрокіиматски  услови  
предметног  простора, али  и  обезбедити  заіптита  од  утицаја  јаког  ветра  и  прејаке  
инсолације . 

Заштита  вода   
Заіnтита  вода  оствариће  се  применом  одговарајућих  мера  које  прописују : 

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

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

- Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  
гласник  РС,,, број  50/12), 

- Уредба  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  
хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  (,,Службени  гласник  РС,,, број  24/14). 

Условно  чисте  атмосферсІ(е  воде  са  надстрешница , кроввих  и  чистих  бетонских  
површина  и  технолошке  воде  (расхладне  и  сл.) које  задовоњавају  квалитет  11 класе  
воде, могу  се  без  прсчијпћавања  одвести  у  отворени  канај , пујнн  јарак, зелене  
површвне , ригол  путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије. 

део  просгора  у  обухвату  ллава  нема  изграђену  канализацноЕу  мрежу  а  се  
опіадне  воде  одводе  у  септичке  јаме  на  парцелама  корисника . Основне  мерс  заІнтите  
вода  бићс  остварене  изградіом  канализациоіге  мреже, чиме  ће  сс  спречити  дог..;v т1ње  
интензивно  загађење  животнс  срединс  настајго  упуштање .м  комуналних  огпадниж  вода  
у  подземње . до  изграде  каиализационог  сисгема  проблем  отвадиих  вода  биће  
регулисан  помоћу  водонепропусних  септичких  јама. 

Заштита  земњишта  
Праћење  параметара  квалитета  земњишта  је  неопходво  како  би  се  спречила  

његова  деградација  услед  продирања  опасних  материја. Земњиіпте  треба  контролисати  
у  сладу  са  Hравилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  
земњишту  и  води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  (, Службени  
гласник  РС , број  23/94), односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  
област. 

3ауњене  отпадне  воде  са  паркинга  и  манипулативних  површина  и  платоа, морају  
се  гтрихватити  путем  таложника, прсчистити  и  онда  упустити  у  канализацију . Чврсти  и  
-гечни  отпаци  морају  сс  одлаіати  у  складу  са  санитарно -хигијенских  захтевима . 

У  складу  са  Ва)кећим  прописима , приликом  извођења  радова, инвеститор  је  
дужан  да  зајсдно  са  извођачима  радова  предузме  све  мере  да  не  дође  до  нарушавања  
слојевите  структуре  земњишта, као  и  да  води  рачуна  о  геотехничким  карактсристикама  
тла, статичким  и  конструктивним  карактеристикама  објекта . 
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Заштита  од  отпадних  материја   
Систем  управ.њања  отпадом  мора  бити  усклађен  са: 3аконом  о  управњању  

отпадом  (,,Спужбени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10 и  14/16) и  подзаконским  актима  која  
проистичу  из  овог  захона  - Правилник  о  начину  складиuјтења, паковања  и  
обележавања  опасног  отпада  (, Службени  гласник  РС , број  92/10), Правилник  о  
условима  и  начину  сакупњања, траиспорта , складипЈтења  и  третмана  отпада  који  се  
користи  као  секундарна  сировина  ИЛјІ  за  добијање  енергије  (,,Службени  гласник  РС , 

број  98/1 О), односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

На  подручју  плана  сваки  објекат  илн  група  објеката  морају  имати  сабирни  пункт  
за  смејптање  сабирних  посуда  - канти  или  контејнера  који  треба  да  задовоње  захтеве  
хигијене, естетске  захтеве  и  захтеве  свих  корисника  јавних  поврuiина, као  и  површина  
са  посебном  наменом . Места  и  број  посуда  за  смеће, као  и  места  за  контејнере  за  
сакупњање  сскундарних  сировина  (папира, стакла, пластике, метала  и  др.)  утврдиће  се  
на  осиову  броја  становника, броја  пражњења  посуда  и  запремине  сабирних  посуда. 

Простори  трсба  да  су  обележени , гјриступачни  за  возилајавне  хигијене , са  подлогом  од  
тврдог  материјвла  и  могућношћу  чишћења  u прања. 

За  сакупњање  секундарних  сировина  треба  обезбедити  специјалне  контејнере  
прилагођенеразличитим  врстама  отпада  (хартија, стакло, пластика, метал). 

Заштита  од  бvке  
На  гіредметном  тiростору  се  налазе  значајне  саобраћајнице , па  се  услед  

фреквентпости  друмског  саобраћаја  очекује  повеђаи  ниво  буке  у  животној  средини . 

Праћење  нивоа  буке  потребно  је  обезбедити  у  складу  са  Законом  о  замтити  од  
буке  у  жuвотној  средини  (,,Службени  гласник  РС . бр.  36/09 и  88/10), Уредбом  о  
индик-аторима  буке, граничним  вреді-іостима, методама  за  оцењивање  индикатора  буке, 
узнемиравања  и  цпетних  ефеката  буке  у  животној  средини  (,, лужбени  гласник  РС,,, 

број  75/10) и  Правилником  о  методологији  за  одређивање  акустичких  зона  (,,Службени  
гласник  РС , број  72/10), односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  
област. 

Заштита  од  јонизујућег  и  нејонизујyћег  зрачеі*.а  
Потенцијални  извори  зрачења  су: uзвори  нискофреквентног  електромагнетног  

по.ња, као  сто  су: трансформаторске  станице , постројење  електричне  вуче, 
електроснергетски  водови  тј . надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  или  
дистрибуцију  електричне  енергије  нагјона  већег  од  35 kV, базне  станице  мобиnне  
телефоније  које  се  користе  додатно  покривање  за  време  појединих  догађаја , а  
привремено  се  поставњају  у  зонама  повсћане  осетл)ивости , природно  зрачење  
радиоактивних  материјала, радон, поједини  грађевuнски  материјали  и  др. 

Ради  заштите  становнијптва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  успоставити  
систематску  контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине . 

Потребноје  
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- сакупЈЂање , складиштење , третман  и  одлапіње  радиоактивниг  отпада, 

успоставњање  система  угхравања  квалитетом  мера  заштите  од  
ј  онизујућег  зрачења, 

- спречавање  недозвоЈЂеног  промета  радиоактивног  и  нуклеарног  
материјала. 

Мере  заіјітите  од  нејонузујућег  зрачења  обухватају : 

- откривање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  
зрачењима, 

- обезбеђивање  оргаиизационих , техничких , финаисијских  и  других  услова  
за  спровођење  заілтите  од  нејонизујућих  зрачења, 

- вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  и  друго . 

3.12. Мере  заштите  од  ратних  дејстава  

У  складу  са  Одлуком  о  врстама  инвестиционих  објеката  и  просторних  и  
урбанистичких  плаиова  од  значаја  за  одбрану  (,,Службепи  гласник  РС , број  85/15), за  
потпебе  израде  плана  прибавЈЂени  су  услови  Министарства  одбраве , Сектора  за  
материјалне  ресурсе, Управе  за  ивфраструктуру . За  разлику  од  претходног  л.ланског  
периода  нема  посебних. услова  за  овај  простор . 

3.13. Услови  и  мере  заиітите  од  елементарних  невоіода  и  
других  катас.трофа  

На  простору  унутар  границе  плана  лретежво  се  планмраиа  изграді bа  породнчиих  
стамбевих  објеката. што  ііодразумева  малу  густину  настањености  и  ниску  спрагност, гга  
су  и  по.следице  од  пожара  н  земњотреса  знатно . смањене . Остале  превентивне  мере  
припадају  домену  мера  грађевинске  замтите. Сви  елсменти  запітите  мораіу  бити  у  
складу  са  Законом  о  смањењу  ризика  од  катастрофа  и  управњањУ  ванредним  
ситуацијама  (,,Службени  гласник  РС , број  87/18). 

3.13.1. Склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  

Склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  обухвата  планирање  и  
кориіпћење  постојећих  склоништа , других  заштитних  објеката, прилагођавање  нових  и  
постојећих  комуналних  објеката  и  подземних  саобраћајница , као  и  објеката  погодних  за  
заштиту  п  склањање , њихово  одржавање  и  коришћење  за  заштиту  њуди  од  природних  и  
других  нссрећа . 

На  простору  у  обухвату  плана  нема  јавних  склонии.іта. 

Као  јавна  склоништа  могу  се  іористити  и  постојећ  комунални , саобраћајни  и  
други  инфрагруктурни  објекти  испод  повріпине  тла, прилагођени  за  склањање . 

Као  други  заштитни  објекти  користе  се  подрумске  и  друге  подземне  просторије  
у  зградама , прилаіођене  за  скјlањање  Јbуди  И  материјалних  добара . 



Инвеститорје  дужан  да  приликом  изградње  нових  комуналних  и  Других  објеката  
прилагоди  те  објекте  за  склањање  ЈЂуДИ. 

Пожењно  је  да  се  склоништа  користе  двонаменски , најбоње  као  гараже  или  

складиuзни  простор. 
Приликом  изградње  објеката  са  подрумима, над  подрумским  іІросторијама , 

гради  се  ојачана  плоча  која  може  да  издржи  урушавање  објекта . 

Изградња, прилагођавање  комуналних , саобраhајних  и  других  подземних  

објеката  за  склањање  становништва  врши  се  у  складу  са  прописима. 

3.13.2. Мере  заштите  од  землотреса  

Подручје  Новог  Сада  спада  у  зону  угрожену  земњотресимајачине  8° Mcѕ  скале, 

па  сви  објекти  морају  бити  пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  о  
техничким  нормативима  за  изградњу  објеката  високоградње  у  сеизмичким  подручјима  
(,,Службени  лист  СФРЈ  бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и  52/90). 

3.13.3. Мере  заштите  од  пожара  

Како  је  подручје  незіпттићено  од.ветрова, јер  је  изложено  утицају  доминантних  
ветрова  из  правца  југоистока  и  северозалада , планира  се  озелењавање  површина  дуж  
улица  и  потока, те  на  парцелама  осталих  намена. Планирају  се  саобраhајнице  са  
дрворедима, па  укуан  зедени  фонд  високог  и  ниског  зеленила  представња . заштиту  У  
случају  већх  пожара. Татрђе, у  условима  изградње  се  дефинитпу  минимална  растојања  
међуобјеката . . 

Заштита  од  пожара  обезбеђује  се  и  погодним  распоредом  појдиначних  објеката  
и  њиховом  међусобном  удањеноіпћу , обавезом  корипіћења  незапањивих  материјала  за  
њихову  градњу, одговарајућом  противпожарном  хидрантском  мрсжом, проходношbу  
терена, односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  случају  потребе, а  у  складу  са  
Законом  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр. 111/09, 20/15, 87/18 и  87/18 

- др. закон), Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  хидраuтске  мреже  
за  гашење  пожара  (,,Службени  гласник  РС,,, број  3/18), и  осталим  прописима  који  
регулишу  ову  област. 

У  складу  са  чл. 33 -. 35. Закона  о  заштити  од  пожара, инвеститор  мора  прибавити  
сагласност  на  техничку  документацију  од  Министарства  унутрашњих  послова  Србије, 

Одењење  за  заштиту  и  спасавање  у  Новом  Саду. 

3.13.4. Мере  запітите  од  удара  грома  

Заілтита  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изградњом  громобранске  
инсталације , која  ће  бити  правилно  распоређева  и  правилно  уземњена . 

39 



3.14. Ипжењерско -геолошки  и  природни  услови  

На  основу  инжењерско -геолоіпке  карте, на  простору  у  обухвату  Плана  
заступњен  је  терен  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  
1,5-0,5 kg/см2), могућа  је  градња  лаких  објеката  неосетњивих . на  слегање . 

Литолошку  класификацију  чини  старији  речни  нанос, глиновито  песковит, До  
извесног  степена  консолидован . 

Заступњени  типови  земњипіта  на  простору  у  обухвату  nлана  су: 

чернозем  на  алувијалном  наносу, карбонатг-іи, 

- чернозем  на  алувијалном  налосу, излужени , 

- алувијалі-іо  земњиште  (Флувисол) алкализовано  и  
- алувијално  земњитпте  (Флувисол) песковито . 

3.14.1. Сеизмичке  караіперистике  терена  

Сеизмичке  карактеристике  условњене  су  инжењерско -геолоілким  
карактсристикама  тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  
другим  факторима. 

Према  карти  сеизмичке  рејонизације  nростор  у  обухвату  плана  налази  се  у  зони  
8° MCЅ  скале . 

3.14.2. Климатскс  караіnеристике  

Клима  је  умерено  - континентајјног  тигіа  са  каракгериі -гикама  субхумидне  и  
микротермалпе  климе. Главле  карактеристике  овог  тиnа  клнме  су  Toiina u сува  лета  са  
малом  количином  падавина, док  су  зиме  хладне, са  снежним  падавинама . Пролећни  и  
јесењи  месеци  су  умерено  топли  и  одликују  се  већом  количином  падавина . Најнижу  
средњу  месечну  темnературу  ваздуха  има  јануар. Најтоплији  месец  у  години  је  јул. У  
пролећним  месецима  (март  - мај) температура  ваздуха  брже  расте , а  током  јесењих  
(септембар  - новембар) брже  се  снижава, док  су  промене  у  зимским  месецима  
(децембар  - јануар) и  летњим  (јун  - август) мање  изражене  Просечна  температура  
ваздуха  је  10,9 °С, средња  температура  ујануарује  —1°с, док  је  ујулу  21,6 °С  
(најтоплији  месец  у  години). Апсолутни  максимум  температуре  ваздуха  у  Новом  Саду  
износиоје  41.6 ° С  (2007. године), докје  апсолутни  минимум  —30.7 ° С  (1963. године). 

Временска  расподела  падавина  се  карактерише  са  два  максимума ; јули  72,Ѕ  
гпм/м2  и  децембар  58,5 мм/м2, и  два  минимума  - март  35,3 мм/м2  и  септембар  33,4 

мјп/м , при  чемује  укупна  сума  воле  од  падавина  593 мм/м2  
Релативна  влажаост  ізаздуха  је  у  распону  од  6080% током  пеле  године . 
Најчепіћи  ветар  је  из  југоисточног  и  северозападног  правца. Остали  правни  

ветранисупосебнозначајнн . Јачина  ветраје  измсђу 08-L31 m!ѕ. 
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3.15. Услови  за  несмстано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 

деuи  и  старим  особама  

Приликом  пројектовања  објеката  (гірилаза, хоризонталних  и  вертикалних  
комуникација ), саобраћајних  и  пешачких  површина, треба  применити  Правилник  о  
техничким  ставдардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  (,.Службени  гласник  РС , број  22/1 5). У  оквиру  сваког  појединачиог  
паркиралишта  или  гараже  обавезно  предвидети  резервацију  и  обележавање  паркинг  
места  за  управно  паркирање  возила  инвалида, у  складу  са  стандардом  ЅRPЅ  U.А9.204. 

Улази  у  све  објекте  за  јавно  коришћење  и  објекте  јавних  служби  морају  имати  
прилазне  рампе  са  макснмалним  падом  према  важећим  нормативима  за  ову  област. 

3.16. Стелен  комуналне  опреіињелости  по  целинама  и  зонама  из  планског  
документа, који  је  потребан  за  издавање  грађевинске  дозволе  

У  цињу  обезбеђења  одговарајућих  саобраЈјајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализацију  планираних  садржаја  потребно  је  обсзбедити  приступ  јавној  саобраћајној  
јјовршини , којаје  изграђена  или  планом  предвиђена  за  изградњу . 

С  обзиром  на  намену  планираних  садр)каја  на  овом  простору, њнховс  
капацитете , те  потребе  за  комунапном  инфрас-груктуром , као  и  карактсристике  

: простора  на  којима  се  планирају , неопходан  услов  за  реализацн•ју  ових  садржаја  је  
системско  опремањс  комуналном  инфраструктуром . Ово  подразумева  прикјучење  иа  
изграђсну  или  планирану  - водоводну , канализациону , електр0енеріетску  и  
термоенергетску  мрежу. 

Изузстно , комунално  міремање  се  може  реіііити  и  на  други  начин : 

- одвођење  отпадних  вода, до  реализације  планиране  каназіизационе  мреже, 

решити  іiреко  водонепропусне  септичке  јаме  на  парцели  корисника, 

- снабдевање  топлотном  енергијом  такође  се  може  реілити  употребом  
аілернативних  и  обнов.њивих  извора  енергије  (соnарни  колсктори , топлотне  
пумпе, употреба  брикета, пелета  итд.), као  и  локалних  топлотних  извора  
(сопствене  котларнице  које  користе  енергенте  који  не  утичу  штетно  на  животну  
средину), 
- прик.њучење  на  енергетску  инфраструктуру  није  обавезно  за  објекте  који  
ћс  исііуњавати  највигле  стандарде  у  енергетској  сертификацији  зграда, односно  
који  ће  имати  таква  техничко -технолошка  решења  која  ће  обезбедити  
снабдевање  енергијом  независно  од  комуналне  инфраструктуре  уз  попјтовање  
свих  еколошких  стандарда . 

41 



4. ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  

Планом  се  дефинишу  правила  уређења  простора  и  изградње  објеката  у  форми  

опшТих  правила  н  правила  која  важе  за  плаі-іиране  намене, у  окВиру  издвојених  

урбанистичких  цејiина. 

За  сва  остала  правила, која  Нису  дефинисана  овим  планом  и  нису  у  сугiротности  

са  њим, примењиваће  се  Правилник  о  општиМ  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  

изградњу  (,,Службени  гласник  РС  број  22/15). 

4.1. Општа  правила  

Општа  правила  за  формирање  грађевинских  парцела  
Постојећа  парцелација  послужила  је  као  основ  за  утврђивање  услова  за  

образовање  грађевинских  парцела. 

Грађевинска  парцела, по  правилу, има  облик  правоугаоника  или  трапеза . 

Грађевинска  гјарцела  на  којој  се  плаuира  изградња  објекта  мора  да  има  излаз  на  јавну  

саобраhајну  површину  која  јс  или  комунално  опремЈЂена, или  се  планом  планира  

комунално  опремање . Задржавају  се  постојеће  катастарске  нарцсле  коk сојим  

обликом, површнном  и  нјирином  уличног  фронта  задовозвавају  критервјуме  за  

формирање  трађеіинских  парцела  за  рсализа-.цију  планиранс  намене  на  качин  

дефиннсан  овИм  павилима . 

Грађевинскс  парцле  н-астале  су  препарцелацијом  іостојећих  катастарских  

парцела, док  се  новом  п-арцсзјанијом  максима.пно  уважава  постојћ t: стање. 

Обавезно  се  припајају  дпе  или  виш  ка-га  ...арских  парцсла  у  случајсіима  када  

парцеле  које  формирају  нову  грађевинску  парцелу, својим  обликом, површином  или  
інирином  уличног  фонта  не  задовоњавају  критеријуме  за  уређе.њс wwрадњу  
плаиираиих  садржаја. 

Обавезно  се  врпіи  препарцелација  постојећих  катастарских  парцела, када  су  

неопходне  интервенције  ради  усаглашавања  нових  регулационих  ілирина  улица, када  

постојеће  парцеле  имају  велику  дубину  или  површину  и  када  се  нове  грађевинске  
парцеле  формирају  на  основу  правила  уређења. 

Гlарцеле  у  средишту  блока  без  излаза  на  јавну  површину  могу  се  припојити  

суседној  парцели  која  има  излаз, у  случају  потребе  за  формирањем  грађевинске  

парцеле . 

Толеранција  код  планом  утврђених  правила  за  формирање  грађевинске  napuene 

је  1О%. 

Оппјта  правила  за  изградњу  и  уреГепе  

06јекіи  се  по  правилу  поставњају  на  грађевинску  линију  удалену  З  до  5 м  од  
регулационе  линије  уколико  није  друГаііије  утврђсно  планом . Уколико  услови  
конкретне  локације  то  захтевају  положај  објекта  може  да  одступи  од  правила . 
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Ограђивање  парцела  јавних  и  осталих  намена  планира  се  транспарентним  
оградама  у  комбинацији  са  зеленилом  или  комбинованим , при  чему  је  зидани  део  
максимално  0,9 гп, осим  уколико  није  у  посебним  условима  наведено  другачије . Укупна  
висина  оградеје  до  1,80 м. Ограде  се  поставњају  на  регулациону  линију  тако  да  ограда, 

стубови  ограде  и  капије  буду  на  грађевинској  парцели  која  се  ограђује . Могућност  и  
начин  ограђивања  парцела  које  се  делом  ијЈи  у  целини  налазе  у  зони  заштите  примарног  
одбрамбеног  насипа  или  канала, утврђују  се  у  складу  са  условима • доставњеним  од  
сгране  ЈВП  ,,Воде  Војводине . 

Паркирање  или  гаражирање  возила  се  мора  обезбедити  на  парцели  према  
нормативу  да  се  за  један  стан  обезбеди  једно  паркинг  место. Уколико  се  реализују  
пословни  садржаји, ногребно  је  обезбедити  једно  паркинг  место  на  70 пз2  пословног  
гiростора. 

4.2. Поссбни  услови  за  изградњу  

У  оквиру  заіптитног  појаса  постојећег  и  планираног  далековода , насипа  уз  
дунав, и  заштитног  појаса  зацевњењог  дела  канала  Ј-Јије  дозвоЈbена  изградња  објеката. 

За  парцејіе  које  се  налазе  целс  или  делом  у  заштитном  појасу  мелирационог  
• -канала, као  и  парцеле  које  се  налазе  у  зони  заштит  примарног  одбрамбеног  насипа, 

утврћени  су  услови  у  подтачкама  3.7.2 . .Водна  инфраструктура  и  4.4.2. ,,Правила  за  
урсђење  водне ПриликоМ  интервенција  у  смиспу  изградње  нових  
објеката  или  озакоњења  постојећих , неопходнаје  сагласност  управњачајавних  система. 

• У  зони  запітитних  коридора  далековода  није  дозволені  изг-радња  објеката  и  
садња  високог  и  срсдњег  растиња  и  воћки, осим  уз  услове  и  сапЈасност  ЈП  
,,Електромрежа  Србије  и  ,,Електродистрибуције  Нови  Сад. 

4.3. Правила  урсђења  и  правила  грађења  за  планиране  намсле  површина  

4.3.1. Породично  становање  

Породично  становање  подразумева  изградњу  једног  стамбеног  породнчног  
објекта  на  парцеди . Поред  главног  објскта, на  парцели  је  могућа  изградња  приземних  
помоћних  и  пратећих  објеката . Уместо  стамбеног  објекта, на  грађевинским  парцелама  
намењеним  породичном  становању  могу  се  градити : стамбено -пословни  објекти  (са  
учепіћем  nословања  до  50% површине  објекта), пословно -стамбеии  објекти  (са  
учешћем  пословања  до  50-80% површине  објекта) или  чисто  ііословни  објекти , али  
искњучиво  са  оНим  делатностима  које  су  усаглашене  са  стамбеном  наМеном , тј . оно  
гјословање  које  не  утиче  зиачајно  на  квалитет  становања  у  окружењу  (да  не  загађује  
ваздух , земњињте , воду, као  ни  да  светлосно  и  звучно  не  омета  и/или  угрожава  
становнике  и  кориснике  породичних  стамбених  објеката). 

У  оквиру  намене  породично  становање  могу  се, уз  услов  да  фреквенцијом  
саобраhаја, буке  и  друго  не  у-гиче  значајно  на  основну  намену , обавЈБаТи  ііословне  
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делатности  које  су  еколошки  и  функционално  прихВатЈЂиве : административне , услужне  
и  комерпијалне  делатности , образовања, здравства , културве  делатности , услужно  
занатство , затим  делатности  из  терцијарног  сектора, као  и  одређене  делатности  из  
производног  занатства  и  СЛ! ПриземЈЂа  стамбених  објеката  Могу  се  користити  као  
лословни  простор . У  оквиру  ове  намене  могуће  је  планирати  и  чисто  јіословне  објекте, 
чија  делатност  не  угрожава  становање  у  СМВСЛ  буке, загађења  ваздуха, знатно  
повећане  фреквенције  саобраЋаја  (која  би  нарупшла  услове  у  којима  се  одвија  саобраhај  
у  улицама  стамбеног  карактера  ), односно  капацитети  чија  технологија  рада  и  обим  
тражпорта  који  генеришу , не  утичу  негативно  (бука, загађење  воде, ваздуха  и  тла) на  
основпу  намену . Пословни  објекти  се  реализују  по  истим  правилима  као  и  објекти  
породичног  становања . Не  планирају  се  стоваришта , аутосервиси , аутоперионице ,. 

