
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  11/19), повоДоМ  разматрања  Предлога  плана  дета.њне  регулације  
Адица  у  Новом  Саду, Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLІX седници  од  10. маја  2019. 
године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  КоМисије  за  плавове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  дета.њне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  
пре  излагања  на  јавни  увид  са  27. седнице  од  28. децембра  20 1 8. године  и  Извештај  о  
обав.њеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  дета.њне  регулације  Алица  у  Новом  Саду  са  
36. (јавне) седнице  Комисије  за  планове, од  7. марта  2019. године, Извемтај  о  
изврменој  стручној  контроли  Нацрта  плаиа  деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  
пре  излагања  на  ііоновнијавни  увид  са  38. седнице  од  19. марта  2019. године, Извештај  
о  обавњеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  блокова  око  
Улице  данила  Киша  у  Новом  Саду  са  42. (јавне) седнице  од  17. априла  2019. године. 

2. Закњучак  са  Планом  и  извештајима  дотавити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 
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АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35853/2018-I 
10. мај  2019. године  
НОВИ  САД  



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

ПЛАН  ДЕТАЈІНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  АДИЦА  У  ноВом  САдУ  

i. увод  

План  детајвне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  (у  дањем  тексту: план) обухвата  
део  грађевинског  подручја  Новог  Сада  у  Катастарској  опмтини  (у  дањем  тексту: КО) 
Вегерник  и  КО  Нови  Сад  11. Граница  простора  који  је  обухваћен  планом, са  северне  
стране  ІІружа  се  осовином  Новосадског  пута, са  источне  стране  границу  чиНи  простор  
Шумске  улице, јужну  границу  чини  северна  регулација  примарног  одбрамбеног  насипа, 
а  заіјадна  граница  подудара  се  са  границом  грађевинског  подручја  Новог  Сада  која  
уједно  чини  и  границу  између  Адица  и  Ветерника. 

nnau обухвата  263,88 ћа. 

1.1. Положај  и  карактеристике  обухваћеног  подручја  

Обухваћени  простор  налази  се  у  западном  делу  грађевинског  подручја  града  
Новог  Сада, уз  границу  населсног  места  Ветерник . Одликује  га  наслеђена  матрица  
улица, приземни  објекти  породичног  становања, становања  са  пословањем , објекти  
јавних  служи  (дечија  установа) и  всрски  објекат  сајавном  зеленом  поврпіином . 

Гlородично  стаповање  је  заступлено  у  највећем  делу  обухваћеног  подручја.  Оно  
је  у  великој  мсри  резултат  бесправне  и  стихијске  изградње  којаје  на  Адицама  доживела  
свој  максимум  током  деведесетих  година  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  
стамбене  изградње  је  укњучено  у  грађевинско  подручје  Новог  Сада  и  претежно  је  
намењено  породичном  становању , а  пословању  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  
(,,Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  15/02 и  17/03), поново  је  планско  реілење  
усаглашено. са  стањем  на  терену . планом  детањне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  5/08). у  великој  мери  је  прихваћено  стање  на  
терену. Затим  је  Планом  генералне  регулације  простора  за  породично  становање  у  
западном  делу  града  Новог  Сада. (..Службени  лист  Града  Новог  Сада , 6р.  3/12, 8/12 - 

исправка, 28/14 и  47/16), кориговано  планско  реiпење, нарочито  у  ііогледу  ширине  
регулација  улица  и  корекније  истих. како  би  се  у  највећој  могућој  мери  сачували  



изграђени  објекти . Коначно, важећим  планом  генералне  регулације  простора  за  
породично  становање  у  западном  делу  града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  34/1 7) (у  далем  тексу: План  генералне  регулације ), поново  су  преиспитане  
претежне  ппаниране  намене  на  гтростору  Адица, а  нарочито  плаuски  калацитети  
простора  и  потрсбе  за  јавним  слу)кбама. Такође, у  План  генералне  регулације  уграђени  
су  нОВИ  услови  заuттите  простора, а  нарочито  на  јужном  делу  Адица, уз  примарни  
одбрамбени  насип, за  који  је, за  разлику  од  прстходног  планског  периода, утврђена  
()бавеза  насипања  терена . Улина  матрица  успоставњана  приликом  израде  планске  
докуменгације  у  претходвом  периоду, у  највећој  мери  условњавана  је  затеченим  
стањем  на  терену, rіa je као  таква  у  извесној  мери  неповолна  по  нитању  саобраћајног  
квалитета , економичности  и  могућности  адекватног  комуналног  опремања . Коловоз  у  
појединим  улицама  није  уређен  или  нема  коловозни  застор, недостају  тротоари  и  
бициклистичке  стазе. Комунално  је  простор  недовоњно  опремњен . Водоводна  и  
канализациона  мрежа  нису  изграђени  у  свим  улицама  (са  изузетком  Улице  Бранка  
Ђопића  и  централног  дела  Насења). Септичке  јаме  представњају  проблем  јер  се  
повремено  изливају  због  високог  нивоа  подземних  вода.  У  појединим  деловима  Адица  
сталовници  су  сами, нелегално  изградили  водоводну  и  канајіизациону  мрежу. ТІростор  
обухваћен  планом  је  у  потпуности  опремлен  епектр<)енергетском , піснфпкациоиом  и  
телекомуникационом  инфраструктуром . Инфраструктурни  коридори  карактсритпу  
гтростор  и  испод  њих  постоји  известан  број  бесправно  изграђених  објеката . 

Зелене  поврпЈине  су  нсдовоњно  заступњене  на  простору  у  обухвагу  плана, а  где  
их  има  у  доста  су  лошем  и  неодржаваном  стању. Навећи  пропенат  зеленил  сс  іалаи  у  
оквнру  гіородичног  становања . 

Простор  Адица  се  гіриКл vчује  на  примарну  аобраћају  мржУ  рала  іго :о  
Новосадског  пута  (који  је  и  деоница  државног  пуга), Ујіице  Бранка  Ђогіића, као  и  
коловоза  дуж  круне  примарнбг  одбрамбеног  насина . Секундарна  улична  мрежа  из  
гтретходног  планског  периода  је  делимичио  реализована , али  није  у  свему  у  складу  са  
реализацијом  бесправне  изградње . дуж  Новосадског  пута  и  Улице  Еранка  Ћопића  се  
о.цвија  јавни  градски  саобраћај  који  у  недоволној  мери  ,,покрива  простор  Адица. 

У  претходном  периоду  су  на  обухваћеном  простору  изграђени  објекат  
предшколске  установе, црква  и  парохијски  дом. У  последње  време, најчепіће  се  граде  
спортски  објекти  и  спортски  терени, складишни  простори , као  и  већи  број  стамбеІ{их  
објеката  у  виду  двојнuх  објеката  и  кућа  у  низу  са  максимално  дозвоњеним  бројем  
стамбених  јединица . Према  регистрованим  подацима  на  овом  простору  је  изграђено  
нспјто  више  од  2.300 станова, а  евидентирано  је  укупно  9.800 становника . Просечан  
број  чланова  домаћинства  по  стамбеnој  јединици  је  4,26, uіто  је  више  од  просечне  
вредности  за  Нови  Сад. Гјрема  показатењу  површине  стана  по  становнику  (20,14 м2/ст) 
овојс  комфорно  становање . 

Нестамбена  намена  се  на  подручју  Адица  гіојавњује  све  више. Највећи  број  
ПословННх  садржаја  регнстрованих  на  овом  подручју  је  из  области  трговине , затим  
прерађивачке  индустрије , пословних  услуга, итд. 

лице  одликују  регулаітија  Од  8-20 м, а  вајчеінће  12 м. 
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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. априла  20 1 8. године. 

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

1.3. Плански  основ  и  сіисрницс  за  израду  плана  

Плаиски  основ  за  израду  плана  су  Генерални  плаН, који  је  утврдио  смернице  и  
критеријуме  за  уређење  просторних  целина  на  подручју  града  и  Плал  генералне  
регулације . 

Генералнм  планом, обхваћени  простор  намењен  је  за: 
- породично  становање  на  гіреовлађујућем  делу  подручја, 
- општеградске  центре  на  деловима  подручја  уз  улице  Бранка  Ћопића, Марије  

Бурсаћ, Симе  Шолаје  и  Подунавску , 
- пословање  на  улазним  правцима  град  уз  Новосадски  пут, 
- спортски  центар  уз  средијлњи  део  Цетињс.ке  улице, 
- парк  на  делу  уз  насип, између  улица  Симс  ІПолаје  и  Славујеве, 

хидротехничке  захвате  на  делу  измеђј  улипа  Славујеве  и  ПІумске  (на  
удањности  од  око  100 м  од  насипа). 

Планом  генералне  регулације , обухваћени  простор  намењен  је  за: 
породично  становање  у  највећем  делу  простора, 
општеградски  цеитар, 
пословање  са  становањем , 

- предшколске  установе , 
- основне  пјколе. 
- здравствене  установе , 
- разноврснејавне  службе, 
- пијацу, 

зеленило , 
- туризам , спорт  и  рекреацију , 
- спорт  и  рекреацију  
- водене  површине  - отворени  канали , 
- инфраструктурне  објекте  и  
- саобраћајне  површине  (улице). 
Планом  генералне  регулације  утврђено  је  да  јс  на  делу  подручја, осНоВ  за  

реализацију  План  генералне  регујiације  до  донопіења  плана  детајне  регулације . Ти  



простори  су  јасно  назначени  на  свим  графичким  приказима, решења  из  Плана  
генералне  регулације  су  уграђена  у  урбанистичка  решења  овог  плана, а  шТо  ће  
олакшати  примену  планске  документације . 

1.4. Извод  из  Плана  генсралнс  регулацијс  

,,Просторна  целина  Адице  обухвата  простор  између  улица: Новосадски  пут, 

Шумска, Подунавска, Нијјјка, Встерничка , Симе  гјаидуровића  и  Палићке. Претежне  
намене  у  оквиру  ове  целине  су: породично  становање , огплтеградски  и  линијски  
центри. пословање  на  улазним  правцима, предшколска  установа , основна  школа, 
разноврсне  јавне  службе, здравствена  установа, паркови, спорт  и  рекреација , туризам, 
спорт  и  рекреација, зеленило  (заштитно  зеленило , озелењени  скверови  и  површине  са  
теренима  за  игру  деце) и  канал. 

Основна  намена  на  Адицама  је  породично  становање, а  у  складу  са  основном  
наменом  планирају  су  све  пратеће  јавне  службе. Концептом  просторног  развоја  
стварају  се  услови  и  за  привредни  развој  Адица  планирањем  зона  за  тіословање , 
пословање  на  улазним  правцима , као  и  предвиђањем  iјословнихделатности  у  оквнру  
претежних  намена  породичног  становања  и  општеградскнх  цспіара. 

,,Постојеће  зоне  породично  стаиовања  које  представњају  пзграђене  и  завршсне  
стамбене  целине  на  основу  претходних  планских  решења , планом  се  задржавају , а  нове  
се  формирају  на  неизгађеним  подручјима , углавном  већ  формираним  уличлом  
матрицом . і-Іа  Адицама. rі .ііanupa се  максимапі -то  ј  3.670 ста  овнка. [іредвиђеиа  гстина  
насеЈЂености  је  60 становника!ћ , 

.,Пословни  садржаји  спратпости  до  Гј+2 се  плг.кирају  иа  уіаЗно  праиј . 
уз  постојећу  градску  магисгралу  -- Новосадски  tтут. У  оквиру  ове  намсне  посебно  се  
издвајаіу  зан•Lство  и  комернијајЈно -услужне  Делатности  у  оквиру  којих  је  могуће  и  
учешће  породичног  становања, сЈ-тратности  дО  ГІ+1+Пк. 

.,Општеградски  и  линијски  центри  прсдвиђају  се  на  Аднцама  на  просторима  где  
преовлађују  елементи  централитета  у  комбинацији  са  становањем , и  то  уз  Улипу  
Марије  Бурсаћ  у  централном  делу  Адица,  улице  Симе  Шолаје  и  Смедеревску  у  
заітадном  делу , Ујтицу  Аврама  Мразовића  у  јужном  делу  и  улице  десанке  Макисмовић  
и  Нова  12 у  југоисточном  делу. У  оквиру  ове  намене  предвиђају  се  намене  које  
недостају  Адицама, као  што  су  комерцијално  пословање  (административне  
организације , тржни  центри, банке, поште, и  сл.), терцијарне  делатности  (трговина, 
угоститеЈЂство , услужно  занатство , финансије , тсхничке  и  интелектуалне  услуге  и  сл.), 
комплементарни  јавии  садржаји  (дом  здравња , објекти  културе, објекти  за  друџјтвене  
службе  u cn.) y цињу  истипања  централних  градских  функција , верски  објекти  и  сл . 

Мреже  оојската  јавних  сјјужби  се  планирају  према  важећим  нормативима  за  
основне  школе, предшколске  установс , спортске  терене  и  објекте, разноврсне  јавне  
службе, како  би  се  достигао  по-јребан  квалите-г  приликом  кориптћења  комплекса  ове  
намене . 

4 



,,Постојеће  јавне  службе  заступлене  су  у  центру  Адица, а  нове  се  планирају  на  
истоку  уз  Улицу  Марије  Бурсаћ , те  на  југу, на  делу  некадашњег  хидротехничког  
захвата. 

,,У  јужном  делу  Адица  се  задржавају  постојећи  и  планирају  нови  спортско-
рекреативни  комплекси , најчешће  уз  зоне  породичног  становања. Могуће  је  планирати  
изградњу  спортских  и  рекреативних  садржаја  као  специфични  вид  услуга  у  оквиру  зона  
становања  и  зона  оnппеградских  центара. Површине  намењене  за  спорт  и  рекреацију  у  
виду  спортско-рекреативних  комплекса  и  спортских  центара  планирају  се  на  
неизграђеним  површинама  на  Адицама, уз  средиіпњи  део  Цетињске  улице. У  оквиру  
сnортско-рекреативних  комnлекса  и  спортског  центра  планира  се  изградња  отворених  и  
затворених  спортских  терена, са  пратећим  објектима, а  све  у  складу  са  нормативима  за  
различите  врсте  сііортова. 

Површнне  намењене  за  туризам , спорт  и  рекреацију  се  планирају  на  простору  у  
непосредiiој  близини  приоба.ња  у  цињу  амбијенталног  и  еколомког  унапређења  
простора  и  туристичке  афирмације . Спортски , рекреативни  и  туристички  садржаји , 
nрилагођени  најмирем  спектру  корисника, треба  да  доnринесу  социјалној  

t.ревитализацији  али  и  финансијско -економској  вредности  и  потенцијалу  простора . 
Туристичко-угоститењски  садржаји  тре6а  да  допуне, подстакну  и  подрже  спортске  и  
рекрсативне  садржаје , као  и  пословне  и  културне  садржаје  који  се  плалирају  на  овом  
простору . 

1.5. Цињ  доношења  плана  

Цињ  израде  п  допошења  плала  је  дефинисање  правила  урсђсња  и  грађења  у  
складу  са  правилима  усмеравајућег  карактера  која  је  утврдио  Hnan генералне  
регулацијс . Планом  су  дефинисани  урбанистички  параметри  тако  да  се  овтимизује  
могућност  реализације  решења  и  створе  услоізи  за  nрограмско , урбанистичко  и  
архитектонско  унапређење  простора . Уз  преиспитивање  просторних  капацнтета  и  
потреба  корисника  простора, дефинисани  су  и  секундарна  саобраћајна  мрежа, као  и  
инфраструктурни  правци  и  садржаји  који  недостају . 

План  садржw границу  плана  и  обухват  грађевинског  подручја  плана, поделу  
простора  на  посебне  целине  и  зоне, деталну  вамену  земњишта, регулационе  и  
rрађевинске  линије, нивелационе  коте  улица  и  површина  јавне  намене, коридоре  и  
капацитете  за  саобраћајну , енергетску, комуналну  и  другу  инфраструктуру , мере  
заштите  простора, локације  за  које  се  обавезно  израђује  урбанистички  пројекат, 
правила  уређења  и  правила  грађења  по  целинама  и  зонама, као  и  друге  слементе  
значајне  за  спровођење  плана. 

2. ГРАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЋЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

Планом  је  обухваћено  грађевинско  подручје  у  КО  Ветерник  и  КО  Нови  Сад  Н, 
унутар  описане  грај{ице. 
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За  почетну  тачку  олиса  границе  ллана  утврђенаје  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  Нови  Сад  11, прати  
осовину  Шумске  улице, прелази  у  КО  Ветерник  до  осовинске  тачке  број  164. дајве, у  
працујуга  граница  прати  осовину  Цетињске  улице  до  пресека  са  продуженим  правцем  
јужне  границе  парцеле  број  3738/72. Од  ОВС  ТачІсе  граница  скреће  у  правцу  истока, 
прати  претходно  описајі  продужени  правац  и  јужну  гралицу  парцела  бр. 3738/28 и  
3738/72 До  тромеђе  nарцела  бр.  3737/2, 3738/28 и  3738/29, затим  скреће  у  правцу  југа, 
затим  у  правцу  истока, прати  западну  и  јужну  границу  парцеле  број  3737/2 до  тромеђе  
парцела  бр.  3737/1, 3737/2 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  граница  прати  
северi•iу  границу  парцеле  број  3736/3, затим  скреће  у  правцу  југа, прати  источну  
границу  гiарцеле  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  пресека  са  продуженим  правцем  северне  границе  парцеле  број  3732/5. дае  
граница  скрећ  у  правцу  истока, прати  претходно  описан  правац  и  северну  границу  
париела  бр.  3?32/5 и  3732/6, затим  скреће  у  правцу  североистока , прати  источну  
границу  парцеле  број  3732/1 9 до  пресека  са  продуженим  гіравцсм  Јужnе  гр&;ице  
іiapuene број  3732/1. Од  ове  тачке  граnица  скреће  у  правцу  истока. і;рати  претходно  
описан  правад  и  северну  гралицу  парцела  бр.  3732/5 и  3732/6, затим  гракица  скрећс  у  
правцу  североистока. прати  источну  границу  паріјеле  број  3732Л  9 до  тіресека  са  
продуженим  правцем  севсрне  граннце  парпеле  број  2238/5, дал.е  гракнца  скреће  у  
правцу  истока, прати  гіретходно  описан  праваЈ  и  серну  граниду  гіарцела  бр. 2238/5 п  
2239/7, затим  граница  скрсће  у  правцу  севсропстока . пратн  исјочнУ  границу  парсле  
број  2239/5 до  пресека  са  продуженим  правцем  северне  границе  пірцеле  број  2240/17. 

Од  ове  тачке  граuица  у  правцу  југоистока  прати  претход u.о  оиисан  гіравац  и  северну  
граннцу  парцела  бр. 2240/17 и  2241/23, затим  граница  скреће  у  правцу  североистока  
прати  источну  границу  парцеле  број  2241/22 До  пресека  са  продуженим  правцем  
северне  границе  парцеле  број  2244/1. даЈЂе  граница  скреће  у  правцу  југоистока  прати  
тіретходно  описан  правац  и  северну  границу  парцеле  број  2244/1, затим  rpauі-nіa скреће  
у  правцу  југозапада , прати  западну  границу  парцеле  број  2604/1, затим  граница  скреће  
у  правцу  југа, прати  регулациону  линију  Улице  десаnке  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  rраница  скреће  
у  правцу  југоистока, затим  у  правцу  североистока , прати  јужну  и  источну  границу  
парцеле  број  2255/17, затим  у  правцу  југоистока , прати  северну  границу  парцела  бр. 
2255/6 и  2255/9. затим  у  правцу  североистока . лрати  западну  и  северну  границу  парцеле  
број  2256/23 и  источну  границу  парцеле  број  2256/24 до  пресека  са  продуженим  
правцем  северне  границе  nарцеле  број  2256/7. да,ње  граница  скреће  у  правцу  истока  
прати  претходно  описан  правац  и  севсрну  границу  парцеле  број  2256/7. затим  скреће  у  
правцу  југа. загим  у  правцу  истока, затим  у  правцу  севера, лрати  западну, јужну  и  
источну  границу  uapііene број  2257/4 до  тромђе  парцела  број  2257/4, 2258/1 1 іі  
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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  гiретходно  описан  правац  и  
северну  границу  парцела  бр.  2258/9 и  2259/21, затим  скреће  у  гіравцу  североистока  
прати  западну  границу  парцела  бр. 2261/25 и  2261/26, затим  скреће  у  правцу  
југоистока , прати  северну  границу  парцеле  број  2261/26 и  њеним  проду?кеним  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  јужну  и  
ис,гочну  границу  парцеле  број  2265/6 до  пресека  са  продуженим  правцем  северне  
гралице  парцеле  број  2567/12. да.ње  гравица  у  правцу  југоистока  прати  претходно  
описан  правац  и  северну  и  источну  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  правац  и  северну  границу  парцела  бр. 