делатности  рециклаже , печењаре  и  СЛ! Могући  су  слободностојећи  објекти  магацина  
(спратности  П) као  пратећи  садржај  трговине , угоститењства  и  сл. У  зонама  породичне  
стамбене  изградње, где  парцеле  имају  дuректан  излаз  само  на  јавну  саобраhајну  
површину  ширине  регулације  мање  од  8м, планира  се  само  породично  становање, а  не  
планирају  се  пословни  садржаји  на  парцели . 

Унутар  намене  породичног  становања  могућа  јс  реализација  саіржаја  као  што  
су: Социјалне  (геронтолопјки  ценгри, .. сп u.Ијализ (:іваНи  цевтри  за  оехабнлитацију , 

домови  пензионера), образовве  (предпіколске  усганове  и/или  школе  мањег  капацитета, 

тј . до  150 деце) и  здравствене  установе 5  рекреативви  комплекси  и  површине , под  
условом  да  су  мањег  канацитеіа. како  би  се  лкпіе  интерполовали  у  основіту  намену. У  
овом  случају  морају  бити  задово.њени  услови  утврђени  за  иГј)адЊу  објекта  породичвог  
Становања, З  поцгговање  норматива  за  nnanupaue намепе  и  дс.латносги . Мі*имална  
гіовршина  ііарцеле  за  ове  садржаје  је  2.000 м2  и  обвезна  Је  ирада  .рбанисти Lјког  

проекта. 

llравила  nарцелације  
Парцелација  и  препарцелациј  а  неизграђених  парцела  намењених  становању  

може  се  врілити  под  следећим  усјiовима: 

за  изградњу  слободностојећег  објекта  минимална  поврuіина  парцеле  
износи  300 м2,а  улични  фронтје  најмање  ширине  2 м; 

- за  изградњу  двојног  објекта  на  парцели  минимална  површина  парцеле  
извоси  200 м2, а  уличвог  фронтаје  најмање  ширине  8м; 

за  изградњу  објеката  у  прекинутом  или  непрекинутом  низу  минимална  
површина  парџеле  износи  200 м2,а  улични  фронтје  најМање  ширине  8 м. 

Максималва  површина  парцеле  се  не  ограничава . 

Па  крају  слепих  заврјлетака  улица  грађевинска  парцела  може  имати  улични  
фронт  у  шириііи  cneііor завршетка  улице , али  не  мање  од  3пi. 

У  зонама  постојеће  uoponuT-і ue стамбене  изградње , где  парцеле  немају  директан  
излаз  на  улицу. а  постоји  изграђен  породични  стамбени  објекат, Могуће  је  остварити  
приватан  пролаз . односно  приступ  јавном  путу  пролазом  чија  uіирина  не  може  бити  
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мања  од  25 5 м  (само  у  посТупку  озакоњења). Оваква  решења  се  не  планирају  за  парцеле  
на  којима  није  реализована  планирана  намена  породичног  становања . 

Правила  грађења - 

На  грађевинским  парцелама  намењеним  породичном  становању  могу  се  градити  
четири  • врсте  (типа) објеката  - слободностојећи , двојни, у  прекинутом   низу  и  
непрекинугом  низу. 

Тачаіј  положај  грађевинске  nuІІuje y односу  на  регулациону  линију  се  не  
условњава , она  се  може  поклапати  са  регулационом  линијом  или  біпи  увучена  у  односу  
на  њу. Уколико  постоје  изграђени  објекти  у  окружењу  онда  се  утврђује  у  односу  на  
гfозицију  већине  објеката, а  за  изградњу  на  потезима  где  нема  објеката  у  односу  на  које  
би  се  могла  утврдити , препоручује  се  да  грађевинска  линија  буде  увучена  у  односу  на  
регулациону  линију  35 гп. 

Слободностојећи  Тип  објекта  може  се  градити  са  минималним  удалењем  од  
суседног  стамбеног  објекта  и  од  границе  суседне  парцеле  у  свему  према  Правилнику  о  
општим  іравилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  (,,Службени  гласник  РС , 

број  22/15). 

Тип  објекта  у  прекинутом  низу  Можс  се  градити  на  удалености  од  суседног  
нечрислоЊеног  објекта  минимално  4 гп, а  2,5 гп  од  граnице  према  парцели  са  таквим  
објекгом ; у  односу  на  грађевинску  линију  суседног  прислоњеног  објекта, дозвоњено  је  
смицање  за  2,5 м, а  неопходно  је  тежитu успоставњању  складног  односа  основних  
аолумена  при  уклапању  кровова. 

Тип  објекта  у  непрекннугом  низу, као  и  део  двоног  обЈекта , мора  се  градити  
са  обавезнuм  колским  пролазом  оД  2,5 м. осим  за  објекте  те  врсте  који  се  нлазе  на  
парцелама  које  вмају  излаз  на  јавну  саобраћајЈІу  површину  са  две  насгірамне  стране . 

Пзіанирана  снратпост  главног  објекта  је  до  ГІ+1+ГІк, уз  мојућносг  изградње  
подрумске  или  сутеренске  етаже . Могућа  је  изградња  подрумске  или  сутеренске  
етаже, осим  у  јужном  делу  Адица  где  је  утврђеи  режим  заштите  примарног  
одбрамбеног  насипа  и  где  је  забрањена  изградња  подземних  етажа, а  дозвоњена  дубина  
фундирања  највише  1,0 nі. (видети  графички  приказ  број  3 ,,План  намене  површиuа, 
саобраћаја , регулације  и  нивелације  у  Р  1 :2500). У  осталом  делу  простора  изградња  
подрумских  и  сутеренских  етажа  је  могућа  уз  обавезне  техничке  мере  обезбеђења  од  
влаге  и  подземних  вода. Подрумске  или  сутеренске  етаже  намењују  се  за  гаражирање  
возила, помоћне  и  техничке  просторије  и  сл. 

Максимално  дозвоњена  висина  објеката  је  2м  (од  нивелете  до  слемена). 

Највећи  дозвоњени  индекс  заузетости  је  до  50%. делови  парцеле  површине  
преко  1000 м2  не  улазе  у  обрачун  заузетости  и  изграђености , па  се  користе  као  
слободне , неизграђене  површине . 

У  оквиру  гіородичног  објекта  могуће  је  формирати  максимално  четири  стамбене  
јединице . На  постојећој  грађевинској  ііapuenu. чија  је  површина  мања  од  најмање  
површине  утврђене  овим  планом . обје-кат  може  да  има  укупно  две  јединице  (стамбене  
и!или  пословне). 
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Минимална  поврњина  стамбене  јединице  је  26гп2. 

Гаражирање  и  паркирање  је  искњучиво  у  оквиру  парцеле, уз  обавезно  
задовоњавање  стандарда  паркирања  возила  датих  планом  и  важећим  нормативима . 

У  реализованим  објектима  се  дозво.њава  промева  намене  постојећег  стамбеног  
простора  и  помоћних  простора  у  послоВни  простор , као  и  доградња  до  дозвоњеног  
иі-јдекса  заузетости . Постојећи  обекти  се  могу  реконструисати , дограђивати , 

надограђивати  или  заменити  новим, у  складу  са  урбанистичким  параметрима  и  
условима  дефинисаним  овим  планом . 

постојећи  објекти  који  својим  габаритом  улазе  у  регулацију  улице  (планирану  
или  nостојећу) до  1,5м  задржавају  се  уколико  су  уда.њени  од  коловоза  максимално  2,0 

м  и  не  угрожавају  друге  јавне  функције, а  да  при  томе  минимална  піирина  регулације  
буде  8,0 м - 

Обликоваие  објекта  
Висина  пода  приземЈБа  нестамбених  садржаја, који  се  налазе  у  непосредном  

контакту  са  јавном  површином , је  максимално  20 см  изнад  коте  терена. Кота  пода  
приземња  ст-амбене  намене  може  бити  максимално  за  1,2 гп  виіііа  у  односу  на  коту  
герена. 

Грађевински  елементи  изнад  приземне  етаже  (еркери , доксати , балкони  и  сл.) 

могу  да  пређу  регулациону  линију  рачунаући  оцстулање  од  основног  габарита  објекта  
до  хоризонtалне  пројекције  испада  на  делу  према  улици  до  ,2 м. Еркери  могу  бити  на  
највиіпе  50% фасаде . 

Породични  стамбели  обекти  могу  се  пројсктовати  са  кос.им  или  равним  кровом . 

Коси  кровови  сс  граде  без  назитка  нли  са  назигјсом  висинс  до  Lбм. .Нагиб  
кровник  разни  је  максимално  3З°. .Hростор  у  оквиру  волумена  крова  може  се  користити  
као  таван  или  мати  Другу  намену  (становање, пословање ). а  у  оквиру  тахвог  габарита  
могуће  је  формирање  и  пуне  етаже, чија  је  вертикална  пројекција  минимално  за  2,0 м  
повучена  од  грађевинске  линије . Moryhe je формирати  кровне  баџе, али  не  на  Buіne од  
50% фасадног  платна. 

Не  могу  се  предвиђати  отвори  просторија  за  становање  (собе  и  трпезарије), 

пословање  или  држање  огрева  и  запа.њивог  материјала  (евентуално  и  животиња) на  
странама  објеката  чија  удаЈЂеі-Іост  од  суседовог  објекта  износи  мање  од  3,0 м, као  и  на  
зиду  објек-га  на  граници  парцеле ; на  тим  странама , отвори  на  комуникацијама  и  
осталим  помоћним  просторијама  у  оквиру  стана  и  парцеле , могу  се  предвиђати  са  
минималним  парапетом  од  ,8 м. 

Услови  за  изградњу  других  објеката  на  парцели   
Поред  главног  објскта,  на  парцели  је  могућа  изградња  приземних  помоћних  и  

гiратећих  објеката  (јіетње  кухиње , остава, котларнице  и  сл.) и  гаража, као  и  пословних  
објеката  за  делатности  које  не  угрожавају  становање . до  дозвоЈbеног  максималног  
индекса  заузстости . 
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Помоћли  објекти  - гараже, оставе, котларнице  и  сл. могу  бити  у  саставу  
стамбеног  објекта, у  анексу, у  приземном  слободностојећем  или  уз  границу  парцеле  
прислоњеном  објекту, не  реметећи  коришћење  суседовог  главног  објекта. 

На  грађевинској  гјарцејiи  намењеној  породичном  становању  није  дозвоњена  
изградња  и  реконструкција  објеката  за  делатности  које  буком, вибрацијом  и  другим  
негативним  дејствима  могу  угрозити  услове  становања  (аутоперионице , радионице  за  
столарске , браварске , аутомеханичарске , заваривачке  и  ковачке  радове, за  ливење, 

бојење, пескарење , дробњење , паковање , мењаву, кречане , грађаре, шпедиције  и  сл.). 

Одвођење  атмосферских  падавина  са  кровних  површина  ових  објеката  мора  се  
решити  у  оквиру  парцеле  на  којој  се  гради  објекат . 

Паркирање  се  плаnира, слободно  или  изградњом  приземних  гаража. Уколико  се  
у  дворишном  делу  парцеле  гіланира  пзградња  приземних  гаража, кров  мора  бити  благог  
нагиба  до  1 0°, са  падом  према  парцели  корисника. 

Постојећи  помоћни  објекти  који  својим  габаритом  улазе  у  регулацију  улице  
(планирану  или  постојећу) до  0,5 м  задржавају  се  уколико  су  удалени  од  коловоза  не  
вишс  од  2,0 м  и  не  угрожавају  друге  јавне  функције , а  да  при  томе  минимална  пирина  
регуладије  буде  8,0 rn. 

Услови  и  начин  држања  и  затитита  домаћих  животиња  у  некомерцијалне  сврхе  
уређује  се  Одлуком  одржању  домаЋих  животиња -(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  

бр. 60/10, i2/i1- -17/1 1-исправка .и  1/12). - 

Салаши  
- - -. - 3адржавају  сс  парцеле /комллекс  парцела  два  постојећа  салацта, један  у  блоку  
број  3, а  други  у  блоку  број  106. Могућаје  тјромена  намене  и  реализација  комплекса  за  
угоститењство , у _том  случају  неопходна  је  разрада  УП-ом  уз  похптовање  правила  која  
су  дата  за  намену  спорт, туризам  и  рекреација . - - --- - 

4.3.2. Пословање  са  становањем  

Пословање  са  стах-іовањем  планира  се  уз  Новосадски  пут  и  у  делу  уз  Улпцу  
десанке  Максимовић . Простори  се  планирају  за  заnатске  и  комерцијално -услужне  
делатности  комбиноване  са  породичним  становањем , тј . са  највише  једним  станом  на  
парцели ; реконструкција  се  односи  на  nрилагођавање  намени , тако  да  се  доградњом , 

надоЈ-радњом , рушењем  или  новом  uзградњом  хiретвори  део  или  цео  стамбени  nростор  
у  пословни . Могу  да  се  реализују  све  терцијарне  делатности  у  виду  производње , 
трговине , услуга  и  занатства  (као  што  су  услуге  у  домаћинству , личне  услуге, услуге  у  
саобраћају  и  слично, а  у  оквиру  производног  занатства  могућа  је  производња  
електричних  апарата, папирне  и  текстилне  конфекције , производња  производа  од  
пластике , предмета  од  коже  и  текстила . прсдмета  од  дрвета  и  дрвних  прерађевина , 
производња  безалкохолних  пића, графичка  делатност  и  друге  врстс  производње  које  не  
утичу  штстно  на  околину ). 
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У  области  угостітењско -туристичке  делатности  могућс  су  све  врсте  услуга  
рачунајући  и  преноћиілта , али  и  друге  пратеће  функције  као  што  су  спорт  и  рекреација . 

Максимална  спратност  је  до  П+2, а  индекс  заузетости  је  до  50%. Могуће  је  
градити  независан  објекат  намењен  породичном  становању , при  чему  је  његова  
спратност  до  П-4-1+Пк, или  се  стамбени  простор  може  налазити  унутаробјекта  који  је  
претежно  намсњен  пОСЛОВНИМ  садржајима  (при  чему  је  могућа  спратност  таквог  објекта  
до  П+2). Садржаји  послопања  морају  бити  компатибилни  становању , а  минимално  
учешћс  пословних  садржаја  на  парцели  је  20%. Минимална  величина  парцеле  за  ову  
наменује  500 м2, а  минимална  пiирина  фронтаје  12 м. 

Пословне  просторије  за  оне  занатске  делатности  које  производе  гасове, отпадне  
воде, буку, вибрације  или  друга  могућа  штетна  дејства  на  становање  (радионице  за  
сголарске , браварске , аутомеханичарске , заваривачке  и  ковачке  радове, за  ливење, 

бојење, пескарење , дробњење, паковање , мењаву  и  сл.) могу  се  градити  под  условом  да  
у  објекту  апсорбују  штетна  дејства  по  околину . 

У  блоку  број  74 су  у  претходном  периоду  у  оквиру  намене  породично  
ставовање  изграђени  објекти  намењени  пословним  садржајима  и  они  се  овим  цланом  
задржаваіу , а  планирана  намена  простора  је  пословање . Могућа  је  реконструкција  изіи  
промена  делатностн  у  оквиру  ових  парцела  и  за  њих  у  том  случају  важе  услови  дати  за  
намену  пословање, уз  ограничење  спратности  на  вајвише  п+1--Нк, односно  висина  
објекта  можс  бити  највипЈе  12 м, с  обзиром  на  окружење . Такође, максимални  ниво  
гасова, отпадних  вода  буке, вибрација  или  других  могућих  штепгих  дејстава  на  
становање  у  оісружењу  не  сме  премаінити  вредности  .утврђеи  одіоварајућим  
прописима, а  који  се  односи  на  делагности  v оквиру  породичног  становања. На  
парцелама  намсњеним  пословању  у  блоку  број  ?4 могућа  је  и  реализација  цамене  
породично  становање , у  свему  према  урбанистичким  параметрима  датим  за  намену  
породично  становање . 

4.3.3. Општеградски  центар  

Општеградски  центри  планирају  се  на  подручју  Адица  уз  улице  Марије  Бурсаћ, 

,десанке  Максимовцћ , Симе  Шолаје, Аврама  Мразовића , Нове  12 и  уз  Улицу  
Смедеревску . 

Локацијска  и  функционална  атрактивност  ових  простора, са  гравитирајућим  
окружсњем , даје  му  изузетне  могућности  да  се  осим  вишепородичног  и  породичног  
становања  планирају  функције  из  области  терцијарног  сектора , који  не  загађују  
ЖИВОТІіу  средину , а  пре  свега  пословни  садржаји . 

Опіптегралски  центар  уз  Улицу  Марије  Бурсаћ  треба  да  nреузме  улогу  
примарног  центра, и  да  се  на  њему  планирају  садржаји  који  недостају  за  
функционнсањс  Алица. Развијањем  централних  функција  простор  би  могао  постати  
нови  центар  нассња. са  новим  слободним  просторима , који  би  били  у  функцији  
окупњања  становника  и  дружење  (трт-ови, пешачке  улице, озелењене  поврњине). 
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Препоручују  се  сВи  садржаји  који  ће  омогућити  јавно  коришћење , како  у  оквиру  
изграђених  објеката, тако  и  на  неизграђеиим  површинама  у  њиховоМ  окружењу . 

У  оквиру  простора  намењеним  оп uтеградском  и  линијском  центру  могу  да  се  
планирају  садржаји  пословања  и  комерцијалних  делатности , затим  недостајући  
садр)каји  из  спектра  јавних  служби  (а  које  је  могуће  реализовати  на  осталом  
земњишту), као  и  остали  садржаји  који  недостају  за  функционисање  овог  дела  града,  а  
које  ће  допринети  афирмацији  и  одржавању  центра. У  оквиру  ове  намене  може  се  
планирати  становање  и  изградња  објеката  са  садржајима  у  оквиру  квартарне  делатности  
(образовање , здравство , наука, информатичка  делатност , социјална  занпита), 

терцијарне  делатНости  које  не  угрожавају  становање  (трговина, • угоститењство , 

финаиснје , техничке  услуге  и  сл), као  и  услужно  занатство , сервиси  и  сл. 

Учетлће  сталовања  може  бити  највише  75% у  оквиру  појединачно  формираних  
парцела . 

делатности  које  се  планирају  не  смеју  да  угрожавају  суседне  намене  и  животну  
средину. Не  могу  се  градити  пословне  просторије  за  оне  занатске  делатности  које  
производе  гасове, отпадне  воде, буку, вибрације  или  друга  могућа  јптетна  дејства  на  
становање  (радиоиице  за  столарске, браварске , аутомехаНичарске , заваривачке  и  
ковачке  радове, аутоперионице , за  ливење, бојење, пескарење , дробЈЋење, паковање , 

мењавуи  сл.). -- 

•Правилагіарцелаціје  
Минимална  површина  парцеле  је  600 м2, а  минимална  піирина  фронта  б  м. 

3 комплексе , на  којима  сс  плавира  изградња  випіе  објекага,• минимална  
поврпшна  парцелеје  2.000 пі2, а  минимална  ширина  фронта  20 м. 

3а  објекте  из  области  трговине  који  су  намењени  робним  кућама, тржним  
центрима, односно  онима  који  су  веbи  по  капацитету, утврђен  је  услов  веће  минималне  
ларцеле  (минимално  4.000 м2). 

дозвоњено  одступање  од  утврђених  мераје  10%. 

Правила  грађења  
Максимална  спратностје  до  П+2, а  индекс  заузетости  50%. 

На  парцелама  општеградског  центра  могуће  је  и  планuрање  комплекса. 

Комплекс  треба  да  буде  формиран  из  више  различитих  изграђених  структура , са  
различитим  садржајима, које  би  чиниле  функционалну  и  обликовну  •целину  са  
неизграђеним  површинама  у  иегiосредном  контакту  (трговима, пешачким  и  колским  
улицама, озелењеним  површинама , дечијим  игралиштима  и  сл.). У  оквиру  комплекса  
могу  се  планирати  стамбени  и  пословни  објекти  у  комбинацији  са  различитим  
садржајима  образовања , забавс, културе , здравства , спорта  и  сл . 

Приликом  одређивања  зона  изградње  планираних  објеката  у  складу  са  
наведеним  параметрима , потрсбно  је  да  буду  задовоњени  и  други  прописани  нормативи  
за  изградњу  објеката , његову  Висинску  И  хоризонталну  регулацију , испоштовани  сви  
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услови  из  закона  и  правилника  који  регулишу  заштиту  од  пожара, саобраћајне  приступе  
и  паркирање  возила, снабдевање  и  сл. 

Обликовање  објекта  
Висина  пода  приземзва  нестамбених  садржаја, који  се  налазе  у  непосредном  

контакту  са  јавном  површиноМ , је  максимално  20см  изнад  коте  терена. Кота  пода  
приземла  стамбене  намене  може  бити  максимално  за  1,2м  виша  у  односу  на  коту  
терена. 

Грађевински  елементи  изнад  приземне  етаже  (еркери , доксати , балкони  и  сл.) 

могу  да  пређу  регулациоиу  линију  рачунајуhи  одступање  од  основног  габарита  објекта  
до  хоризонталне  пројекције  испада  на  делу  према  улици  до  1,2м. 

Кровови  се  могу  обликовати  као  равни , кровови  плитког  нагиба  или  коси  
кровови  нагиба  максимално  ЗЗ°. Кровови  се  граде  без  назитка  или  са  назитком  висине  
до  1 ,бм. У  оквиру  таквог  волумена  крова  могуће  је  формирање  и  пуне  (повучене) 

етаже, чијаје  вертикална  пројекција  најмање  за  2,0 м  повучена  од  грађевинске  линије. 

Обавезно  је  озелењавање  на  најмање  20% поврпіине  парцејје!комгiлекса. 

За  реализацију  комплекса  обавезна  је  израда  урбаиистичког  пројекта. 

Vрбанuстичкнм  пројектом  утврдиће  се  тачан  положај  објеката, димеизионисање , 

обезбеђење  пристуnа  и  паркирање , озелењавање  и  уређење  слободних  простора. 

Наведена  правиіа  уређења  и  грађења  представЂају  смсрнице  за  израду  урбанистичког  
прој  екта. • 

4.3.4. Верски  објекти  и  компјхекси  

На  подручју  Адица  налази  се  једак  постојећи  верски  објекат  (православни  Храм  
Преподобне  Параскеве) на  углу  улица  Смедеревске  и  Бањалучке  који  се  налази  у  
оквиру  планиране  уређене  јавне  поврпіине . У  оквиру  nnauupane регулације  око  верског  
објекта  могућа  је  доградња  трема  и  звоника. 3а  објекат  звоника  спратност  се  не  
утврђује . а  трем  не  треба  да  буде  виши  од  П+Пк. Обликовно  и  висински  доградњом  ни  
на  који  начин  не  сме  бити  угрожен  сам  храм, прилазни  правци  и  визуре  на  њега. 

Изградња  новог  верског  комплекса  могућаје  према  следећим  условима: 

Минимална  поврnіина  парцеле  се  одређује  по  стандарду  0,3 - 0,5 м2  по  
кориснику . али  не  може  бити  мања  од  2.000 ш2. Максимални  индекс  заузетости  је  25%, 

а  спратност  верског  објекта  се  планира  да  буде  П  (могућаје  повишена  спратна  висина). 

Учешће  зеленила  је  минимално  40%, а  од  тога  најмање  половина  мора  бити  под  
високим  зеленилом . 

4.3.5. Слорт  и  рекреација  

У  оквиру  намене  спорт  и  рекреација  планирају  се  сјтортски  центри  и  спортско  
рекреативни  комплекси . Адице  су  простор  који  је  због  изражене  везе  са  природним  
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окружењем , нарочито  због  близине  дунава  и  зеленила  у  приобалном  појасу, атрактиван  
за  реализацију  ове  врсте  садржаја . 

Спортски  центар   
Генералним  планом , Спортски  центар  ,,Алице  који  је  планирал  у  блоку  број  93, 

на  комплексу  гІовршине  око  3, 1 8 ha, обухваћеи  је  мрежом  планираних  зонских  
СПОТСКИХ  центара  на  територији  града. Спортски  центар  јс  плалирал  за  потребе  
становннка  Адица  и  ширег  гравитирајућег  подручја. 

Планирани  садржај  у  оквиру  зонског  центра  је  следећи : спортска  хала  за  мале  
спортове  (као  основни  садржај . свих  зонских  спортских  центара) или  упиверзална  
спортска  хала  са  дворанама  за  борилачке  спортове, кугланом, стони  тенис  и  друге  
спортове  којима  је  неопходан  простор  за  такмичење  и  тренажни  рад, као  и  простор  
намењен  садржајима  угоститењства . Поред  наведеног , могући  садржаји  центра  су  и  
сале  за  рекреацију  (фитнес, аеробик, велнес  центар  и  сл.). 