2569/24 и  2569/22 до  тромеђе  парцела  бр. 2569/22, 2569/34 и  2569/6, затим  сече  Упицу  
Њубице  Раваси  до  тромеђе  парцела  бр. 2570/3, 2570/17 и  2570/23. Од  ове  тачке  граnица  

правцу  југоистока  прати  западну  и  јужну  границу  парцеле  број  2570/17, 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  Богдана  Поповића  до  тромеђе  парцела  бр. 
;. 2579/19, 2579/12 и  2579/2, затим  граница  прати  источну  rралпцу  парцела  бр. 2579/19 и  

2580/30, затимјужну  границу  парцеле  број  2580/138 до  пресека  са  продуженим  правцем  
., северне  границе  парцеле  број  2580/47: даЈЂе  граиица  у  гiравцу  југоистока  прати  

.претходно  описан  правац  и  северну  гралицу  парцела  бр. 2580/47, 2580/1 1 и  2580/64 и  
продужениМ  ггравцем  северне  границе  парцеле  број  2580/64 долази  до  пресека  са  
северном  границом  парцеле  број  2580/20. Од  ове  тачке  iраuица  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  2587/11, затим  у  правцу  југа, прати  источну  
границу  парцеле  број  2587/1 1 до  тромеђе  парцела  бр. 2587/1 1, 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  граnица  скреће  у  правцујуга , прати  источну  и  
јужну  границу  парцела  бр.  2588/17 и  2590/39 до  пресека  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  тромеђс  парцела  бр. 2592/13, 2592/25 и  4317. Од  ове  тачке  
граница  сече  Витеuзку  улицу  до  тромеђе  парцела  бр. 2592/3, 2592/21 и  2592/16, затим  
прати  источву  rраницу  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  заііадну  и  
jy)І(Hy границу  парцеле  број  2593 и  њеним  продуженим  правцем  долази  до  осовине  
іПумске  улице, затим  скреће  кајугу, прати  осовину  IјIумске  улице  до  осовинске  тачке  
број  12191. дале, граница  скреће  ка  југозападу , прати  осовину  Улие  Илије  
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Гараптанина  до  пресека  са  продуженим  правцем  границе  парцела  бр.  2601!21 и  2601/22, 
затим  скреће  ка  југу, ирати  претходно  описан  правац  и  границу  парцела  бр. 2601/21 и  
2601/22. затим  скреће  у  пранцу  запада, прати  јужну  границу  парцела  бр.  2601/21 и  
2601/20 и  долази  до  управног  гіравца  повученог  из  тачке  i-ia јужној  граници  парцеле  
број  2601/20 на  удањености  од  20,50 м  од  источне  границе  парцеле  број  2601/20. Од  ове  
тачке  гравица  скреће  у  правцујуі -а  пра-ги  претходно  описан  управни  nравац  и  долази  до  
тачке  на  пресеку  са  северном  границом  парцеле  број  2601/L затим  гјрати  северну  и  
западну  границу  парцеле  број  2601/1 до  тромеђе  парцела  бр. 2601/1, 2601/2 и  4280. 
дање  грагfица  скреће  на  загтад  и  покѕiапа  се  са  северном  границом  парцеле  број  4280 
(насип  у  К0 Ветерпик  до  тромеђе  парцела  бр. 4280, 3984/1 и  3985 где  скреће  на  север  
источним  границама  парцела  бр.  3985, 3989, 3993/1, 3983/2 и  3983/3 до  тромеђе  nарцела  
бр. 3983/3, 3991/1 и  3992/1, затим  скреће  на  запад, прати  јужну  границу  парцеле  број  
3992/1 до  пресека  источном  гралицом  ііарцеле  број  3994/6. 0д  ове  тачке  граиица  прати  
псточну  и  део  северне  границе  парцеле  број  3994/6, источну  границу  парцела  бр.  4276/2 
и  3997/1, затим  граница  скреће  у  правцу  запада, прати  северну  границу  парцеле  број  
3997/1 до  тромеђе  парцела  бр.  3997/1, 4002/3 и  4002/1. дање, граница  скреће  ка  
севсроистоку , nрати  севсрну  ітаnицу  парцсла  бр. 4002/3 и  4276/10, за-гим  скреће  на  
северозаіад , прати  западну  регулациону  лнј-інју  Ветсрничке  упице  До  тромее  парцела  
бр- 4023/!, 4022/8 и  4023/2, пресеца  Встеричку  улицу  до  тромсђе  парцела  бр. 3770/28. 
3770/88 и  3770/25. Од  ове  тачке  у  правцу  ис-јока, граница  прати  западјју  и  ужпу  
регулациону  линију  Улице  Симе  Пандуровића  до  осовuнске  тачкс  број  405, на  пресеку  
са  осовином  Њілићке  улицс, затим  граннцаскреhс  у  правцv севера, прати  осовиііу  
і lалићке  улице  долази  до  осовинске  тачісе  Срој  5 i 6, кој  је  рочетна  тачка  описа  границе  
нлана	 - 

Hланом  је  обухваhено 265,29ћа. 

3. ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА  

3.1. демографска  основа  

Адице  су  насеЈте  настало  у  време  масовног  досењавања  становништва  у  градове  
ТОкоМ  uіесте  деценије  npouіnor века. Становништво  је  углавном  досењавано  из  
Вqјводине, централне  Србије  и  Босне  и  Херцеговине . 0д  самог  почетка, Адице  су  биле  
uenerdnuo насење, и  упркос  бројним  настојањима  градских  власти  да  се  објекти  
легаЈІнзуЈу . & прошор  плански  уреди, нелегална  градња  се  поновојавњала . 

Према  подацима  из  1966. године, Адице  су  имале  свега  848 становника , 1975. 
године  1 122. а  i 99 l - године  1 455 становника . Од  свог  настанка  до  данас, Адице  бележе  
сталан  гіораст  роја  становника. а  први  велики  дсмографски  скокје  уочен  nочетком  90-
их  і -одина  npouі nor века . За  свега  дсценију  број  становника  се  повећао  за  готово  50 %. 



Табела  број  1: број  становника  на  подручју  Адица  за  период  2007 - 20Ј  8, година  
(извор: ЈКТЈ  ,, Hнфор.гиатика  , Нови  Сад) 

година  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 20ј 6. 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 
стаиовиика  

Такође, Адице  нрипадају  rpynu градских  четврти  (насела) са  највећом  
просечном  величином  домаћинства , што  је  последица  вишепородичних  домаhинстава, 
али  и  високих  репродуктивних  ворми  локалног  сталовништва . Просечна  величина  
домаћинстваје  4,2 члава, штоје  вихле  од  просечне  вредности  за  Нови  Сад. 

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

Приликом  израчунавања  функционалних  контингената  становниіптва , као  
параметар  је  узет  удео  карактеристичних  старосних  група  стаnовништва  на  нивоу  
Града  Новог  Сада, за  које  податке  има  ЈКП  ,,Информатика . С  обзиром  на  високу  
репородуктивну  норму  стаuовника, што  као  директну  последицу  има  младо  
стаиовниџјтво , ове  нумеричке  податке  треба  узети  са  резервом  уз  претпоставку  да  је  
већи  удео  ставовника  у  млађим  старосним  групама. 

Табела  број  2 
старост  број  етановника  удео  у  укупном  броју  ( %) І  

0-6 643 6,17 
7-19 Ј 244 11,94 

20-65 6878
• 

65,98 
66+ 1660 15,92 

Осим  смерница  датнх  плаuовима  ширег  подручја  и  осталим  Документима, сви  
програмски  елементи  плана  су  утврђени  на  основу  демографских  пројекција  о  броју  и  
старосној  структури  стаuовништва  Адица  као  основним  елементима  за  
димензионисање  простора. 

С  обзиром  на  просторни  обухват  нлаuа  и  број  становника  који  га  населава, 

изградња  предшколске  устаuове  и  основне  ілколе  поставЈЂају  се  као  приоритет  на  овом  
подручју! 

3.2. Концеиција  просторног  уређења  и  вамена  Поврпіиіта  

Основни  концеnт  урбанистичког  решењаје  проистекао  из  основног  циѕbа  да  се  у  
оквиру  iіростора  обухваћеног  планом  створи  таква  организација  простора  и  садржаја. 
која  ће  омогућити  услове  за  уређење  и  изградњу  ііовршина  и  објеката, у  складу  са  
наменом , условима  и  смерницама  Генералног  плана  и  іlлана  генералне  регулације . 
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при  планирању  начина  корињћења  простора  и  концепту  уређења  простора  у  
обухвату  плана, посебво  се  водило  рачуна  о  постојећој  парцелацији , значајном  броју  
постојећих  објеката  (изграђеннх  како  у  скЈіаду  са  претходно  важећом  планском  
документац -ијом, тако  и  оних  бесправно  подигнутих ), власничкој  структури  земњишта, 
постојећој  организацији  саобрађаја  (постојеће  улице  и  путеви), као  и  слементима  из  
урбанистичке  документације  uзирих  подруч]а, а  іcoju y Великој  МСИ  представњају  
ограничавајуће  факторе  у  планагању  простора . Пре  свега  ту  спадају  енергетски  
коридори  са  својим  загнтитиим  гіојасевима , знтитни  појас  примарвог  и  секундарног  
насипа. као  и  отворена  каuајтска  мрежа  са  својим  заштитним  појасевима . 

Простор  обухваhен  планом  доминантно  јс  намењен  породичном  стаиовању  са  
компатибилним  садржајима . Концепт  просторне  организације  се  у  односу  на  раuије  
важеhи  план  знатно  не  мења, па  се  у  складу  са  плановима  ширег  подручја, у  оквиру  
обухвата  плана  планирају  повріпине  за  породично  становање, простор  намењен  центру, 
две  основне  uтколе, дечије  устаиове , пословање  (са  могуhuм  пратећим  стаиовањем ), 
верски  објекат, простори  намењени  за  спорт  и  рекреацију  као  и  туризам , спорт, 
рекреацију  и  зеленс  површине . 

Плапира  се  очување  примар}іе  саобраhајне  мреже  улица  и  њен  континуитет  са  
одговарајућим  профилом  у  цињу  ефикасног  колског  и  аvтобуског  повезнвања  са  
Новосадским  путем  и  Телепом  као  и  осталим  деловима  града. Одређсни  број  објеката  
палази  сс  већим  или  мањмм  лелом  у  регулацијама  постојећих  улица. а  неколико  
објеката  на  једном  од  главних  саобраћајжх  правіна  којим  се  планира  повезивање  
јужног  дела  Адпца . са  ссверпим  делом  и  изла.зак  на  Новосадски  нут. Стога  :е  у  
појединнм  улицама  коригује  граса  и!или  регулапија  због  објеката  који  су  изграсни  
унутар  планиране  ул;Ічне  регулације . 

Становањс  се  планира  као  породичво  становање , спратвосги  П  до  Гј+1+Пк. Оно  
је  доминантно  по  својој  просторној  заступњености  и  надање  ће  се  развијати  у  складу  са  
карактером  Адица. Све  постојеће  зоне  породичног  становања  које  представњају  
изграђене  и  завршене  стамбене  целине  на  основу  претходних  планских  решења, 
задржавају  се, а  нове  су  планиране  на  неизграђеним  подручјима,  углавном  већ  
формирним  уличном  матрицом . Планира  се  максимално  13.670 становника . 
Предвиђена  густина  насењености  је  око  60 становника/bа. 

Постојећи  cananІn, један  уз  Новосадски  пут  а  други  источно  од  Ветерничке  
улице , се  задржавају , могућа  намена  је  породично  становање  или  комплекси  намењени  
за  турuзам, спорт  и  рекреацију , са  или. без  становања . 

Поеловни  садржаји  спратгіости  до  п+2. се  планирају  на  улазном  правцу, јужно  
уз  лостојећу  градскУ  магистралу  --- Новосадски  пут. У  оквиру  ове  намене  планирају  се  
све  терцијарНе  делатности  у  вилу  производње . трговине , услуга  и  занатства  као  и  
комер Lіиіално  - услужне  депатности  комбинованс  са  породичним  становањем , тј . са  
Најнн Luе  једним  станом  на  парцели . Максимална  сііраЈност  је  до  П+2. 

Огіј.итсградсјси  центри  і vі aHupa і y ce на  просторима  где. преовлађују  елементи  
садржаја  цснтралппх  функција  у  комбинацији  са  сгановаі -вем. и  то  уз  Улицу  Марије  



Бурсаћ  у  централном  делу  Адица, уз  улице  Симе  Шолаје  и  Смедеревску  у  западном  
делу, као  и  уз  Улицу  Аврама  Мразовића  ујужном  делу  и  улице  десанке  Макисмовић  и  
Нова  1 2 у  југоисточном  делу. Општеградски  центар  уз  Ујiицу  Марије  Бурсаћ  треба  да  
преузме  улогу  примарног  центра, и  у  оквиру  њега  се  планирају  садржаји  који  недостају  
за  функционисање  Адица, као  іито  су  комерцијалјіо  пословање  (административне  
организације , тржни  центри, банке, поште, и  сл.), терцијарне  делатности  (трговина, 

угосгитењство , услужно  занатство , финансије, техничке  и  интелектуалне  услуге  и  сл.). 

Максимална  спратностје  До  П+2. . 

Всрски  објскат  са  пратећим  објектима, планира  се  на  простору  између  улица  
Бањалvчкс  и  Смедеревске . 

Простори  за  потребе  јавних  служби , утврђени  плановима  ширег  подручја, 
планирани  су  према  вакећим  нормативима  за  основне  школе, предшколске  установе, 

спортскс  терене  и  објекте, разноврсне  јавне  слу)кбе, како  би  се  достигао  потребаи  
квалитет  приликом  коришћења  комплекса  ове  намене. Поред  постојеће  предшколске  
установе , у  цињу  задовоњења  потреба  за  раввомернији  смеппај  деце, у  оквиру  Адица  
задржава  се  једна  ІТостојећа , а  плаuирају  се  још  три  нове  предшколске  установе : једна  у  
блоку  између  улица  Цетињске , Атинске  и  Палићке, друга  у  блоку  између  улица  Марије  
Бурсаћ, Светолика  Раuковића  и  Студеничке , а  трећа  предтлколска  усганова  у  блоку  
између  улица  Славујеве, Черевићке , десанке  Максимовић  и  Подунавске . Плаiіирају  се  
две  нове  основке  школе  у  оквиру  простора  обухваћепог  планом  и  то  на  следећим  
локацијама : једна  у  западном  дслу .Адица, у  блоку  између  улица  Втерничке , Цетињске, 

ГІалићке  и  Атинске, а  друга  у  источном  делу  нассња, у  блоку  између  улица  Маркје  
Бурсаћ, Васка  Попе, Мила  Милуновића  и  Грачаничке . Врсіе  и  наменс  објеката  у  оквиру  
простора  предвиђених  за  развоврсне  јавнс  службе  су: здравствсне  установе . социјалне  
устадове , објекти  градске  управе. културе  за  омлалину , старе, за  про  ивпожарну  
запЈтиту , ветеринарске  станице  и  комуналне  дејтатвости  - одржаање  система  всдовода  
и  канализације , хигијене , зелевила, и  сл. У  блоку  између  улица  Смедеревске , Симе  
Hlonaje, Жикице  Јовановића  и  Бањалучке , планира  се  једва  здравствена  установа, 

спратностп  п  до  П+2. 

На  гiростору  Адица, у  централном  делу  насења, у  оквиру  гiовршине  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  централном  делу  насења  планиран  је  зонски  спортски  
центар - ,,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  предвиђа  се  изградња  отворених  и  затворених  спортских  
терена, са  пратсћим  објектима, а  све  у  складу  са  нормативима  за  различите  врсте  
спортова . Могућа  је  изградња  спортских  и  рекреативних  садржаја  као  специфични  вид  
услуга  у  оквиру  зона  становања  и  зона  оплтеградских  центара. 

liовршине  намењене  за  туризам , епорт  и  рекрсацију . прилагођени  најширем  
спектру  корисника . планирају  се  у  југоисточном  делу  Адица. і -і a простору  у  
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негЈосредној  близини  приобаЈЂа  у  цилу  амбијснталног  и  еколошког  унапрсђења  
Іlростора  И  туристичке  афирмацијс . Они  ћс  допринети  соцнјалној  ревитализацији , 
финансијско  - економској  вредНостИ  и  потенцијалу  простора, као  и  допунити  и  
гіодстаhи  спортске  и  рекреативне  садржаје . Осuм  осНовнс  функције  коју  треба  да  
обаЕЈЂа, овај  простор  треба  да  чини  и  оазу  зеленила  и  да  повежс  зеленило  приобаЈЂа  са  
планираиим  зелениЈіом  у  окВиру  Адица. Максимална  спратност  објеката  у  оквиру  ове  
ваменеје  H+1 +nx. 

Зелене  површине  на  подручју  Адица  пјiанирају  се  пре  свега  у  виду  скверова  и  
мањих  озелењених  површина  и  То  најчешће  на  локалитетима  где  због  ограиичавајућих  
услова  није  могућа  изградња  било  које  врсте  објеката  (испод  далековода , у  неnосредној  
близини  канала  и  др.). 

Плански  концепт  уређења  овог  простора  ће  се  по  својим  капацитетима  и  
урбанистичким  параметрима  кретати  у  оквиру  правила  и  услова  усмеравајућег  
карактера, која  су  дефинисана  Планом  генералне  регулације . 

3.3. Подсла  простора  на  просторне  целине  и  блокове  

Постојећа  изграђеност , планирала  намена, гiостојећа  и  планирана  мрежа  
саобраћајница , одредиле  су  да  се  цео  простор  у  оквиру  граиицс  плана  подели  на  осам  
целина  којс  чине  урбани  блокови  јасно  дефинисаии  на  графичком  приказу  плана. 

Спсцифичну  целину  пре,цстаазЂа  простор  старих  Адица  који  јс, оргапизооан  као  
урбана  целина, са  планираним  ванстамбеним  садржајима, од  којих  су  реализовани  
дечпја  установа. всрски  обекг  и  об)еісат  мес .Іс  заеднице . У  оквиру  овог  просора  
изграђена  је  електроенсртетска  мрежа, гаснс  инсталаци )е, водоводна  Мре)ка  И  
канализација  којаје  повезана  на  канализациону  мр >ку  Новог  Сада. 

Остале  просторне  целине  представЈЂају  зоне  које  су  делuмично  реализоване  
породичном  стамбеном  нзградњом . У  оквиру  ових  зона  плаиирају  се  ванстамбени  
садржаји , који  треба  да  задовоње  део  свакодневних  и  повремених  потреба  становника, 
као  и  други  пратећи  садржаји  становања . 

3.4. Нумерички  показатели  

Табела  број  3 ІЈамена  повриіина  
НАМЕј-ІА  ПОВРШHНА  L Ловршина  (ћа) Проценат  (%) 

Hоврпіине  осталих  намена  
Породично  становањс  171,27 64,56 
Општеградски  цеіпри  5,62 2,12 
Пословање  4А9 1 ,69 
Спортирекреација  5,71 15 

Верскп  објекат  0,05 : 0.02 
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Поврмине  јавних  намена  
Здравственаустанова  Q21 0,08 

дечијаустанова  2,51 0,95 

Основвашкола  3,02 1,14 

Спортскицентар  3,12 1,18 

3еленило  1,25 • 0,47 

Уређенајавнаповршива  0,31 0,12 

Разноврснсјавнеслужбе  3,60 1,36 

Саобраhајне  површине  64,42 24,28 

Укупно  265,29 100 

Напомена: површина  намењена  за  трансформаторске  сманице  и  црпне  станице  
занемарлив0 је  мала  у  односу  на  остале  површине  па  стога  нцје  узета  у  обрачун: 

3.5. План  регулације  површина  јавне  намене  

Hланом  су  утврђене  поврпіине  јавнс  намсне . ОД  целих  и  делова  постојећих  
парцела  образоваће  се  парцеле  површина  јавне  }Iамене, према  графичком  приказу  
План  регулације  поврхлинајавне  намене  у  Р  1 : 2500. 

Повргпинејавпе  намене  су: 
- саобраћајне  гЈовршине : целе  парцелс  бр. 2179/3, 2180/4, 2181/5, 2182/1, 

2183/3, 2184/4, 2185/1, 2186/1, 2188/1,2190/1, 2192/2, 2194/1, 2196/1, 2l9/1, 

2200/1, 2202/3, 2203/1, 2204/1, 2206/1, 2207/1 3, 2208/4, 2209/3, 2210/6, 2211/3, 

2212/4, 2213/2. 2215/2, 2216/2, 2217/2. 221 8/2, 2219/2, 2219/3, 2220/2, 2221/2, 

2222/2, 2222/6, 2222/7, 2223/2, 2224/2, 2226/2, 2227/2. 2228/2, 2230/2, 2231І2, 

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

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

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

2258/3, 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, 

2279/14, 2280/1, 2280/2, 2281/2, 2281/3, 2282/3, 2282/4, 2282/5, 2283/2, 2284/2, 

2284/6, 2284/15, 2285/2, 2286/2, 2287/2, 2288/3, 2288/4. 2289/2. 2290/2, 2291/2, 

2293/2, 2295/2, 2297/1, 2299/2, 2300/2. 2301/2, 2302/2, 2303/2, 2304/2, 2305/2, 

2306/2, 2307/2, 2308/2, 2310/2, 2312/2, 2314/2, 2316/2, 2319/2, 2320/2, 2321/2, 

2322/2, 2323/2, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2327/2, 2328/2. 2336/2, 2348/3, 2350/4, 

2351/2, 2352/2, 2353/2, 2355/2, 2356/2. 2357/2, 2358/2, 2359/2, 2360/2, 2361/2, 

2362/2, 2363/2, 2364/2, 2365/2. 2366/2, 2367/2, 2370/2, 2371, 2372/2, 2373/2, 
2374/2, 2375/2, 2376/2, 2377/2, 2378/2. 2380/2. 2381/2. 2383/2. 2385/2, 2386/2, 

2387/2, 2390/3, 2392/2, 2394/5. 2399/2. 2400/2. 2400/3. 2401/2, 2402/2, 2403/1, 
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2403/5, 2403!б, 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/U, 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, 2.610/6, 

3731/4. 373 1/5. 3734/3, З736i 8. 3?38/51. 3738/53, 3738/54, 3738/55, 3736/57, 

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, 373 8/77, 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, 

3743/66, 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, 3749LЧ. 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. 3750/13. 
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350/18, 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, 375115, 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, 3755/1 53, 3755/1 57, 3755/158, 3755/159, 3755/160, 3755/161, 3755/1 62, 

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, 3770178, - 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, 

V/14, 3772/15, 3772/16, 3772/17, 3772/18, 37Т2/19, 3772/20, 3772/21, 3772/22, 

377223, 3772/24, 3772/26, 3772/27. 3772/28. 3772/29. 3772/30, 3772/32, 3772/33, 

3772/41, 3772749, 3773/7, 3773/1 L 3773/16, 3773/17.773Л8, 3773/19, 3773/21, 

3773/22, 3773/24, 3773/25, 3773/28. 3773/2, 3773/30. 3773/32, 3773/33, 3773/34, 

3774/2, 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, 

3786/2, 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, 3194/5, 

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, 

3815/4, 3816/2, 3817/13, 3817/14, 3817/15. 3817/34, 3817/35, 3817/36, 3817/37, 

3817/38, 3817/47. 3817/48, 3817/49. 3817/50,3817/51, 3817/52, 3817/53, 3817/54, 

3817/55, 3817/56, 3817/57, 3817/58. 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, 3906/3, 3906/4, 3906/5, 3906/6, 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, 3926114, 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, 3934/1 i. 3934/14, 3935/2, 3935/3, 3936Г5, 3936/6, 3936/7. 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, 

3981/1 !4, 3981/117, 3981/119, 3982/8, 3982/9, 3982/10, 3982/11, 3982/12, 3982/13, 

3982/14, 3982/15, 3982/16, 3982/18, 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, 4009/11, 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. 

16 



4276/6, 4276/8, 4276/10, 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,-2267/3,-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, 

2343/2, 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, 25g0/22, 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 

3744/3, 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, 3755/130, 3755/13 1, 3755/132, 3755/133, 3755/135, 

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

3757/44, 3757/45 3757/46. 3757/47, 3757/49, 3757/50, 3757/51, 3757/52, 3757/55, 

3759/13, 3-75-9/15, 3759/18, 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, 3797ј5,  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. 3885/5, 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, 3926/11, 3926/16, 3926/24, 3926/27. 3927/1, 3930/4, 3930/5, 3930/7, 

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

3937/12. 3940/1. 3940/5, 394 ј /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!], 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, 

3971/17, 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, 3981/86, 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, 4296, 4374, 

4468 у  КО  Встерник . У  КО  Нови  Сад  11 делови  парцела  бр. 7836, 7837/1, 7851; • 

- предпіколска  установа: целе  парцеле  бр. 2238/1, 2239/1, 3787/4, 378.8/4 и  
делови  парцела  бр. 2236/1, 2237/1, 2468/49, 3974/2, 3974/8 у  КО  Ветерник ; 

- основна  школа: целе  парцеле  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  број  2478/43 у  КО  Ветерник; 

разноврснејавне  слу)кбе: целе  парцеле  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, 

3955/2, 3956, 395?, 3958, 3959, 3961, 3962, 3963, 3964/1 у  КО  Ветерник ; 

- спортски  ценІар : целе  парцеле  бр.  2207/1, 2208/1, 2209/1 и  део  парцеле  
број  22 1 0/2 у  КО  Ветерник ; 

- зелене  повріпине: цела  nарцела  број  3732/16 и  делови  ііарцела  бр. 3883/1, 
3883/2, 3884/1 у  КО  Встерник; 

залтитво  зелеі-іило: цела  парцела  број  248/39 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  nарцеле  2236/4, 2278/13, 2284/l4. 2533/6, 
2598/40, 3741/67, 3751/28, 3789/35, 3918/5, 3979/3, 3979/4 и  деnови  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, 3971/5, 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  nарцела  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, 3971/5, 3974/2, 3974/3, 3991/1, 4321 у  КО  
.Ветерник . 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  број  3 ,.План  perynauuje површина  јавне  намене , важи  графички  
приказ . Планиране  регулационе  линије  дате  су  у  односу  на  осовине  саобраћајница  или  
у  односу  на  границе  парцела . Осовине  саобраћајница  дефинисане  су  коордиатама  
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осоВинских  тачака  чији  је  списак  дат  на  графичком  приказу. Постојећи  објекти  који  
својим  габаритом  улазе  у  регулацију  улице  (планирану  или  постојећу) до  1 ,5м  
задржавају  се  уколико  су  удањени  од  коловоза  максимално  2,0 м  и  не  угрожавају  
друге  јавне  функције, а  да  при  томе  минимална  ширина  регулације  буде  8,0 м. 

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

м  и  не  угрожавају  друге  јавне  функције ,  а  да  при  томе  минимална  іпирина  регулације  
6уде 8,0м. 

3.6. План  нивелације  

Простор  који  се  обухвата  планом  деталне  регулације  налази  се  на  надморској  
висини  од  77.50 м  до  7&50 м. Најнижи  терен  је  на  југоисточном , а  највитли  на  
југозападном  делу  подручја. Нивелете  wзграђених  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  1 %. У  оквиру  датог  нивелационог  решења  дозвоњена  су  
одступања, како  би  се  нивелационо  решење  прилагодило  постојећем  стању  уз  
поштовање  основне  концепције  плана, јлто  подразумева  да  су  могућа  одступања  од  
датих  нивелета. - 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 

кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 

- интерполоваве  коте, 

- нагиб  вввелсте . 

3.7. Трасе, коридори  и  капацитети  инфраструктуре  

Посебна  правила  за  опремање  простора  инфрастј)vктуром   
Приликом  израде  техвичке  докентације  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  јанним  површинама  или  
ималац  јавног  овлашћења  то  захтева, а  за  то  постоје  оправдани  разлози  (очување  
постојећег  квалитетног  растиња, подземне  и  надземне  инфраструктуре , ако  на  
планираној  траси  већ  постоје  изграђене  инсталације  или  објекат  који  се  планом  не  
задржава  и  сл.). 

Наведене  интервенције  могуће  су  искњучиво  у  оквиру  постојећих  и  планираних  
јавних  повр Lнина. 

Сва  одстуііања  од  гіланског  решења  морају  бити  у  складу  са  прописима  који  
регулишу  предметну  област . 

Нс  условњава  се  формирањс  потпуне  грађевигјске  парцеле  за  регулацију  улица  
ради  реализација  поједиНачних  садржаја  унутар  профила . Могућаје  фазна  реализаііија . 
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3.7.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Простор  обухваћен  планом  ослања  се  на  северу  на  деоницу  државног  пута  ІБ-12 

Суботипа  - Сомбор  - Оджаци  - Бачка  Паланка  - Нови  Сад  - Зрењанин  Житиште  - 
Нова  Црња  државна  граиица  са  Румуііијом  (гранични  прелаз  Српска  Црња) (у  да.њем  
гексту: државни  пут). Та  цсоница  државног  пута  дуживе  је  око  0,562 km. Ha истоку  се  
ослања  на  уличІ•Іу  мрежу  Телепа, на  западу  на  Ветерничку  улицу  и  на  југу  на  
саобраћајницу  која  иде  круном  примарног  одбрамбеног  насипа. Саобраћајна  мрежа  која  
се  планира  условњена  је  ограличавајућим  факторима  које  намеће  постојеће  стање, а  
које  карактерише  стихијска  изградња  стамбених  објеката, парцелација  која  има  за  
последицу  дефинисање  приступних  путева  недовоњних  ширина  (од  3 до  10 м), као  и  
потребом  за  уклапањем  плавиране  мреже  у  мрежу  Телепа  и  постојеbег  насења  Адице. 

Значај  државног  пута  ДПІ2 је  условио  планирање  одговарајућег , ограниченог  
броја  раскрсница  са  уличном  мрежом, тако  да  улице  које  остварују  контакт  са  ДП I2 
представЈБају  п  главне  уводно-изводне  правце  Адица  у  односу  ua 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  плаииране  саобраћајнице  јужног  дела  простора  и  има  
значајну  улогу  у  повезивању  са  градом  преко  улицс  Хсроја  1lинкија  и  планираног  
приобалног  булевара, а  такође  и  са  обалом  дунава. дуж  иожицс  насипа, а  у  складу  са  
Прс)сторним  могуbностима  н  условима  JBH ,,Водс  Вој RодиНе . дефинисан  јс  коловоз  
који  обезбеђује  притутт  објекТима  непосредно  уз  насип. 

дуж  главних  саобраћајних  праваца  планира  се  изградња  бициклистичких  стаза, 
као  и  дуж  рекреативних  праваца  које  представЈЂају  примарни  и  секундарни  насип  и  
канали  са  занітитним  појасевима , а  поготово  дуж  Шумске  улице  која  се  намењује  
заштиом  зеленилу . 

На  простору  Адица, на  основу  овог  плана, оставња  се  могућност  изrрадње  
интерннх  и  јавних  бензинских  станица  ua 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  удаеност  прилаза  станице  за  снабдевање  горивом  од  суседне  
раскрсницеје  30 м. 

Јавви  превоз  
поред  могућности  одвијања  аутомобилског . у  неким  улицама  створени  су  

услови  и  за  одвијање  аутобуског  (јавног) саобраћаја , а  који  повезују  постојеће  насеѕе  
Лднцс  са  градом  (линија  број  б). Планира  се  одвнјање  приградског  аутобуст(ог  
саобраћајних  линија  за  Ветерник , Футог  и  Бегеч  по  постојећим  трасама  (ду?к  
Г iовосадског  пута). Коначно  лефинисање  лиітијајавног  градског  саобраћаја  зависиће  од  
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карактеристика  и  положаја  саобраћајница  свуда  где  то  просторни  и  саобраћајни  услови  
дозвоЈвавају  иако  оне  нису  уцртане  у  графичком  приказу  број  3. 

Бициклистички  и  јхешачки  саобраћај  
обухваУіени  простор  као  равничарско  насеве  има  изузетне  услове  за  развој  

бициклистичког  саобраУіаја . Иако  нијс  конкурентан  аутомобилском  и  јавном  
саобраћају , предвиђа  се  реализација  залочетих , и  изградња  нових  бициклистичких  
стаза. Највећим  делом  протежу  се  ван  коловоза, изузев  на  деловима  мреже  где  за  то  не  
постоје  просторне  могућности . Бициклистичке  стазе  су  плавиране  дуж  улица  Марије  
Бурсаћ, Ветерничке , Цетињске, десанке  Максимовић , Симе  Шолаје, Черевићке, и  
свуда  где  то  гiросторне  могућности  дозвоњавају . 

Афирма.ција  бициклистичког  саобраћаја  треба  да  буде  у  што  ширем  обиму, како  
би  се  овај  вид  превоза  више  популаризовао . Планом  се  оставња  могућност  изградње  
тротоара  и  бициклистичких  стаза  иако  ове  саобраћајне  површине  нису  уцртане  у  
графичком  приказу  број  3 или  у  карактеристичном  попречном  профuлу. Услов  за  
реализацију  је  да  су  испуњени  сви  саобраћајни  услови  са  становишта  законске  
регулативе  и  максимално  задржавање  и  заілтита  постојећег  квалитетног  дрвећа. 

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

Mupy і hu саобраћај . 

Решавање  паркирања  се  планира  у  оквиру  ивдивидуалних  тiарцела. Уз  централне  

.. в  друге  садржаје  планирају  се  одговарајући  капацитети  паркинга . Уз  државни  пут  
ДПІ2, . уз  планирану  режијску  траку  планирани  су  паркинзи  који  су  у  функцији  
пословних  садржаја  уз  OBQі  правац . дуж  саобраћајних  праваца  где  се  нланирају  
централни  и  пословни  садр?каји, као  и  објекти  јавних  служби, планира  се  изградња  
паркинга  у  оквиру  уличног  профила  и  на  појединачним  парцелама, у  складу  са  
просторним  могућностима , потребама  и  нормативима  за  поједине  делатности  датим  у  
Генералном  плану. 

і{ове  саобраћајнице  су  дефинисане  осовинским  тачкама  и  свим  осталим  
техничким  елементима  који  дефинишу  саобраћајне  објекте  у  гЈростору , како  је  то  дато  у  
графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  
нивелације  у  Р  1 : 2500, а  самим  тим  и  услови  и  начини  за  прикњучење  нових  објеката  
на  постојећу  и  планираuу  мрежу  саобраћајница . 

3.7.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевањс  водом   
Снабдевање  водоМ , подручја  Адица, планира  се  преко  постојеће  водоводне  

мреже  са  планираним  проширењем  и  реконструкцијом  дотрајалих  деоница, а  у  оквиру  
водоводног  система  Града  Новог  Сада. 
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Примарна  водоводна  мрежа  изграђегіаје  дуж  Футошког  пута, профилима  ®250 и  
®400мм. Улицом  ЈЂубице  Раваси , профилом  Z400мпі  и  ® 1 50мгп  и  Улицом  Бранка  
Ћопића, профилима  ®300мм  и  ®i 50мм. 

Секундарна  водоводна  мрежа  изграђена  је  делимично , везана  је  на  постојећу  
примарну  ВОдОВОдП  мрежу  и  профилаје  од до  ®lООмм. 

Планира  се  даа  изградња  примарне  водоводне  мреже, профила  ®400 и  
®300мм, Дуж  улица  Бранка  Ћопића, Ветерничком  и  даге  према  Ветернику . 

На  примарну  водоводну  мрежу, повезае  се  лланирана  секундарна  водоводна  
мрежа, профила  од  ® 100 до  ® 150мм, чија  реализација  се  предвиђа  у  свим  
новопланираним  улицама, као  и  у  постојећим , где  је  данас  нема. 

іlланом  се  омогућава  реконструкција  постојећих  деоница  примарног  и  
секундарног  водовода  које  су  дотрајале  или  неодговарајућег  су  профила, као  и  њихово  
измештање, према  планираnом  размештају , у  профилу  улице. 

Одвођење  отпадних  и  атмосфеј)ских  вода   
Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  подручја  Адица, плаиира  се  да  буде  

сепаратно . 

Планирана  калализациона  мрежа  огпадних  вода, биће  подењена. генералпо , у  
два  слива, северни  и  јужни  канализациони  спив . а  у  односу  на  Улицу  Бранка  Ћопића  
која  представња  вододелницу . 

повезивање  канализацноних  сливова, п  па.ии.ра  се  преко  канајшзационих  црлпих  
станица . 

Северни  канализациони  слв  оријегисаће  оІпадЕе  воде  преко  плапиране  
примарне  канализације , профила  ®300 mni, чвја  реализација  се  предвиђа  у  лици  
Марије  Бурсаћ. 

flланирана  ,,Северна  црпна  стаuица, реализоваћс  се  у  Оквиру  реіулацијс  Улице  
Жичке . Положај  планиране  црпне  станице  дефинисан  је  оријентационо . Преко  ове  
црпне  станице  отпадпа  вода  ће  се, канализациоиом  мрежом  у  улицама  Грачаличкој  и  
десалке  Максимовић, оријентисати  према  постојећој  примарној  канализацији  профила  
®400 nim y Улици  ЈЂубице  Раваси . 

Ју?кни  каі-гализациони  слив  оријентипје  отпадне  воде  преко  постојеће  
канализационе  мреже, профила  ®300 мм, којаје  реализована  улицама  Ибарском , Симе  
Пјолаје , Симе  Милутиновића  Сарајлије , Славујевом  и  Томе  Росандића . 

постојећа  ,,Јужна  дрпна  станица  је  реализована  и  преко  ове  црпне  станице  
отпадна  вода  се  преко  ісанализационе  мреже  у  Улици  десанке  Максимовић , оријентише  
према  гІостојећој  примарној  каиализацији  профила  ®400 мм  у  Улици  јБубице  Раваси . 

Постојећа  ,Главна  црпна  станица. рсализована  јс  у  оквиру  регулације  Ynurіe 
Јbубице  Раваси  и  преко  ове  црпне  станице  отпадна  вода  се  оријентише  према  
постојећем  канализационом  систему  Телепа . 

Омогућава  се  реализација  мањих  црпних  станица  отпадних  вода  у  регулацији  
улице. Hланиране  црпне  станице  биће  реализоване  у  целости  као  подземни  објекти  и  
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повезиваће  мања  канализациона  сливна  подручја  у  једну  целину. Реализација  црпних  
станица  условњена  је  гЈросторним  ограничењима  и  условима  ЖП  ,,Водовод  и  
канализација . 

Планирана  секупдарна  канализациона  мрежа  изградиће  се  у  свим  постојећим  и  
пзтанираним  улицама, биће  профила  250 и  300 мм  и  оријентисаће  се  на  планиране  
примарне  правце. 

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

Планом  се  омогућава  реконструкција  постојећих  деоница  примарне  и  
секундарне  канализације  које  су  дотрајале  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  црпних  станица  отпадних  вода. 

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

односно . планираних  улица. 
Зацевњењем  отворених  уличних  каиала  и  канаја  у  оквиру  мелиорационог  слива  

,,Телеп , отворени  каиалски  систем  трансформисаће  се  у  затворени  іанализациони  
систем  за  одвођење , искњучиво , атмосферских  вода. 

до  потпуног  преласка  у  затворени  канагтизациони  сисгем  за  одвођење  
атмосферских  вода, уз  отворене  мелиорационе  канале, планира  се  обсстраии  
континуалани  залітитни  појас  ширине  5,0 п , мерено  од  постојеће  ивице  канала, 

односнс , од  осовине  цеви  надеоницама  гдеје  исти  зацевЈЂен . 

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

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

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

Одбрана  од  поплава  
ОдбраНа  од  поплава  подручја  обухваћеног  планом  врши  се  дуж  јужне  граnице  

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

Постојећи  насип  реализован  је  као  стална  одбрана  од  високих  вода  дунава, 
веровагноће  појавеједном  у  сто  година  (% ВВ  дунава). 



Планирана  одбрана  од  високих  вода  дунава  предвиђа  надвишење  постојеће  
одбране, сталном  или  мобилном  одбраном , до  коначне  одбране  од  високих  водостаја  
дуnава, вероватноће  појавеједном  у  хил- аду  година  (О.1% ВВ  дунава). 

планира  се  заштитни  појас  насипа  прве  одбрамбене  липије, ширине  50 м, 

мерено  од  постојеће  брањене  ножице  насипа. 