Поред  спортскс  хале, могућа  јс  изградња  спратног  објекта  (П+1), са  спортским  
дворапама  које  не  захтевају  велику  спратну  висину, као  и  локала  у  приземњу  наведеног  
објекта. - 

Од  отворених  сгіортских  терена  планирају  се  терени  за  мале  спортове  
(евентуално  базен) unu други  отворени  терени  у  зависности  од  uнтересовања  
сталовника . . 

Спортски  центар  би  гребало  да  садржи  1,5-2 м2  играпикпа  по  сталовнику . 

Спратносі  спортских  објеката  је  до  ВП+Г, а  пратсћих  услужнпх  објеката  П  до  
Гј+2. Индекс  заузетости  парцеле  објектима  је  до  20%. са  отвореним  спортским  
теренима  до  бО%. Минимално  20% парцеле  мора  се  озеленити . 

паркирање  возила  обезбеђује  се  на  ііарцели  корисника  према  важећим  
нормативима . . - 

За  реализацију  планираног  садржаја  обавез i•iа  је  израда  урбанистиког  пројекта  
којим  ће  се  тачно  утврдити  положај  и  врста  спортских  објекага, димензионисање , 

положај  улаза  у  комплекс , приступа  и  паркирање , озелењавање  и  уређење  слободних  
простора . 

Спортско-рекреативни  комплекси  и  површине  
У  јужном  делу  Адица, у  блоку  број  87 (уз  Улицу  Бранка  Чопића), у  блоку  број  88 

(уз  Улицу  Ветерничку ) и  у  блоку  број  77 (један  уз  Улицу  Подунавску  и  са  приступом  из  
Улице  Аврама  Мразовића, а  други  са  приступом  из  Черевићке ) већ  постоје  реализовани  
спортско-рекреагивни  комплекси  и  они  се  овим  гiланом  задржавају , а  планирани  су  и  
други. Могућа  је  њихова  реорганизација  према  параметрима  и  условима  датим  за  ову  
і.јаі іену . 

У  оквиру  комплекса  намењених  спорту  и  рекреацији  могу  да  се  планирају  
спортски  објскти  са  пратећим  садр)кајима  и  отворени  спортски  терени . За  објекте  у  
оквиру  комллекса  максимална  дозвоњена  спратностје  до  П+]+Пк  или  вп+г  са  равним  
или  косим  кровом  бсз  назитка, са  или  без  подрума  или  сутерена. уз  максимални  индекс  

51 



заузетости  парцеле  до  25%. Отворени  спортски  терени  Могу  заузети  МаксиМапно  40% 

површине  парцеле, а  минимално  учешће  слободних  и  зелених  површина  износи  25%. 

Спортске  терене  планирати  у  складу  са  одговарајућим  нормативима . 

Паркирање  возила  обезбеђује  се  на  парцели  корисника  према  важећим  
нормативима . 

За  компзiекс  у  блоку  број  87 је  у  претходном  планском  периоду  прописана  
обавеза  израде  урбанистичког  пројекта  чија  решења  су  уграђена  у  овај  план . Парцела  
број  3982/22 која  се  налази  у  оквиру  овог  комплекса  може  се  наменити  за  породично  
становање , на  којој  се  планира  изградња  објекта  са  четири  стамбене  јединице  или  
четири  пословна  простора, спратности  од  П  до  П+1+Пк, индекса  заузетости  40%. 

Површине  намењеие  за  спорт  и  рекреацију  у  оквиру  блокова  бр.  58 и  59, а  које  
се  налазе  великим  делом  испод  енергетског  коридора, планиране  су  да  буду  отворени  
спортски  терени . 

За  реализацију  нових  комплекса  намењених  овим  садр)кајима  или  у  случају  
промене  просторне  организације  постојећнх, обавезна  је  израда  УП-а  којим  ће  се  
дефинисати  садржај  комплекса, положај  и  димензије  планираних  обје-ката, партерно  и  
хортикултурно  уређење  слободних  површина, обезбеђење  приступа  и  нотреbан  простор  
за  паркирање , као  и  услови  за  прикЈњучење  на  инфраструктуру . 

У  јужном  делу  блока  број  77 планирана  је  јавна  површина  намењена  за  
рекреацију  на  отвореном  (теретана  наотвореном , отворени  сііоргіжн  іерени  и  слично). 

оквнру  овог  комплекса  из  разлоіа  заіпјиЈ:е  примарног  насипа  није  иЈіанирана  
изградња  објекага  намењених  спортским  садржајима ,  могућа  је  само  игра.дња  мањег  
објекта  угоститењског  типа, nомоћног  објекта  за  смешта  реквизита  или  салетле  и  то  у  
оквиру  уског  појаса  удањеног  најмање  30 м  од  ножице  васипа . За  објекте  у  оквиру  овог  
комплекса  максимална  дозвоњена  сnратност  је  П  до  Гј+Гјк  са  равним  или  косим  кровом  
без  назитка, без  подрума  или  сутерена, а  објекти  могу  бити  искњучиво  плитко  
фундирани , до  дубине  од  ,О  м. Максимални  индекс  заузетости  парцеле  је  до  1 О%. Није  
дозвоњено  ограђивање  овог  комплекса  nремајавним  саобраћајним  површинама . За  овај  
комплекс  није  неопходна  разрада  УП-ом. 

За  све  Ј(омплексе  намењене  сnортско-рекреативним  садржајима, а  који  се  налазе  

у  зони  уз  примарни  насип, потребно  је  поштовати  услове  заштите  који  су  дефинисани  
у  ширини  30 м, мерено  од  постојеће  брањене  ножице  насипа. Појас  линеарног  
затптитпог  зеленила  уз  примарни  одбрамбени  насиn уређује  се  партерно  (захтеви  
заіпгите  насипа  у  појасу  10 м  од  ножице). и  планира  се  са  елементима  рекреације  
(пешачке , бициклистичке , uогинг  - стазе  и  др.). 

4.3.6. Туризам , слорт  и  рекреација  

lуристичко -спортско -рекреативна  зона  се  планира  у  југоисточном  делу  Адица  и  
сагледава  се  као  скуп  функција  које  могу  да  обезбеде  виши  ниво  квалитета  живота  
грађана  са  једне  стране. и  естетско  унапређење  простора  и  формирање  специфичног  
идентитета  са  друге. Планирањем  туристичко -спортско -рекреативних  површина  
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стварају  се  нове  могућности  за  коришћење  и  уређење  неизграђених  поврпіина  у  оквиру  
Адица, планирају  се  адекватнн  облици  сііортских  и  рекреативних  активности , простори  
за  нове  садржаје  насења, као  и  услови  за  њихову  реализацију . У  оквиру  ове  намене  
могућа  је  изградња  нових  спортско-рекреативних  површива  са  туристичким  и  
угостигењским  садржајима . Туристички  садржаји  треба  да  допуне, подстакну  и  подрже  
спортске  и  рекреативне  садржаје , а  нарочито  се  гјрепоручују  мањи •  смеіптајни  
капацитети  (пацсиони), угоститењски  објекти, објекти  везали  за  цикло  и  водни  туризам  
и  сличј-јо . 

Осим  основне  функције  која  се  планира, овај  простор  треба  да  чини  и  оазу  
зеленила  и  да  повеже  зеленило  приобања  са  планираним  зеленилом  у  оквиру  Адица. 

Минимална  поврпіина  грађевинске  парцеле  за  реализадију  садржаја  ових  намена  
је  2.500 м2, а  минималн  улични  фронт  је  ширине  15,00 м. Мапсимална  спратност  
објската  је  П+1+Пк  (максимално  три  етаже), спратност  помоћних  објеката  је  П. 

Максимални  индекс  заузетости  је  до  30%. Објекти  се  поставњају  мин. 10,0 м  оД  
регулације  улице. 

На  парцели /комплексу  је  могућа  изградња  и  виіпе  објекта  али  тако  да  чине  
просторно  и  архитектонски  усаг-лашену  целину  до  одговарајућег  индекса  заузетости . 

• дозвоњавају  се  атипични  облици  становања  (становање  за  домара, собе  за  смештај  и  
краћи  боравак  гостију  пословних  комплекса  и  сл.). 

При  реал-изадији  оваквих  простора  обавезнајс  израда  урбанистичког  пројекта . 

4.3.7. Предіпколска  установа  

Предпіколскс . устаиове, њихов  број  и  капацитет  на  Адицама, планирани  су  тако  
да  се  обезбедв  смештај  за  укупан  број  деце  који  износи  б% од  укупног  броја  
становника  обухваћеног  подручја. 

Потребни  капацитети  обезбедиће  се  у  укупно  четири  објекта. Једини  іiостојећи  
објеІсат  намењен  за  предшколску  установу  на  Адицама, површине  0,5ћа, се  налази  у  
блоку  број  99 (између  улица  Смедеревске , Симе  Шолаје, Жикице  Јовановића  и  
Бањалучке ). Планирају  се  још  три  предшколске  установе  и  то  на  следећим  локацијама : 

у  блоку  број  24 (између  улица  Цетињске , Атинске  и  Палићке) на  површини  око  0,64ћа, 
у  блоку  број  37 (између  улица  Марије  Бурсаћ, Светолика  Ранковића  и  Студеничке) на  
површини  око  0,7ћа  и  у  блоку  број  77 (између  улица  Славујеве, Черевићке , десанке  
Максимовић  и  Подуиавске ) на  површини  око  0,67ћа. Локадије  су  дефинисаuе  у  склалу  
са  плановима  вишег  реда, према  броју  становника  гравитационог  подручја  и  у  цињу  
равномернијег  разменЈтаја  дечиј  их  установа  и  лакше  приступачности  корисницима . 

Максимална  спратност  објекта  предшколске  установе  је  П+I. У  изузетним  
случајевима  објекат  се  може  планирати  и  спратности  П+1+Пк, али  у  оквиру  поткровне  
ета)ке  моТ -у  се  реализовати  само  садр)каји  администрације  или  помоћне  просторије , док  
деца  морају  бити  смештена  у  оквиру  приземЈћа  и  првог  спрата . 
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дозвоњена  је  изградња  подрумске, односно  су-геренске  етаже  за  складишта, 
помоћие  и  техничке  просторије  уз  обавезне  техничке  мере  обезбеђења  од  влаге  и  
подземних  вода. 

Максимални  индекс  заузетости  је  3О%. 
1tриликом  уређења  и  грађења  (рсконструкције , доградње  или  изградње  нове  

лредшколске  установе) треба  поштовати  следеће  нормативе : поврліина  објекта  треба  да  
буде  8 м2/ло  детету, површина  комплекса  треба  да  буде  25-40 м2/по  детету, неизграђеиа  
поврпіина  комплекса  треба  да  буде  10- 1 5 м2/iiо  детету, од  чега  најмање  3 м2  травнатих  
површина, у  складу  са  Правилником  о  ближим  условима  за  почетак  рада  и  обавњање  
делатности  установа  за  децу  (,,Службени  гласник  РС , бр.  50/94 и  6/96). 

У  дворишту  комплекса  се  планирају  терени  за  игру, слободно  кретање  и  трчање, 

простор  у  који  се  поставњају  справе  са  пешчаииком  и  сл. Минимум  30% комплекса  
мора  бити  озелењено . 

Предшколске  установе  се  могу  градити  и  у  оквиру  nовршина  намењених  за  
разноврсне  јавне  службе, према  датим  параметрима . 

4.3.8. Основна  школа  

Основне  школе  похађају  деца  старосне  групе  од  7 до  14 година, у  обухвату  од  
1 00 %. Према  демографским  локазатењима , удео  деце  основношколског  узраста  у  
укупном  броју  стаиовника  не  врелази  8%, па  је  за  очекивани  број  становника  на  
подручју  Адица  и  гравитирајућг  подручја  потребно  обезбедити  капаците-те  за  340 

деце. 
Потребни  калацитети  ће  се  обезбедити  на  два  колг[лекса /парцле  и  о  на  

следећим  локацијама: у  блоку  број  22 (између  улица  Ветерничке , Цетињске, ПалиГжс  и  
Атинске) на  комплексу  површине  i ,22ћа  и  у  блоку  број  41 (измсђу  улица  Марије  
Бурсаћ, Васка  Попе, Мила  Милуновића  u Грачаничке) на  коміілексу  површине  око  
1,77hа. Величина  комплекса  основне  школе  у  блоку  број  22 је  довоњна  за  400-4Ѕ0 деце, 

а  комплекса  у  блоку  број  41 за  око  590-700 деце, и  то  деце  іnuper гравитационог  
подручја  (Адице, простор  уз  Шумску  улицу  и  део  Телеiја), а  піто  тіредставња  скоро  
оптималан  капацитет  школе  (оптималан  капацитет  основне  школе  је  700-800 ученика, 

са  24 учионице  и  30 ученика  у  разреду). 

Приликом  уређења  и  грађења  (реконструкције , доградње  или  изградње  нове  
піколе) треба  поштовати  следеће  нормативе : површина  објекта  треба  да  буде  минимум  
7,5 м2/ученику, површина  учионице  iреба  да  буде  2,0 м2/ученику, а  слободна  површин  
треба  да  буде  25 -30 м2/ученику . Максимална  спратност  објеката  је  П+2, а  максимаііан  
индекс  заузетости  износи  40 %. С  обзиром  на  већу  спратну  висину  спортске  сале, 
изнад  ње  је  могуГіе  планирати  највише  једну  корисну  етажу  која  се  може  наменити  за  
садржаје  основне  намене  (учионице) unu административне  и  пратеbе  просторије . 
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Табела  број  4: Табеларни  приказ  нормираних  вредности  за  осНоВну  школу  

Поврuіина  објекта  
по  ученику  (м2) 

Поврuјина  
комплекса  по  
ученику  (м2) 

Површина  
учионице  по  
ученику  (м2) 

Радијус  (м) 

?,5 25-30 2 650 

Школско  двориште  обухвата  отворене  терене  за  физичку  културу, слободне  и  
зелене  површине  и  економски  део. Неизграђени  простор  треба  да  буде  организован  
тако  да  максимално  50% чине  простори  за  одмор  (мин  5,0 м2/ученику), кретање  и  
спорт, минимално  30% озелењене  травнате  повріпине  (школски  врт, заштитно  зеленило  
и  сл.) и  максималво  20% економски  део  и  саобраћајне  површине . 

Спортски  терени  се  планирају  за  физичко  васпитање  ученика  и  углавном  се  
намењују  за  одбојку, коuјарку, мали  фудбал, рукомет, атлетику, скок  у  да.њ  и  
бацалиілте  кугле . Уколико  просторне  могућности  то  дозвоњавају , игралиuіта  треба  да  
буду  оријентисана  у  правцу  север-југ. 

4.3.9. Здравствена  установа  

На  подручју  Адица, у  блоку  број  99 (између  улица  Смедеревске , Симе  Шолаје, 

Жикице  Јовановића  и  Бањалучке ), на  парцели  број  2478/43, укупне  површине  око  2.080 

са  приступом  из  Смедеревске  улице, пјтанира  се  једна  здравствена  установа. 

ІІланирана  спратност  објеката  здравствене  установс  је  П  до  П+2. Максимално  
дозвоњени  индекс  заузетости  је  50%, а  препоручује  се  до  30%. Приликом  пројекговања  
објеката  здравствепе  установе  потребно  је  применити  Правипник  о  опіптим  iіравилима  
за  парцелацију, регулацнју  и  изградњу  (,,Службени  гласник  РС  број  22(15). 

Минимално  учешће  зелених  површина  на  парцели  здравствене  установе  је  20%, 

а  обавезно  је  учешће  високог  зеленила  у  оквиру  зелених  површина  на  парцели. 

Табела  број  5: Капацитети  потребних  садржаја  здравствене  установе  
Број  

становникана  
лекара  олпјте  

тіраксе  

Број  
становника  ка  
стоматолога  

Број  становника  
на  фармацеута  

Површина  
објеката  у  м2 

на  1000 

становника  

Површина  
агіотека  У  м2  на  
ј000 становника  

1500-1800 2500 600 120 20 

Паркирање  и  гаражирање  возила  за  потребе  комплекса  неопходно  је  решавати  у  
окВиру  парцеле  корисника, могуће  и  у  вишеетажној  подземној  гаражи  

Здравствене  установе  и  објекти  здравствене  заіптите  могу  се  градити  и  у  оквиру  
поврп.іина  намењених  за  ра.зноврсне  јавне  службе, према  датим  параметрима . 
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4.3.10. Разноврсне  јавне  и  комуналне  службе  

На  подручју  Адица  гјланирају  се  две  локације  за  разноврсне  јавне  службе. Врсте  
објеката  које  се  могу  градити  угврдиће  се  у  складу  са  тренутним  потребама, а  могу  
биги: објекти  градске  управе  и  седишта  месних  заједница, домови  културе  са  сродпим  
образовним  и  рекреатинним  садржајима , доМови  за  омладину, ученике  и  сгуденте , 

домови  и  клубови  за  старе  и  сродне  здравствене  установе , социјалне  и  сродне  
здравствене  установе, ветеринарске  станице  или  амбулаите , односно  службе  заіптите  
животиња  са  сродним  комуналним  службама. 

Минимално  учешће  зелених  површина  на  комплексимаје  20%. 

јЈи  ј  ај. а  
На  подручју  Адица  неопходна  је  изградња  зелене  пијаце  за  гравитационо  

подручје . Локацијаје  планирана  у  оквиру  урбанистичког  блока  број  44. Тачна  величина  
одредиће  се  у  складу  са  потребама, а  минимална  поврпіина  парцеле  за  ову  намену  је  
1.000 пі2. За  изградњу  објекта  у  оквиру  пијаце, планирани  индекс  заузетости  парцеле  је  
до  50%, а  спратност  објекта  или  објекага  који  чине  комплексје  до  П+1+ГІк. Објскат  се  
поставња  на  минимално  2,5 м  растојања  граћевинске  линије  приземња  од  рсгулационе  
линије . Минимално  растојање  фасаде  објекта  са  отворима  од  бочних  граница  гіарцеле  је  
пола  висине, али  не  мање  од  4 nі., a фасае  објекта  без  отвора  гге  Ман?е  од  2 м. 

Минимално  растојање  објекта  од  задње  границс  гіарцеле  је  8 пі, одНосно  2/3 висине  
објекта  у  случају  кадаје  објекаг  виши  од  12 м. 

Основни  елементи  пиаце  су  п,чато  за  стацпонарне  или  по.кретче  тезге, локаѕіи, 

хала  за  продају  ајималних  .производа  и  рибарница, административнИ  иростој  У  
фуНкгІији  пијаце  (санитарна  инспекција , вага...) и  друј,и  тгословни  простор  (јавни  или  
комерцијални  у  функцији  развоја  пијачне  делатности  или  потреба  локалве  заједнице), 

магацински  простор, простор  за  паркирање  (паркинг  или  гаража), чесма, санитарни  
чвбр  и  простор  за  одлагање  смећа. Изградња  пословног  простора  као  компатибилне  
намене  могућа  је  изнад  приземња  на  спратовима . Величина  комерцијалног  простора  
изузимајући  административни  простор  у  функцији  пијаце, у  директној  је  сразмери  са  
могућностима  паркирања  које  преостају  након  задовоЈЂавања  основне  пијачне  
функције . Приступи  - улази  у  објекат, или  делове  објекта  компатибилне  намене  морају  
бичи  одвојени  од  улаза  у  пијач}Іи  део  објекта  или  организовани  тако  да  не  ометају  
коришћење  пијачног  простора. 

Социјална  vстанова   
Минимална  поврніина  парпеле  за  ову  врсту  садржаја  је  600 м2. Сгіратност  је  до  

п+2+пк, уз  заузетост  парцеле  око  50%. nрепоручују  се  садржаји  потребни  служби  
социјалне  запгтите : домови  за  привремени  смештај  социјално  угрожених  или  
расеених  лица. оних  са  специјалним  потребама, сигурна  женска  кућа, склониште  за  
бескућнике  и  т.сл. 
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Објекти  градеке  vправа  и  еедишта  Меених  засдница  еа  сродним  јавнијч  
сјiужбама  

Минимална  површина  парцеле  за  оВу  врсту  садржаја  је  600 м2. Спратност  је  до  
П+2+Пк, уз  заузетост  парцеле  до  50%. 

Дом  културе  
На  Адица  потребна  је  изградња  дома  културе, а  могуће  је  комбиновање  културе  

са  забавом, сііортом  и  рекреацијом  у  цијЂу  поспешивања  пословног  амбијента  и  
туризма. Пожсњно  је  да  у  оквиру  дома  културе  своје  место  нађе  и  информативни  
центар, клуб  за  старе, омладивски  клубов  са  културно -уметничким  секцијама  (ликовне, 

музиче, плесне, видео, фото-кино, .интернет...), дечије  игралиште, психолошка, правна  
или  лекарска  саветовалишта , седишта  невладиних  организација  и  т. сл. Ту  су  пожењни  
и  пратеbи  образовни  програми  (спортске , уметничке, језичке  и  сл. школе). 

дом  културе  се  планира  минимално  са  библиотеком , читаоницом , галеријом , 

изложбеним  простором , салом  за  скупове  као  и  пратећим  административним  простором  
седишта  спортских  и  културно-уметничких  друштава. 

Минимална  ітовршина  парцеле  за  ову  врсту  садржаја  је  600 м2. Hnauupajy се  
слободностојећи  објекги  сіЈратности  П  до  П  ј -2+Пк, уз  заузетост  парцеле  до  50%. 

дојч  омладинс  студентски  дом  и  сл.  
Минимална  површина  парцеле  за  ову  врсту  садржаја  је  L000 м2. Спратност  

објекта  је  П  до  П+2+Пк, а  заузетост  парцеле  до  50%, 
На  овим  комплексима , садржаји  у  објектима  треба  да  буду  комбинација  свих  

облика  културе  и  спорта , забаве  коју  гіружају  омладински  клубови  са  пратећим  
угосТитеЈhсЕим  садр?кајима, све  до  смеLптајних  капацитета  какве  пружају  хостели . 

дом  за  старе  и  њихови  клубови   
Минимална  површина  парцеле  за  ову  врсту  садржаја  је  1.000 м2. Потребна  је  

изградња  дома  за  старе  при  нормативу  за  објекте  од  25-40 м2 по  кориснику , а  за  
комплексе  30 м2 по  кориснику . 

Комплекс  дома  за  старе  се  планира  спратности  П  до  П+2+Пк, уз  заузетост  
парцеле  до  50%. 

Такође, клубови  за  старе  планирају  се  као  социјалне  усталове, и  то  један  клуб  на  
сваких  8.000 до  10.000 становника . Они  могу  да  се  организују  у  оквиру  простора  
месних  заједница, домова  културе  и  других  пословних  простора  у  приземима  
стамбених  објеката . 

Препоручује  се  да  се  дом  за  старе  лоцира  у  блоку  број  44, уз  површину  која  ће  
се  одредити  за  пијајју . 
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ВеТеDинајска  станица  (службе  заштите  животпња ) 
Гlрепоручује  се  да  се  ова  врста  садржаја  организује  у  оквиру  површине  за  

разноврсне  јавне  службе  у  блоку  број  77. Мијіимална  површина  парцелс  за  ову  врсту  
садржајајс  600 м2. Сиратност  објектаје  до  П+2+јјк  уз  заузетост  парцеле  до  50%. 

Поред  пружања  здравствехіе  знптuте  којој  би  служио  објекат, на  озелењеном  
слободном  простору  могућс  је  уређење  простора  за  обуку, боравак  (маЊи  стационар  и  
одгајивачница) и  тіриказивање  кућиих  њубимаца, тако  да  би  се  у  виду  малог  зоолошког  
врта  меіп -ала  ова  дслатност  са  забавом, првенствено  деце . 

4.4. Правила  за  оиремање  простора  инфраструктуром  

4.4.1. Услови  за  реализацију  саобраћајних  површина  

Правила  за  уређење  и  грађеи,е  саобраhајница   
3а  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  

обавсзна  е  примена: 

- Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Службени  гласник  Рс,,, 

бр. 41/09, 53/10, 10/11, 32/13 - УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 УС, 24/18, 

41/18,41/18-др. закони 87/18); - 

- 
- Законао  путевима  ( Службени  гласник  РС , бр. 41/18 и  95/18 

- др. закон); 

1јравилника  о  условима  кос  са  аспекта  6336сл.ности  саобраhаја  морају  да  
испуњавају  путііи  објскти  и  ,црути  елемснти  јавног  пута  ,,Сзхужбепи  гласник  
РС , број  50/ ј  1); 

HравиЈІНика  о  техничким  сгидардиіа  плаіжрања , гіројектовања  и  
изградње  објеката, којима  се  осигvрава  нссметано  кретањс  и  приступ  особама  са  
инвалидитетом , деци  и  сгарим  особама  ,,,Службени  глас.ник  РС , број  22/1 5); 

- 3акона  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласііик  РС , бр.  111/09, 20/15, 

87/18 и  87/18 -. др. закон). 