Ре)ким  коришћења  и  могућег  уређења  заіптитног  појаса  уз  примарни  насип  је  
следећи : 

у  заілтитном  nojacy uacuna, y минималном  појасу  пiирине  20м  од  
садашње  ножице  насипа , планира  се  насипање  постојећег  терена  у  слоју  1,0-

1,5м; 

- у  појасу  ширине  1Ом  од  садашње  ножице  насипа, односно  појасу  
іпирине  Ј  5м  од  форіииране  ножице, након  извршеног  насипања  заштитног  
појаса, мора  се  оставити  слободан  простор  за  радно  инспекциону  стазу  за  возила  
и  механизацију  службе  одбране  од  поплаве  и  спровођење  одбрале  од  поплаве. У  
овом  појасу  није  дозвоена  градња  ни  подземних  ни  надземних  објеката, 

поставњање  ограла, садња  растиња  - жбуња  и  дрвећа; 
- у  појасу  на  удањености  од  lОм  до  20м  од  садаіпње  twжицс  насиnа  
односно  појасу  на  удај.ености  од  15м  до  25м  оД  форірне  ножиц  какон  
извршеног  насипања  заnпигног  појаса; планирају  се  собраћајнице , паркииГ  
простори  сличнн  објекти  нискоградње , мо?ке. се  садити  нжжо  растиње  - жбvње, 

али  није  дозвоњена  изградња  надземних  објеката, ограда  и  сл  У  носледњих  5м  
овог  појаса , односао  а  удаЈЂености  од  20м  до  2.5м  од  ормирак . іожцс  акоІі  
извршеног  насипања  заіптигног  појаса , планира  с - јіоставлјан .е  цзу& да, 
каблова  и  друте  подземіг t иифраструктуре  само  уз  условда  Иі! ;:а;.u іе  Г:;уу  
изведене  у  оквиру  насутог  терена; 

- у  појасу  на  удал-ености  од  20м  до  3Оіл  од  садаіјјњс  ножнце  насипа  
планирају  се  приступи  парцели, паркинг  простор  и  слични  објекти  нис.когралње , 

може  се  салити  ниско  растиње-жбуње, али  није  дозвојВена  изградња  на.Lземних  
објеката, ограда  и  сл; 

у  појасу  на  удаености  од  3Оіn до  5Oіn од  садашње  ножицс  насипа  може  
се  планирати  изградња, алаптација, доградња  и  реконструкција  iiлитко  
фундираних  објеката  (дубина  фундирања  не  сме  бити  већа  од  1.м  од  постојеће  
коте  терена). Није  дозвоњено  планирање  изградње  сутерена  и  подрума. 

Заштитни  појас, уз  прву  линију, планира  се  као  континуални  појас  у  којем  важе  
напрс.д  дефинисани  услови . 

llодземне  воде  

Ме.родавни  нивои  подземиих  вода  на  Адицама  су: 

максимални  ниво  нодземних  вода  од  7750 до  78.50 гп  и.в., 

- минимални  ниво  гјодземпих  вода  од  73,50 до  74.50 П  н.в. 
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Правац  пада  Водног  огледала  nросечног  нивоа  подземних  вода  је  северозапад -
југоисток  са  смером  гіада  премајугоистоку . 

3.7.3. Енергетска  инфраструктура  

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

ејіектроенергетског  система. Основни  објекти  за  снабдевање  су  трансформаторска  
станица  (ТС) 110/20 kV ,,Нови  Сад  7 и  делимично  (ТС) 110/20 kV ,,Нови  Сад  5 које  се  
налазе  изван  обухвата  плаиа. Од  ове  ТС  ће  полазити  20 kV мрежа  до  ТС  20/0,4 kV, a од  
ових  ТС  ће  полазити  мрежа  јавног  осветзвења  и  нисконапонска  0,4 kV мрежа  до  
објеката, чиме  ће  се  обезбедити  квалитетно  и  поуздано  снабдевање  електричном  
енергијом  свих  потроііача  на  подручју . 

Већи  део  подручја  у  стамбеним  зонама  је  покривен  електроенергетском  мре?ком, 

а  плалираuа  изгралња  на  новим  просторима  имплицираће  потребу  за  додатним  
капацитетима . За  снабдевање  електричном  енергијом  плаииралих  садржаја  изградиће  
се  одређп  број  нових  ТС, у  завиености  од  потреба. Осим  планиравих  ТС  које  су  
прикаане  у  графичком  приказу  ,,План  енергетске  инфрструктуре  и  електронских  
комуникација  нове  ТС  се  могуградити -као  слободностојећи  објекти  на  парцелама  
свих  вамена. у  складу  са  вакећом  законском  и  техничком  реІулативом . Не  плаиира  се  
изграјцавовпх  ТС  на  угловима  парцела  које  се  налазе  уз  раскрснице  саобраћајница , 

осим  у  изузетним  случајевима  (ако  је  парцела  за  ТС  већ  формирана  или  ако  не  постоје  
друге  просторно-техничке  могућности ). За  потребе  планираног  спортског  цснтра  ће  се  
изградити  потребан  број  ТС  у  складу  са  захтеваним  капацитетuма  и  условима  
надлежног  дистрибутера . На  простору  планираног  пословања  са  становањем  уз  
Новосадски  пут  је  потребно  изградити  три  нове  ТС.- Тачне  локације  ових  ТС  ће  се  
одредити  у  даѕвој  пројектно -техничкој  документацији . Нове  ТС  се  могу  rрадити  и  у  
оквиру  објеката, у  приземњу  објекта. Када  је  уградња  ТС  Іlланирана  У  оквиру  стамбене  
зграде, просторију  за  смеuјтај  ТС  потребно  је  на  одговарајући  начин  изоловати  од  буке  
и  јонизујућих  зрачења, у  складу  са  прописима . Стамбене  просторије  стаuа  не  могу  се  
гранитјити  са  просторијом  у  којој  је  смештена  трансформаторска  сталица.  Свим  
трансформаторским  станицама  потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  јiіирине  
мијіимално  3м  (и  висине  минимално  3,5м, у  случају  постојања  пасажа) ради  
обезбеђења  интервенције  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  гіарцеле  на  осталом  
грађевинском  земѕвипЈту . Постојећу  надземну  средњенапонску  мрежу  је  потребно  
лемонтирати , изградити  подземно  и  nрилагодити  за  рад  на  20 kV нивоу. Нисконапонску  
надземну  мрежу  је  такође  потребно  изградити  подземно  где  технички  услови  то  
дозвоњавају , а  где  то  није  технички  извод.њиво  може  се  задржати  и  градити  надземна  
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мрежа. На  просторима  планиране  изградње  могућа  је  изградња  нове  или  
реконструкција  постојеће  инсталације  ј  авног  осветњења . 

Преко  подручја  прелази  110 kV далековод  (бр.  127/1 ТС  ,,Нови  Сад  1- ТС  ,,Нови  

Сад  З ) са  својим  заштитним  коридором , који  је  у  власништву  ,Електромрежа  Србије  
А.д. 

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

- након  изградње  планираног  1 1 0 kV кабловског  вода  који  ће  повезати  ТС  
,,Нови  Сад  7 са  ТС  110/20 kV ,,Нови  Сад  5, а  према  Плану  развоја  преносног  
снстема  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  1 10kV бр. 
127/1. Када  се  далековод  демонтира, простор  испод  њега  и  у  постојећем  
запјтитном  коридору  ће  се  привести  плаиираној  намсни ; 

- 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 і e іШбоЈЂшЛ  ситујЈног  напајања  потрошача  у  овом  региону; 

северна  страна  далековода  110kV бр. 127б I ,,ТС  Нови  Сад  1 - ,ТС  Нови  
Сад би, према  сагледаван -.има, била  уведена  у  будућу  ТС  ,,Нови  Сад  8, 

лоцирану  на  Булевару  Европе  у  Новом  Саду, а  са  иницијалним  начином  
iiовезивања  по  принципу  улаз-излаз  на  далековод  ТС  ,,Нови  Сад  3 - ТС  ,,Нови  
Сад  5 

У  случају  градње  испод  или  у  близини  далековсда  потребна  е  сагласност  
,,Електромрежа  Србије  А.д., при  чему  важе  сЈтеде i и  условн : 

- сагласност  се  даје  на  елаборат  kqju инвестwгор  планираних  објеката  треба  
да  обезбеди, а  који  израђује  овлашћена  пројектна  организација ; 
- салржај  елаборага  и  мере  које  се  прописују  приликом  пројектовања  и  пре  
и  за  време  извођења  радова  прописује  власник  инсталације , а  ва  основу  важећих  
закона, правилника  и  техничких  nponuca. 

Претходно  наведени  услови  важе  приликом  израде: 

- елабората  о  могућностима  градње  планираних  објеката  у  заштитном  
појасу  далековода . Заштитни  појас  далековода  износи  25 пі  са  обе  стране  
далековода  напонског  нивоа  110 kV од  крајњег  фазног  проводиика; 

- елабората  утицаја  далековода  на  потенцијално  планиране  објекте  од  
електропроводног  материјала . Овај  утидај  на  цевоводе , у  зависности  од  
јіасењености  подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  удаености  до  
1000 м  од  осе  далековода ; 
- елабората  утицаја  далековода  на  телекомуникационе  водове  (не  треба  ако  
су  у  питању  оптички  каблови ). Овај  утиаај , у  зависности  од  специфичне  
отпорности  тла  и  насејЂености  подручја , потребно  је  анализирати  на  

26 



максималној  удаЈЂеНосТи  до  3000 м  од  осе  далековода  у  случају  градње  
телекомуникационих  водова. 

Преко  подручја  прелази  и  далековод  35 kV. Овај  далекрод  је  могуће  
демонтирати  и  изградити  подземно  у  постојећим  и  планираним  регулацијама  улица, уз  
сагласност  и  услове  надлежног  електродистрибутивног  предузећа. док  је  далековод  у  
функцији  морају  се  поштовати  услови  запітите , одност{о  у  затптитном  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  
плалираних  објеката  или  инфраструктуре  је  потребно  изместити  уз  прибавЈЂање  услова  
од  ЕПС  ,,дистрибуција , огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад. 

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

Снабдевањс  топлотном  енејгијом   
Ово  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  градског  гасификационог  

система - 

Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  обезбеђивати  са  заладног  краіа  
градске  гасне  мреже  средњег  пригиска  који  полази  од  Гдавне  мерно-регулационе  гасне  
станице  (ГМРС) ,Нови  Сад  Г  у3 магистрални  пут  М-7, на  све  до  мерно-регулационе  
гасне  танице  (МРС) f4РС  ,,Лдице . ј4з  ове  МРС  ћс  полазиги  дистрибутивна  мрежа  
притиска  до  4 bar ca које  ће  се  снабдевати  и  планирани  садржаји  изградњом  прикњучка  
од  постојсће, односно  планиране  мреже  до  мерно-регулационих  сетова  и  котларница  у  
објектима. У  случају  потребе  за  већим  количинама  топлотне  енергије , могуће - је  
изградити  доводни  гасовод  притиска  до  16 bar u сопствену  мерно-регулациону  станицу  
на  парцели  корисника. Постојећу  мрежу  притиска  до  1 б  bar која  пролази  преко  осталог  
грађевинског  земњишта  (дуж  улице  Бранка  Ћоnића  до  МрС  ,,Адице ) је  потребно  
изместити  у  постојеће  и  планиране  регулације  улица. 

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

Обновњиви  извори  енергије   
На  овом  подручју  постоји  моi-ућност  корипјћења  обновњивих  извора  енергије . 

Соларна  енергија  

І7асивни  соларни  системи  - дозвоњава  се  доградња  стакленика , чија  се  
површина  не  рачуна  код  индекса  изграђености  и  индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  
побоњпјава  енергетска  ефикасност  објекта . Код  објекта  свих  намена  на  фасадама  
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одговарајуhе  оријентације  поред  стакленика  дозволава  се  примена  остапих  пасивних  
система-ваздушних  колектора, Тромб-Мишеловог  зида  и  сл. 

Активнu соларнu сисмемu - соларнн  системи  за  сопствене  потребе  и  
комерцијалну  употребу  могу  се  поставјвати  под  следећим  условима: 

- објекти  породичног  становања  - на  кровним  површинама  и  фасадама  
главног, помоћног, економског  објекта  и  сл. дозвоњава  се  поставњање  соларних  
система  
- површине  јавне  намене  на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  
потребс  видео-надзора, за  осветзњењс  рскламних  паиоа  и  билборда, за  
саобраћајне  знакове  и  сигнализацију  дозвозњава  се  поставњање  фотонапонских  
панела. 

Енергнја  бпомасе  

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

(Хидро) Геотермална  енергија  

Системи  са  топлотним  пумпама  МоГу  се  поставјњати  у  сврху  загревања  и.ли  
хлађења  објеката . Ако  се  постав.њају  хоризонгалие  и  вертикалне  гео-сонде, оне  могу  
бити  искл7учиво  на  парцели  инвеститора . У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  
лица) потребн () је  прибавити  сагласност  надлежпог  органа . 

Производња  електричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствсне  лотребе  
коришћсњем  обновЈвивих  извора  епергијс  сматра  се  мером  ефика.сног  корншћења  
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  применити  следеће  мере: 

- приликом  пројектовања  водити  рачуна  о  облику, положају  и  повоњној  
оријентацији  објеката, као  и  о  утицају  ветра  на  локацији ; 

- користити  класичне  и  савремене  термоизолационе  материјале  приликом  
изградње  објеката  (полистирени , минералне  вуне, полиуретани , комбиновани  
магеријали , дрво, трска  и  др.); 

-
у  инсталацијама  осветјвења  у  објектима  и  у  инстаnацијама  јавне  и  

декоративне  расвете  употребзњавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела. 

- користити  пасивне  соларне  системе  (стакленици , масивни  зидови , тромб-

мишелов  зид, термосифонски  колектор  итд.); 

- поставњати  соларне  naііene (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе ) 

као  фасадне  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозвоњавају ; 
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размотрити  могућност  поставл,ања  кровних  вртова  и  зелених  фасада, као  
и  коришћсње  атмосферских  и  отпадних  вода; 

код  постојећих  и  нових  објеката  размотрити  могућност  уградњс  
аутоматског  система  за  регулисање  потрошње  свих  енергетских  уређаја  у  
објекту; 

- поставњати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  на  јавним  и  осталим  
вовршинама  предвиђеним  за  паркирање  возила. 

Објекти  високоградње  морају  бити  пројектовани , изграђени , коришћсни  и  
одржавави  на  начин  којим  се  обезбеђују  прописана  енсргетска  својства. Ова  својства  се  
утврђују  издавањем  сертификата  о  енергетским  својствима  који  чини  саставни  део  
техничке  документадије  која  се  прилаже  уз  захтев  за  издавање  улотребне  дозволе. 

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

план  енергетске  санације  и  одржавања  јаввих  објеката, као  и  планове  унапређења  
система  комуналних  услуга  (дањивско  грејање  и  хлађење, водовод, јавна  расвета, 

управњање  отпадом, јавни  траиспорт  идр.) 
- Иввеститори  изградње  објската  су  дужни  да  грејну  инсталацију  сваког  објекта  
предвиђеног  за  прикњучење  -па  неки  од  система  снабдевања  топлотном  енергијом  
опреме  уређајима  -за  регулацију  и/или  мерење  предате  гоплотне  енергије . 

3.7.5. Електронске  коІиуникације  

• Ово  подручје  ће  битн  комплети() прикњучено  н  системе  електронских  
комуникација . 

Плаві-фа  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  -у- цињу  пружања  
нових  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дале  поставњање  мултисервисних  
платформи  и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. 

Улични  кабинети  се  могу  поставњати  на  осталом  земњишту, као  и  најавној  nовршини, 

у  регулацијама  постојећих  и  плавираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  
просторне  и  техничке  могућности . Уколико  се  nоставњају  на  јавној  повріпини , 

потребно  је  да  буду  на  постојећим  или  планиравим  трасама  водова • електронских  
комуникација . Удаленост  ових  уређаја  од  укрштања  путева  треба  да  износи  минимално  
20м  од  осовине. Уколико  се  кабинети  поставњају  на  осталом  грађевинском  земњигпту, 

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, 

семафорима , рекламним  гiаноима  и  сл.) и  у  оквиру  осталих  поврiuина  (на  обје i(тима). 
Планира  се  да  електронско  - комуникациона  мрежа  буде  пројектована  као  

, отворена  (Open acceѕѕ  network) тј  да  ће  бити  омогућсн  приступ  и  пружањс  сервиса  
свима  који  задовоње  поставјЂене  услове. а  у  цињу  побоњшања  квалитета  и  смањења  
цеиа  услуга . Истовремено . мрежа  електронских  комуникација  Града  Новог  Сада  са  

29 



опТичкиМ  кабловима  је  ресурс  који  Може  да  омогући  ефикасније  и  економичније  
функционисање  града  кроз  сервисе  као  што  су  -- дајЂинска  контрола  саобрађаја , 

контрола  семафора, дањинско  очитавање  водомера , очитавање  и  управњањс  мерним  
уређајима  топл-ане  итд. 

Да  би  се  обезбедило  протлирење  мреже  електронских  комуникација  потребно  је  

у  регулацијама  улица  и  до  нонпх  објеката  изградити  подземну  мрежу  цеви  кроз  које  ће  
пролазити  будућа  инсталација  електронских  комувикадија . У  попречним  профилима  
улица  резервисани  су  независни  коридори  за  мрежу  електронских  комуникација . 

У  подручју  плала  намењеном  породичном  сталовању  постоји  надземна  
телекомуникациона  мрежа, којује  потребно  демонтирати  и  изградити  подземно . 

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

Подручје  у  обухвату  плана  локрива  емисиона  станица  Црвени  Чот, са  
координатама  450093.96N 1904240.02 Е  

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

На  подручју  је  могуће  поставњати  системе  мобилне  телефоније  уз  поштовање  
следећих  услова: 

анте.нски  системи  са  микро-базним  сТаuИцам  мобијтне  телефониј  се  
могу  поставњати  у  оквиру  регуладије  іовріпина  јавне  намене  (на  сгубос  іавне  
расвете, семафорске  стубове  и  сл.), уз  сагласност  управњача  јавним  земњиштем  
и  власника  објекта  на  који  се  поставња  (стуба); 

- антенски  системи  са  базним  сталицама  мобилне  телефоније  могу  се  
посгавњати  на  кровне  и  горње  фасадне  поврілине  објеката  уз  обавезuу  
сагласност  власника  тих  објеката, односно  скупзiiтине  стаиара; 

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

уколико  се  у  близини  налазе  стубови, односно  локадије  других  оператера , 

размотрити  могућност  заједничке  улотребе; 

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

- за  постаuњање  антенских  система  и  базних  станиџе  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  прстходно  позитивно  мишњењс  
надлежног  органа  управс . 



3.8. План  уређења  зелепих  површина  

На  подручју  Адица  зелене  површине  су  недоволно  заступњене  и  у  доста  су  
лопјем  и  нсодржавалом  стању. Највећи  проценат  зеленила  се  налази  у  оквиру  
породичног  становања. У  већем  броју  удичних  профила  нема  услова  за  дрвореде. 

Систем  зеленила  обезбедиће  повезивање , продирање  и  измену  свежих  
ваздушних  маса. u onune поболшање  урбалог  микроклимата  (знттита  од  буке, ветра, 
прејаке  инсолације  и  др). . 

Сплег  еколошких  повоњности , којезеленило  може  да  пружи, у  знатној  мери  ће  
се  манифестоватн  уколико  се  зеленило  протеже  и  прожима  по  целом  простору . Стога  је  
битно  повезати  масиве  зеленила  насења, пешачким , саобраћајним  и  другим  правцима, 

са  осталим  зеленилом  и  даЈЂе  ваи  ње. 

Планирало  зеленило  јавња  се  у  две  категорије : зеленило  у  оквиру  јавних  намена  
и  зеленило  унутар  површина  других  намена. 

Зеленило  у  оквиру  јавних  намена  је: улично  зеленило , зеленило  предшколских  
установа  и  основних  школа, зеленило  здравствених  устаиова  и  разноврсних  јавних  
служби , зеленило  у  оквиру  спортског  центра, nарковске  као  и  зелене  површине  
скверова , зеленико  у  оквиру  уређенејавне  површине  и  заштитно  зеленнло . 

Зеленило  унутар  површина  других  намена  је: зеленило  унутар  површина  
породичног  становања, посјiовања  са  становањем; верских  објеката, спортско  
рекреативних  комплекса, зеленчло  yiiyrap површина  за  туризам, спорт  и  рекреацију, 

као  и  зелене  површине  унутар  намене  отпптеградског  центра. 

Учешће  зеленила  за  новопланиране  комплекс  или  сјамбене  блокове  у  оквиру  
наведених  намена  треба  да  износи  Намање  20%. Осuм  партерне  вегетацнје , зеленило  
наведених  комплекса  обавезно  треба  да  чини  висока  лишћарска  и  четннарска  
вететација  и  то  иа  најмање  50% озелењене  поврілине .. 

Сву  постојећу  квалитетну  вегетадију  на  простору  у  обухвату  плана  неопходво  је  
задржати  и  допунити  новом. 

Заштитно  и  улично  зеленијіо  
Заштитно  зеленило  испод  електроенергетског  коридора  има  специфичне  захтеве. 

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

Лииеарио  занлитно  зелснило  треба  да  буде  заступњено  у  неколико  видова . Појас  
уз  примарни  одбрамбени  насип  уређује  сс  партерuо  (захтеви  заштите  насипа  у  појасу  
1 О  м  од  ножиііе). У  овоМ  делу  могуће  је  организовати  различите  спортско -рекреативНе  
садржаје  (пеіначке  и  бициклистичке  стазе. џогинг  - стазе  и  др.). 

Забрањена  је  садња  око  инфраструктурних  објеката, због  редовног  одржавања  н  
зајuтите  просiора. 