Правила  за  vређење  и  грађењс  друмске  саобраћајне  мреже  
Приликом  изградње  саобраhајних  површина  мора  се  понјтовати  Правилник  о  

техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  крстање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама, где  се  ближе  nponucyjv технички  стандарди  приступачности , разрађују  
урбанистичко -технички  услови  за  планирање  простора  јавних, саобраћајних  и  
пешачких  површина, прилаза  до  објеката  и  пројектовање  објеката  (стамбених, објеката  
за  јавНо  коришћење  и  др.). као  и  иосебних  уређаја  у  њима. Поред  претходно  наведеног  
правилника  треба  узтп  у  обзир  u ЅRPЅ  U.А9. 201-206 који  се  односе  на  просторне  
потребе  инвалида  у  зградама  и  околини . 

Минималиа  ширина  тротоара  за  један  смер  кретања  лешака  је  1 м. а  за  
двосмерно  1,6 м. 



По  правилу, врши  се  одвајање  пешачког  од  колског  саобраћаја . Раздвајање  се  
врши  применом  заштитног  зеленог  појаса  где  год  је  То  могуће. Уколико  То  није  могуће, 

а  услови  одвијања  саобраћаја  захтевају  заштиту  пешака, морају  се  предвидети  заілтитне  
ограде . 

Препорука  је  да  сс  тротоари  и  паркинзи  изводе  од  Монтажних  бстонских  
елемената  или  плоча  који  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  
обележавања  различитих  намена  саобраhајних  поврпІина. Поред  обликовног  и  
визуелног  ефекта, то  има  практичну  сврху  код  изградње  и  реконструкције  комуналних  
водова  (инсталација ). 

На  сабирним  и  приступним  улицама  могуће  је  применити  конструктивна  
решења  за  смиривање  саобраhаја  у  складу  са  ЅRPЅ  U.CI. 280-285, а  у  складу  са  
одредбама  чл. 161-163. Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима. 

Најмања  планирана  ширина  коловоза  је  5 м  за  двосмерне  саобраћајнице . 

Радијуси  кривина  на  укрштању  саобраћајница  су  минимално  6 м, осим  у  приступним  
улицама  где  могу  износити  и  3 гп. На  саобраћајницама  где  саобраћају  возила  јавног  
превоза  радијуси  кривина  треба  да  су  минимум  8 м. Коловозе  завршно  обрађивати  
асфалтним  застором . 

Паркинзи  требају  бити  уређени  у  тзв. ,,перфорираним  гілочама , 

,,префабрикованим  танкостеним  пластн tіним  или  сличним  елементима  (типа  бехатон  - 
растер  са  травом) који  обезбеђују  услове  стабилности  подлогс, довозbне  за  ііавожење  
возила  u истовремено  омогућавају  одржавање  ниског  растиња  и  смањење  отицања  
воде. 

Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234 којим  су  дсфинисане  
мере  и  на1-іин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања. На  
местима  где  се  планира  паркирање  са  препустом  (иаткриЈbем) према  тротоару , ако  није  
предвиђен  зелени  појас, изі-радити  граличнике . У  оквиру  паркиралишта , где  је  то  
планирано , резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  четири  паркинг  места  
nnauupa по  једно  дрво . Одговарајућа  засена  садњом  високог  зеленила  може  се  
обезбедити  и  око  планираних  паркинга . 

Такође  је  потребно  извршити  резервацију  паркинга  у  складу  са  Правилником  о  
техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  u приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  и  ЅRРЅ  U.А9.204 који  се  односи  на  nросторне  потребе  особа  са  инвалидитетом . 

Услови  за  изградњу  саобраћајних  површина   
Планска  репіења  треба  да  буду  у  складу  са  Законом  о  путевима, Законом  о  

планирању  и  изградњи  и  планском  документацијом  іnupux подручја. 
Прикњучке  на  државни  пут  гіланирати  у  складу  са  Правилником  о  условима  које  

са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  испуњавају  пу-гни  објекти  и  другu 
елементи  јавног  пута. 
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Планска  репіења  м()рају  бнти  усклађена  и  са  ва?кећом  планском  и  пројектном  
документацијом , планском  и  пројектном  докумептапијом  чиа  је  израда  у  току, на  
предметном  нодручју, као  и  за  коју  је  ЈП  ,іІутеви  Србије  издало  услове  и  сагласности . 

Гlланом  предвидети  и  обезбеднти  заштитни  појас  и  појас  контролисаве  градње , у  
складу  са  чгг  28 - 30. Закона  о  путевима  тако  да  прзи  садржај  објеката  високоградње  
морају  бити  удањсни  минимајіно  2Q00 јгј  оц  ивицс  земјБишног  nojaca државног  іiута  І  
рсда, уз  оезбђење  іІриоритета  безбедвог  одБијања  саобраћаја  на  предметном  
државном  путном  правцу. ПЈирина  заіптитног  појаса  примењује  се  и  у  насењима, осим  
ако  је  дDугачије  одређено  просторним , односно  урбавистичким  планом . 

У  заштuтпом  појасу  и  појасу  контролисане  изградње  забрањено  је  отварање  
рудника, каменолома  и  депонија  отпада  и  смећа. 

Планском  документацијом  мора  битп  адекватно  рсшено  прихватање  и  
одводњавање  повріпинских  вода, уз  усклађивање  са  системом  одводњавања  предметног  
државног  пута. 

Планским  документом  разрешити  проблематику  постојећег  и  псрспективиог  
пешаuког, стадионарног . бициклистичког  и  јавног  градског  саобраћаја , као  и  зштита  
постбјећих  и  евентуално  НОВИХ  ннсталацна . 

Пгосторним , односно  урбанистичким  ллаиом , на  основ  чпана  84• Закона  о  
путевима, одређују  се  деонице  јавног  пута,- односно  објекта  са. додатним  елемснтима  
(uіupu коловоз , гротоарк , раскрснице , лростори  за  паркнрањс. јавн.а  пасвс-га, 
бициклистичке  и  •пешачке  стазе  н објекти  и  опема  која  одговара  пугребама  
naceJLa. 

. Приликом  ИЗІТ!адње  нанред  наіедевих  додатних  еліn іеi ата  не  смо  сс  іаруІіЈиги  
кОнтиуитеттрасе  пре.дмеіаог  : жівііог. 

Ш-ирина  саобраћајних  трака  мора  бит  дефннисана  у  окладу  са  важећим  
іІрописИІа  и  законима  нз  ові  обла.стн  • 

3апітитну  ограду  плавирати  око  паркиралишта  са  пешачким  пролазом  према  
археолошком  налазишту . без  могућпости  нролаза  моторних  возила . 

Уколико  се  планира  изградња  бициклистичких  и  пепјачких  стаза  поред  
државног  пута  првог  реда  потребно  је  предвидети  их: 

- са  адекватном , стандардима  утврђеном  грађевинском  конструкцијом , која  
задовоњава  одредбе  Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  
саобраћаја  морају  да  исгјуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пуга; 
- са  размогреним  и  пројектно  разреіленим  свим  аспектима  коришћења  и  
іјесметаног  прнступа  бициклистнчкој  и  пешачкој  стази  од  стране  инваѕfидних  - 
хендикепираиих  особа; - 

- са  обезбеђеним  присгvпнма  бициклисгичке  и  пешачке  стазе  до  
постоЈсLіхили  пројсктом  утврђених  бициклнстичкпх  и  пеuјачких  прелаза  на  
тредметном  пугу; 

са  саобраћајно .і  анализом  постојећег  и  гіерспсктИвнОг  бициклистичког  и  
пешачог  саобраћаја  и  саобраћаја  возила  на  лре-дметном  путу, у  циЈћу  
утврђивања  ностојсћих  и  персі tекіивних  пеша -іких  грелаза  на  којима  Је  

б() 



потребно  обезбедити  позивне  пешачке  семафоре , или  упозоравајућу  светлосну  
сигнализацију . 
Приликом  евентуално  планираних  кружних  раскрсница  на  траси  државног  ііута, 

потребно  је  испуниги  следеће  услове: 
- ширине  саобраћајних  трака  срачунати  гірема  криви  трагова, 
- полупречници  закривњења  саобраћајних  прикњучака  морају  бити  
угврђени  сходно  меродавном  возилу; за  возила  која  захтевају  елемеі-пе  веће  од  
меродавних  (нпр. теретно  возило  са  приколицом ) мора  се  изврпіити  додатно  
проширење  кружног  коловоза  ва  рачун  кружног  подеоника  кахо  би  се  
обезбедила  проходност  таквих  возила, коловоз  мора  бити  димензионисал  за  
осовинско  оптерећење  од  1 1,5t, - 

- са  прогіисаном  дужином  прегледности  имајући  у  виду  просторне  и  
урбанистичке  карахтеристике  окружења  локације  у  складу  са  члавом  33. Закона  
о  путсвима  (,,Службени  гласник  РС . бр. 41/18 и  95/18 - др. закон), уз  нуно  
уважавање  просторних  и  урбанистичких  карактеристика  ширег  окружења  те  
локације, и  у  свему  у  складу  са  тачком  4. Кружне  раскрснице  у  Правилнику  о  
условима  које  са  аспекта  безбедносги  саобраћаја  морају  да  исnуњавају  путни  
објекти  и  други  елементи  јавног  пута  и  важећим  стандардима , обезбедити  
нотребап  ниво  функцuје  и  6ез6едности, којк  обухвата  услове  обликовања  
прикњучка, уједначени  пројсктни  третмач  саобраhајних  струја  и  релативну  
хомогеност  брзина  у  подручју  кружне  раскрснице ; раскрсница  са  кружним  
гоком  треба  да  тежи  централној  симетрији  кружне  раскрснице , укњучујући  и  
зоне  излива/улива  како  би  се  обезбеднли  равЈОправии  услови  за  свс  токове, 

обавезно  урадити  проверу  нивоа  услуге  и  Ііропуснс  моли  кружне  раскрсницс , 

број  уливних  трака  дефиnисати  на  основу  проверс  пропусне  моћи, док  ће  
величина  пречника • уписане  кружнице  зависитИ  од  највеће  вредности  брзине  
раскрснице , уколико  се  на  бuло  ком  прикјучном  гтравцу  јавња  двотрачни  улив, 

кружни  коловоз  се  димензионише  као  двотрачни , угао  гтресецања  мора  бити  
приближан  правом  углу, дефинисати  елементе  ситуационог  плана  кружне  
раскрснице, где  ће  бити  обухваhено  поред  пречника  уписане  кружнице, ширине  
кружног  коловоза  и  елемената  улива  или  излива  и  елементи  обликовања  
прикњучних  праваца  како  би  се  обезбедио  простор  за  формирање  острва  за  
каналисање  токова, при  појави  аутобуског  саобраћаја , стајалишта  лоцирати  иза  
кружне  раскрснице  и  ван  коловоза, потребно  је  обезбедити  пешачки  и  
евентуално  бицuклистнчке  стазе  и  прелазе  у  зони  кружне  раскрснице , потребно  
је  дефинисати  димензије  простора  код  саобраћајне  површине  за  накупњање  и  
кретање  пешака, реілити  прихватање  и  одводњавање  површинских  вода  будуће  
кружне  раскрснице , приликом  извођења  радова  на  изградњи  кружне  раскрснице , 
водити  рачуна  о  заштити  постојећих  инсталација  поред  и  испод  наведеннх  
државних  путева, дефинисати  хоризонталііу  и  вертикалну  сигнализацију  на  
nрелметном  путу  и  прикЈЂучним  саобраћајница  у  ніирој  зони  прикњучења , 

дефинисти  стреласте  путоказе  на  сва  острва  иа  излазу  из  раскрсницс . 
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Аугобуска  стајалиипа  планирати  саобраћајно  безбедно  у  склалу  са  саобраћајно  
бсзбедносиим  карактеристикама  и  ПРОСТОРНИМ  потребама, у  складу  са  Законом  о  
путевима. 

У  заштитuом  појасу  јавног  пута  па  основу  Закона  о  nутевима, можс  да  се  гради , 

односно  поставња , водовоД. канализација. топловод, железника  нруга  и  други  сличан  
о6 ат, као  и  телекомуникацпони  и  електро  водови,  инсталације , посп)ојсња  и  сл, по  
претходно  прибавњеној  сагласносги  управјача  јавног  пута  која  садржи  саобраћајно -

текFичке  усЈЈове . 

Услови  за  поставјање  инсталација  
Иисталацие  сс  могу  планиратн  на  катастарским  парцелама  које  се  воде  каојавно  

добро  јіутеви  - својииа  Рспублике  Србије, и  на  којима  се  Лi ,,Путеви  Србије , Београд  
водм  као  корнсник , или  је  ЈП  ,,Путеви  Србије , Београд  правни  следник  корисника. 

Општи  услови  за  поставњање  инсгалациіа  
Утврђују  се  сјіедећи  услови : 

предвидети  проЈлнрење  • државног  пута  на  пројектовану  иирнн v и  
изгра,цњу  додатних  саобраћајних - трака  у  поіезу  евентуаерконсжрукције  

посг  ојећкх  И  I1ЗГрадЊе  додатних  раскрсиица , - 

траса  предметних  инсталациа  мора  се  проекгио  усагласити  са  
постојећим  иІјста.іаuима  порсд  и  иссод  преДмстнх  
Услови  за   
Утврују  се  следећп  условп : 

укрмтање  са  путем  предвиди  •искњучиво  маничким  nол:уLНигање.М  
испод  Tpyna пута, управно  на  пут, у  прописаној  заіптитно i цеви , 

заштитна  цев  мора  бити  пројектоваиа  на  целој  дужини  нзмеђу  крајних  
тачака  попречног  профила  пута  (изузетно  спо.тБња  ивица  рекокструисаног  
коловоза), увећана  за  по  3,00 гп  са  сваке  стране, 

миннмална  дубина  предметних  инсталацнја  и  заііјтитних  цеви  од  најннже  
коте  коловоза  до  горње  коте  заіnтитне  цеви  износи  1,50 nі, 
- минимална  дубина  предметних  инсталација  и  заштитних  цеви  испод  
пуііог  канала  за  одводњавање  (постојећег  или  планираuог) од  коте  дна  канала  
до  горње  котс  заштитііе  цеви  износи  1,20 м. 

Приликом  псставњања  јадземиих  инсталација  водити  рачуна  о  томе  да  се  
стубони  поставе  а  растојању  КСјС  НC МОЖC бwги  мање  од  висине  стуба, мерено  од  
СПОЈЂј{С  ИВИЦС  ЗСМЛ-,ИПјHОГ  поаса  пута , као  и  да  се  обезоеди  сигурносна  висина  од  7.00 

!H 02Z најВИіис  коте  кОЈ[овоза  ЛО  лпнчаНице , гЈри  најнеповоЈЂнијим  
тмпературним  условима. 

Услови  за  гіалелно  воh ће  инсталапша  са   гіредметним  путем  
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Утврђују  се  слсдећи  услови: 
предметне  инсталације  морају  битн  поставњене  минимално  3,00 м  од  

крајњс  тачке  попречног  нрофила  пута  (ножице  насипа  трупа  пута  или  споњње  
ивице  путног  канала  за  одводњавање ) изузетно  ивице  рекочструисаног  коловоза  
уколико  се  тимс  не  ремети  режим  одводњавања  коловоза, 

- на  местима  где  вије  могуће  задовоњити  услове  из  прстходног  става  мора  
се  испројектовати  и  извести  адекватна  заштита  трупа  предметног  пута, 
-

•- на  местима  гд  није  могуће  адовоњити  услове  пз  претходног  става, мора  
се  испројектовати  и  извести  адскватна  заштита  инсталација  и  трупа  предмстног  

у  колико  јс  изграђен  тротоар  поред  државно . пута  инсталације  поставити  
уз  крајњу .споњну  ивицу  тротоара, не  угрожавајућл  труппута, 

не  дозвоњава  се  вођење  прсдмстних  инсталација  по  бавкини, по  косинама  
усека  или  насипа  кроз  јаркове  и  кроз  локације  које  могу  бити  иницијале  за. 
отварање  клизишта . 

Тротоаре  и  паркинге  израђивати  од  монтажвих  бстонских - елемсната  или  плоча  
~ јИ  Могу  бит  и  у  боји, а  свс  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обелсжавања  

- 

-- ра.зличіпих  намена  саобраћајних  ловршжта . Поед  обликовног  и  визуелног  ефскта, то  
ма  практичну  сврху  ко  изградс  и  рсконструкције .комУналвих  водова  (ипсталација). 

Коловоз  и  бвцикзтистичке  стазе  сс  заиршно  обрађују  асфаіггним  застором . 

•.-- Гіаркинзи  могу  - битч  уређени  и  Тзв. ,,перфориранвм  плочама , 

, прсфабрикованвм  гајкостеним  пластичним , или  -личним  елемеитима  који  
обезбсђују  услов  с-табилност.н  пс;длоге, дозоЈл- е  за  вавожење  возвла  п  истоврсмено  
омогућавајуо tржавање  нискограстиња . - . 

- Изградњу  паркинга  извршити  у  -складу  •ca ЅRPЅ  U.Ѕ4.234 којм  су  дефинисане  
мерс  и  т4ачин  обелсжавања  места  за  паркират-bс  за  разлиите  врсте  наркирања . У  оквиру  
паркиранитпта , где  је  то  планирано, резервисати  простор  за  дрворсде  по  моделу  да  се  на  
четири  паркинг  места  планира  по  једно  дрво. Такође  јс  тІотребно  извршити  резервацију  
паркинга  у  складу  ca ЅRPЅ  U.А9.204 којн  је  у  складу  са  Стратсгијом  приступачности  
Града  Новог  Сада  2012-2018. године  ( службени  лuст  Града  Новог  Сада  број  21/12). 

На  местима  где  то  услови  дозвоњавају , иако  није  уцртано  у  графичком  приказу, 

могућа  јс  изградња  уличних  паркинга  и  бициклистичких  стаза, уз  обавезно  задржавањс  
и  запзтиту  постојећег  квалитетног  дрвсћа. 

На  прелазу  тротоара  прско  коловоза  и  дуж  тротоара  извршити  типско  партерно  
урсђење  тротоара  у  складу  ca ЅRPЅ  U.А9.202 поштујућn усове  приступачности . 

Најмања  лланирава  шнрина  коловозаје  5 м  (на  државним  путевима  7,1 м). Уже  
могу  бити  унутарблоковске  саобраћајнице , минималне  ширине  3 м. Радијуси  кривина  
на  укрштању  саобраћајница  су  минималіјо  6 м, осим  унутарблоковских  саобраћајница  
где  могу  износити  и  3 м. На  саобраћајницама  где  саобраћају  возила  јавног  градског  
превоза  ву-гника  планирају  се  радијуси  кривина  12 м. Тротоари  су  минималне  ширине  
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16 м. док  двосмернс  бициклистичкс  стазе  морају  бити  ширине  2 м, а  једносмерне  
минимум  1 м. 

Услови  за  тірикјучење  на  саобраћајиу  мt еu 

.Приликом  плавирања  саобраћајног  прикњучк.а  на  државни  нут, потребно  је  
водити  рачуна  о  следећсм:.. . . . . 

- приклучак  плавирати  као  двосмерни  са  трахама  за  успорење!убрзање, за  
рачунску  брзину  од  80 km/h са  потрvбном  дужином  и  ілирином  саобраhајница; 

- обезбедити  зоне  потребне  прегледности ; 

- коловоз  приступног  пута  мора  битн  минималне  ширине  6,00 м; 

- узети  у  обзир  пгдс  у  2017. години ; 
са  полупречницима  лепеза  у  зони  прик.њучења  који  морају  бити  утврђени  

на  основу  криве  трагова  меродавног  возила; 

- са  евентуалном  додатним • саобраhајним  тракама  за  лева  скретања  са  
предметног  државног  пута, у  колико  се  укаже  потреба  за  истом  (број  возила) - 

уколико  је  број  возила  који  скрсћу  лево  са  државвог  пута  на  споредни  правац  
већи  или  исти  од  10% од  укупног  броја  возила  на  путу, мора  се  предвидети  - 

додатна  саобрађ.ајна  трака  за  лева  скрегања  ча  државном  путу; .. . 

• - укрмтај  мора  бuти  извден  под  правnим  углом  (управно  на  пуг) 

рачунску  брзину  на  гтуту: 
- прос•горне  карактеристике  терена; 

- обезбедити  пворитет  саобраћаа  н  државном  путаом  лраві;У; 

адеквагно  рсшењс  прихватања  и  оІвсдњаВања  повріпинс.ких  вода, )ТЗ  

усктађивање  са  системом  одводњаЕања  лредметНог  државпог  пута; 
-

• са  даином  грегледвости  оД  МинимаЈіт{о  120,00 м  у  односу  на  СТОП  
линиіу  на  саобраћном  приклучку  на  предметни  пут); 

- са  коловозном  конструкцнјом  за  тежак  саобраћај  (осовинско  оптерећење  
од  нјмаи  11,50 t no осовини ) 

- коловоз  прик.Ђучне  саобраћајнице  мора  бити  пројектован  у  складу  са  
Законом  о  путевима. 

Елементи  пута  и  раскрснице  (полупречник  кривине, радијуси  окретања  и  др.) 

морају  бити  у  складу  са  Законом  о  јавннм  путевима  и  Правилником  о  условима  које  са  
аспекта  безбедносги  саобраћаја  морају  да  испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  
јавног  пvта. 

Прикњучење  корисника  на  примарну  путну  мрежу  планира  се  само  са  једним  
прикњучком , а  уколико  корисник  има  више  засебних  улаза  (нелина). може  имати  
везввисне  приклучке . У  случају  да  се  објекат  можс  прикњучити  u ua секундарну  
мрежу, прикњучак  се  no правилу  увек  даје  на  секундарну  мрежу . 

Свака  новоформирана  граевинска  парцсла  мора  имати  приступ  на  јавну  
саобраћјпу  површину . Уколикоје  тај  приступ  колски  и  намењен  само  за  путничке  
аутомобиле . он  не  може  бити  ужи  од  3, м, нити  шири  оп  б  м; за  приступ  ватрогасним  
возилом  минимална  висина  пасажа  је  4,5 м. Уколико  нијс  другачие  дато  за  поједине  
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намене, по  правилу  једна  грађевинска  парцела  може  имати  мајсимално  2 колска  
приступа  према  истој  саобраhајној  површини  (улици) и  То  на  међусобном  расгојању  оД  
најмање. 5 м. У  случају  да  грађевинска  парцела  има  приступ  на  две  различите  
саобраћајне  повріпине  (улице), колски  приступ  е  по . правилу  даје  на  ону  саобраћајну  
површину  (улицу) којајс  мањег  ранга. 

Ширина  приватног  пролаза  за  парцеле  које  немају  директан  приступ  јавној  
саобраћајној  поиршини  не  може  бити  мања  од  2,50 м. . Објекти  у  привредним  зонама  
морају  обезбедити  противгјожарнп  пут  око  објеката, који  не  може  бити  уки  од  3,5 м  за  

јсдносмерку  комуникацију , односно  6 гп  за  двосмерно  кретање  возила. 

Уелови  за  паркирање  и  гаражираіе  возила   
Реализадију  планираних  стамбених  и  пословних  објеката  мора  да  прати  

изградња  саобраћајних  ііоврілина  и  комуналне  инфраструктуре , а  нарочито  nаркинг  
простора  прсма  намени  објекта. 

За  паркирање  возила  за  сопствене  потребе, власници  породичних  стамбених  
објеката  свих  врста  по  правилу  обезбеђују  простор  на  сопственој  грађевинској  парцели , 

извап  јавне  саобраћајне  поврЈпипе, и  т()једно  паркннг  нли  гаражно  место  наједаи  стаі-і. 
За  паркнрање  возила , власници  осталих  објеката  обезбеђују  простор  на  

- сопственој  грађевинској  парцели. извак .јавне  саобраћајне  површине . 

Гіотребан  -бропаркинг  или  гаражпих  мсста (у  далем  тексту  ПМ), одређује  се  
према  следећем  нормат.иву  за  врсге  .пслатности  у  поспОвІІОМ  простсру  

банка, здравствена, пословна, оразовна  илп  аминистргивна  устаиова  једн() 

- HM na 70 м  корисног  простора; - - . 

пошта  једнс  )IМ  на  150 пІ2  корисвог  лростора ; 

трговина  наматіо  једно 11М  на  100 м2  корнсног  простора -: 

угоститењски  објекат  једно-  пМ  ва  користан  простор  за  
хотелијерска  установа  - једво  ПМ  на  користан  јіростор  за  І  О  кревета ; 

- позоригпте  или  биоскоп  - једно  ГІМ  на  користан  простор  за  30 гледалаца ; 

сиортсіа  хала  и  спортско  рекреативни  комплекси  - једдо  ПМ  на  користан  
простор  за  40 гледалаца  или  најмање  једно  ПМ  на  І  00 м2  корисног  простора; 

производни , магацински  и  индустријски  објекат  - једно  ПМ  на  200 пі2  корисног  
простора. 
Паркирање  возила  и  гараже, за  потребе  стамбених  зграда, дефинисани  су  

правилником  о  условима  и  нормативима  за  пројектовање  стамбених  зграда  и  станова  
(,,Службени  гласник  РС  бр. 58/12, 74/15 и  82/15). Гараже  објеката  планирају  се  
подземно  у  габариту, изван  габарита  објекта  или  надземно , на  грађевинској  парцели . 

llовршине  гаража  објека -га  којс  се  пЈіанирају  надземно  на  грађевинској  парцели  
урачунаваіу  се  при  утврђивању  инлекса  изграђености . односно  индекса  заузетости  
грађсвинске  парцеле , а  подземне  гараже  се  не  урачунавају  у  ове  индексе . 

Гараже  морају  испунити  усзове  дсфииисане  у  1Іравилнику  о  техиичким  
захтевима  за  .заштиту  гаража  за  путничкс  аутомобилс  од  пожара  и  СксПЛОЗИјс  
(.Службени  лист  СЦГ . број 3[/05). 
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Приликом  дефинисања  висине  етаже, обавезно  узети  у  обзир  потребу  
инсталација  за  проветравања  и  осветјbење  простора, у  зависности  од  изабраног  система  
гараже. 

Према  гІравилнику , велике  гараже  (гаража  већа  од  500 м2) морају  имати  прилаз  
за  ватрогасна  возила  ширине  3,50 гп  за  једносмерну  улицу, односно  5,50 метара  за  
двосмерну  улицу, при  чему  мора  бити  омогућено  кретање  ватрогасних  возила  само  
Уналред. Минимална  висина  пасажа  је  4,5 м. Заштита  од  пожара  подразумева  
помтовање  стаидарда  и  гтрописа  датих  овим  правилником . 

Основни  услови  за  кретање  возила  су: 

улазе  и  излазе  у  гаражу  прилагодити  оптималној  организацији  гараже; 

nі upuna улаза  и  излазаје  мин. 2,5 м  заједан  ток  кретања  возила; 

- близу  улаза, ОДНОСиО  излаза  резервисати  простор  за  паркирање  возила  
инвалида  у  складу  ca ЅRPЅ  U.А9.204; 

- вожња  у  гаражи  треба  да  буде  једноставна  и  безбедна, а  препорука  је  да  
се  омогући  једносмерно  кретање  у  Оквиру  гараже; 

препорука  је  да  се  у  процесу  паркирања, док  се  возила  крећу  по  паркинг  
гаражи  уједно  омогућује  и  тражење  слободног  паркинг  места. Паркирање  треба  
да  буде  хлто  једоставније ; 

- могуће  је  предвидети  и  рампе  на  којима  се  вріпи  паркирање ; 

- за  рампе  на  којима  се  врши  паркирање , максимални  нагиб  је  5%, а  ако  је  
обична  рампа  онда  је  1 5%. Морају  се  задовоњити  вертикални  услови  
гроходнрсти  возила; 

димеизија  једног  парwинг  места  за  управно  ларкирање  је  микамално  
4, х2,3 nі, a y осталим  случајевима  у  складу  ca ЅRPЅ  U.54.234; 

- обезбдити  игурност  возила  од  крађе, механичких  опітећења  или  ватре; 

- предвидети  копцепцију  информативног  система  кој  је  неопходна  ради  
регулисања  кретања  и  ради  боњег  сналажења  корисника  у  њој . 

Основии  услови  за  кретање  пешака  су: 

-. уколико  је  могуће, путање  кретања  пешака  и  возила  не  би  требало  да  се  
укрілтају  на  улазу  и  излазу ; 

- по  гаражи  није  гіотребно  обезбедити  посебну  путању  за  кретање  пешака; 

- при  распореду  степенипла  треба  водити  рачуна  о  ііравцима  кретања  
већине  пешака; 

- степеништа  код  отворених  паркинг  гаража  не  смеју  бити  дање  од  другог  
степенншта  вивіе  од  50 м, а  код  затворених , више  од  30 м; 

- ширина  степеништа  мора  бити  најмање  0,8 м  и  за  њихову  изградњу  у  
обзир  долазе  само  незапањивн  материјали ; 

- ако  се  у  паркинг  гаражи  пепјачка  комуникација  решава  само  степеништем  
онда  минимална  њирина  износи  ] .2 м; 

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

Остали  услови  су: 
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- у  обзир  узети  важеће  услове  противпожарне  заілтите  који  се  одвосе  ва  
ову  врсту  објеката ; 

- гіроветравањс  мора  бити  такво  да  сс  обезбсди  одвод  12 м3 ваздуха  ва  час  
на  свакн  1 м2  корисне  јіоврuјине. Усисне  отвори  система  за  вентилацију  треба  
разместити  близу  пода ; • 

- носећи  делови  паркинг  гараже  морају  бити  д  материјала  постојалог  на  
ватри. . - 

На  површини  и  фасадама  гаража  плалира . се  одговарајућепартерно  уређење  и  
озелењавање .-У  олучају  да  се  посзіедња  етажа  плалира  као  откривеии  паркинг  простор, 

могуће  је  њсно  наткривање  вадстрепівицом  са  фогонапонским  панелима. 

У  јавним  гаражама  предви,цети  пунионице  за  хибридна  и  електрична  возила. 

Јавне  гараже  и  гараже  за  јавно  коришћење  које  имају  200 и  више  паркинг  места  морају  
обезбеди-ги  минимум  2% каладитета  за  пуниовице  хибридних  и  електричних  возила. 

до  изградње  објеката  гаража, планираве  површине  се  могу  користити  као  
деф нсава  и  уређена  паркиралишта . 

Станица  за  снабдеватbе  горивом   
ставице - за  снабдевање  горивом  је  израда  урбалистичког  

- пројек Lа. Максимална --спратност --обеката  је  П. TІnauupaRa сталица  за  снабдевање  
горивом  може  сс  реализовати----са  ужим  - садржајима , у  складу  са  просторним  
могућі- остима  -п  угврђеним  нараметрима. Под  ужим  садржајсм  сгаnице  за  снабдевање  
горивом  псдазумевају  се  следећи  садржаји  

-- -Мест  за  истакање  за  све  врсте  горива, - 

. манпулативна  површина, 
- ц-истерне, - - -- - 

- - системцевовода , -•. • -- -- - 

- отвори  за  пуњење  и  преглед  цистер -ни,- 
- гіродајли  и  пословни  простор  у  функцији  станице  за  снабдевање  горивом  и  

надстрешница , 
- паркинг . 

Ставица  за  снабдевање  горивом  треба  да  испуни  све  законима  предвиђене  
условс  за  ову  врсту  објеката . 

4.4.2. правила  за  реализацију  водне  инфраетрукгуре  

- Услови  за  изградпу  водоводне  NІЈеже  
Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  површине , између  две  

регулационе  линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једвострано  
или  обострано  уколико  је  улични  фронт  шири  од  2О 0 м. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставзвају  тако  да  
водоводна  мрежа  задовозви  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  
објекте  инфраструктуре . 
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Минимално  хоризонтапно  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  1,0 м, а  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  других  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. 

Задате  вредности  су  растојања  од  спојне  ивицс  новог  цевовода  до  споњне  ивице  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  није  могуће  испоџловати  тражене  услове  пројектом  предвидети  
одговарајућу  заштиту  инсталација  водовода . - 

Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње ; 

минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  од  0,7 до  1,0 м, али  тако  да  не  
угрожава  стабилност  објеката. 

Дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2-1 ,5 м  мерено  од  коте  терена, а  на  
мссту  планираног  прикњучка  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  
дубину  постојсћег  цевовода. 

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  
ширине  пута  за  мин. 1,0 м, са  сваке  стране . 

На  траси  ноног  дистрибутивног  водовода  предвидети  одговарајући  број  
хидраната  у  свему  према  важећим  прописима . Предност  дати  уградњи  надземних  
хидраната. 

Водоводни  прикњучци   
Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  ее  прикњучком  објекта  на  јавни  

водовод. 
Прикњучак  на  јавни  водовод  псчиње  од  споја  са  водоводном  мрежом , а  

завршава  се  у  склоништу  за  водомер, закЈњучно  са  мерііим  уређајем . 

Пречник  водоводног  прикњучка  са  величином  и  тиllом  водомера  одређује  ЈКП  
,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, на  основу  претходно  урађеног  хидрауличког  
прорачуна  унутрашњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  нормативима , 

Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  
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  условима  за  
прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Прикњучење  објеката  врши  се  минималним  nречником  DN 25 мм. 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  
прикњучак . 

Hндивидуални  водомери , за  мерење  потрошње  воде  за  породичне  стамбене  и  
пословне  објекте, поставњају  се  v засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта  у  парцели  корисника  0,5 гл  од  регулационе  линије . 

За  вишепородичне  стамбене  објекте  водомери  за  мерење  потрошње  воде  се  
поставњају  у  махтовима  лоцирапим  ван  објекта  у  парцели  корисника  0,5 м  од  
регулационе  линије  и  у  просторијама  за  водомере  лоцираним  унутар  самог  објекта  која  
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мора  бити  лоцирана  уз  регулациону  линију  према  уличној  водоводној  мрежи  са  које  се  
даје  прикњучак . 

Код  изградње  пословних  објеката  површине  преко  150 м2  код  којихје  потребна  
изградња  само  унутрашње  хидрантске  мреже  (према  вакећем  правилнику  и  услорима  
nротивпожарне  полиције) израђује  се  прикњучак  гіречника  DN 63 мм, са  монтажом  
водомера  DN 50 mnі. . - 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  споњашња  хидрантска  
мрежа  врши  се  прикњучење  објеката  пречником  махсимално  DN 1 1 0 мм, са  монтажом  
водомера DN lО0мм. 

Уколико  се  планира  обједињена  водоводна  мрежа  хидрантске  и  савитарне  воде  
потребно  је  на  прикњучку  уградити  комбинован  водомер . 

Извођење  прикњучка  водовода, као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јкп  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Услови  за  и3градњу  канализационе  мреже   
Трасу  мреже  канализације  опште  и  фекалне  канализације  полагати  у  зони  јавне  

површине  између  двс  регулационе  линијеу  уличном  фронтуједнострано  или  обострано  
уколико  је  улични  фронт  шири  од  20,0 м. 

Минимални  пречник  отпадне  канализације  је  О  250 Іnnі , a оііште  канализације  О  
300 mnі . 

Трасе  отнадне  и  опште  канализације  се  поставњају  тако  да  задовоњи  прописана  
одстојања  у  односу  на  друге  ннсталације  и  објекте  инфраструктуре . 

- Минимално  хоризовтално  растојање  ол  других  иБсталација  и  објеката  
инфраструітуреје  1,0 м, а  вертикално  0,5 м. 

-Није  дозвоњено  ічолагање  отпадне  канализације  испод  објеката  високоградње ; 
минимално  одстојање  од  темења  -објекта  износи  1,0 м, али  тако  да•  не  угрожава  
стабилност  објеката. - - 

Сви  објеіти  за  сакупњање  и  третман  отпадних  вода  морају  бити  водонепропусни  
изаштићени  од  продирања  у  подземне  издани  и  хаваријског  изливања . 

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

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

Канализациони  прикњучци   
Прикњучак  на  отпадну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом , а  завршава  се  у  

ревизионом  шахту . 
Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  .ЈКIІ  ,.Водовод  и  канализација  

Нови  Сад, а  у  складу  са  типом  објекта, техничким  нормативима , Одлуком  о  условима  и  
начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  водс  и  
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уклањања  вода  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  60/10, 8/1 1-исправка, 38/1 1, 
13/14 и  59/16) и  Правилником  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  
систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  13/94). 

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

Прикњучење  стамбених  објеката  врши  се  минималвим  пречником  DN 160 шм. 

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

Индустријски  објекти  и  други  објекти  чије  отпадне  воде  садрже  штетне  
материја, могу  се  прикњучити  на  канализациону  мрежу  само  ако  се  исггред  прикњучка  
угради  уређај  за  пречиіпћавање  индустријских  отпадних  вода  до  прописаног  квалитета  
унушгања  у  каНлизацију . 

Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  изворишта  мо)ке  се  прикњучити  на  
отпадну  канализацију  под  условом  да  постави  водомер  за  мерење  исцрпњене  воде. 

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

Код  решавања  одвода  употребњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  саннтарно-

техничким  условима  за  испуштањс  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада  бр.  17/93, 3/94 10/01 и  47/06 - Др. одлука). 

Зауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  гтовршина  (Претакачка  места, точећа  места, паркиііг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  
лаких  течности  и.тек  потом  испуштати  у  рецигіијент . - - 

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

Технолошке  воде  се  могу  испуштати  у  јавну  канализацију . Зависно  од  тіотреба  
код  загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолошких  отпадних  
вода, тако  да  њихов  квалитет  задовоњава  санитарно -техничке  услове  за  испуштање  у  
јавну  канализацију , а  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  
загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање , Прилог  2, Глава  јјј, 
Табела  1 (..Службени  гласник  РС , бр.  67/11, 48/12 и  1/16). 

Hзвођење  прикњучка  канализације . као  и  његова  реконструкција  су  у  
надлежности  јкп  ,,Водовод  и  канапизапија  Нови  Сад. 

Водни  услови   
Водни  услови  дефинисани  су  од  стране  надлежног  водопривредног  предузећа, 

односно, од  стране  Јавног  водопривредног  прсдузећа  Воде  Војводине  Нови  Сад. 
На  подручју  обухваћеном  планом  се  налазе  следећи  водни  објекти : 
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насип  прве  одбрамбене  линије  дуж  обале  реке  дунав, део  је  деонице  
насипа  д.1О.4. - Леви  насип  уз  дунав  од  Бегеча  до  уLнћа  канала  дТд  у  дунав  (кпі  
60+771 - км  38+400), сектора  д.IО  Нови  Сад  за  водно  подручје  ,дунав . Кота  
круне  насипа  је  дефинисана  према  критеријуму  да  заілтитна  висина  зем.њаног  
насипа  буде l,2 м  изнад  1% В.В. дунава, 

- мелиорациони  канали  Т-801 (дужине  lзоом), Т-802 (дужине  2130 м), Т- 

803 (дужине  2400 м) и  Т-803-i (дужине  400 м)који  се  уливају  у  канал  Т-800, 

главни  канал  слива  црпне  станице  (ЦС) ,,Телегј , чији  јс  реципијент  река  дунав . 

Израда  лланске  документације  мора  бити  у  складу  са  општим  концептом  
каналисања , пречишћавања  и  диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  Града  Новог  Сада. 

Морају  се  ислоштовати  сви  дати  услови  и  решења  у  вези  са  напред  наведеним  
концептом , уз  уважавање  следећег: 

- мрежу  водовода  трасирати  у  свему  према  условима  ЈКП  ,,Водовод  и  
канализација  Нови  Сад; 
- канализациону  мрежу  предвидети  сепаратног  типа, посебно  за  
атмосферске  и  посебно  за  санитарно-фекалне  отпалне  воде  и  технолоілке  
отпадне  воде; 
- атмосферске  воде, расхладне  и  сл., чији  квалитет  одговара  11 класи  воде  
могу  се  без  пречишћавања  одвести  у  атмосферску  канализацију , околне  
површине , ригол  и  др., путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије ; 
-

• за  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  поврніина  (бензинска  
пумпа, паркинг, исл.), пре  улива  у  градску  канализациону  мрежу, предвидети  
одгоарајући  предтретмаu (сепаратор  уња  , таложвик); 

- зависно  од  потреба, код  загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  
предтретман  технолошких  отпадних  вода, тако  да  њихов  квалитет  задово.њава  
санитарно -техничке  услове  пре  испуштање  ујавну  канализацију ; 

- у  реку  дунав  и  мелиорационе  и  отворене  канале, забрањено  је  испуштање  
било  каквих  вода  осим  условно  чистих  атмосферских  и  пречишћених  отпадних  
вода  које  по  Уредби  о  класификацији  вода  (,,Службени  гласник  СРС,,  број  5/68) 

омогућавају  одржавање  11 класе  вода  у  реципијенту  и  које  по  Уредби  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр.  67/11, 48/12 и  1/16), 

задово.њавају  прописане  вредности . Концентрације  штетних  и  опасних  материја  
у  ефлуенту  морају  бити  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  
приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  
воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,.Службени  гласник  РС , број  24д4), 

односно  Правилником  о  опасним  материјама  у  водама  (,,Службени  гласник  
СРС , број  31/82). 
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За  планирање  и  изградњу  објеката  и  извођење  радова  у  зопи  насипа  прве  
одбрамбене  линије, са  брањене  стране  насипа  на  деоници  од  Улице  Хероја  Пинкија  до  
западне  граница  обухвата  плана, уважити  следеће : 

- Није  дозвоњена  изградња  било  каквих  грађевинских  објеката  који  задиру  
у  тело  насипа . Забрањено  је  на  насипу  копати  и  одлагати  материјал , садити  
дрвеће  и  обавзњати  друге  радње  којима  се  може  угрозити  стабилност  насипа  прве  
одбрамбене  линије; 

-
у  заштитном  појаса  насипа, у  минималном  појасу  ширине  20 м  од  

садашње  ножице  насипа, извршити  насипање  постојећег  терена  у  слоју  
1 .О  - 1 ,5 м. Планирану  нивелету  усвојити  тако  да  се  не  дозволи  сакупњање  и  
задржавање  атмосферских  вода  уз  НОЖИЦ  насипа; 

- у  појасу  іпирине  10 м  од  садајлње  ножице  насипа, односно  појасу  ширине  
15 м  од  формиране  ножицс  nакон  изнршеноі  насипања  заштитног  појаса, мора  
се  оставити  слободан  простор  за  радно-инспекциону  стазу  за  возила  и  
механизацију  службе  одбране  од  поплаве  и  спровођење  одбране  од  поплаве. У  
овом  појасу  није  дозвоѕњена  градња  ни  подземних  ни  надземних  објеката, 

поставњањс  ограда, садња  растиња  - жбуња  и  д1)Већа; 

- у  појасу  на  удаѕњености  од  0 лі  до  20 гп  од  са,цапне  ножи L е  насипа, 

односно  појасу  на  удајњености  од  15 м  до  25м  од  формиране  ножице  након  
извріленог  насипања  зашгитног  појаса  могу  се  планирати  саобраћајнице , 

паркинг  простор  и  слични  објекти  нискоградње , може  се  саднти  лиско  растиње  
жбуње, алн  није  дозвојњена  изградња  надземних  ојеката , ограда  н  с.п. У  
последих  5пт  овог  појаса, односно  на  удаЈhености  од  20 м  До  25 м  од  
формираие  ножице  након  извріпспог  насипања  занпитпо  аоаса, се  може  
планирати  поставњањс  цевовода, каблова  и  друге  подземне  • инфраструктуре  
само  уз  услов  да  инсталапије  буду  изведсне  у  оквиру  насутог  терена; 

- у  појасу  на  удањености  од  20 м  до  30 м  од  садашње  ножице  uacuna могу  
се  приступи  парцели , паркинг  простор  и  слични  објекти  нискоградње , може  се  
садити  ниско  растиње  - жбуње, али  није  дозвојіена  изградња  надземних  
објеката, ограда  и  сл; 

- у  појасу  на  удаѕњености  од  30 м  до  50 м  од  садашње  ножице  насипа  може  
се  ппанирати  изградња, адаптација , доградња  и  реконструкција  плитко  
фундираних  објеката  (дубина  фундuрања  не  сме  бити  већа  од  1,0 м  од  постојеће  
коте  терена) Није  дозвоњено  планирање  изградњс  сутерена  и  подрума. 

За  планирање  и  изградњу  објеката  и  извођење  радова  у  зони  мелиорационих  
канала  слива  ЦС  Телеп , уважити  следеће : 

дуж  обала  мелиорационих  канала  и  зацевњених  деоница  канала, се  мора  
обезбсдити  стално  проходна  и  стабилна  радно-инспекциона  стаза  ширине  
минимум  5,0 nі  (y вангра l)евинском  рејону  10 м) за  пролаз  и  рад  механизације  
која  одржава  канаЈі . У  овом  појасу  се  не  смеју  градити  објекти , поставњати  
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ограде, садити  дрвеће  и  сл . и  у  том  појасу  мора  бити  омогућен  сталан  прилаз  

каналу, односно, цевоводу  за  несметано  одржавање . 

4.4.3. Правила  за  реализацију  енергетске  иііфраструктуре  

Услови  за  изградњу  у  близини  далековода  110 kV • - 

Утврђују  се  следећи  услови: 

-
у  заштитном  појасу  далековода  се  могу  изводити  санације , адаптације  и  

реконструкције  далековода  и делова  система  далековода  због  потреба  

интервенција  и  ревитализација  електроенергетског  система; 

- приликом  извођења  радова, као  и  касније  приликом  експлоатације  
планираних  објеката, водити  рачуна  да  се  ни  на  који  начин  не  наруши  

сигурносна  удаленост  од  5 м  у  односу  на  проводнике  далековода  напонског  

нивоа  1l0kV; 

- испод  и  у  близини  далековода  не  садити  високо  дрвеће  које  се  својим  
растом  може  приближити  на  мање  од  5 гп  у  односу  на  проводнике  далековода  
напонског  нивоа  110 kV, као  и  у  случају  пада  дрвета; 

-. - забрањено  је  коришћењс  прскалица  и  воде  у  млазу  за  заливање , уколико  
постоји  могућност  да  се  млаз  воде  приближи  на  мање  од  5 п  проводницима  
далеководаналонског  нивоа  110 kV; 

нисконалонскс  прикњучке, телефонске  прикњучке , прикњучке  за  
кабловску  телевизију  и  друге  прикучке  uзвести  подземно  у  сјјучају  укрпЈтања  

далеководом ; 

све  металне  инсталације  (елекгро-инсталације , грејање  и  друго) u други  
меtални  делови  (ограде  и  друго) морају  да  буду  пропuсно  уземњени. Нарочито  

водити  рачуна  о  изједначсњу  потенцијала ; 

- забрањено  је  складиштење  лако  запањивог  материјала  у  зајптитном  појасу  
далековода ; 

приликом  извођења  било  каквих  грађевинских  радова, нивелације  терена, 

земзњаних  радова  и  ископа  у  близини  далековода , ни  на  који  начин  се  не  сме  
угрозити  статичка  стабилност  стубова  далековода . Терен  испод  далековода  се  не  
сме  насипати ; 

- делови  цевовода  кроз  који  се  испуњта  флуид  морају  бити  удалени  
најмање  30 м  од  најистуренијих  делова  далековода  под  напоном ; 

- минимално  растојање  планираних  објеката, пратеће  инфраструктуре  и  и  
нсталација  од  било  ког  дела  стуба  далековода  износи  12 м. 

Услови  за  прикњучење  на  електроенергетску  мрежу   
Приклучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  изградњом  

планиране  трансформаторске  станице  или  прикЈhучењем  на  нисконапонску  мрежу  
изградњом  нрикњучка  који  се  састоји  од  прикЈБучног  Вола, кабловске  прикЈЂучне  кутие  
(КПI{) и  ормана  мерног  места  (ОММ). Прнкњучни  вод  изградити  подземно , од  
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постојеbег  или  планираног  вода  у  улици, или  директно  из  -іраІ-Тсформаторске  стаиице. 
детаЈЂније  услове  за  прикучење  и  изградњу  прикњучног  вода  и  положај  І{ПК  и  ОММ  
а  прибавити  од  ЕПС  дистрибуција , огравак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  за  прикњучење  на  гасоводну  мрежу   
Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  репіити  изградњом  гасног  

прикњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерво  - регулациовог  сета. детаЈЋније  
усзіове  за  прикњучење  прибавити  од  јіадлежиог  дистрибутера . 