Улично  зеленило  треба  формирати  у  складу  са  попречним  профилима  
саобраћаниііа . дуж  фреквентних  и  саобраћајНица  које  Окружују  комплексс  образовних  
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усганова  треба  формирати  густ  зелени  појас  од  врста  отпорних  на  аерозагађења , са  
израженом  санитарном  функцијом , средњег  и  високог  ефекта  редукције  буке. У  
зависности  од  шириие  регулације  и  распореда  инфраструктурних  коридора, плавираии  
су  двострани  и  једнострани  дрвореи, низови  шибња  и  травне  тра1е. 

Поред  наведених  категорија, плавира  се  и  озелењавањс  мањег  сквера  у  оквиру  
раскрснице  улица  Цетињска  и  Нова  l 8. Овај  простор  треба  озелснити  средње  високом  
декоративном  вегетацијом  у  комбинацији  са  ниским  шибњем  и  цветним  врстама . Осим  
зелевила, на  овом  просгору  могућа  је  постацка  клупа  и  другог  урбаног  мобилијара  у  
фувкцији  корисника  простора  (расвета, каите  за  комунални  отпад, чесма  и  сл.). 

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

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

обавњање  привредних  делатности  уређују  се  формирањем  ободвог  замтитног  зеленила . 

Отпорн.авис.ока  вегетац$јаима  улогу  заштите  од  ветрсЈза, смањења  сунчеве  инсолације  
и  осталих  урбаиих  и  микроклиматских  екстрема . 

Г lриЈтиком  озелењавања  Јiростора  око  преднколских  Н  піколскіх  стаuова  треба  
избсгавати  употребу  алергених  врста  и  врста  са  отровним  подовима  и  боц.њама, ради  
безбсдности  деце. Слободне  површине  са  уиешћем  зеленила  у  оквиру  ових  комвлкса  
треба  да  буду  25 -- 30 м2/ученику. 

Травнате  површине  у  оквиру  ових  проетора  треба  да  су  (bорпІріНе  од  врста  
трава  отпорних  на  гажење  и  сенку. 

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

3еленило  у  оквиру  јавнс  намене  спорстки  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%. Тачаu удео  и  врста  зеленила  зависиће  од  врсте  спортских  
садржаја  и  терена  у  оквиру  спортског  центра. Зелевио  треба  да  чини  густ  заштитни  
појас  од  лишћарске  и  четинарске  вегетације , травнате  повріuине  и  површине  под  
декоративвим  зелеІіилом  у  функцији  наглашавања  одређених  делова  комплекса . 

Структуру  новоплаі -іиране  вегетације  треба  да  Tіине  аутохтоне  врсте, минимално  20% и  
оптимално  50%, а  і iримева  четинарских  врста  (максимално  20%) биће  ограничена  само  
на  интензивно  одржаваним  зеленим  повріпинама  са  ваглапіеном  естетском  nаменом . 

Препоручује  се  примена  неинвазивннх  врста  биЈЂака  које  у  мањој  мери  оіітерећују  
простор  
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Наведена  nравила  дата  за  спортске  центре  и  спортско  рекреативне  комплексе  у  
оквиру  поврпіина  јавне  намене  важе  и  за  ове  намене  у  оквиру  површина  осталих  
намена. 

3еленило  унvтар  Дрvгих  јавних  површина   
Зеленило  на  јавној  уређеној  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  декоративuим  елементима, с  тим  да  висока  вегетација  покрива  око  
6О% простора. Од  околних  саобраhајница  заштиту  треба  да  обезбеде  низови  ілибња. 

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

У  оквиру  уређене  јавне  зелене  површине  у  блоку  број  99, приликом  израде  
пројекта  уређења, потребно  је  крајњи  северни  део  парцеле  број  2479/1. уз  јужну  
границу  површине  намењене  за  јавну  уређену  површину  око  верског  објекта  и  
здравствену  усталову , планирати  на  начин  да  се  омогући  прилаз  интсрвентним  
возилима  у  случају  потребе, у  свему  у  скпаду  са  ПравиЈ1ИИцима  из  датuх  области . 

3еленило  унутар  nовјјшина  других  намена  
Зсленило  у  оквиру  спортско  рекреативних  комплекса  се  утврђује  гірема  

правилима  ко fа  су  дата  и  за  зеленило  у  оквиру  спортжих  иентара . Зеленило  у  оквиру  
општеградских  центара  има  претежно  декоративну  улогу, док  се  већи  део  отворене  
пијаце  планира  под  кропіњама  високих  лишћара  (нпр. платан), цветних  )кардињера  и  
вертикалног  озелењавања . 

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

Површине  намењене  пословању  са  могућношћу  становања , као  и  пословни  
комплекси , треба  обавезно  да  садрже  зелени  заіититни  појас  од  високе  и  средње  високе  
лигпћарске  вегетациј  е. 

3еленило  стамбених  блокова   
Зеленило  породичног  становања  је  просторно  најзаступњенија  категорија  

зеленила. мада  се  нормативно  не  исказује . Обликује  се  у  виду  предбашти , 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  високс  вегетације , као  и  живице, нарочито  на  уличном  потесу. 

Слободне  зелене  поврпіине  у  склопу  стамбених  блокова  или  поплочани  простор  
у  оквиру  општеградских  центара  и  комплекса  разноврсних  јавних  служби , поред  
дскоративне  лисгопадне  и  четинарске  вегетације , неопходно  је  да  садрже  пеіпачке  

33 



комуникације , као  и  остале  елементе  партерне  архитектурс . Високо  зеленило  у  оквиру  
поплочаних  површина  треба  да  се  налази  у  розетама  пречника  1,2-i,5м  са  заштитном  
реіпетком . 

3.9. Заштита  градителск0г  наслеђа  

На  подручју  плана, у  евиденцији  и  докумснтацији  надлежног  завода  за  заштиту  
споменика  културе  нема  објеката  од  значаја  за  градитењско  наслеђе, каіо  оних  који  су  
утврђени  за  културна  добра, тако  ни  евидентираиих  добара  која  уживају  претходну  
заштиту. 

У  документацији  наллежног  завода  забележени  су  подаци  о  постојању  једног  
локалитета  са  археолопіким  садржајем : 

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

г.п.н.е.) 

Мере  заштите  простора  са  аспекта  археологие  
Простор  Улице  Павла  Бакића  са  околним  улицама  у  непосредној  бзмзини  е  зона  

потенцијалних  археолошких  налаза  и  локали.тс.та. Заго  су  приликом  земњаних  радова  
на  изградњи  нових  објската  и  инфраструктуре  обавсзна  археоіошки  надзор  и  контрола  
земњаних  1)адова.  Ови  усЈіони  морају  бити  саставхш  део  пројскінс  докумевтацігје . 
Потребно  је  да  инвеститори  изЈтадњ t исходују  мсре  тетничк  заштпе  саласости  на  
вројектну  документацију  од  Заода  за  заппитv омсник Јттуtі : Гоада  Т-lовох  Саа.. 

Такође, обавеза  је  инвеститора  и  извођаіа  радова  да, склід  са  члан()м  1 09. 
Закона  о  културних  добрима  (,,Службеви  гласник  С , бр. I/94. 57.11 - др. закон  и  
99/1 1 - др. заков), уколико  приликом  извођења  земланих  радова, унута  целог  обухвата  
плана, наиђу  на  археолонло  налазиште  или  археолошке  предмете , одмах  без  одлагања  
зауставе  радове, оставе  налазе  у  положају  у  којем  су  пронађени  п  да  одмах  о  налазу  
обавесте  Завод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада  

3.10. Захптита  природних  добара  

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

Пронађена  геолошка  и  палеонтолошка  документа  (фосили , минерали , кристали  и  
др.) коа  би  могла  представњаги  запјтићену  природну  врелност , налазач  је  дужан  да  
пријави  падлежном  министарству  у  року  од  осам  дана  од  дана  проналаска . и  предузме  
све  мере  заіптите  од  униіптења . оштећивања  или  крађе. 
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3.11. Услови  и  іере  запітите  и  унапређења  животне  средине  

Ради  заштите  квалитста  ваздуха, воде  и  земњишта  уређење  простора  и  изградна  
планираиих  објеката  и  пратеће  инфраструктуре  усагласићс  се  са  свим  актуелним  
техничким  гірописима , а  мере  заијтите  животне  средине  спроводићс  сс  према  Закону  о  
заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС , бр.  135/04, 36/09, 36/09 - други  
закон , 72/09 - други  закон ,• 43/1 1 - ус  и  14/16), односно  у  складу  са  важећим  прописима  
који  регулишу  ову  област . 

Услови  и  мере  заштите  животнс  среднне  утврђенс  су  на  основу  стварања  нових  
и  поболілања  опјлтих  услова  животне  средине  (саобраћаја , унапређења  мреже  водне  и  
еиергетске  инфраструктуре ), ради  побоњшања  квалитста  и  стандарда  живота, 
дефинисањсм  правила  уређења  и  правила  грађења. 

делатности  на  планиравим  просторима  које  ће  се  одвијати  на  nарцелама  
породичног  становања  треба  да  задовоње  еколошке  стандарде  и  функционалне  
критеријуме , односно  да  обезбеде  задовоњавајућу  удавеност  од  суседне  парцеле  или  
намене, прсчишћавање  отгјадних  вода, складиштење  сировина  у  складу  са  законским  
прописима  и  санитарно-хигијенским  захтевима, безбедно  одјтагање  отпадака, као  и  
спречаізање  свих  видова  загађивања  тла, подземних  вода  и  ваздуха . 

;-	
У  оквиру  намене  пословања  нису  дозвоњене  активности  које  би  могле  да  наруше  

квалитет  животне  средине  у  смислу  аерозагађења , загађсња  земњишта , вибрација, 
гіроизводње  отпада  и  других  іјте-гних  утицаја  і- оних  који  би  негагивно  утицале  на  
породично  становање  у  оквиру  предметног  простора, али  u іnupe. 

і lри  изгра,цњи  објеката, иіівес.титорје  обавезан  да  се, пре  подношења  ахгева  за  
издавање  грађевинске  дозволе, обрати  надлежном  органу  за  заштиту  животнс  средине, 

ради  одлучивања  о  по-греби  израде  студије  о  процени  угицаја  објекта  на  животну  
средину, у  складу  са  одредбама  Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  ЈІисте  пројеката  
за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  
утицаја  на  животну  средину  (,,Слу?кбени  гласнuк  Рс,,, број  1 14/08), односно  у  складу  са  
важећим  прописима  који  регулипју  ову  област. 

Заштита  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  подручју  ће  се  вршити  у  склацу  са  
Законом  о  заштити  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС,,, бр. 36/09 и  10/13), Уредбом  о  
условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС . бр. 
11/10, 75/10 и  63/13), Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  
у  ваздух  из  постројења  за  сагоревање  (,,Службени  гласник  РС , број  6/16), односно  у  
складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област . 
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Изградном  бициклистичких  стаза  дуж  главних  саобраћајних  и  рекрсативних  
праваца  и  планирањем  нових  зелених  површина  побоЈЂпіаће  се  микроклиматски  услови  
предметног  простора, али  и  обезбедити  заштита  од  утицаја  јаког  ветра  и  прејакс  
инсолације . 

3аштита  вода   
Запітита  вода  остварићс  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  (,,Слу)кбени  гласник  РС, , бр,  67/1 1, 48/12 и  1/16), 

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

- Уредба  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  
хазардних  сулстанци  које  загађују  гіовршинске  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  (,,Службени  гласник  рС,,, број  24/1 4). 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  надстрешница , крові-их  и  чистих  бетонских  
поврнјина  и  технолошке  воде  (расхладне  и  сл.) које  задовоњавау  квалитет  I•І  класе  
воде, могу  се  без  пречизлћавања  одвести  у  отворени  канл, путни  јарак, зелене  
површине, ригол  путем  уређених  испуста  кои  су  осигураи  од  ерозије. 

део  прос•гора  у  обухвату  ллана  нема  изграђену  канализацчону  мрежу  јза  се  
опiадне  воде  одводе  у  септичке  јаме  на  иарцелама  корисника . Основне  мере  запітите  
вода  бићс  остварене  изградњом  канализациопс  мрежс , чиме  hc cc спречити  досаднње  
интензивио  загађење  животне  средине  настајІо  упуштањем  комуналних  отпадних  вода  
у  подземње. до  изградње  канализационог  система  ііроблем  опіадних  вода  биће  
регулисан  помоћу  водонетІроііусних  сепгичких  јама . 

Замтита  земл,ишта   
Пра]іење  параметара  квалитета  земњишта  је  неопходно  како  би  се  спречила  

његова  дсградација  услед  продирања  опасних  материја. Земњиіите  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. 

Зауњене  отпадне  воде  са  паркинга  и  манипулативних  површина  и  платоа, морају  
сс  прихватити  путем  таложника. пречистити  и  онда  упустити  у  канализацију . Чврсти  и  
іечни  отгіаци  морају  се  одлаі-ати  у  складу  са  санитарно -хигијснских  захтевима . 

У  складу  са  важсћим  прописима . приликом  извођења  радова, инвеститор  је  
дужан  да  зајсдио  са  извођачима  радова  прсдузме  све  мерс  да  не  дође  до  нарушавања  
слојевите  структуре  земњишта, као  и  да  води  рачуна  о  гсотехничким  карактеристикама  
тла. статичким  и  конструктивним  карактсрисіикама  објскта . 
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Заштита  од  отпадних  материја   
Систем  управњања  отпадом  мора  бити  усклађен  са: Законом  о  управлању  

отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 88/10 и  14/16) и  подзаконским  актима  која  
происТичу  из  оВог  закона  - Правилник  о  начину  складиштења , паковања  и  
обележавања  опасног  отпада  (,,Службени  гласник  РС , број  92/1 0), Правилник  о  
условима  и  начину  сакупзЂања, транспорта , складиіптења  и  третмана  отпада  који  се  
користи  као  секундарна  сировина  ипи  за  добијање  енергије  (,,Службени  гласник  РС , 

број  98/10), односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

На  подручју  плава  сваки  објекат  или  група  објеката  морају  имати  сабирни  пувкт  
за  смејптање  сабирних  посуда  - канти  или  .контејнера  који  треба  да  задовоње  захтеве  
хигијсне, естетске  захтеве  и  захтеве  свих  корисника  јавних  површина, као  и  површина  
са  посебном  наменом. Места  и  број  посуда  за  смеће, као  и  места  за  контејнере  за  
сакупњаі-bе  секундарних  сировина  (папира, стакла, пластике , метала  и  др.) утврдиће  се  
на  основу  броја  становника, броја  пражњења  посуда  и  запремине  сабирних  посуда. 
Простори  треба  да  су  обележени , приступачни  за  возила  јавне  хигијене , са  подлогом  од  
тврдог  материјала  и  могућношћу  чишhења  и  прања. 

За  сакупњање  секундарних  сировина  треба  обезбедитп  специјалне  контејнере  
прилагођене  различитим  врстама  отпада  (хартија, стакло, пластика, мстал). 

Заштита  од  букс  
На  предметном  простору  се  налазе  значајне  саобраћајнице , па  сс  услед  

фреквевтности  друмског  саобраћаја  очекује  повећан  ниво  буке  у  животној  средини . 
Праћење  нивоа  буке  потребно  је  обезбедити  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  

буке  у  животн ()ј  средини  (,,Службени  гласник  РС . бр. 36/09 и  88/1 0), Уредбом  о  
инднкаторима  буке, граничним  вредностима , методама  за  оцењивање  индикатора  буке, 

узнемиравања  и  штетних  ефеката  буке  у  животној  средини  (,,Службени  гласник  РС , 

број  75/1 0) 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  јонизуіућсг  и  нејонизvјyћсг  зрачена   
Потенцијални  извори  зрачења  су: извори  нискофреквентног  електромагнетног  

појЂа, као  сто  су: трансформаторске  станице, постројење  електричне  вуче, 

електроенергетски  водови  тј . надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  или  
дистрибуцију  електричне  енергије  напона  већег  од  35 kV, базне  станице  мобилне  
телефоније  које  се  користе  додатно  покривање  за  време  појединих  догађаја, а  
привремено  се  поставњају  у  зонама  повећане  осетњивости , лриролно  зрачење  
радиоактивних  материјала , радон , nоједини  грађевински  материјали  и  др. 

Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  гіотребно  јс  усноставити  
систематску  контролу  радиоактивне  контаминаиије  животне  средине . 

Потребно  је  
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сакупЈЂање , складиштење , третман  и  одлагање  радиоактивниг  отпада, 

- успоставњање  система  управњања  квалитетом  мера  заштите  од  
јонизуј  ућег  зрачења, 

- спречавање  недозвојћеног  промета  радиоактивног  и  нуклеарног  
материјала . 

Мере  заііттите  од  нејонузујућсг  зрачења  обухватају : 

- откривање  присуства  и  одређивањс  нивоа  излагања  нејонизујућим  
зрачењима, 

- обезбеђивање  организационих , техничких , финаисијских  и  других  услова  
за  спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења, 

- вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  и  друго. 

3.12. Мсре  заштите  оД  ратних  дејстава  

У  складу  са  Одлуком  о  врстама  инвестиционих  објеката  и  просторних  и  
урбанистичких  планова  од  значаја  за  одбрану  (,,Службени  гласник  РС , број  85/15), за  
потребе  израде  плаиа  прибавњени  су  услови  Министарства  одбраве, Сектора  за  
матсријалне  ресурсе, Управс  за  инфраструктуру . За  разлику  од  претходног  ппанског  
периода  нема  посебних  услова  за  овај  простор. 

3.13. Услови  и  мере  заштите  од  елементарних  непогода  и  
других  катастрофа  

На  простору  унутар  грапицс  плана  прстсжно  с  планирана  градња  јіородичних  
стамбених  објеката. што  подразумсва  малу  густину  иастањеносіи  и  ниску  спрагност, па  
су  и  последице  од  пожара  и  земњотреса  знатно  смањене . Остале  превентивне  мере  
припадају  домену  мера  грађевинске  заштите . Сви  елсменти  заштите  м()рају  бити  у  
складу  са  Законом  о  смањењу  ризика  од  кагастрофа  и  управњању  ванредним  
ситуацијама  (,,Службени  гласник  РС , број  87/1 8). 

3.13.1. Склањање  њудн, гиатеријалних  и  културних  добара  

Склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  обухвата  планирање  и  
коришћење  постојећих  склониuјта, других  заштитних  објеката, прилагођавање  нових  и  
постојећих  комуналних  објекага  и  подземних  саобраћајница , као  и  објеката  погодних  за  
заштиту  и  склањање , њихово  одржавање  и  коришћење  за  заілтиту  њуди  од  природних  и  
других  несрећа. 

На  простору  у  обухвату  плана  нема  авиих  склоништа . 

Као  јавна  скјјонивіта  могу  се  користити  и  гіостојећи  комунални , саобраћајни  и  
други  инфра( груктУрни  обекти  испод  површине  тла  прилагођени  за  склањање . 

Као  други  зашгитни  објекти  користе  се  подрумске  и  друге  подземне  nросторије  
у  зградама. прилагођене  за  склањање  њуди  и  матсријалних  добара. 
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Инвеститор  је  дужан  да  приликом  изградње  нових  комуналних  и  других  објеката  
прилагоди  те  објекте  за  склањање  њуди. 

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

Приликом  изградње  објеката  са  -подрумима,  над  подрумским  просторијама , 

гради  се  ојачана  плоча  која  може  да  издржи  урушавање  објекта. 

Изградња, прилагођавање  комуналних , саобраћајних  и  других  подземних  
објеката  за  склањање  становништва  врши  се  у  складу  са  прописима. 

3.13.2. Мерс  заштите  од  земњотреса  

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

па  сви  објекти  морају  бити  пројектовани  и  реализовави  у  складу  са  Правилником  о  
техничким  нормативима  за  изградњу  објеката  високоградње  у  сеизмичким  подручјима  
(,,Слукбени  лист  СфрЈ,,  бр. 3 1/81, 49/82, 29/83, 21/88 и  52/90). 

3.13.3. Мере  заштите  од  пожара  

Како  је  подручје  незалтићено  одветрова, јер  је  изложено  утицају  доминантних  - 

ветрова  из  правца  југоистока  и  северозалада, планира  се  озелењавање  површина  ду)к  
улица  и  потока,. те  на  парцелама  осталих  намена. Планирају  се  саобраћајнице  са  
дрворедима , па  укуцан  зелени  фонд  високог  И  Ниског  зелевила  представ.ња  запттиту  у  
случају  већих  пожара. Такође, у  условима  изградње  се  дефинитпу  минимална  растојања  
међуобјеката . -. - - 

3аштита  од  гіожара  обезбеђује  се  и  погодним  распоредом  појединачних  објеката  
и  њиховом  међусобном  удаленоіпћу , обавезом  корипіћења  незапањивих  материјала  за  
њихову  градњу, одговарајућом  противпожарном  хидрантском  мрсжом, проходношћу  
терена, односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  сгfучају  потребе, а  у  складу  са  
Законом  о  заштити  од  ттожара  (,,Службени  гласник  РС , бр. Н  L09, 20/15, 87/18 и  87/18 

- др. закон), Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  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  запјтити  од  пожара, инвеститор  мора  прибавити  
сагласност  на  техничку  документацију  од  Министарства  унутрашњих  послова  Србије, 

Одењење  за  заштиту  и  спасавање  уНовом  Саду. 