Услови  за  прніњучење  на  мрежу  електронских  комуникација  
Прикњучење  објеката  у  систем  електронских  комуникација  решити  изградњом  

гірикњучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бахарних  проводника) од  постојеће  или  
нланиране  уличве  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутрашњости  
објекта, где  ће  бити  смештен  типски  телекомуникациони  ормав. детаЈЋније  услове  за  
прикучење  прибавити  од  надлежног  оператера . 

Hрикњучак  на  зај  еднички  ан-генски  систсм  извести  према  условима  і-іадлежаог  
опсрагера. 

Прикњучак  на  кабловски  дистрибу -гивни  систем  извести  према  усл . вима  
локалног  дистрибутера . - 

4.5. Локацпје  за  кое  је  обавезна  израда  урбавистичког  лројекті  

У  обухвату  пла.ча  у-тврћује  се  обавеза  израле  чрбвиистичког  проЈекта  у  слс-дсћим. 

слчаіс-вима: - 

у  зовама  породичвог  становања  утврђује  се  обавеза  израде  урбаниствчког  
пројекта  за  парцеле  које  се  намењују  за  спортско-рекреативне  комллексе, а  . омллегсе  
са  тереі -іима  на  отвореном  и  за  породгчно  с- ајоање  у  затвореним  стамбеним  
комплексима  као  и  за  остале  ванстамбене  намеве  компатибилне  са  становањем , за  
ларцеле  преко  2.000 м2, 

за  комплексе  намењене  за  спорт  и  рекреацију , 

- за  комплексе  намењене  за  туризам , спорт  и  рекреацију , 

за  комплексе  опілтеградског  центра. 

5. ПГИМЕНАПЛАНА  

донопіење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији , локацијских  
услова  и  решења  за  одобреі-ће  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола, осим  за  
просторе  за  којеје  у-гврђена  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта. 

ј - а  дслу  ііодручја, с  обзиром  да  су  основ  за  реализацију  овај  план  и  План  
генералнс  рсгулацнје . правила  угврђена  Планом  генералне  регулације  уграђена  су  у  
реніења  овог  !lлана . 

Закони  и  подзаконеки  актн  наведени  у  плаі- у  су  важећи  прописи , а  у  случају  
њихових  измена  или  лоношења  нових . примениће  се  важећи  пропис  за  одређену  
област . 
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днuк  

Здавіо  Јелушић  

Саставни  део  плана  су  следећи  графички  прикази : 

1.1. Положај  у  Генералном  плану  града  Новог  Сададо  2021. године  
1 .2. Изводи  из  Плана  генералне  регулације  простора  за  

породичНо  становање  у  западном  делу  града  Новог  Сада: 

1.2. 1. План  претежне  намене  простора, саобраћаја  и  нивелације  

Размера  

А4 

Р  1 : 10000 

.2.2. Спровођење  плана  Р  1 : 10000 

3.  План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације  : 2500 

4.  План  регулације  повріпинајавне  намене  1:2500 

5.  План  водне  инфраструитуре  : 2500 

6.  План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  : 2500 

7.  Синхрон  план  мреже  објеката  и  инфраструктуре  : 2500 

8.  Попречни  профили  улица  : 100 (200) 

9.  Типско  решење  партернQг  уређења  тротоара  на  прилазу  пешачком  
прелазу, у  вези  са  несметаним  кретањем  лица  са  посебним  потребама . 

План  деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду, садржи  текстуални  део  који  се  
објавлује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  изрене  у  три  
примерка , које  својим  потнисом  оверава  прсдседник  Скупвпине  Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписапог  оригинала  плана  чува  се  у  Скупштини  Града  
Новог  Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове. и  у  Јавном  предузећу  
Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

документацио}ја  основа  овог  плана  чува  се  у  Градској  управи  за  урбаиизам  и  
. граћевинске  послове. 

Гілан  деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду, доступан  је  на  увид  јавности  у  
згради  Скупш•гине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  2, и  путем  интернет  стране  
www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престаје  да  важи  План  деталне  регулације  Адица  
у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  5/08), а  План  деталне  
регулације  Шумске  улице  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
53/16) у  делу  којије  обухваћен  овим  планом . 

План  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-853/2018-1 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД  
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РЕГТУБЛIЖА  СРБИЈА  
АУТОНОМЛА  HOKPAJHHA ВОЛзОдиНА  
ГРАД  нови  САД  
скУгпнтичА  грлдл  новог  слдл  
КОМСИЈА  ЗА  HЛАНОВЕ  
Број: У-35-853118 
дана: 28. 12. 2018. године  
ноВи  слд  

ИЗВЕШТАЈ  
о  извРшЕНоЈ  ст vчаоз  контоли  

КАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЛіПЕ  РЕГУЛАЦЈЕ  АДиЦА  у  новом  САДУ  
IIРЕ  ИЗЛАГАЊЛ  НА  ЈАВВ  УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  ллана  дсталне  регупације  Адица  у  Новом  Саду, обавЈІена  је  на  26, 
седници  Комисије  за  кланове  одржаној  21.12.2018. године, и  на  27. седници  Комисије  за  
планове  одржаној  28.12.2018. годuне, са  почетком  у  09,00 часова, у  згради  Јавног  предузећа  
•,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3, у  великој  сали  на  трећем  
спрату. 

26. седницн  присуствовали  су: зоран  Вукадиновић, замевик  тіредссдника  Комисије, Нада  
Милић, секретар  Комисиј; Васо  Крссовић , Зорица  Флорић  Чанадановић  и  Радосав  
ПВепановиh, чланови  Комисије  за  плановс. 
27. ссдницu присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Нада  Мнлић, секртар  
Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  Шliепановић, чланови  Комисије. 

Седницu су  присуствовали  и  лредставници  ЛІ  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, Градске  управе  за  завітиту  животне  
средине  и  Градске  управе  за  грађевинско  землигПте  и  инвсс-гиције. 

Након  уводнот  образложења  одговорнот  урбанисте  из  ЈГТ  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

1. Да  је  Одлука  о  изради  плана  деталне  регупације  Адица  у  Новом  Саду, усвојена  на  XXXІV 
седници  Скупштине  Града  Новот  Сада  одржаној  13. априла  2018. годинс  ( Службени  лист  
Града  І-Іовог  Сада•1  број  16/2018) са  Решењем  о  неприсгупању  изради  стратегдке  ароцене  
утицаја  плана  деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  на  Жиотну  средину. 

2. Да  јс  Концептуални  оквир  плана  деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду, био  на  раном  
јавном  увиду  у  периоду  од  14. маја  2018. године  до  28. маја  2018. године  и  да  у  току  раног  
јавног  увида  није  доставлена  ниједна  лримедба. 

3. Нацрт  плана  деталне  рсгулације  Аднца  у  Новом  Сапу  израдило  је  ЈЛ  ,,Урбанизам  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад. 

4. даје  текст  за  Нацрт  плана  деталнс  регулације  Адица  у  Новом  Саду  припремлен  у  складу  са  
Законом  о  планирању  и  изтрадњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64110 - УС, 24/11, 121/12, 42113-УС, 50/1З-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14 и  83/18). 



5. ј-ја  26. седници, одржаној  21. децембра  2018. годинс, •Комисија  за  планове  разматрала  је  
Њцрт  тпіана  и  ТоМ  Приликом  заклучипа  да  одлажс  Доношење  коначног  става  док  се  не  
преиспнта  и  евентуално  коригује  планско  реtтісњс  

6. На  27. ссдници, одржаној  2В. децембра  201g. године, Комисија  за  плановс  разматрала  јс  
коригован  Наnрт  плана  детањне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  и  том  приликом  дала  
позитивно  мишл,ење  на  исти  уз  услов  да  се  сагласност  ЈГІ  ,,Путсви  Србијс  исходује  до  
ортанизовањајавнс  седнице  након  одржаног  јавног  увида. 

Након  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  лрописе, Нацрт  плана  дстагњне  регулације  
Адица  у  I овом  Саду  може  се  упугити  у  дањи  поступак  доношсња  плана, у  складу  са  чланом  
50. Закона  о  вланирању  и  изтрадњи  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 
72109, 81/09-исправка, 64/10 ус, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и  
83/18). 

Овај  извештај  је  саставни  део  записника  са  27. ссдвицс  Комисије  за  планове. 

Извелпај  доставіпи: 

1. ЛІ  І.урбанизамІ?  завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  трађевинско  земл,иште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  трађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  захититу  животне  срединс  
5.Архиви  

Сскр  р  Комиси  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

Председниіс  Комисијс  
В.д. Начслника  

Градске  управс  за  урбанизај..Јтf?ађсвинске  гіослове  

 

 

Радоња  дабетић, днпл.инж.арх. дејан  Михајловић  



РЕHУЕЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМ}IА  ПОКРАЈHНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУГШЈТHНА  ГРЛДА  новОг  САДА  
КОIУШСИЈА  ЗА  јІЛАНОВЕ  
Број: У-35-853/18 
дана: 07. 03. 2019. тоднне  
Нови  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВиДУ  У  НАЦРТ  пЈЈАИА  ДЕТАЈБНЕ  

РЕГУЛАЦЈЕ  АДКЦА  У  новом  САДУ  

Комисија  за  плаіове  Сісупштине  Града  Новог  Сада,  на  36. (јавној) седници  іcoja ј  одржава  дана  
07. 03. 2019. годuне  у  згради  Скугпптине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, )І(apіca Зрењаниа  број  2, у  
плавој  сали  ва  1 спрату, са  почетхом  у  9,00 часовfі, разматрала  је  Извештај  обрађивача  плана  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду. 

36. седницм  присуствовали  су: Радоња  дабетић)  председник  Комисије, Васо  Крееовић. Радосав  
lilћепановић  и  Зорица  Флорић  Чанадановић  члавови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  
за  плавове. 

• Одлуіса  о  изради  плана  детањве  регулацје  Адица  у  Новом  Саду  усвојева  је  на  XXXІV седници  
Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  13. априла  2018. го,цине  ( Службени  лист  Града  Новоі  
Сада  број  16/12) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  детањке  
регулаіије  Адица  у  Новом  Саду  на  животну  средиву. 

Концептуални  оквир  плана  детањне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  био  је  на  раном  јавном  увиду  
у  периоду  од  14.05.2018. године  до  28.05.2018. годинс. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  детањне  регулације  Адица  у  Новом  Саду, Комисија  за  планове  
изврілилаје  на  26. седници  одржаној  21.12.2018. године  и  на  27. седници  одржаној  28.12.2018. 
године  и  том  прилuком  дала  позитивно  мипіњење  на  иети. 

Нацрт  плана  деталне  регулације  Аднца  у  Новом  Саду  је  изложен  на  јани  увид  у  периоду  од  
25.01.2019. До  23.02.2019. године  (чије  је  оглапіавање  објавњено  у  листу  Ді-іевник  од  25. јануара  
2019. годинс). У  току  јавног  увида  доставњено  је  24 (двадссетчстири ) примедбе  на  предложено  
урбанистичко  решење) . и  2 (двоје) услова  за  израду  плана, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  плановс  јс  на  36. (јавној) седници, одржаној  07.03. 
2019. годипе  (чијеје  одржавање  објавњено  у  листу  дневник  од  05. 03. 2019. године) разматрала  
Извепітај  обрађиваа  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  Адица  
уНовомСаду. 

. 
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Након  изнопісња  става  обрађивача  по  приспелим  примедбама, на  јавној  седвици  је  омогућено  
подносиоцима  да  додатно  образложе  својс  примедбс, након  чегаје  зак.звучен  јавни  део  седнице. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  јс  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  24 
(двадесетчетири ) примедбе  и  2 (двоје) услова  за  израду  плана. 
Примедбе  су  доставили : 

1. Torіpek драгана  и  други  (гlрохаска  Никола, Прохаска  душан, Савић  Лубомир  и  
Ковињка, Вукић  Мирко, Јурица  Милена, Хор  Весна, Тркуња  Јован  и  Мара  и  
Радовић  Милан  и  Милена) 

2. Радоцјевић  Раде  
3. Јеремuћ  - Благојевић  Верица  
4. Торпекдуіпко  
5. Српска  православна  црквена  ојіпітина  новосадска  
6. Српска  ііравославна  црквена  оіпатина  иовосадска  
7. група  грађана  Улице  Миленка  Шербана  
8. Шаренац  Марко  
9. Глигорић  Дивна  
10. Недењковић  Радомир  (путем  адвоката  Вранић  Весне) 
1 1. Недс.зЂковиh Радомир  (путем  адвоката  Вранић  Веснс) 
12. Огринц  Александар  
13. Раденковић  Милорад  
14. Српска  вравославна  црквсна  општииа  новосадска  
15. Ђокић  Марјан  и  думанчић  Ђокuћ  3лата  
16. Јеремић  -Благојевић  Всрица  
17.МипенТамара  
18. Мијатович  Веселин  
19. ЕПС  дистрибуција  
20. Крагул  Ивана  (путем  адвоката  Михајловић  Ненада) 
2 1. Радаковић  Марко  
22. Петрић  Бранислав  и  други  (Петрић  Мита, Берар  (Пстрнћ) Милица, Петрић  

Мирјана, Бсрар  Мирјана  и  Берар  Бранка) 
23. М3 Адице  у  име  гражана  Сувоборскс  улицс  
24. ЕПС  дистрибуција  - допуна  прuіісдбс  

Примедба  број  1: 
Примедбу  је  доставила  група  грађана, становника  Улицс  Десанке  Максимовић  на  

Адuцама  и  то  Топрек  драгана , Прохаска  Нпкола, Прохаска  душав, Савић  .Њубомлр  
н  Ковилжа, Вукић  Мирко, Јурица  Мнлена, Хор  Весна, Тркула  Јован  и  Мара  и  
Радовић  Милан  и  Милена, власници  парцела  бр.  2261/1, 2259/1, 2258/33, 2257/1, 2256/15, 
2256/10, 2255/4, 2255/16 и  2255/5 КО  Ветерник, а  односп  се  на  планирану  ширину  улице  
дссанке  Максимовић  у  делу. 

Подносиоци  примсдбе  сматрају  да  није  коретспта  разли tтита  ширина  лланиране  
регулације  Улице  десанке  Максимов uћ  дуж  њеног  тока. и  то  ла  деоиици  ,,од  раскрснице  
са  Улицом  Бранка  Чопіћа  до  антене . Кажу  да  је  улица  на  почстку  планирајіа  да  буде  



з  

ширине  l2пі, на  средини  15гі, а  код  Славонске  улице, на  парцли  2255/15 13,5г  и  наводс  
да, ако  је  одговарајућа  ширина  улицс  на  њеном  почетку  l2nі, да  то  треба  да  важи  за  целу  
дужину  •улицс. Примедбу  лоцносе  становници  десве  стране  улице  сматрајући  да  су  
кажњени  јер  су  кућс  градили  у  дубиви  парцепа, а  већ  им  је  одузимано  од  парцла  за  
уличну  рстулацију. 

Іомпсија  за  планове  не  прихаата  примедбу, уз  образлокење . дато  у  Взвештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Пригиедба  број  2.: 
Примсдбу  јс  поднео  Радошевић  Раде, Bpaі-nca Чопића  35, Нови  Сад, власник  

парцсле  број  2568/59 КО  Ветерник, а  односи  сс  на  правила  обликовања  за  објскте  
породичног  становања. 

У  својој  примсдбв  подносилац  сматра  да  јс  Нацрт  плана  потребно  допунити  на  
начин  да  сс  дефинише  максимално .могућа  дужива  cpіcepa y односу  на  дужину  фасаде, као  
и  максималнодозволено  учешће  баца  у  поткровној  етажи. Тражи  да  се  допусте  баџе  на  
70% фасаде, сматрајући  да  се  тиме  постиже  ботbи  изглед  објекта  и  осветлење  просторија. 

Комиеија  за  планове  делимично  прихата  примедбу  уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавиом  увиду. - : 

,.. - 

Примедба  број  З: 
Примедбу  је  поднела  Јереми  - лагојсвиh &рица, Футопжа  14, Нови  Сад, а  

односи  сс  на  саобраћајно  рсшсњс  у  блоку  број  68. • 

У  својој  хiримедби  подносилац  тражи  да  се  уважи  фактwпсо  стање  на  терену  и  да  се  
уісине  планирани  нереализовани  јавни  пролаз  ка  парцелі  392517, с  qбзиром  да  према  
посісћим  власничким  односима  и  начину  кориілћења  нема  потребе  за  њим. Наводи  се  да  
јс. уместо  тог  пролаза, потребно  планиратн  јавни  пролаз  пнхрине  -3м  дуж  источвс  границе  
парцелс  број  3930/14, с  обзиром  на  иитерну  парцелацију, начин  ксришћсња  и  стањ  на  
терену. Наводи  и  да  је  такво  решбње  повотbнвје  по  град,  с  обзиром  да  бн  се  умссто  
плаиираног  пролаза  дужине  140м  и  ширинс  3гп  планирао  пролаз  иtтс  пхирине  и  дужине  
3Огп. Већа   ширина  није  могућа  с  обзиром  ва  стањс  ва  терену  (израђен  стамбени  објекат  
на  парцели  3930/14. То  је  уједно  јсдин.и  прилаз  хіарцелама  3924/1 и  3924/3 на  којима, какб  
се  наводн, има  већи  број  домаћинстава . У  прилогу  примсдбс  датаје  сІсица  хсоришћења . 
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Комисија  за  плаиове  прихвата  примедбу. Комисија  сматра  да  је  потребно  овај  
сегмент  Нацрта  јiлана  изложити  на  поновнп  јавни  увI1Д. 

Примедба  број  4: 
Примедбу  је  поднео  Топрек  (Недењко) душко, Улица  Лубице  Раваси  број  36, а  

односи  се  на  планирану  ширину  регулације  дела  Улице  јЂубице  Раваси. 

У  својој  примедби  аодносилац  наводu даје  власник  парцела  бр. 2569/33, 2568/36 и  
2568/41 КО  Ветерник  које  чинсјединствену  целину, тј . ,,гјлац  површине  304м2  на  коме  су  
саграђене  две  породичне  куће. Наведени  објетспі  су  озакоњени  31.01.2019. Приговор  се  
односи  на  планирану  регулацију  Лубице  Раваси  која  износи  12м  (бм  коловоз  и  по  3м  
нутни  појас  обострано) у  делу  источно  од  осовинске  тачке  број  439. Подносилац  примедбе  
сматра  да, с  обзиром  да  се  ради  о  делу  улице  у  ком  се  налазе  ИСКЈЂЧИВО  породични  
стамбеви  објекти, није  рационајiна  планирана  ширина  рсгулације. Није  му  јасна  ни  мања  
плапирана  ширина  улице  западно  од  осовинске  тачке  број  439. Негодује  над  чињеницом  
да  планирана  регулација  улице  пролази  близу  стамбених  објеката, а  за  неке  каже  да  uх  и  
дотиче. Сматра  да  ће  предложеним  решењем  бити  оштећени  станари  улице, а  понајвипіе  
он, с  обзиром  да  поседује  два  породична  стамбена  објекта, оба  озакоњена. Ка?ке  да  ће  му  у  
случају  реализације  улице  на  начин  предложен  Нацртом  rіnaііa улица  пролазити  испред  
куће  на  блиској  удањености  и  да  неће  имати  где  да  паркира  своја  позила. Сматра  и  да  
іредложеним  реwетbем  неће  моћи  да  се  озаконе  објеwпі  на  нарцслама  бр. 2569/32, 2569/40, 
2569/1 1, 2570/10 јер  се  іјалазе , како  каже, на  траси  улицс. Сматра  да  јс  то  директно  



супро-гставњсно  члаІіу  2. Закона  о  озакоњењу  који  предвиђа  да  је  то  јавни  интерес  за  
Републику  Србију. На  послетку  наводи  даје  потребно  изВршиТи  ИЗМСН  плана  у  делу  који  

се  односи  на  регулцију  Улице  Јbубице  Раваси  тако  да  се  планирана  граница  помери  са  
северне  стране  премајугу  и  да  на  тај  начин  будс  у  равни  са  линијом  регулације  западво  од  
осовинске  тачке  број  439. Алтернативно  предлажс  исправку  регулационе  линијс  само  
испред  своје  ііарцелс, на  вачин  как  је  трафички  приказао. 

Комисија  за  планове  не  прнв-ата  прнцбу, уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  сnроведевом  јавном  виду. 

Примедба  брсј  5: 
Примедбу  јс  поднсла  Cprwіca православна  црсвена  опттина  вовоеадсіа , а  

односи  се  ва  парцелу  број  2473/41 КО  Ветерник  на  којој  је  започета  изградња  
православног  храма. 

Напомена: примедбе  број  6 и  14 су  исправка  предбе  бро  5 у  погле, тачне  
поврпзине  парцсле  под  објеісгом  као  и  позице  у  односу  на  заІптитни  појас  далековода. 

Одговорје  дат  иwгегралнс  за  тако  обједињену  и  ісориговапу  примедбу. 
Подносилац  примсдбе  тражи  да  се  коригује  планирана  подела  на  јавно  и  остало  

земЈЂиште, тј . да  се  парцела  не  планира  у  потпуности  као  земјилте  осталих  намена, већ  
да  у  делу  буде  јавно  земњипзте , а  у  делу  не. Предлаке  се  да  зомзњиште  осталих . намена  
буде  под  габаритом  започетог  црквеног  објеісга  и  под  планираном  дотрадњом  трсма  и  
звоИка  (уісупне  површине  5 1О,64м  како  је  предочено  у  допунама  примедбе), а  да  остатак  
чини  јавно  земњиіпте. Наводи  се  ,ца  је  разлог  томе  иемогућиост  отісупа  земњипла  у  
тренутним  условима. али  да  у  будућности , сада  сс  за  то  стекну  услови, постоји  намера  
откупа  ,,остатка  парцеле, изгрдње  парохијсхог  доа  и  осталу  плавираних  садр)каја. 
Лктсжена  ј  ссноа  гfат-. на  а - чо: ози ,и .ом  nостојећбг  објскта  и  
плаинране  догадње. 



Приііог-. скица  доставлена  кроз  доnуну  прzаіедбе  

јјјј ll 
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Комисија  за  плановс  прихвата  примедбу. Комисија  сматра  да  јс  потребно  овај  сегмснт  
Нацрта  плана  изложити  на  поновни  јавви  увид. 

Примедба  број  б: 
У  питањујсдопуна  примсдбс  број  5 којује  гјоднсла  Српсіа  православна  црквена  

општиіІа  новосадска . 

Комисија  за  вланове  прихвата  Ііримедбу. Комиспја  сматра  да  је  потребно  овај  сегмевт  
Нацрта  плана  изложитн  на  поновпи  јавпи  увид. 

Примедба  број  7: 
Примедбу  је  у  име  групе  грађана  Улпце  Мнленка  Шербааа  подвео  Милан  

Бабић, јvјиленка  ИЈсрбапа  13, 1-јови  Сад, а  односн  сс  на  пЈfапирану  іnupuuy регулашју  
Улице  Милетјка  Шсрбана. 
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Подносиоци  примедбе  сілатрају  да  је  nланирана  ширина  регулацијс  улице  од  
ненотребна , тс  да  јс  ДОВоЈЂНо  да  улица  будс  zпирока  бгп. Кажу  да  јс  улица  у  великој  мери  
изграђена  стамбеним  објсісгима  за  које  јс  плаћена  лсгалиѕација, да  је  опрем.њена  слектро, 
телекомуникационим , гасним  и  водоводним  инстапацијама . Сматрају  да  је  плапирава  
рсгулација  веправедно  утврђена  у  односу  на  парцсле  са  западне  страџс  улицр  које  су  мање  
бине, те  да  ће  сс  реализацијом  улице  у  пуном  профилу  нарушти  нормалан  живот  

грађана. Навде  и  свое  разлогс  за  такав  став  и  то: ,,ГІланом  је  предвиђено  да  улица  остане  
слепа, тј. није  дсо  значајне  саобраћај nuцс, улица  јс  кратка  свега  200м, пресецају  је  три  
вс-лике  саобраћајнице ... вслике  ніприне. Не  разумсју  зашто  се  улица  ,,пресеца  већвм  
саобраћајницама . Наводе  да  су  станари  улице  самн  финансирали  постав.њање  бандера  те  
да  би  њихово  померање  или  склањање  изазавало  нови  трошак  за  бует  Новог  Сада, као  и  
да  је  пропіирењс  улице  планирано  на  парцеле  које  нису  у  јавној  својини, па  бн  то  додатно  
фииансијски  оптсретило  град. 

i?інсија  з  ілајове  и  прВат зн .іедбу, yѕ  браал  ење  датс  у  Изпггају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  8: 
Примсдбу  је  цоднео  Шаренац  Марісо, Сопоћанска . 48, Нови  Сад, аодвоси  се  ва  

текстуални  дсо  плана, тј . на  правил  грађења  у  zамсни  породичнот  становања . 
Подносилац  у  првом  дслу  приледбе  тражи  да  се  макLиМална  ДОЗВОЈЂСИа  заузетост  

на  парцели  • коа  износи  50% ларцсле , а  за  парцелс  површвне  веће  од  600м2  .рачунато  на  
600м2, коригујс  на  начин  да  граничиа  вредвост  буде  1000м2, тј . да  се  доволи  50% 
заузетости  и  за  парцелс- до  1000м2, а  за  парцеле  всће  од  тога  рачунато  на  I000м2. 

У  другом  делу  примедбс  тражи  се  да  бруто  разијена  грађевинска  површина  
главног  објекта  на  парцсли  износи  до  бfјО ,  а  нс  као  іпто  с  у  предлогу  плана  свuх  
објеката. с  обзиром  да  има  доста  таквих  објеката, . 

Комисија  за  пјіанове  прнхвата  прпіедбу. Сомисија  * онетатује  да  је  потребно  бј)јјсатn 
услове  који  се  односе  на  бруто  развијену  грађевинсісу  површнну  у  делу  ,,правила  грађеіLа  у  
подтачіси  ,,4.З.1, Породично  становаіе . 

Примедба  број  9: 
Примсдбу  је  поднсла  Глигори  дпвиа, Новосадски  пут  140, Нови  Сад, а  односи  сс  

на  парцслу  3772/49 КО  Встернгік . 
Прнмедбом  се  тражи  да  се  пргквати  спроведс-на  парцелација  и  фаІстич!со  стање  на  

тереиу  и  да  пајцсл  број  3772/49 будб  површина  јавне  намене, тј. јавни  гсолско  псІвачки  
пролаз  до  парцсле  3772/4, с  обзиром  да  је  то  јсдини  нажч  приступа  за  парцслс  бр. 3772/4 

(на  којој  постоји  ивгађен  породични  објскат) и  3772/4. 

а .атјв- д потрбио  о - ј мен  
ліацрта  плава  нзложнтн  иа  поиовни  јавнв  уви . 
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У  другом  делу  примедбе, 

3 ј928\ 

предлаже  сс  да  

\ З 7Т  

у  дслу  плана  4.3.2. пословање  са  

з  

Примедба  број  10: 
Примедбу  је  nоднео  Неделковић  Радомир  (путім  адвоката  Вранић  Весне) и  

одвоси  се  на  планом  утврђсну  нивелацију  у  Улици  .ЈЂубице  Раваси. 
Подносилац  гіримедбе  наводи  да  је  потребно  кориговати  планирану  нивслацију  

исгiред  парцеле  број  2569/3 а  која  одстуnа  од  стања  на  терену  и  издате  грађевинске  
дозволс. Наиме, Нацртом  плана  дсфинисано  је  да  планирана  нивелста  испред  парцеле  у  
Улијти  Јhубице  Раваси  бр.  18 износи  78,70, а  грађевинском  дозволом  истајс  утврђсна  на  
79,43. Подносилац  примедбе  сматра  да  је  разлика  од  70спі  прсвелика  за  улаз  и  напомиње  
да  су  свн  објекти  у  Тој  ЛИЦИ  већ  реализовани  на  нивелсти  79,41, а  увидом  у  геодстски  
снимак  за  потрсбе  израде  пројсктне  документације  уочава  се  да  је  постојећа  нивслста  
улице  виша  у  односу  на  нивслету  дату  планом . 

Комисија  за  плалове  пріивата  примедбу. Комиеија  сматра  да  је  потребно  овај  сегмент  
Нацрта  плана  изложити  на  поновни  јавни  увид. 

Примедба  број  11: 
Примедбу  је  іјоднео  І{еделковић  Гадомир  (путем  ад$оката  Вранић  Весне) за  

парцелу  број  3936/10 КО  Встерник. 
У  примедби  сс  нредпаже  да  се  дсо  ларцеле  број  3936/10 изван  регулационе  линије  

припоји  парцсли  број  3936/4, с  обзиром  да  регулација  пролази  кроз  половину  тс  nарцелс. 
Такође, предлаже  сс  померање  рсгулацијс  на  десном  углу  прсдетнс  парцеле  за  око  1,5м, 
с  обзиром  да  објекат  власника  парцеле  за  толики  део  улазиу  планирану  регулацију  улице, 
тј. да  се  планско  решење  коригујс  на  начин  да  сс  сачува  објекат. 

становањем , дода  након  графичке  делатности  и  одредница  .,производња  nроизвода  од  
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пластике , с  обзиром  да  се  подносилац  захтеЕа  ду)Іси  низ  годива  бави  навсденом  
производњоМ  на  датој  локацији . 

ІСомисија  за  плапове  делимично  прІівата  прпмсдбу  а  за  део  иiримедбе  сматра  да  іnі je 
основаи , уз  образложење  дато  у  Извеппају  обрађпвача  о  спроведсном  јавном  увиду  оскім  
дела  іcoju се  однои  На  теnсстуални  део  плана, ІСомисија  прихвата  да  се  у  текстНацрта  плана  
Дода  одредпицапроизводња  прокізода  од  

Прпмедба  број  12: 
Примедбу  је  поднео  Огрннц  Александар , 3латарска  бр. 19, Нови  Сад, а  односи  се  

на  текстуални  део  плана, тј. на  правила  грађења  у  намени  породичног  становања. 
Подносилац  предбе  тражи  да  се  максимална  дозвојвена  заузетоот  на  парцели  

која  износи  50% гіарцеле, а  за  парцеле  површине  веће  од  600м2  рачунато  на  600ш2, 
коригујс  на  начин  да  гранична  вредност  буде  I000м2, тј . да  се  дО3воЈІи  50% заузетости  и  за  
парцеле  до  1000ш2, а  за  парцеле  веће  од  тога  рачунато  на  1000пi2. Наводи  да  у  окружењу  
има  таквих  објеката  и  да  он  жели  да  на  парцели  број  3741/13 (која  је  поврілине  веће  од  
600м2) гради  породи w ѕ  стамбени  објекат  саједном  стамбеномједин t цом. 

ТСомисија  за  илановс  јіихвата  пјзимсдбу. 

Примедба  број  13: 
Примедбу  је  поднео  Радснковић  Милорад, Улица  Илије  Гарашанина  20, Нови  

Сад. Примедба  се  састоји  од  четіри  примедбс, датс  у  Настав!су: 
i.оа  ѕo рагсаlома  br 59В/1, 29 ј3Q259/. uаоѕtо  пмепе  ОРГ  ( А )ЅКІ  CENTAR 

рІалIа  POЅWVANjE ЅA ЅTANOVANjEM , a utaj k0мріеk5 ргіКџ itІ  І  рагсеkt259?/17 Ideo 

рагсеlе  259а/7 паѕргам  рагсЊ  2595/17 bџdu І па  tегмј  гејІ vап  ріоvпІ  Кспір tеk 

dеіаt оѕtі  рфІ vоdіја  рІаѕtl пе  апbаlаlе  І  іѕІипо  раКоагЈе -а  ddІ tпоѕtІ  2.22 ј  292) 

~ І  наvеdаг  radenl dгаЈ  пе  гоаЈu-i оtоіЈ  г dјпu • а  Као  dokaz р Hам  tudUц  о  
Jticnju na јуоnпј  ѕredІnu 

ргПо а Z оtflаѕгеdјnе  

2. ВџКа  

2.рlапiгапа  TRAFO ЅTANICA (ЈО  planu detoljne regulacіja t сгtаоа  Је  па  Јцgоzарвdібм  d Іц  

рагсеје  2Ѕ9Ѕ/2 , a Іѕ ta TЅ  jѕ  VаІ  !zgradena na јugоІѕtопом  deіu parcefe broJ 2595/2. 

Р(l Гt 

3. Он  рагсеlа  2595/32, koJa Је  моЈе  vlaѕnittvc, planlrano Je da ude і  ѕaѕtav planlrana ііllce 

zajedno ѕa огсеІама  25971Ѕ  l Ѕ97/i4, poѕtoje podzenne iпѕtвІаЈЈе  еІеІ tг , tt, vodoyod 

toplovod u funkdji роѕtојеІh obJekata u мом  vІ  оIttуu. ВеаВzа lјом  pfanlraneullce опе  bl 

ѕе uпutагге uјасІЈе  рlап!гапа  ulјс , о  bІѕe tеІz еІо .ргеdІвем  d$е  ге.gвјасІј  uЈІе  

ѕuzl ѕa 12 m na W mѕa јu по  &trano І  na taj п iп  bimoje lnѕtafaatJe oѕtate tn oRvІnn mog 

komplekѕa lме  bі  ѕe опіој iІо  normaіno funkcionІѕanje konwІekѕa Іфеgіј tгоКоvІ  

јzпе tепје  predmetrIh пѕtаlаdЈа. 

4. vlaѕnHt ѕanі  parceta 2Ѕ95/215 в24ОЛ ф42. MoІІnі  vaѕ  

da га2моtгІtа  піо5u поѕг  zrnene рlапа  tako da ѕe deo pІanirane WІceuklne (deo рагеlе  

2Ѕ97/5) od parcele 2597/6 do paі ceІo 4509/2 l da е  па  tom deІu pfanfra оѕt То gгаdеvіnѕКо  

ѕn alnnlrannm пемеаом  ѕаог Кгое iј& Као  tnјо  помепа  па  Іnojim 

р  чегn јапU. 
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Комнсија  за  планове  делимнчно  прнхвата  гіримедбу , уз  образложеіbе  дато  у  
Допуни  Извеінтаја  обрађіІвача  о  спроведеном  јавном  увиду. Комисија  сматра  да  јс  
потребно  овај  сегмевт  Нацрта  плана  изложити  на  поповни  јавни  увид. 

Пркмедба  број  14: 
У  Јіитању  је  допуна  примедби  бр.  5 и  б  којс  јс  јјоднела  Српска  православна  

црквена  одінтина  новосадска . Ова  допуна  односи  сс  на  тачну  површиНу  і  пОЛо)кај  
нланиранс  доградњс  храма  (трем  и  звоник). 

Комасија  за  плановс  прнхвата  примедбу. Коміпија  сматра  да  је  потребно  овај  сетмент  
Нацрта  плана  изложити  ua повоміи  ,јавіін  увпд. 

Прнмедба  број  15: 
Примедбу  су  поднсли  Ћокић  Марјан  н  Думацчцћ  Ђоісић  Злата, драгс  дејановић  

бр.ЗЗ, Нови  Сад, а  односи  се  на  део  планиране  трасс  Улијс  Драге  Дејановuћ. 
Подносиоци  примедбе  вегодују  над  чињеницом  даје  планирана  ширина  рстулацијс  

улице  Драге  дејановић  l2пі, и  наводе  да  је  проLпирење  планирано  само  са  јужнс  страве  
ујіице. Наводе  да  се  је  на  делу  планираног  продјирења  изграђено  некојгјко  објеката  
укупне  поврпіиве  136,7gм2. Кажу  да  би  смањењем  пЈіаниране  іпирине  регулације  на  8nі  и  

то  равномерно  са  обе  стране, драстично  била  смањсна  површина  објеката  у  планираној  
регулацији . Наводе  још: 

MoHm vaѕ  da uzмеtе tј  obzjr і  ѕЈеdе u dokumentacіju: 
Кt Кае  nalaz na ргсеЈі  broj 39Q6ј9 kuhоg broJ 33 јма  zdatu gгабеvјпѕku dozvoJu pod bојемі-З 351- 
1О10 ј0,1 іzdaі u d па 08.2001 godіne. 
Za оbјеkеt poѕtoJі  Gіavnі  ргоје kаt arhі tekture konѕtrukcІje vodovoda і  kапаііzасіје  і  еЈеkјго tеhпіКіh іпѕІааса  
za kojі  ро tојІ  tеhпјКа  kontroіa pі ojekta pod brojem ТК-103ј01 od marta 2001 godіne і  za ееКtrоtеhлі kј  deo 
TK-lafOi іzdat dana 06.03.2001 god іne јzгабеп  od ѕtrane ,EL-PRO-І NG° z:  Novog Ѕada, Кае  DејапоvІі 37 
(п  јгЈІоgu do аvЈјгпо  Коре  naѕІovnІh ѕtrana), 
Орѕ  od JP ,URBANІZAM Zavod za игапјzам  NovІ  Ѕad pod brojern UТU-2924912000 kojі  је  іzdat dana 
11.122000 godіne. . 

Dokaz oreguііѕanoJ obavezі  u pogіedu u еа  іnveѕtіtora u t оКоvјма .uгеепја  gгабУіп$kоgzемІјі tа  ppd 
brojem о84259ј299 kojІ  ЈІzdаt dana 20.042001 оdіпе. 
Uverenje o іпјепісама  ѕаdгапім  u uгbапіз tіКој  dоkuглепtасф  pod bгојепј  UТЏ-29249ј2000 јіdаtе  d па  
11.12.2000gоdІhе  
Іzvod іz cіto foto pana іzdatІ  od ѕгапе  .ЈР  ,URВАNјZАМ  Zavod za urbanіzam Novog Ѕаd, buІ. Cara L иага  
3 і  iJgovor ѕa ЈР  ‚Zavod za Іzgradnju grada pod brojem 08-4259 od 24.09.99gоdјпе. 
$agіaѕnoѕt Ѕaveznog t1іпјѕ tагѕtvа  za odbranu, uprava za odbranu ЅMO u Repubііd Ѕrbіjі. Сепt г zа  odbranu 
Novj Ѕad, Qdeіjenje za odbranu Novі  Ѕad pod brojem 351-20212001 іzdat dana О404.201 godі ne. 
Ѕagaѕnoѕ[ DP ,оІМNІАR pod brojem 9212001 od 0404.2001 god і ne. Zapіѕnіk DP ,Ј NЅТјТОТ ZАZАТітLЈ  
NA RADU o zvгепом  tеhпІКом  ргемu objekata pod brojern 02-407011 koJi je іzdat dana 27.03.2001 
god і ne. 
Rеепје  ѕekretarі ata za .rіvredu .od b •em 3-4912001-ј--4 zdatog dana 07.03.2001. godІno. 
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Тражс  да  улица  будс  проіпирена  и  са  гіарнс  и  непарне  стзане  једнаісо  да  сс  смањи  
на Наводе  даје  приликом  куповинс  парцела  улица  била  іпврине  Зм, ваісон  чсга  су  свн  
са  јужне, нспарнс  странс  уступилп  3м  од  својuх  парцела  чиме  јс  улица  трснутво  Lпирине  
бм. Сматрају  да  јс  додатно  одузимање  неприхватливо  и  напомињу  да  јс  кроз  улицу  
провізіа  комплстна  инфраструктура . 

Соиснја  за  плапове  не  првата  прибу, уз  образлосење  дто  у  Извептају  
обађпва tја  о  слроеденом  јавном  увиду. 

прпіNедба  број  16: 
Примсдбу  јс  поднсла  Јеремић  Благојеви h Верица  и  ради  се  о  допуни  прuмедбе  

број  З. 
Подносилац  у  доnчни  примедбс  наводи  даје  потребно  гіарцеле  број  3925/6 и  3925/7 

пригіојити  припадајућим  парцелама  како  је  назначено  на  сісици  доставЈіеној  у  примедби  
РОј  З, с  обзиром  да  јс  то  фактичко  стањс  на  терену  и  да  постоји  намера  да  се  парцелс  
објбдине  у  целине, у  свему  прбма  скици. доставња  и  снимак  иззедснот  стања  из  20О7 
године  на  ком  сс  види  даје  део  парцеле  број  3930/3 и  тада  служио  као  пуг. 

оііиеија  з  планове  пр  еата  приедбу. ! опснја  сNатра  да  је  готсбnо  њј  гі !епТ  
плаиа  нложит  на  ИиІоВн n јави n увнд  



12 

Примедба  број  17: 
іЈримсдбује  поднела  Милтен  Тамара, Томе  Росандића  66, Нови  Сад. 
примедба  се  односи  на  саобраћајно  решсње  у  оквиру  блока  број  68, као  у  примедби  

бр. З  и  16. Подносилац  примедбс  наводи  да  је  власник  парцеле  број  3924/4 на  којој  сс  
налази  изграђен  објекат  у  којем  живи, да  објекат  нема  приступ  улици, осим  преко  
постојсћег  пролаза  ширине  Зм  за  који  наводи  да  се  одувек  і(ористи. Овај  пролаз  иде  преко  
парцела  бр.  3925/5 и  3930/3. уз  примедбу  прилаже  снимак  фактичкот  стања  на  парцели  
број  3930/3 из  2007. тодuне, а  на  І(ојем  је  назначен  део  пролаза  - пута, дат  и  у  примсдби  
број  16. 
Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. Компсија  сматра  да  је  потребно  овај  сегмент  

јјацрта  nnaііa изложити  ва  поновни  јавни  увид. 

ГЈримсдба  број  18: 
Примедбује  поднео  Мијатович  Веселин, Витешка  бр.  17, Нови  Сад, 
Подносилац  тражи  да  сс  омогући  пролаз  преко  парцеле  број  2592/37 (чији  је  

власник) до  парцеле  број  2592/40 која  је  такође  у  његовом  ласништву . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложсње  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увнду. 

Примедба  број  19: 
Тlримедбу  је  поднело  предузеће  ЕПС  дистрибуццја  и  одuоси  се  на  планиранс  и  

постојећс  траннсформаторске  станице  на  подручју  Адица. 
Извод  из  примедбе: 

Увидом  у  план  намене  ј-іамене  површина , саобраћаја , регулације  и  нивелације  
који  сте  нм  доставили  у  прилогуаахтева  уочено  једа  у  истом  нису  на?Начене : неке  
од  лоіација  ТС  које  су  већ  изграђене . То  су  сл.едеће  ТС: 

L/- Тс  Илије  Гарашанина  у  Упици  нова  12 на  парцели  број  2598/4Q (скица  у. 
прилогу). . - 

- ТС  Симе  Шолаје  на  углу  Улице  Симе  Шолаје  и  Уnице  нова  2, на  парцели  
, / број 385/2(скицуприлогу ), 

ТС  Tдесанке  Максимовић  2 у  Улици  черевићка , на  парцели  број  3.97413 
(скица  у  лрилогу), 
ТС  бранка  Ћопића  на  углу  Ујіuце  Бранка  Чопиђа  и  Улице  ловачка , на  
парцели  број  393317 (скица  y rіpunory). 

. 
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Уаидом  у  план  намене  намене  површин , собрађаЈа , рогулација  и  нивелације . 
који  сте  нам  достааипи  у  прилогу  захтеаа  уочево  Је  следе t е: 

-tисмо  сајласни  са  лредлогом  покације  за  изградњу  будуђе  ТС  у  Vлици  
нова  12 на  ларцели  број  259512 Прејметну  локацију  је  потребіјо  изместити  
наугао  улица: Аврама  Мрааовића  и  НQве:ујіице ..(скИца  у  лриіогу),.. 
dИСМО  сагласни  са  предлогом  локације  за  изградњу  будуће  ТС  у  Упици  
десанке  Максимоаиђ  на  парцели  број  259011 Исту  је  потре kо  на?начити  
на  локацији  у  скіаду  са  важећим  пјіаном  детагbне  регулације  днос  Іа  
ларцели  број  258612 ипи  је  лоцират  на  yrny улица  десанке  Максимоиђ  и  
Сим  Милутииовића  СараЈлиј  (скица  у  тфилdгу . 

Поред  назначених  локације  потребно  је  обебедити  и  локација  аа  изградњу  
Нових  С  и  и  то  а дећимлоацијма : 

иа  углу  улица  славујева, Нова  2, Нраа  б  и  Аврама  Мразовића  (сица  у  
прилргу). 
на. углу  Улице  новосадски  пут  и  Улице, Стевана  инђелића  (скица  у  
прило.гу), 
н  угђ  Улице  новосадски  пут  и  Удице  Стевана  Лрворенчаног  (скица  у  
прилогу), . 

на  углу  Улице  новосадски  пут  и  Улице  Сувоборека  (скица  у  ПРИДQГ ), 
• Осим  гланираких  ТС  које  су  назначене. у  ппану  намене  намане  површина, 

саобртјаЈа, ретујіациЈе  и  нивелације, потребво  Је  у  т.екстуалном  депу  плана  
гіредвидети  могућнбст  изградње  и  додатних  ТС  ј-іа  парцелама  оЈеката  сих  намена  
или  у  оквиру  будућих  објеката  у  зависности  од  потреба  за  додатним  каnацитетима  у  
погледу  макксималних  ангажованих  снага  

Подносилац  прнмедбе  доставња  и  скице  са  оквирним  положајем  вланираних  и  
постојбћихТС . . . . 

ХСомн.снја  за  планове  прихвата  лримедбу. Комисија  сматра  да  је  потрено  овај  сегмент  
Нацрта  плана  изложити  на  поновни  јавни  увид. 

лримедба  број  20: 
Примедбу  је  поднела  Трагуњ  Ивана  (преко  адвоката  Тvј :ајловић  Небојіпе) и  

односи  сс  на  парцелу  број  2267/9 КО  Ветерник  у  њеном  власништву. . 

Примедбом  се  тражи  смањење  планиране  регулације  слепог  кака  Улице  Мила  
Милуиовића  са  12пі  на  Зnі, сужењем  регулације  обострано  по  2м. Разлог  томе  је  
површина  предмстнс  парцелс  која  тренутно  износи  355м2, а  након  издвајања  дела  парцеле  
за  регулацију  улице  износила  би  свега  242м2. Та  површина  према  Нацу  плана  није  
довоњна  за  изградњу  слободностојећег  објекта, већ  само  двојног  објекта, а  с  обзиром  ва  
всличину  и  изграђеност  околних  парцела  вије  реално  очекивати  да  до  такве  изградње  
дође. С  тим  у  вбзи  предлаісе  се  померање  регулације  за  2м  у  корист  парцела  породичног  
становања, чuме  би  парцела  број  2267/9 наісон  издвајања  за  егулаију  улиіс  била  
довоњне  повріпине  за  изградњу  слободностојећег  објекта. У  примедби  сејош  наводи  дајс  
пут  који  зоди  од  Улицс  Бранка  Чопића  у  Мила  Милуновића  планиран  да  буде  ширине  
свега  јОм, rіa подносилац  не  види  разлог  да  слепи  краіс  улицс  испред  прс тне  парцелб  
буде  іііupu. Такођс  наводи  и  став  да  би  корист  од  таквот  решења  имали  и  бстали  власници  
парцела  у  у.лицu, с  обзиром  да  би  у  будућности  свентувлно  могли  да  препарцелиу  сзојб  
::;цле  и  о .елб  u:. зuLпс  г винск  папцола. 
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Коміісија  за  планове  делимп1јпо  прихвата  примедбу, у3 образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведе iiом  јавііом  увиду. Комисија  сматра  да  је  потребпо  овај  сегмент  
Нацрта  плана  изложити  на  поновніі  јавни  увид. 

Примедба  број  21: 
Примедбује  поднео  Радаковнћ  Марко, ј-Іиколе  Тесле  14, Нови  Сад  и  односи  сс  на  

нарцеле  број  3738/6 и  3738/70. - 

Подносилац  nримсдбе  је  власник  парцеле  број  3738/6 која  јс  намењена  за  
породично  становање  а  нијс  власник  парцела  бр. 3738/70 и  3738/95 коју  овим  планским  
решењем  тај(ође  у  намени  породичног  становања  али  су  претходном  планском  лериоду  
биле  намењене  за  јавну  саобраћајну  површиііу. Подносилац  наводи  да  је  у  прстходном  
периоду  на  својој  парцели  започео  изградњу  породичног  стамбеног  објеіпа  за  који  је  тада  
исходовао  грађевиі-іску  дозволу  и  пријавио  извођење  радова. Наводи  да  му  је  изменом  
иланскот  решења  до  когје  дошло  онемотућено  корншћење  парцеле. 