3.13.4. Мере  заштите  од  удара  грома  

3аштита  од  удара  iрома  треба  да  се  обезбеди  нзградњом  громобранске  
инсталације , која  ће  бити  ііравилно  распоређена  и  правилно  уземњена  
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3.14. ИвжеіБерско -геолошки  И  природни  услови  

На  основу  инжењерско -геолоілке  карте, на  простору  у  обухвату  Плана  
заступњен  је  терен  непогодан  градњу  (оријентационо  дозвоњсно  оптерећење  износи  
1,5-О,5 kg/см2), могућа  је  градња  лаких  објеката  тіеосетњивих  на  слегање . 

Литолопіку  класификацију  чини  старији  речни  нанос, глиновито  песковит, до  
изВссНог  степена  консолидован . 

Заступњени  типови  земњишта  на  простору  у  обухвату  плала  су: 

чернозем  на  алувиј  алпом  наносу , карбонатни , 
- чернозем  на  алувијалном  наносу, излужени , 

- алувијално  земњиште  (Флувисол) - алкализовано  и  
алувијално  земњипіте  (Флувисол) - песковито . 

3.14.1. Сеизиичке  карактеристике  терена  

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

Према  карти  сеизмичке  рејонизације  гтростор  у  обухвату  плана  налази  се  у  зони  
8° Mcѕ  скале . 

3.14.2. Климатске  каракгернстике  

Клима  је  умерено  - континентајіногтипа  са  карактеристикама  субхумидне  и  
микротермалне  климе. Главnс  карактеристике  овог  типа  климе  су  топла  и  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  температуру  ваздуха  има  јануар. Најтоплији  месец  у  години  је  јул. У  
пролећним  мессцима  (март  - мај) темгтература  ваздуха  брже  расте, а  током  јесењих  
(септембар  - иовембар) бр)ке  се  снижава, док  су  промене  у  зимским  месецима  
(децембар  - јануар) и  летњим  (јун  - август) мање  изражене . Просечна  температура  
ваздуха  је  1О,9 0С, средња  температура  ујануарује  -1°С, док  је  ујулу 2l,6°С  
(најтоплији  месец  у  години). Апсолутни  максимум  температуре  ваздуха  у  Новом  Саду  
износиоје  41.6 0  С  (2007. године ), докје  апсолутни  минимум  -30.7 ° С  (1963. године)! 

Временска  расподела  падаеина  се  карактерише  са  два  максимума : јули  72,8 
мм/м2  и  дсцембар  58,5 мм/м2, и  два  минимума  - март  35,3 мм/м2  и  септембар  33,4 
мм/м2, при  чемује  укупна  сума  водс  од  палавиі-іа  593 мпi/м2. 

Релативна  влажност  ваздуха  јс  у  распону  од  бО-80% током  целе  године . 
Најчемћи  ветар  је  из  југоисточног  и  северозападног  правца. Остали  правци  

встра  нису  посебно  значајНи . Јачіпіа  ветраје  измсђv О,81-LЗ I m/ѕ. 
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3.15. Услови  за  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 
деци  и  старим  особама  

Приликом  пројектовања  објеката  (іірилаза, хоризонталних  и  вертикалних  
комуникација), саобраћајних  и  пешачкнх  површина, треба  применити  Правизіник  о  
техничким  стандардима  пданирања, nројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инваЈјидитетом , деци  и  старим  
особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/1 5). У  оквиру  сваког  појединачног  
варкиралишта  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  објекіе  за  јавно  коришћење  и  објекте  јавних  служби  морају  имати  
прилазне  рампе  са  макснмалннм  падом  према  важећим  нормативима  за  ову  област. 

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

У  цилу  обезбеђења  одговарајућих  саобраћајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализацију  планнраиих  садржаја  потребно  је  обезбедwги  приступ  јавној  саобраћајној  
ііовршuни, којаје  изграђсна  или  планом  предвиђена  зј  изградњу . 

С  обзиром  на  вамену  гјланираних  садржаја  на  овоМ  простору, њихове  
капацитете, те  потребе  за  комуналном  инфраструктуром , као  и  карактеристике  
простора  на  іоима  се  планирају, неопходаu услов  за  реализацију  ових  садржаја  је  
системско  опремање  комуналном  инфраструктуром . Ово  подразумева  приклучење  на  
uзграђсну  .цли  планирану  водоводну , каналіізацИону , електроенергетску  и  
термоенергетску  мрежу . 

Изузстно , комунално  опремање  се  може  решити  и  на  други  начив : 

- одвођење  отпадuих  вода, до  реализације  планиране  канализационе  мреже, 

решити  преко  водонепропусве  септичке  јаме  на  парцели  корисника, 

- снабдевање  топлотном  енергијом  такође  се  може  реіпити  употребом  
аптернативних  и  обновливих  извора  енергије  (соларни  колектори , тоnлотне  
пумпе, употреба  брикета, пелета  итд.), као  и  локалних  топлотних  извора  
(сопсвене  котларнице  које  користе  енергенте  који  не  утичу  штетно  на  животну  
средину ), 
- прикњучење  на  енергетску  инфраструктуру  није  обавезно  за  објекте  који  
ће  испуњавати  највише  стандарде  у  енергетској  сертификацији  зграда, односно  
који  ће  имати  таква  технuчко-технолошка  решења  која  ће  обезбедити  
снабдевање  енергијом  независно  од  комуналне  инфраструктуре  уз  поштовање  
свих  еколоніких  стандарда . 
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4. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

Планом  се  дефиниіпу  правила  уређења  простора  и  изградње  објеката  у  форми  
опшТих  правила  и  правила  која  важе  за  планиране  памене, у  оквиру  издвојених  
урбанистичких  целина. 

За  сва  остала  правила, која  нису  дефинисана  овим  планом  и  нису  у  супротности  
са  њим, примењиваhе  се  Правилник  о  опдпим  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  парцела  на  којој  се  планира  изградња  објекта  мора  да  има  излаз  на  јавну  
саобраћајну  повріпину  која  јс  или  комунално  опремњена, или  се  планом  планира  
комунално  опремањс . Задржавају  се  постојећс  катастарскс  парцсие  К()}е  С.ВОјИМ  

обликом , површином  и  піирином  уличног  фронта  задовојЂавају  кригеријуме  за  
формирање  грађевинских  парцела  за  реализацију  планиранс  натене  на  начин  
дефиннсан  овим  правилима . 

Грађевинске  парцсле  настале  су  препарцелацијом  постојећих  кастарских  
парцела, док  се  новом  нарцслапијом  максимачно  уважава  посгојеће  ста:њс. 

Обавезно  се  припајају  две  или  више  кататарских  парцсла  у  случасвима  када  
парцеле  кое  формирају  нову  грађевинску  парцејІу, својим  обликом , површином  или.  

ширином  уличног  фронта  не  задовоњавају  критсријуме  за  урсђење  или  иградњу  
планираиих  садржаја. 

Обавезно  се  врпіи  препарцелација  постојећих  катастарских  парцела, када  су  
неопходне  интервенције  ради  усаглашавања  нових  регулационих  ширина  улица, када  
постојеће  парцепе  имају  велику  дубину  или  површину  и  када  се  нове  грађевинске  
парцеЈје  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  утврђенuх  правила  за  формирање  грађевинске  парцеле  
је  1О%. 

Опхпта  nравила  за  нзградњу  и  уређење  

Објекіи  СО  ПО  ііравилу  поставЈЂају  на  грађевинску  линију  удањену  3 до  5 м  од  
регулационе  линије  уколико  није  другаііије  утврђено  планом . Уколико  услови  
конкретне  локације  то  захтевау  положај  објекта  може  да  одступи  од  правила . 
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Ограђивање  парцела  јавних  и  осталих  намсна  планира  се  транспарснтним  
оградама  у  комбинацији  са  зеленилом  или  комбинованим , при  чему  је  зидани  део  
максималјіо  0,9 ш, осим  уколико  није  у  посебним  условима  навсдено  другачијс . Укупна  
висина  ограде  је  до  1 ,80 м. Ограде  се  поставњају  на  регулациону  лииију  тахо  да  ограда, 
стубови  ограде  и  капије  буду  на  грађевинској  парцели  која  се  ограђујс . Могућност  и  
начин  ограђивања  парцела  које  се  делом  или  у  целини  налазс  у  зони  залиите  прнмарног  
одбрамбеног  насипа  или  канала, утврђују  се  у  складу  са  условима  доставњеним  од  
стране  ЈВп  ,Воде  Војводнне . 

Паркирање  или  гаражирање  возила  се  мора  обсзбедити  на  ііарцели  према  
нормативу  да  се  за  један  стан  обезбеди  једно  паркинг  место. Уколико  се  реализују  
пословни  садржаји, потребно  јс  обезбедити  једно  паркинг  место  на  70 м2  пословног  
простора. 

4.2. Посебни  услови  за  изградњу  

У  оквиру  заштитног  појаса  постојећег  и  планираног  далековода, насипа  уз  
дунав, и  заілтитног  појаса  зацевњењог  дела  канала  ние  дозвоњсна  изградња  објеката. 

За  парцеле  које  сс  налазе  целс  или  делом  у  заLUТитНом  појасу  мелирационог  
- -канала, као  и  парпеле  које  се  палазе  у  зонН  заштите  примарног  одбрамбсног  насипа, 

утврђени  су  услови  у  гјодтачкама  3.7.2. , Водна  инфрасііјуктура  и  4.4.2. ,,Правила  за  
уређењс  воднс  u фраструктуре .  Приликом  интервенција  у  смислу  изградње  нових  

! објеката  или  озакоњења  постојећнх , неопходнаје  сагласност  управњачајавних  систсма. 

.У  зони  заштитних  коридора  далековода  ннје  дозволеПа  изградња  објеката  и  
садња  високог  и  средњег  растиња  и  воћки, осі -ім  уз  услове  и  сагласвост  ЈП  
,,Електромрежа  Србије  и  ,,Електродистрибуције  Нови  Сад. 

4.3. Правила  уређења  и  правила  грађења  а  планиране  намене  површина  

4.3.1. Породично  становање  

Породично  становање  подразумева  изградњу  једног  стамбсног  породичног  
објекта  на  парцели . Поред  главног  објекта, на  парцсли  јс  могућа  изградња  призсмних  
помоћних  и  пратећих  објеката . Уместо  стамбеног  објскта, на  грађевинскимпарцелама  

намењеним  породичном  становању  могу  се  градити : стамбено-пословни  објекти  (са  
учешћем  пословања  до  50% површине  објскта), пословно -стамбени  објекти  (са  
учешћем  пословања  до  50-80% површине  објекта) или  чисто  пословни  објекти, али  
искњучиво  са  оним  делатностима  које  су  усаглашене  са  стамбеном  наменом, тј . оно  
пословање  које  не  утиче  значајно  на  квалитет  становања  у  окружењу  (да  не  загађује  
ваздух , земјЂиште , воду,  као  нu да  светлосно  и  звучно  не  омста  и/или  угрожава  
становнике  и  кориснике  нородичних  стамбених  објеката). 

У  оквиру  намене  породично  становање  могу  сс, уз  услов  да  фреквенцијом  
саобраћаја , буке  и  друго  не  утиче  зпачајно  на  основну  памепу , обавЈЂати  посповне  

43 



делатности  које  су  CKOJJOIIІKH u функционално  прихватЈвиве : административне , услу)кне  
и  комерцијалх -lе  делатности , образовања , здравства, културне  делатвости , услужно  
занатство , затим  делатности  из  терцијарног  сектора, као  и  одређеве  делатности  из  
производног  занатства  и  сл. Приземња  стамбевих  објеката  могу  се  користити  као  
nословни  прОстор . У  оквиру  ове  намене  могуће  је  плавирати  и  чисто  llословне  објекте, 

чија  делатносг  не  угрожава  становање  у  смисЈу  буке, загађења  ваздуха,  знатно  
повећане  фреквенције  саобраћаја  (која  би  Hapyіnuna услове  у  којима  се  одвија  саобраћај  
у  улипама  стамбеног  карактера  ), односно  капацигети  чија  технологија  рада  и  обим  
транспорта  који  генеришу, не  утичу  негативно  (бука, загађење  воде, ваздуха  и  тла) на  
освовпу  намену. Пословни  објекти  се  реализују  по  истим  правилима  као  и  објекти  
породичног  становања . Не  плаиирају  се  стовариілта , аутосервиси , аутоперионице ,-

делатности  рециклаже , печењаре  и  сл. Могући  су  слободностојећи  објекти  магацива  
(спрагвости  П) као  пратећи  садржај  трговине , угоститењства  и  сл. У  зонама  породичве  
стамбене  изградње, где  парцеле  имају  директан  излаз  само  на  јавну  саобраћајну  
поВршиНу  ширине  регулације  мање  од  8м, планира  се  само  породично  ставовање , а  не  
планирају  се  пословни  садржаји  на  парцели . 

Унутар  вамеве  породичног  стаІовања  могућа  јс  реализациа  сајржа . Е:аОіпто  
су: социјалне  (геронтолошки  центDи, спцијализовани  центри  за  рехбил;ггацију, 
домови  пензионера ), образовне  (ттредпіколске  ус-гавове  и/или  школе  мањег  калацитста , 

тј . до  1 50 деце) и  здравст-венс  установе , рекреативви  комплекси  и  површине , под  
условом  да  су  мањег  ка]lацитета. како  би  се  јіакіхте  интерполовали  у  основну  намеву. У  
овом  случају  морају  бити  задово.пени  услови  утврђени  за  изградњу  објекта  породичног  
становања, уз  попјговње  норматива  за  плапиране  намепе  и  дспагности . Мх-и- имална  
гіовршина  парцеле  за  ове  Сдј)ЖајС  је  2.000 м2  и  обuвезна  је  зрада  9баІ -т n:т}І -ІКог  

пројек -га. 

Нравила  парцелације  
Парцелација  и  препарцелациј  а  неизграђених 

 парцела  намењсних  становању  
може  се  вршити  под  следећим  условима: 

за  изградњу  слободностојећег  објекта  минимална  површина  nарцеле  
износи  300 пі2,а  улични  фронтје  најмање  ширине  12 nі; 
- за  изградњу  двојног  објекта  на  парцели  минималиа  површина  парцеле  
износи  200 м2, а  уличног  фронтаје  најмање  ширине  8м; 

за  изградњу  објеката  у  прекинутом  или  непрекинутом  низу  минимална  
повріпива  парцеле  износи  200 м2,а  улични  фронтје  вајмање  ширине  8 м. 

Максималпа  поврпіина  парцеле  се  не  ограничава . 

На  крају  СлеПИХ  завршетака  улица  грађевинска  парцела  може  имати  улични  
фропт  у  ширини  :іеІіог  завршетка  улице, али  не  мање  од  3м  

У  зонама  постојеће  породнчне  стамбене  изградње , где  парцеле  немају  директан  
излаз  на  улицу, а  постоји  изграђен  породични  стамбени  објскат , могуће  је  остварити  
приватаn пролаз . односно  приступ  јавном  путу  пролазом  чија  ширина  не  може  бити  
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мања  од  2,5 м  (само  у  поступку  озакоњења). Оваква  решења  сс  не  гІланирају  за  гіарцеле  
на  којима  није  реализована  планирана  намена  породичног  становања . 

Гlравила  грађења   
На  грађсвинским  тјарцелама  намењеним  породичном  становању  могу  се  градити  

четири  • врсте  (типа) објеката  - слободностојећи , двојни , у  прекинутом   низу  и  
непрекинутом  низу. 

Тачан  положај  грађевинске  линије  у  односу  на  регулациону  лилију  се  не  
условлава, она  се  може  поклапати  са  регулационом  линијом  или  бити  увучена  у  односу  
на  њу. Уколико  постоје  изграђени  објекти  у  окружењу  онда  се  утврђује  у  односу  на  
позицију  већине  објеката, а  за  изградњу  на  nотезима  где  нема  објеката  у  односу  на  које  
би  се  могла  утврдити , прелоручује  се  да  грађевинска  линија  буде  увучена  у  односу  на  
регужнтиону  линију  3-5 м. 

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

број  22/15). 

Тип  објекта  у  прекинутом  низу  може  се  градити  на  удлености  од  суседног  
неприслоњеног  објекга  минимално  4 nі, a 2,5 м  оД  границе  прсма  парцели  са  таквим  
објек•гом; у  односу  на  грађевинску  линију  суседног  прислоњеног  објекта, дозвоњено  је  
смицање  за  2,5 м, а  неолходно  је  тежити  успоставлању  складног  односа  основних  
вђлумена  при  уклапању  кровова . 

Тип  објекга  у  неЈІрекПІуго -і  низу, као  и  део  двојног  објекта  мора  се  градити  
са  обавезним  колским  пролазом  од  2,5 м, осим  за  објекге  те  врсте  који  се  налазе  на  
парцелама  које  имаЈу  изпа.з  на  јавну  саобраћајну  површину  са  две  наспрамне  стране . 

Планираиа  спратност  главног  објекта  је  до  п+1+пк, уз  могућност  изградње  
подрумске  или  сутеренске  етаже  Могућа  је  изградња  гiодрумске  или  сутеренске  
етаже, осим  у  ју)КНОМ  делу  Адица  где  је  утврђен  режим  зајлтите  примарног  
одбрамбеног  насипа  и  где  је  забрањена  изградња  подземних  етака, а  дозвоњена  дубина  
фувдирања  највише  1 ,0 м. (видети  графички  приказ  број  3 ,,План  намене  површина, 

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  nодземних  Еода  Подрумске  или  сутеренске  ета)ке  намењују  се  за  гаражирање  
возила, nомоћне  и  техничке  просторије  и  сл  

Максимално  дозвоњена  висина  објекатаје  12м  (од  нивелете  до  слемена). 

Највећи  дозво.њени  индекс  заузетости  је  до  50%. делови  парцеле  повріјјине  
преко  1 000 м2  не  улазе  у  обрачун  заузетости  и  изграђености , па  се  користе  као  
слободне. неизграђене  поврІuиНе. 

У  оквиру  породичног  објекта  могућеје  формирати  максимално  четири  стамбене  
јединице . На  постојећој  грађевинској  парцели . чија  је  површина  мања  од  намање  
поврiлине  утврђене  овим  планом , објекат  може  да  има  укупно  две  јединице  (стамбене  
и!или  пословне). 
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Минимална  поврњина  стамбенејсдиницеје  26м2. 

Гаражирање  и  паркирање  јс  исклучиво  у  окВиру  парцелс, уз  обавезно  
задовоњавање  стандарда  паркирања  возила  датих  планом  и  важећим  нормативима . 

У  реализованим  објектима  се  дозвоњава  промена  намене  nостојећег  стамбеног  
простора  и  ІІомоћних  простора  у  пословни  простор, као  и  доградња  до  дозвоњеног  
индекса  заузетости . Постојећи  објекти  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  улицс  (планираиу  
или  постојећу) до  1 ,5гп  задржавају  се  уколико  су  удањени  од  коловоза  максимално  2,0 

м  и  не  угрожавају  друге  јавнс  функције, а  да  при  томе  минимална  ширина  регулације  
буде  3,0 м  

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

коігтакту  са  јавном  површином, је  максимално  20 см  изнад  коте  терена. Кота  пода  
приземња  стамбене  намене  може  бити  Максимално  за  1,2 гп  вијјіа  у  односу  на  коту  
герена. 

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

могу  да  прсђу  регулациону  линију  рачунајући  оцступање  од  основног  габарита  објекта  
до  хоризонталне  пројекције  испада  на  делу  према  улици  до  1,2 м. Еркери  могу  бити  иа  
і -Јајвишс  50% фасаде. 

Породични  стамбеіІи  објекти  могу  се  пројектовати  са  ісосим  или  равнлм  кроном . 

Коси  кровови  сс  граде  без  назитка  или  са  вазитком  висинс  до  1,бм. .Нагиб  
кровних  равни  је  максимално  зз°. Простор  у  оквиру  волумева  крова  мсже  се  користити  
као  таван  или  имати  дј)угу  намену  (становање, пословање ). а  у  оквиру  таг(. вог  габарита  
могуће  је  формирање  и  пуне  етаже, чија  је  вертикална  пројекција  минимално  за  2,0 м  
повучена  од  rрађевинске  линије. Могуће  је  формирати  кровне  баџе, али  не  на  више  од  
50% фасадног  платна. 

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

ІІословање  или  држање  огрева  и  запањивог  материјала  (евентуално  и  животиња) на  
странама  објеката  чија  уда.ЈЂеност  од  суседовог  објекта  износи  мање  од  3,0 м, као  и  на  
зиду  објекта  на  граници  парцеле ; на  тим  странама, отвори  на  комуникацијама  и  
осгалим  помоћним  просторијама  у  оквиру  стана  и  парцеле , могу  се  предвиђати  са  
мкним&лним  парапетом  од  1,8 м. 

Улови  за  изградњу  других  објеката  на  парцели   
Порсд  главног  објекта.  на  парцели  је  могућа  изградња  приземних  помоћних  и  

гіратећих  објеката  (ЈЈетње  кухиње, остава, котларнице  и  сл.) и  гаража. као  и  пословних  
објеката  за  делатности  које  нс  уГрожавају  становање , до  дозвојвеног  максималног  
индекса  заузетости . 
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Помоћни  објекти  - гараже, остаЕе, котларнице  и  сл. могу  бити  у  саставу  
стамбеног  објекта, у  анексу, у  приземном  слободностојећем  или  уз  границу  nарцеле  
прислоњеном  објекту, не  реметећи  коријпћење  суседовог  главног  објекта. 

На  грађевинској  парцели  вамењеној  породичном  становању  није  дозвоњена  
нзградња  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, кречаІlе, грађаре, шпедиције  и  сл.). 

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

- 

Паркирање  се  плалира, слободно  или  изградњом  приземних  гаража. Уколико  се  
у  дворишном  делу  парцеле  планира  изградња  приземних  гаража, кров  мора  бити  благог  
натиба  до  1 0°, са  падом  према  парцели  корисннка. 

Постојећи  помоћни  објекти  који  својим  габаритом  улазе  у  регулацију  улице  
(пјiанирану  или  постојећу ) до  0,5 м  залржавају  се  уколико  су  удаени  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. - -- 

Усзіови  и  начин  држања  и  запітита  домаћих  животиња  у  некомерцијалне  сврхе  
уређује  се  Одлуком  о  држању  домаћих  животиња -(,,Слу-жбени  лист  Града  Новог  Сада  
бр. 60/10, 12/11- 17/11-исправка .и  1/12). - - 

Сал  аши   
- Задржавају  сс  парцеле /комплекс  гјарцела  два  постојећа  салајна, један  у  блоку  

број  З, а  други  у  бзiоку  број  106. Могућаје  промена  намене  и  реализација  комплекса  за  
угоститењство , у  том  случају  неопходна  је  разрада  УП-ом  уз  поштовање  nравила  која  
су  да-га  за  намену  спорт, туризам  и  рекреација. - - . -- - 

4.3.2. Пословањс  са  становањем  

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

надоградњом , рушењем  или  новом  изградњом  претвори  део  или  цео  стамбени  простор  
у  пословни . Могу  да  се  реализују  све  терцијарне  делатности  у  виду  производње , 
-јрговине, услуга  и  занатства  (као  што  су  услуге  у  домаћинству , личне  услуге, услуге  у  
саобраћају  и  слично. а  у  оквиру  производног  занатства  могућа  је  производња  
електричі-іих  апарата. папирне  и  текстилне  кон  фекције, производња  производа  од  
пластике . предмста  од  коже  и  текстила, предмета  од  дрвета  и  дрвІ-јих  тірерађевина , 
производња  бсзалкохолних  пића, графичка  делатност  и  друге  врсте  производње  које  не  
утичу  штетно  на  околину ). 
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У  области  угоститеѕњско -туристичке  делатности  могуhс  су  све  врсте  услуга  
рачунајући  и  преноћишта , али  и  друге  пратеће  функције  као  што  су  спорт  и  рекреација . 

Максимална  спратност  је  до  П+2, а  индскс  заузетости  је  до  50%. Могуће  је  
градити  независан  објекат  намењен  породичном  становању, при  чему  је  његова  
спратност  до  П-і-1+Пк, или  се  стамбени  простор  може  налазити  унутар  објекта  који  је  
претежно  намењен  пословним  садржајима  (при  чему  је  могућа  спратност  таЕвог  објекта  
До  П+2). Садржаји  послопања  морају  бити  компатибилни  становању , а  минимапно  
учешће  пословних  садржаја  на  паріхели  је  20%. Минимална  величина  парцеле  за  ову  
наменује  500 м2, а  минимална  іпирина  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  
столарске , браварске , аутомеханичарске , заваривачке  и  ковачке  радове, за  ливење, 

бојење, пескарење, дробњење , паковање, мењаву  и  сл.) могу  се  градити  под  условом  да  
у  објекту  алсорбују  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  планом  
задржавају , а  планирана  намена  простора  је  посујовање . Могућа  је  реконструкција  ИЗІИ  
промена  делатности  у  оквиру  ових  парцела  и  за  њих  у  том  случају  важе  услови  дати  за  
намену  пословање, уз  ограничење  спратности  на  највише  H+1-ј-Іјк, односно  висина  
објекта  може  бити  највијле  12 м, с  обзиром  на  окружење . Такође, максималнн  ниво  
гасова, отпадних  вода,  буке, вибрација  ИЈјИ  друіих  могућих  штетних  дејсгава  на  
становање  у  оЈсружењу  не  сме  премашити  вредности  утврђеп  одЈоварајуим  
прописима, а  који  се  односи  на  делагности  у  оквиру  породичног  становања . На  
парцелама  намењеним  пословању  у  блоку  број  ?4 могућа  је  и  реалиација  намене  
породично  становање, у  свему  nрема  урбанистичким  параметрима  датим  за  намену  
породично  становање . 

4.3.3. Општеградски  центар  

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

десанке  Максимовић , Симе  LHonaje, Аврама  Мразовића, Нове  12 и  уз  Улицу  
Смедеревску . 

Локацијска  и  функционална  атрактивност  ових  простора, са  гравитирајућим  
окружењем , даје  му  изузетне  могућности  да  се  осим  вишепородичног  и  nородичног  
с-гановања  планирају  фунЈ(ције  из  области  терцијарног  сектора, који  не  загађују  
животиу  средину , а  пре  свега  пословни  садржаји . 

Опптеградски  центар  уз  Улицу  Марије  Бурсаћ  треба  да  преузме  улогу  
примарног  центра, и  да  се  на  њему  планирају  садржаји  који  недостају  за  
функционнсањс  Адица. Развијањем  централних  функција  простор  би  могао  постати  
нови  центар  насезва. са  новим  слоболним  просторима. који  би  били  у  функцији  
окупњања  становника  и  дру)кење  (тргови , пеіпачке  улице, озелењене  површине ). 
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Препоручују  се  сви  садржаји  који  ће  омогућити  јавно  коришћење , како  у  оквиру  
изграђсних  објеката, тако  и  на  неизграђеним  површинама  у  њиховом  окружењу . 

У  окВиру  простора  намењеним  општеградском  и  ЛинИјском  центру  могу  да  се  
планирају  садржаји  пословања  и  комерцијалних  делатности , затим  недостајући  
садржаји  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  заштита), 

терцијарне  делатности  које  не  угрожавају  сталовање  (трговина, угоститењство , 

финансије, техничке  услуге  и  сл), као  и  услужно  занатство, сервиси  и  сЛ. 

Учешће  сталовања  може  бити  највипје  75% у  оквиру  појединачно  формираних  
парцела . 

делатности  које  се  плаиирају  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  іптетна  дејства  на  
становање  (радионипе  за  столарске , браварске , аутомехаиичарске , заваривачке  и  
ковачке  радове, аутоперионице , з  )ивење, бојење, пескарење, дробзБење , паковање , 

мењаву  и  сл.). -- 

- Правила  парцелације  
Минималнаповрпјинапарцелеје  600 м2, аминималнаширина  фронта  16 м. 

З  комплексе , на  којима  сс  • плалира  изградња  виџіе  објеката, минимална  
поврпінна  парцелеје  2.000 м2, а  мииимална  ширина  фронта  20 м. 

За  објекте  из  области  трговине  који  су  намењени  робним  кућама, тржним  
центрима, односно  онима  који  су  већи  по  кападитету , утврђен  је  услов  веће  минималне  
парцеле  (минимално  4.000 м2). 

дозвоњено  одступање  од  утврђених  мераје  1О%. 

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

На  парцелама  општеградског  центра  могуће  је  и  планирање  комплекса. 

Комплекс  треба  да  буде  формиран  из  више  различитих  изграђених  структура, са  
различигим  садржајима, које  би  чиниле  функционалну  и  обликовну  целину  са  
неизграђеним  површинама  у  непосредном  контакту  (трговима, пешачким  и  колским  
улицама, озелењеним  површинама , дечијим  игралиштима  и  сл.). У  оквиру  комnлекса  
Могу  се  планирати  стамбени  и  пословни  објекти  у  комбинацији  са  различитим  
садржајима  образовања , забаве, културе, здравства , сnорта  и  сл. 

Приликом  одређивања  зона  изградње  планираних  објеката  у  складу  са  
наведсним  параметрима, потребно  је  да  буду  задовоЈЂени  и  други  пролисани  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  приземња  нестамбених  садржаја, који  се  налазе  у  непосредном  

контакту  са  јавном  површином , је  максимално  20сп] изнад  коте  терена. Кота  пода  
приземња  стамбене  намен  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  регулациону  линију  рачунајући  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  З3°. Кровови  се  граде  без  назитка  или  са  назитком  висине  
до  1 ,бм. У  оквиру  таквог  Волумена  крова  могуће  је  формирање  и  пуне  (повучене) 

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

Обавезно  је  озелењавање  на  најмање  20% поврінине  парцеле /комтјлекса . 

3а  реализадију  комплекса  обавезна  је  израда  урбанистичког  пројекта. 

Урбанистичким  пројектом  утврдиће  се  тачал  положај  објеката, димензионисање , 
обезбеђење  приступа  и  тіаркирање , озелењавање  и  уређење  слободних  простора. 

Наведена  тіравила  уређења  и  грађења  представњају  смсрнице  за  израду  урбанистичког  
пројекта. 

4.3.4. Верски  објекти  и  комллекси  

На  подручју  Адица  налази  се  једав  постојећи  верски  објекат  (православни  Храм  
Преподобне  Параскеве) на  углу  улица  Смедеревске  и  Бањалучке  који  се  налази  у  
оквиру  плациране  уређене  јавне  површине . У  оквиру  планиране  регулације  око  верског  
објекта  могућа  је  доградња  трема  и  звоника. 3а  обекат  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  површина  парделе  се  одређује  по  стандарду  0,3 - 0,5 м2  по  
кориснику . али  не  може  бити  мања  од  2.000 м2. 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. Спорт  и  рекреаuиј2 

У  оквиру  намене  спорт  и  рекреаuија  планирају  се  сгіортски  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 , Сгіортски  центар  ,,Адиц& који  је  гіланирап  у  блоку  број  93, 

на  комплексу  гіоврuјине  око  3,18 ha, обухваћен  је  мрежом  планираних  зонских  

спортских  центара  на  територији  града. Сііортски  центар  је  плалиран  за  потребе  
становника  Адица  и  ширег,  гравитирајућег  подручја. 

планирани  садржај  у  оквиру  зонског  центра  је  следећи : спортска  хала  за  мале  

спортове  (као  осuовни  садржај  свих  зонских  спортских  центара) или  уииверзална  
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  спортске  хале, могућа  је  изградња  спратног  објекта  (П+1), са  спортским  
дворанама  које  не  захтевају  велику  спратну  висину, као  и  локала  у  приземњу  наведеног  
објекта . - 

Од  отворених  спортских  герена  планирају  се  терени  за  мале  спортове  
(евентуално  базен) или  други  отворени  терени  у  зависности  од  интересовања  
ставовника . 

Спортски  центар  би  требало  да  садржи  1 ,5-2 м2  игралиіпта  по  становнику . 

Спратност  спортских  објеката  јс  До  ВГІ+г, а  пратсћих  услужних  објеката  П  до  
ГІ+2. Ипдекс  заузетости  парцеле  објектима  је  до  20%, са  отвореним  спортским  

теренима  До  бО%. Минимално  20% парцеле  мора  се  озелениіи . 

Гјаркирање  возила  обезбеђује  се  на  парцели  корисника  према  важећим  
нормітивима . - - 

За  реализацију  планираног  садржаја  обавезі-іа  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  
і-тростора . 

Спортско-рекреативни  коіиплекси  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 Uедан  уз  Улицу  Подунавску  и  са  приступом  из  

Улице  Аврама  Мразовића, а  други  са  приступом  из  Черевићке ) већ  постоје  реализовани  
спортско -рекреативни  комплекси  и  они  се  овим  планом  задржавају , а  планирани  су  и  

други. Могућа  је  њихова  реорганизација  према  параметрима  и  условима  датим  за  ову  
намену . 

У  оквиру  комплекса  намењених  спорту  и  рекреацији  могу  да  се  планирају  
спортски  објекти  са  пратећим  садржајима  и  отворени  спортски  терени . За  објекте  у  
оквиру  комплекса  максимална  дозвоњена  спратностје  до  П+1+Пк  или  ВП+Г  са  равним  
или  косим  кровом  без  і-іазитка, са  или  без  подрума  или  сутерена, уз  максимални  индекс  

5) 



заузетости  парцеле  до  25%. Отворени  спортски  терени  могу  заузети  махсимално  40% 

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

Спортске  терене  Іlланирати  У  складу  са  одговарајућим  нормативима . 

Паркирање  возила  обезбеђује  се  на  парцели  корисника  према  важећим  
нормативима . 

За  комплекс  у  блоку  број  87 је  у  претходном  планском  периоду  прописана  
обавеза  израде  урбанистичког  пројекта  чија  решења  су  уграђена  у  овај  плал. 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  намењене  за  спорт  и  рекреацију  у  оквиру  блокова  бр.  58 и  59, а  које  
се  иалазе  великим  делом  испод  енергетског  коридора, планираве  су  да  буду  оворени  
спортски  терени. 

3а  реализацију  нових  комплекса  намењених  овим  садр)кајима  или  у  случају  
промене  просторне  организације  постојећих , обавезна  је  израда  УП-а  којим  ће  се  
дефинисати  садржај  комплекса, положај  и  димензије  плапираних  објеката, тјартерно  и  
хортикултурно  уређење  слободних  површина, обезбеђење  приступа  и  по  гребан  ПОСТО  
за  паркирање, као  и  услови  за  прикЈЂучење  на  инфраструктуру . 

У  јужном  делу  блока  број  77 планирана  је  јавна  површина  намењена  за  
рекреацију  на  отвореном  (теретана  на  отвореном , отвореііи  спорг -жн  -герепи  и  слично). 

У  оквнру  овог  комплекса  из  разЈЈоі апгите  примарног  насипа  Ј-іије-  нЈіанирана  
изградња  објеката  намењених  спортским  садржајнма . могућа  је  само  изграцња  мањег  
објекта  угоститеЈЂског  типа, помоћног  обекта  за  смештај  реквизта  или  салетле  и  то  у  
оквиру  уског  појаса  удаЈЂеног  најмање  30 м  од  ножице  насипа . 3а  објекте  у  окниру  овог  
комплекса  максимална  дозвоЈЂена  спратност  је  П  до  І i-+-Гік  са  равним  или  косим  кровом  
без  назитка, без  подрума  или  сутерена, а  објекти  могу  бити  искњучиво  јlлитко  
фундирани , до  дубине  од  1,0 м. Максимални  индекс  заузетости  парцелеје  до  10%. Није  
дозвоњено  ограђивање  овог  комплекса  према  јавним  саобраћајним  површинама . За  овај  
комплекс  није  неопходна  разрада  УП-ом. 

За  све  комплсксе  намењене  спортско-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  
заштитног  зеленила  уз  примарни  одбрамбени  насип  уређује  се  партерно  (захтеви  
заштите  насипа  у  појасу  1 0 м  од  ножице), и  планира  се  са  елементима  рекреације  
(пешачке, бициклистичке . цогинг  - стазе  и  др.). 

4.3.6. Туризам, слорт  и  рекреација  

Туристичко -слортско-рекреативна  зона  се  планира  у  југоисточном  делу  Адица  и  
сагледава  се  као  скуп  функција  које  могу  да  обезбеде  виіпи  ниво  квалитета  живота  
грађана  са  једне  стране. и  естетско  унапређење  простора  и  формирање  специфичног  
идентитета  са  друге . Планирањем  туристичко -сгІортско -рекреативних  површина  
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стварају  се  нове  могућности  за  коришћење  и  уређење  неизграђених  гіовршина  у  оквиру  
Адица, планирају  се  адекватни  облици  спортских  и  рекреативних  ахтивности , простори  
за  нове  садржаје  насеЈЂа, као  и  услови  за  њихову  реализацију . У  оквиру  ове  намене  
могућа  је  изградња  нових  спортско -рекреативних  површина  са  туристичким  и  
угоститењским  садржајима . Туристички  садржаји  треба  да  допуне, подстакну  и  подрже  
спортске  и  рекреативне  садржаје , а  нарочито  се  гЈрепоручују  мањи  смештајни  
капацитети  (папсиони), угоститески  објекти , објекти  везани  за  цикло  и  водни  туризам  
и  слично . 

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  површина  грађевинске  парцеле  за  реализацију  садржаја  ових  намена  
је  2.500 м2, а  минималн  улични  фронт  је  ширине  5,00 м. Максимална  спратност  
објеката  је  П+1+Пк  (максимално  три  етаже), спратност  помоћних  објеката  је  П. 

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

На  парцели /комnлексу  је  могућа  изградња  и  вијпе  објекта  али  тако  да  чине  
просторно  и  архитектонски  усаглніену  целину  до  одговарајућег  индекса  заузетости . 

дозвоњавају  се  атилични  облици  становања  (станован)е  за  домара, собе  за  смсштај  и  
краћи  борав-ак  гостију  пословних  комплекса  и  сл.). 

При  реализацији  оваквих  простора  обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта . 

4.3.7. Предшколска  установа  

Предпгколскс  установе , њихов  број  и  капацитет  на  Адицама, планирани  су  тако  
да-  се  обезбеди  смештај  за  укупан  број  деце  кои  износи  6% од  укупног  броја  
становника  обухваhеног  подручја. - - 

Потребни  капацитети  обезбедиће  се  у  укупно  четири  објехта. једини  постојећи  
објекат  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  спедећим  локацијама: 

у  блоку  број  24 (између  улица  Цетињске, Атинске  и  Палићке) на  површини  око  0,64hа, 

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  Подунавске ) на  површини  око  0,67hа. Локације  су  дефинисане  у  складу  
са  плановима  вишег  реда, према  броју  становника  гравитационог  подручја  и  у  циЈЂу  
равномернијег  размештаја  дечијих  установа  и  лакше  приступачности  корисницима . 

Максимална  спратност  објекта  предшколске  установе  је  П+1. У  изузетним  
случајевима  објекат  се  може  планирати  и  сгіратности  П+1+Пк, али  у  оквиру  поткровне  
етаже  могу  се  реализовати  само  садржаји  администрације  или  помоћне  просторије , док  
деца  морају  бити  смештена  у  оквиру  іiриземња  и  првог  спрата. 
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дозвојЂсна  је  изградња  подрумске, односно  сутеренскс  етаже  за  скЈІадишта , 

помоћне  и  техничке  просторије  уз  обавезне  техничке  мере  обезбеђења  од  влаге  и  
подземних  вода. 

Максимални  индекс  заузстости  је  3О%. 

1[риликом  урођења  и  грађења  (рсконструкције , доградње  или  изградње  вове  
nредшколске  установе) треба  поштовати  следеће  нормативс : површина  објекта  треба  да  
буде  8 м2(јiо  детету, површииа  комплекса  треба  да  буде  25-40 м2/по  детету, неизграђена  
поврпѕина  комплекса  треба  да  буде  10- 1 5 гп2/по  детету, од  чега  вајмање  3 пі  травнатих  
поврПпіна, 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  иrру, слободно  кретање  и  трчање, 

тіростор  у  који  се  поставњају  справе  са  пешчаником  и  сл. Минимум  ЗО% комплекса  
мора  бити  озелењено . 

Прсділколске  установс  се  могу  градити  и  у  оквиру  површина  намењених  за  
разноврсне  јавне  службе, према  датим  параметрима . 

4.3.8. Основиа  вјкола  

Основне  школе  похађају  деца  старосне  групе  од  7 до  14 година, у  обухвату  оД  
1 00 %. Према  демографским  показатењима , удео  деце  основнопіколског  узраста  у  
укупном  броју  становника  не  прелази  8%, па  је  за  очекиваии  број  сгаиовника  на  
подручју  Адица  и  гравитирајућег  подручја  потребно  обезбедити  капаците.те  за  840 
децс. 