Tpa)і(u да  сс  план  корнгује  на  начин  да  парцеле  бр. 3738/70 и  3738/95 више  не  буду  
намсњене  за  породично  становање )  већ  да  се  намене  за  јавну  саобраћајну  површину  као  
гито  су  бнле  и  у  периоду  кадаје  исходовао  ііотребну  докунентацију  и  започео  изградњу, тј. 
да  се  врати  планско  решење  из  претходнот  периода  које  је  подразумевало  ширу  
регулацију  улице  односно  регулацију  која  сс  поклапа  са  границом  његове  nарцеле. 

Комисија  за  плаuове  сматра  да  примедба  није  основана, уз  образложење  дато  у  
Hзвецггају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. - - 

Примсдба  број  22: - 

ЈІримедбу  су  ноднели  Пстрић  $ранислав, ПетрнГх  Мнта, Берар  (Петрић) 
Милица, Пстрић  Мирјана, Берар  Мирјана  и  Берар  Бранка  из  Улицс  Соколскс  и  
односи  се  на  планирану  ширипу  регулације  улице. - - 

Подносиоци  примедбе  сматрају  да  је  лланирано  проілирење  ретулације  Соколске  
улице  на  јп-гету  њихове  парцеле  број  393 1/3, а  која  сс  налази  од  Улице  Бранка  Чопића  до  
Ујшце  Богдана  Поповића, као  и  да  јс  на  њихову  штету  и  проширсње  улице  Томе  
Росандића . Наводе  да  нису  сагласнu са  планираном  ширином  регулације  и  да  се  противе, 
како  кажу, узургіирању  земишта.. - 

Комиспја  за  iiланове  не  прихвата  примедбу, у3 образложење  дато  у  Извепітају  
обрађнвача  о  спроведеном  јавном  увнду. 

Прамедба  број  23: 
Примедбује  поднела  МЗ  Адпце  у  имс  трађана  из  Улице  Сувоборска  и  односи  се  на  

nарцеле  бр.  3743/4, 3743/53, 3743/91, 3743/5, 3743/52, 3743/1 12, 3743/113 и  3743/95, све  КО  
Ветерник. - 

МЗ  Лдице  наводи  да  су  јој  се  писаним  пу-гем  обратили  грађави  Сувоборске  са  
захтевом  да  сс  ва  предметним  парцелама  гЈромсни  намена  из  пословања  са  становањем  у  
породичт-то  становањс, с  обзиром  да  су  на  наведеној  површнни  всћ  изграЂени  породwінн  
стамбени  ебјекти. Напомињемо  да  ЈП  Урбанизам  uucy доставњене  и  nисаве  примедбе  
грађана, већ  само  допис  МЗ  Аднце. 
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КОМнСиЈа  за  планове  прихвата  примедбу. lСомисија  сматра  да  је  потребно  овај  сегмепт  
Нацрта  плава  изложити  ва  поНоВни  ЈВИИ  увид. 

Гlримедба  број  24: 
У  питању  је  допуна  примедбе  број  19 коју  поднела  ЕПС  дистрнбуцнја . Ова  

допуиа  односи  се  на  локацнју  буДуТІе  ТС  на  углу  Цетињске  и  Светолика  Ранковића. 
Извод  из  примедбе: 

Де .. текста  којИ  е  односи  на  локације  за  и?фадњу.  будућ  
трансформаторскихстаница  .(ТО) потребноје  дQПуНИТИј-І  сдедеи  на.чин: 

3а  гtотроб  будуђи  купаца  електриче  енергје уту  Ул!лце  ЦТЊС! 
Улице  Сетолика  Ранковића , на  парцели  број  з8јв/1 неолходно  је  безбеди  
лбkацИј .з  изфадњу  нове  ТС;.(ск 4ц  улбгу . 

У  свему  осталом  лримедбе  на  гтпан  деталне  регулације  Адица  у  Новом  Сај  
на  јавном  увиду  и  услови  аа  израду  плана  број  86 1 1  С  -д-07 02 -23186-1 
05 02 2019 године  оQтају  на  снази  

Уз  примедбу  је  доставњена  и  скица  са  оквирним  положајем  ТС. 

Коміісија  за  планове  прнхвата  прнмедбу. Комисија  сматра  да  је  потребво  овај  ссгмент  
Нацрта  плана  изложити  на  поновни  јавни  увид. . - 

Примедбе  број  25 н  26 (у  Јізбештају  обрађиаача  о  спроведеіо.t јаном  убиду) су  услови  
доставл.ени  за  нзраду  Нацрта  плана. 

Примедба  број  27: 
Примедбу  је  поднео  Томић  Бранко, Улица  радннчка  22, Сремска  Каменица. 

Пригедба  се  оддоси  на  планирану  ширину  регулације  Улице  Томе  Здравковића  н  
лланирану  намену  површина  на  делу  земњишта. 

Подносилац  тражи  смањење  ширине  регулације  на  10 метара  и  виіпепородичне  
стамбене  објек-ге  на  уличним  угаоним  парцелама  слратности  П+2+Пк  

Комисија  за  планове  не  првіхвата  примсдбу , уз  образложење  дато  у  Извснітдју  
обрађнвача  о  сгтроведеноіи  јавном  увиду. 
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Током  трајања  јавног  увида  у  Нацрт  Плапа  детанс  рстулацијс  Адица  у  Новом  Саду  приститли  су  
и  услови  за  израду  плана  од  странс: 

1. ЈП  ),Пугеви  Србијс  
2. .Ад  ЕМС  Бсотрад . 

Комисија  за  планове  сматра  да  јс  потребно  да  обрађивач  плана, 311 ,,Урбанизам  Завод  
за  урбанизам -  Нови  Сад, све  приститле  услове  за  израду  плана  іімплементнра  у  Нацрт  
планског  документа. 

Сходно  члану  50. Закона  о  плапирању  и  изградіbи, Извепітај  се  доставла  обрађивачу  плана  
на  јіадлежпо  поступање. 
Након  поступања  по  овом  извештају, обрађивач  плапа  ће  пладски  докумснт  доставити  
надлежном  ортану  традске  управе  ради  упућивања  у  далу  процедуру  доношења. 

В.д. Начслника . . 

Градскс  управе  за  рбанизам  И,ІрђсвиИске  послbве  

дејан  Михајаовић  

ЧЛАНОВИ  KOMHCHJE: 

1; 3орица  Флорић  Чанадановиh, диіпі.инж.арх. 

2. Васо  Кресовиh, дипл.иаж.арх. 

3. Нада  Милић, дипл. инж. рх.-мастер  

4. Радосав  Шћепановић , дипл.идж.арх. 



РЕГІУБШКА  СРБИЗЛ  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈ}НА  ВОЈВОдиНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУТјШТИНА  ГРАДА  новог  САДА  
комлсијл  зА  пллпов  
Број: V З5453/18 
Дана: 19. 03. 2019. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВНЛЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛи  

НАЦРТА  ЛЛАНА  дЕТАЈБП1 Р)ТУЈТАЦИЈЕ  АДIІЦА  У  НОВОМ  САДУ  
ЛРЕ  ИЗЛАГАЊА  HA HOHOBІTH Јлвпи  УВд  

Комисија  за  планове  Скуппітине  Града  Новот  Сада, на  38. седници  која  је  одржана  дана  19. 03. 
2019. године  у  зтради  ЛІ Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Бул. цара  Лазара  број  3, Новн  
Сад, у  великој  сали  на  трећем  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, размаірала  је  дацрт  плана  
деталне  ретулације  Адица  у  Новом  Саду  коригован  у  складу  са  Извелпајем  о  обавл.еном  јавном  
увиду  у  Нацрт  плана  детал.не  ретулације  Адица  у  Новом  Саду. 

38. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  
Шћепановић, чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  јјланове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЛI Урбdнизам  Завод  за  ујбанизам  Нови  Сад, Градске  
управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, Градске  управе  за  заштніу  животне  средине  и  
Градске  управе  за  грађевинско  земл.ніпте  и  инвестнције. 

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

Да  је  Одлука  о  изради  плана  деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду, усвојена  на  ХХХТУ  
седннци  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  13. априла  2018. године  (tслужбенилист  Града  
Новог  Сада  број  16/20 18) са  Решењем  о  непрнступању  изради  стратешке  процене  угицаја  плана  
деталне  ретулације  Адица  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

да  је  Концептуални  оквир  ллана  детал.не  ретулације  Адица  у  Новом  Саду, био  на  раном  јавном  
увиду  у  периоду  од  14. маја  2018. године  До  28. маја  2018. године  и  да  у  току  раногјавног  увида  
ннје  Доставлена  ниједна  примедба. 

Нацрт  плана  детазЂне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  израдило  је  ЈГІ Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  деталне  ретулације  Адица  у  Новом  Саду. Комисија  за  планове  
извршила  је  на  26. седници  одржаној  21.12.2018. године  и  на  27. седници  одржаној  28.12.2018. 
тодине  и  том  приликом  дала  позитивно  мишл.ење  на  исти. 
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Нацрт  плана  деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  је  изложсн  на  јавни  увид  у  периоду  од  
25 О  1.2019. До  23.02.20 19. године  (чије  је  отлашавање  објавлено  у  лисТу  двевник: од  25 јануара  
2019. годинс). У  току  јавног  увида  доставліено  је  24 (двадесетчстири ) примедбе  на  предложеко  
урбанистнчко  решсње, и  2 (двоје) услова  за  израду  uлана, што  је  обрађивач  длана  констатовао  у  
ИзвеЈлтају  о  спроведеномјавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  36. (јавној) седници, одржаној  07.03. 
2019. године  (чије  је  одржавање  о6јавлено  у  листу  І!дневниКІІ  од  05. 03. 2019. Еодине) разматрала  
Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулацнје  Адица  
у  Новом  Саду. У  затвореном  делу  36. седницс  Комисија  за  планове  је  донела  Извештај  о  
обавленом  јавіом  увиду  у  Нацрт  плана  детал,не  регулације  Адица  у  Новом  Саду, којим  је  
угврђено  који  сегменти  Нацрта  плана  треба  да  буду  изложени  на  поновни  јавни  увид. 

На  38. седници,  одржаној  19. марта  2019. године, Комисија  за  планове  разматралаје  Нацрт  плана  
деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  пре  излагања  на  поновнијавни  увид  и  констатовала  даје  
исти  припремлен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( службени  тласник  Републике  
Србије , бр.  72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42113-УС, 50/13-УС, 98113-УС, 
132/14, 145/14 и  83/18) и  коритован  у  складу  са  Извепітајем  о  обавл,еном  јанном  увнду  у  Нацрт  
плава  деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду. • . 

Након  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, део  Нацрта  плана  деталне  
рсгулације  Адица  у  Новом  Саду  може  се  упугити  на  поновни  јавни  увид, у  сісдаду  са  Закоnом  о  
планирању  u изтрадњи  (,,Службени  гласник  Репубіике  Србије  бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - 
УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, •50/13-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14 и 83/18). 

Извеіптај  доставити: 

• 1. ЈH Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад • 

2. Градској  управи  за  граевинско  землијіпе  и  инвестuције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градскот  всћа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
5.Архиви  

Секр - ар  Комисиј  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 



?ЕГIУБЛHКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИА  ВО.ГВОДННА  
ГРАД  Нови  САД  
СКУHШТHНА  ГРАДА  новог  САДА  
KOMІICHJA ЗА  пЛАHОВЕ  
Врој: v-35-853/18 
Дана: 17. 04. 2019. године  
нови  слд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  поНоВном  ЈАВНОМ  увидv у  нАЦРТ  ПЛАпА  

ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЈјАЦиЈЕ  АДИЦА  У  НоВоМ  САДУ  

Комисија  за  планове  Скушнтине  Трада  Новог  Сада, на  42. (јавној) седцицн  која  је  одржана  дана  
17. 04. 2019. године  у  зтради  Скупвітине  Града  Новог  Сада, Нови  Сај  Жарка  Зрењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  і  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Hзвеіптај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детаnне  регулације  Адица  у  Новом  Саду. 

42. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председииіс  Комисије, Зоран  Вуісадиновић, 
заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовнћ  и  Радосав  Шhепаuовић, чланови  Комисије  и  Нада  
Милић, секретар  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  плана  детањне  ретулације  Аднца  у  Новом  Саду  усвојен  је  на  XXXІV седници  
Скуптцтнне  Града  Новот  Сада  одржаној  13. априла  2018. годнне  ( Сдужбени  лист  Града  Новот  
Сада  број  16/lg) са  ?ешењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  угицаја  плана  детањне  
ретулацнје  Адица  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  плана  детањне  ретулацнје  Адица  у  Новом  Саду  био  је  на  раном  јавном  увиду  
у  периоду  од  14.05.2018. тодине  До  28.05.2018. годuне. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  детањне  регулације  Адица  у  Новом  Саду,  Комисија  за  планове  
извршнла  је  на  26. седници  одржаној  21.12.2018. године  и  на  27. седници  одржаној  28.12.2018. 
године  и  том  приликом  дајіа  позитивно  мишлење  на  исти. 

Нацрт  плана  деталне  ретулације  Адица  у  Новом  Саду  је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  
25.01.2019. до  23.02.2019. године  (чије  је  отлаіnавање  објавлено  у  листу  1дневник  од  25. јануара  
2019. године). У  току  јавнот  увида  доставлено  је  24 (двадесегчетири) примедбе  на  предложено  
урбанистичко  решење, и  2 (двоје) усзіова  за  израду  плана, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  
Извепітају  о  спроведеном  јавном  увнду. 

Након  снроведенот  јавнот  увида, Комиснја  за  планове  је  на  36. (јавној) седници, одржавој  07.03. 
2019. године  (чије  је  одржавање  објавњено  у  зіисту  дневник  од  05. 03. 2019. године) разматрала  
Извештај  обрађивача  плана  о  слроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  ллана  деталне  ретулације  Лдица  



у  Новом  Саду. У  затвореном  делу  седнице  Комисија  за  планове  јс  донела  Извеіптај  о  обавл,еном  
јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детал,не  регулације  Адица  у  Новом  Саду. Њајући  у  виду  да  се  
прихватањем  појединих  примедби  Нацрт  плана  детазЂне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  
значајније  мења, Комисија  је  закл,учила  које  сегменте  нацрта  плана  је  потребно  излоЖјпи  на  
поновни  јавни  увид. 

На  38. седници  одржаној  19.03.2019. године  Комисија  за  планове  јс  разматрала  Нацрт  плана  
детањне  рејулације  Адица  у  Новом  Саду, коригован  у  складу  са  Извештајем  о  обвал,еном  јавном  
увиду  у  Нацрт  плана  детањнс  регулације  Адица  у  Новом  Саду. Том  приликом  је  Комисија  за  
планове  дала  позитивно  миuјл,ење  на  Нацрт  плана. 

Нацрт  плана  детал,не  регулацнје  Адица  у  Новом  Садује  изложен  на  поновнијавни  увид  у  периоду  
од  29.03.2019. до  12.04.2019. године  (чијеје  оглашавање  објавлено  y nucтy Девник  од  29. марта  

2019. године).  У  току  поновног  јавног  увида  доставл,ено  је  2 (две) примедбе  на  предложсно  
урбанистичко  репіење  а  након  оставЈЂеног  рока  за  поновни  јавни  увид  доставл,ене  су  још  2 (две) 
примедбе, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Hзвеіитају  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  поновног  јавног  увида, Комисија  за  планове  јс  на  42. (јавној) седвици, 
одржаној  17. 04. 2019. године  (чије  је  одржавање  објавл,ено  у  лисіу  Дневник  од  15. 04. 2019. 
године) разматрала  Извспітај  обрађивача  плана  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  
плана  детањне  регулације  Адица  у  Новом  Саду. 

Након  изношења  става  обрађивача  по  приспелим  примедбама, на  јавној  ссдвици  •је  омогућено  
подносиоцима  да  додатно  образложе  своје  примедбе, након  чегајс  закученјавни  део  седнице. 

У  затворсном  делу  седииц; Комнсија  је  констатовала  да  је  у  току  поновног  јавног  увида  поднето  
2 (двс) примедбе  и  2 (две) примедбе  након  поновнотјавнот  увида. 
Примсдбе  су  доставили; 

1. Слободан  Јомић  из  Новог  Сада, 
2. дом  здравЈга  Нови  Сад , 
3. Милнца  Берар  Петрић  и  
4. А.Д. Електромреже  Србије  Београд  

Примедба  број  1: 
Примедбу  је  доставио  Слободан  Јошић, Улица  Бачка  2, Нови  Сад, а  одиосн  се  на  

парцеле  бр. 3915/1, 3915/2 и  3916 КО  Ветрник  које  су  у  власннпјтву  подносиоца. 

У  свој.ој  примедби  подаосилац  наводи  да  парцелс  3915/1 и  3916 чuји  је  власник  
немју  излаз  на  јавну  саобраћајну  површину, а  да  на  јавну  површину , тј.  улину, излази  
само  парцсла  3915/1 и  негодује  над  правилима  уређења  и  трађења  а  понајвише  над  
условима  за  образовање  грађевинсккх  парцела. Сматра  да  би  требало  да, с  обзиром  на  
укупну  површину  парцела  које  поседује, има  могућност  изградње  само  једиот  породичног  
објекта, док  он  сматра  да  би  требало  да  може  да  изгради  најмање  три  објекта. Напомиње  



да  су  парцеле  са  којима  се  траничи  сајужне  стране  (бр.  3910, 3911, 3912, 3913/1, 3913/3. 
3914) у  власништву  града  и  да  оне  имају  поволније  успове  за  изградњу  иако  су  мање  
дубине. Каже  да  је  трад  за  себе  исходовао  најповолније  услове, а  да  је  њему  онемогућено  
да  рационално  користи  своје  ларцеле. Подносилац  nримедбе  наводц  и  да  су  у  преіходном  
периоду  бившивласници  покренули  захтев  за  спајање  са  парцепама  у  власништву  града  и  
препарцедацију , чиме  би  се  стекли  услови  за  изградњу  и  на  његовом  земњипіту. Гјрилаже  
графички  приказ. до  реализације  није  дсшло  услед  ставјБања  ван  снаге  вреіходног  
планског  решења  и  подносилац  примедбе  сада  тражи  да  се  овим  планом  омогући  
реализација  траженог. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  оенована, уз  образложење  дато  у  
Извехптају  обрађнвача  о  спроведеном  поновноги  јавном  увиду. 

Примедба  број  2: 
Прuмедбу  је  доставио  дом  здравла  ,,Нови  Сад , Булевар  цара  Лазара  15, Нови  Сад, 

а  одиоси  се  на  парцелу  број  2478/43 на  којој  се  планира  јавна  намена  - здравстена  
установа. 

У  примедби  се  wажи: 

,,део  новопланиране  бициклистнчке  стазе  и  паркинга  за  бицикле  смехлтени  су  са  
северне  стране  парцеле  број  2478/43 к.о. Ветреник  која  је  намењена  за  нзградњу  објекта  
дома  здравла , према  делу  нацрта  ГјДР-а  за  Адице  у  Новом  Саду  којије  најавном  увиду. 

Овим  пугем  упућујемо  иницијативу  акоје  моrуће  да  се  паркинг  за  бицнкле  измести  
на  другу  позицију  како  би  се  остварила  могућност  да  се  саобраћајни  прикњучак  на  
поменугу  парцелу  са  северне  стране  позиционира  без  ограничења  да  то  буде  лева  
nоnовина  северне  транице  парцеле, како  је  тренутним  пданом  условлено  услед  позиције  
паркинта  за  бицикле. 

Према  делу  нацрта  ПДР-а  за  Адице  у  Новом  Саду  саобраћајни  прнступ  возилима  на  
дарцелу  број  2478/43 К.О. Ветренчк  мотућје  само  са  северне  с-іране. Након  консултације  
са  пројектантима  и  сагледавања  парцеле, као  и  потреба  за  пристул  интервентних  возила  
које  ће  детално  бити  дефинисане  разрадом  пројекта, установили  смо  да  би  било  веома  
корисно  затражити  могућност  приступа  интервентних  возида  са  јужне  стране  парцеле , 
ув.оењем  присту.пне  саобраћајнице  у  зони  постојеће  зелене  површине  која  се  наслања  на  
јужну  транипу  парцеле  број  2478/43 К.О. Вегреник. 



Овим  ііутеи  упућујемо  иницијативу  за  увођење  приступне  саобраћајнице  са  јужне  
стране  парцеле  број  2478/43 к.о. Ветреннк, из  Улице  Бањалучке, како  би  се  обезбедила  
могућност  приступа  интервентних  возила  сајужне  стране  поменуте  парцеле. 

Према  тексуалном  делу  уз  дело  нацрта  ПДРа  за  Адице  у  Новом  Саду, на  парцелу  
број  2478/43 К.О. Ветреник  потрсбно  је  да  високо  зеленило  покрије  најмање  ЗО% од  
укупне  повриіине  парцеле. дозволена  изтрађеност  на  парцели  је  до  50%, а  здатан  део  
парцеле  ће  бити  заузет  обавезним  путем  који  обезбеђује. прилаз  пожарних  возила. Такође  
део  парцелеће  бити  намењен  за  неопходнот  броја  паркинг  места  и  псшачке  комуннкације. 
Сагледавајући  све  споменуго  сматрамо  да  би  захтевани  проценат  зеленuх  површииа  било  
тепіко  остваритu. 

Овим  путем  упућујемо  иницијативу  да  се  дозволи  одступање  од  предвиђеног  
процента  зелених  површина  које  је  потребно  остварити  на  овој  парцели  или  ахо  је  
прихватјиво  да  ее  део  потребног  зеленила  компензује  озелењеним  равним  крововима. 

Према  делу  нацрта  ПДР-а  за  Адице  у  Новом  Саду, на  парцелу  број  2478/43 К.О. 
Ветреник, дозвол,ена  је  заузетост  парцеле  до  5О% С  обзиорм  да  ће  објекат  бити  разуђен, 
било  би  значајно  да  се  омотући  максимално  дозвол,ено  лриближаване  суседним  
парцелама, а  према  важеhем  правилнику, уколико  се  разрадом  пројехпа  укаже  потреба  за  
тuм. 

Овим  пугем  упућујемо  илицијативу  да  сс  омотући  максимално  дозвол,ено  
приближавање  новопланиранот  објеіга  суседним  парцелама. . . 

Комисија  за  планове  прихвата  прнмедбу. 

Примедба  број  З: 
Примедбу  је  поднела  Милица  Бсрар  Петри1, Улица  Киш  Ернса  49а, Нови  Сад. 

Примедба  се  односи  на  парцелу  број  393 1/3 КО  Ветерник  на  којој  се  планира  јавна  
саобраћајна  повріuина. 

Подносилац  примедбс  тражи  да  сс  ,,отвори  постојећа  Улица  соколска  којаје  раније  
постојала, а  касније  затворена, да  би  сада  измснила  правац  на  уштрб  uаше  парцеле  393 1. 

Комнсија  за  планове  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  Hзвештају  о  
обавл,еном  јавном  увнду  у  Нацрт  план2 детал,не  регулације  у  Нацрт  плана  детал,не  
регулације  Адица  у  Новом  Саду  за  примедбу  број  22. 



омисив  

# 

Р,ајоња  дабетиli, дипл.инж.арх. 
ј?  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: А,  1. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх. 

Примсдба  број  4: 
Примедбу  је  поднело  акционарско  друіпво  ,,Електромреже  Србије , кнеза  милоаја  1 1, 11000 

Београд. Прнмедба  се  односи  на  ширину  заштитног  појаса  коридора  БВ127/1. 

У  примедби  се  наводи  следеће  :,, на  делу  далековода  који  је  од  интереса  за  ПДР  Адица  имамо  
стубове  типа  портал, тако  да  је  потребно  ширину  заштитног  коридора  од  осе  далековода  рачунати  
на  следећи  начин: 

Ширина  заштитиог  појаса  од  крајње  фазе  (25м) +половина  ширине  стуба  (5,ѕм)З0,5м. 

То  би  значило  даје  укупна  ширина  заштитног  појаса  далековода  61м . 

Комисија  за  плановс  прихвата  примедбу. 

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изтрадњи, Извештај  се  доетавл.а  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање. 
ј1акон  поступања  ло  овоіі  Извештају, обрађивач  плана  ће  плански  документ  деставитн  
надлежном  ортапу  градске  управс  ради  упућивања  у  дал.у  лроцедуру  доношења. 

В.Д. Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађеинске  лослове  

Дејан  михајловиl 

П. 
2. Зоран  Вукадкновић , дипл.инж.саобр.

- 

З. Радосав  LLЊепановић, дипл.инж.арх. 

4. Нада  Милић, дипл. инж.арх.-мастер .  
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