Потрсбни  капацитсти  ће  се  обезбедити  на  два  колглекса(парцле. и  о  на  
спедсћим  локацијама : у  блоку  број  22 (измсђу  улица  Ветерничке, Цетињске )  Палићке  и  
Атинске) на  комплексу  површине  1,221iа  и  у  блоку  број  41 (измсђу  улица  Марије  
Бурсаћ, Васка  Попе, Мила  Милуновића  и  Грачаничке ) на  комплексу  површине  око  
1,77ћа. Величина  комплекса  основне  школе  у  блоку  број  22 је  довоњна  за  400-4g0 деце, 
а  комплекса  у  бnоку  број  41 за  око  590-700 деце, и  то  деце  ширег  гравитационог  
подручја  (Адице, простор  уз  Шумску  улицу  и  део  Телепа), а  што  гiрсдставња  скоро  
оптималан  капацитет  школе  (оптималан  капацитет  основне  школе  је  700-800 учевика, 
са  24 учионице  и  30 ученика  у  разреду). 

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

комплекса  по  
ученику  (м2) 

Површина  
учионице  по  
ученику  (м2) 

Радијус  (м) 
Поврніина  објекта  
по  ученику  (м2) 

7,5 25-30 2 650 

Школско  дворимте  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  З0% озелењене  травнате  поврпіине  (піколски  врт, заштитно  зеленило  
и  сл.) и  максимално  20% економски  део  и  саобраћајне  површине. 

Спортски  терени  се  плавирају  за  физичко  васпитаке  ученика  и  углавном  се  
намењују  за  одбојку, кошарку, мали  фудбал, рукомет, атлетику, скок  у  да.ЈЂ  и  
бацалиште  кугле. Уколико  просторне  могућности  то  дозвоњавају , игралиніта  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, 

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

са  приступом  из  Смедеревске  улице, плаиира  се  једна  здравствена  уставова. 

планирана  спратност  објеката  здравствене  усанове  је  П  до  П+2. Максимално  
дозвоњени  индекс  заузетости  је  50%, а  препоручује  се  до  З0%. Приликом  пројектовања  
објеката  здравстве iје  устаиове  потребно  је  применіпи  Правилник  о  општим  правилима  
за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  (,,Службени  гласник  РС  број  22/1 5). 

Минимално  учепјће  зелених  површина  на  парцели  здравствене  устаиове  је  20%, 

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

Табела  број  5: Капацитети  потребних  садркаја  здравствене  установе  
Број  

становника  на  
лекара  олште  

праксе  

Ерој  
становника  на  
стоматолога  

Број  становника  
на  фармапеута  

Површина  
објеката  у  м2  

на  1000 

становника  

Површина  
апотека  у  м2  на  
1000 становника  

1500-1800 2500 600 120 20 

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

Здравствене  установе  и  ОбјСКТИ  здравствене  заштите  могу  се  градити  и  у  оквиру  
поврiuина  намењених  за  разноврснејавне  службе , према  датим  параметрима . 
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4.3.10. Разноврене  јавне  и  комуналне  службе  

На  подручју  Адица  планирају  се  две  локације  за  разноврсне  јавне  службе. Врсте  
објеката  које  се  могу  градити  утврдиће  се  у  складу  са  треиутним  потребама, а  Могу  
бити: објекти  градске  управе  и  седиілта  месних  заједница, домови  културе  са  сродним  
образовним  и  рекреативним  садржајима, ДомоВи  за  омладину, ученике  и  сгуденте , 

домови  и  клубови  за  старе  и  сродне  здравствене  установе, социјалне  и  сродне  
здравствене  установе, ветсринарске  станице  иди  амбулаите , односно  службе  заштите  
животиња  са  сродним  комуналним  службама. 

Минимално  учепіће  зелених  површина  на  комплексимаје  20%. 

Hијаца   
На  подручју  Адица  неопходна  је  изградња  зелене  пијаде  за  гравитационо  

подручје . Локацијаје  планирана  у  оквиру  урбанистичког  блока  број  44. Тачна  величина  
одредиће  се  у  складу  са  потребама, а  минимална  површина  парцеле  за  ову  намену  је  
1.000 м2. За  изградњу  објекта  у  оквиру  rіujaіxe, планираuи  индекс  заузетости  парцеле  је  
до  50%, а  сiiратност  објекта  или  објекга  који  чине  коміілексје  до  11+1+Пк. Објекат  се  
поставња  на  минимално  2,5 м  растојања  граевиітске  линије  приземња  од  рсгулационе  
линије. Минимално  растојање  фасаде  објекта  са  отворима  од  бочних  граница  парцеле  је  
пола  висине, али  не  мање  од  4 м, а  фасадс  објекта  без  отвора  пе  мање  од  2 м. 
Минимално  растојање  објекта  од  задње  границе  парцелс  је  8 nі , односпо  2/3 висинс  
објекта  у  случају  кадаје  објекаг  ВИLНИ  од  12 м. 

•Основни  елсменти  пиаце  су  плато  за  .стааионарне  или  покретае  тезте. локали, 
хапа  за  продају  анималних  производа  и  рибарвица, административви  іЈро ;Тор  у  
функцији  пијаце  (санитарна  инсгтекција . вага...) и  .цруги  пословни  простор  (јавни  или  
комерцијални  у  функцији  развоја  пијачне  делатности  или  потрсба  локалне  заједнице ), 
магацински  простор, простор  за  паркирање  (паркинг  или  гаража), чесма, санитарви  
чвор  и  простор  за  одлагање  смећа. Изградња  пословног  простора  као  компатибилне  
намене  могућа  је  изнад  приземла  на  спратовима . Величина  комерцијалног  простора  
изузимајући  административни  простор  у  функцији  пијаце, у  директној  је  сразмери  са  
могућі-іостима  паркирања  које  преостају  након  задовоЈЂавања  основне  пијачне  
функције . Приступи  - улази  у  објекат, или  делове  објекта  компатибилне  намене  морају  
бити  одвојени  од  улаза  у  пијачни  део  објекта  или  организовани  тако  да  не  ометају  
коришћење  пијачног  простора . 

Социјална  уетанова   
Минимална  повраина  парцеле  за  ову  врсту  садржаја  је  600 пі2. Спратност  је  до  

ГІ-t-2+ГІк , уз  заузегост  парцеле  око  50%. Прспоручују  се  садржаји  потребни  служби  
социјалнс  запітите : домови  за  привремени  смештај  социјално  угрожених  или  
расејених  •пица. оних  са  специјалним  ііотрсбама , сигурна  женска  кућа, склоништс  за  
бсскућнике  и  т.сл. 
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Објекти  градске  управа  и  седишта  месних  заједница  са  сродним  јавним  
службама   

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, спортом  и  рекреацијом  у  цијву  поспешивања  пословног  амбијента  и  
туризма . Пожењно  је  да  у  оквиру  дома  културе  сВоје  место  нађе  и  информативни  
центар, клуб  за  старе, омладински  клубов  са  културно-уметничкпм  секцијама  (ликовне, 
музичке, плесне, видео, фото-кино, интернет...), дечије  игралиште, психолошка, правна  
или  лекарска  саветовалишта , седишта  невладиних  организација  и  т. сл. Ту  су  пожењни  
и  пратећи  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  површина  парцеле  за  ову  врсту  садржаја  је  600 м2. Планирају  се  
слободностојећи  објекіи  сиратности  П  до  П  ј -2+Пк, уз  заузетост  парцеле  до  50%. 

дом  омладннс , студентски  дом  и  сл.  
Мннимална  површина  парцеле  за  ову  врсту  садржаја  је  1.000 м2. Спратност  

објектаје  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  пружају  омладински  клубови  са  пратећим  
угоститеЈЂским  садр?кајима, све  до  смешгајних  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  установе, 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  приземњима  
стамбених  објеката. 

Препоручује  се  да  се  дом  за  старе  лоцира  у  блоку  број  44, уз  површину  која  ће  
се  одредити  за  гіијацу . 
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Ветеринатска  станица  (службе  заштите  животијБа) 

Гlрепоручује  се  да  се  ова  врста  садржаја  организује  у  Оквиру  површине  за  
разноврсне  јавне  службе  у  блоку  број  77. Минималі -ха  тіовршина  парцеле  за  ову  врсту  
садржајајс  600 гті 2. Спратност  објеістаје  до  П+2+јјк  уз  заузетост  napuene до  50%. 

Поред  пружања  здравствене  заштите  којој  би  служио  објекат, на  озелењеном  
слободвом  простору  могуће  је  уређсње  простора  за  обуку, боравак  (мањи  стационар  и  
одгајивачннца) и  приказивање  кућних  њубимаца, тако  да  бн  се  у  виду  малог  зоолошког  
врта  метпазіа  ова  делатјІосТ  са  забавом, првснствено  деце. 

4.4. Правила  за  оііремање  простора  инфраструјпуром  

4.4.1. Услови  за  рсализацију  саобраћајних  површина  

Правила  за  vіеђење  и  грађење  саобраhајница   
3а  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраhајних  површина  

обавсзнаје  примена: 

- Закона  о  безбедности  саобраi аја  на  нутевима  (,,Службени  гласни  РС,,, 

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

41/ја,41!І g.- др. закон  и  87/18); 

Закона  о  гіутевима  ( Службени  птасвик  РС , бр  41/1 8 и  95/1 8 др. захон); 

- Тјравилника  о  усло .вима  које  са  аспекта  бсзбсдности  саобраћіја  мораЈу  да  
испуњавају  путни  објскти  и  други  ЈіемсНтн  авног  пута  ,,СЈ1ужбеии  гланик  
РС,,, број  0/ і  ); 
- Гlравилннка  о  техничким  ставдардима  планирања, ) роектовања  И  
нзградње  објеката, коима  се  осигурава  нссмстано  кретање  и  приступ  осоbама  са  
иввалидитетом  дсци  и  сгарим  особама  ,,Службени  гласник  РС , број  22!] 5); 

- Закона  о  зајптити  од  пожара  ( Службени  гласни  РС , бр.  111,09, 20/15, 

87/18 и  87/18 - др. закон). 

Правила  за  уређење  и  грађен,с  друмске  саобраћајне  мрежс  
Приликом  изградње  саобраћајних  површина  мора  се  поштовати  Правилник  о  

техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несмсгано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама , где  се  ближе  прописују  технички  стаидарди  приступачности , разрађују  
урt аннстичко -технички  услови  за  планирање  простора  јавних, саобраћајних  и  
пешачких  повріпина, прилаза  до  објеката  и  пројектовање  објеката  (стамбених , објеката  
зајавно  коришћење  и  др ). као  и  носебних  уређаја  у  њима  Поред  претходно  наведеног  
правилника  треба  узстіі  у  обзир  u ЅRPЅ  U.А9. 20-206 који  се  односе  на  просторне  
потребе  ннвалида  у  зградама  и  OKonuІІu. 

Минимална  ширина  тротоара  за  један  смер  крстања  пешака  је  1 пп . а  за  
двосмерно  1,6 м. 
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По  правилу, Врши  се  одвајање  пешачког  од  колског  саобраћаја . Раздвајање  се  
Врши  применом  зајптитног  зеленог  појаса  где  год  је  то  могуће . Уколико  то  није  могуће, 
а  услоВи  одвијања  саобраћаја  захтевају  заіптиту  пејпака, морају  се  предвидети  зајлтитне  
ограде. 

Препорука  је  да  се  тротоари  и  паркинзи  изводе  од  монтажних  бетонских  
елемената  или  плоча  који  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  
обележавајbа  различитих  намена  саобраћајних  поврпІина. Поред  обликовног  и  
визуелног  ефекта, то  има  практичну  сврхукод  изградње  и  реконструкције  комуналних  
водова  (инсталациј  а). 

На  сабирним  и  приступним  улицама  могуће  је  применити  конструктивна  
реuјења  за  смиривање  саобраћаја  у  складу  са  ЅRPЅ  U.c1. 280-285, а  у  складу  са  
одредбамачл . 161-163. Захонао  безбедности  саобраћајанапутевима . 

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 м. На  саобраћајницама  где  саобраћају  возила  јавног  
превоза  радијуси  кривина  треба  да  су  минимум  8 м. Коловозе  зазршно  обрађивати  
асфалтним  застором . 

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

,,префабрикованим  танкостеним  пластичним  или  сличним  елементима  (типа  бехатон  - 
растер  са  травом) који  обезбеђују  услове  стабилности  подлоге, довоЈЂне  за  навожење  
возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  ниског  растиња  и  смањење  отицања  
воде. 

Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.54.234 којим  су  дсфинисане. 
мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  за  различіпе  врсте  паркирања. На  
местима  где  се  планира  паркирање  са  препустом  (наткрињем) према  тротоару, ахо  није  
предвиђен  зелени  појас, изградпти  граничнике . У  оквиру  паркиралиціта , где  је  то  
планирано , резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  іia четири  паркинг  места  
планира  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  uзградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  u ЅRPЅ  U.А9.204 који  се  односи  на  просторне  потребе  особа  са  инвалидитетом . 

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

ппанирању  и  изградњи  и  планском  документацијом  ширих  подручја . 
Прикњучке  на  државни  пут  планирати  у  складу  са  Правилником  о  условима  које  

са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  испуњавају  путни  објекти  и  други  
елементи  јавног  пута. 

59 



Планска  реіпења  морају  бити  усклађена  и  са  ва?ксћом  планском  и  пројектном  
докумевтациЈом , планском  и  гіројектном  документацијом  чи]а  је  израда  у  току, на  
предметном  подручју , као  и  за  KOjyje J11 ІІутеви  Србије  издало  услове  и  саі.ласности . 

планом  предвидети  и  обезбедити  заштитнн  гтојас  и  појас  контролисане  градње, у  
складу  са  чтт  28 - 30. Закона  о  путевима  тако  да  прги  садржај  објеката  високоградње  
морају  бити  удаени  миаимаЈјно  20,00 rrі  од  ивице  земјт)ишног  појаса  државног  пута  Т  
реда, уз  обезбеђење  приоритета  безбедвог  одвијања  саобраћаја  на  предметном  
државпом  путном  правцу. ПЈирина  зпптИтног  појаса  примењујс  се  и  у  насењима, осим  
ако  је  хругачије  одређено  просторним , односно  урбанистнчким  нланом . 

У  .запјтитном  појасу  и  појасу  коНтролисане  изградње  забрањено  је  отварање  
рудника, камејтолома  и  депонија  отпада  и  смећа. 

Планском  документацијом  мора  бити  адекватно  решено  прихватање  и  
одводњавање  повртвинских  вода, уз  усклађивање  са  системом  одводњавања  предметног  
државног  пуга. 

Плалским  документом  разрешити  проблематику  постојећег  и  перспективног  
neіnaLn(oі-, ста.ционарнот -. бицн.клистичког  и  јавног  градског  саобраћаја, као  п  заіптита  
постоећнх  и  евенгуално  нових  Т-інсталацна . 

Просторнтм , односно  урбалистичким  јІЈ!аном, на  осно  чіна  84. Зкоиа  о  
іwтевима, одређују  се  деонице. јавног . пута, одиосно  објекта  са  дсдатним  еллме-нтима  
(іnupu коловоз , троi-оари, раскрснн.це, проСтОги  за  паркиаі bе,. јава  расDета, 

бицилистичке  и  пешачке  стазе  и  сл.), објекти  и  ОП -Мd коЈа  одговара  пгребама  
васења . 

Гјриликом  изгрдње  н-ачрел  наведених  одатиих  ел  нат  не  смс  с  аруш iіги  
кон -гиі. итетхрасе  прегпог  . Ж LВіхОј  

LHupuna саобраћаі:них  грака  мора  бит  дсфинисанз  у  складу  са  важећим  
іТрописиіа  и  законимаиз  ов  област . - 

Зашти-гну  ограду  плаиирати  око  паркиралишта  са  пепЈачким  пролазом  гірема  
археслошком  налазишту. без  могућиости  пролаза  моторних  возила . 

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

- са  адекватном , стандардима  утврђеном  грађевинском  конструкцијом , која  
задОвоњава  одредбе  Правидника  о  условима  које  са  аспекта  бсзбедности  
саобраћаја  морају  да  исгіуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пуга; 

са  размсггреним  и  пројектно  разрешеним  свим  аспектима  коришћења  и  
uесметаиог  присгупа  бициклистичкој  и  пешачкој  стази  од  стране  инвалидних  - 
хснднкепираник  особа  
- са  обезбеђеним  прнсгvпима  бициклис -гичке  и  пешачке  стазе  до  
постоіс hихили  пројсктом  утврђе.них  биіјиклисіичкпх  и  пејпачких  прелаза  на  
предметном  пуі-у; 

- са  саоораћајном  аЈ-јализом  постојећег  и  псрспск -гивног  бнциклис:іичког  и  
јјеілачког  саобраhаја  и  саобраћаја  возила  н -а  предметном  луту. у  Ц1-јЈі V 

утврl)ивања  лостојећвх  и  перспектинних  пешачких  іІрелаза  на  којима  јс  
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потребно  обезбедити  позивне  пејјіачке  семафоре, или  упозоравајућу  светлосну  
сигнализацију . 
приликом  евентуално  планираних  кружних  ракрсница  на  траси  државног  пута, 

потребно  је  испунити  следеће  услове: 

ширине  саобраћајних  трака  срачунати  према  криви  трагова, 

- полугтречници  закривЈњења  саобраћајних  прикњучака  морају  бити  
утврђени  сходно  меродавном  возилу; за  возила  која  захтевају  елменте  веће  од  
меродавних  (нпр. теретно  возило  са  приколицом) мора  се  извршити  додатно  
гтроширење  кружног  коловоза  на  рачун  кружног  подеоника  како  би  се  
обезбедила  проходност  таквих  возила, коловоз  мора. бити  димензионисан  за  
осовинско  оптерећење  од  11,5t, .

.
. .. . 

са  прописаном  дужином  прегледности  имајућл  у  виду  просторне  и  
урбанистичке  карактеристике  окружења  локације  у  складу  са  члалом  33. Закона  
о  путевима  (,,Службени  гласник  Рс,,, бр. 41/18 и  95/18 - др. закон), уз  пуно  
уважавање  нросторних  и  урбанистичких  карактеристика  ширег  окружења  те  
локације , и  у  свему  у  складу  са  тачком  4. Кружне  раскрснице  у  Правилнику  о  
условiіма  које  са  аспекта  безбедности  саобраhаја  морају  да  испуњавају  путни  
објекти  и  други  лементи  јавног  пута  и  важећим  стандардима , обезбедити  
іотре6ан  ниво  функције  и  безбедности , који. обухвата  услове  обликовања  
прикњучка  уједначени  пројектни  третман  саобраћаних  струја  и  релативну  
хомогеност  брзина  у  подрУчју  кружне  раскрснице ; раскрсница  са  кружним  
.Током  треба  да  тежи  центрачн0ј  симетрији  кружне  раскрснице , укњучујући  и  
зоне  из.лвулива  како  би  се  обезбедили  равнопраінп  услови  за  свстокове , 

обавезно  урадити  проверу  нивоа  услуге  и  іропусне  мопи  кружне  раскрснице , 

број  уливтх  трака  дефинисати  на  основу  провере  проnусне  моћи, док  ће  
величина  пречника  уписане  кружнице  зависитИ  од  највеће  вредности  брзине  
раскрснице , уколико  се  на  било  ком  прикњучном  правцу  јавња  двотрачни  улив, 

кружни  коловоз  се  димензионише  као  двотрачни , угао  пресецања  мора  бити  
приближан  правом  углу, дефинисати  елементе  ситуадионог  плана  кружие  
раскрснице , где  ће  бити  обухваћено  поред  nречника  уписане  кружнице , гпирине  
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  пепЈачки  и  
евентуално  бициклистичке  стазе  и  прелазе  у  зони  кружне  раскрснице , потребно  
је  дефинисати  димензије  простора  код  саобраhајне  гіовршине  за  накупњање  и  
крегање  пешака, решити  прихватање  и  одводњавање  површинских  вода  будуће  
кружне  раскрснице , приликом  извођења  радова  на  изградњи  кружне  раскрснице , 
водити  рачуна  о  заштити  постојећих  инсталација  поред  и  ислод  наведених  
државних  путева. дефинисати  хоризонталну  и  вертикалну  сигнализатlијУ  на  
предметном  путу  и  прикњучним  саобраћаница  у  широ  зопи  прикњучења , 
лефинисати  стреласте  путоказе  na сва  острва  на  излазу  из  раскрсницс . 
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Аутобуска  сгајалиптга  планирати  саобраћајно  безбсдно  у  складу  са  саобраћаво  
бсзбедносиим  карактсристикама  и  ПРОСТОРнИм  потребама, у  складу  са  Законом  о  
иутсвима. 

У  заіптитлом  појасујавног  пута -на  основу  Закона  о  путевима, можс  да  се .гради, 

односно  nccTaBJha. водовод, канализација . ТОнЛОВОД, желсзнwзка  пруга  и  други  сличав  
објекат. као  и  телекомуиикацпони  и  електро  ВодоВи. инсталације , поспојења  и  сл, по  
nретхс.дно  прибавњеној  сагласносгн  управЈЂача  јавног  пуга  која  садржи  саобраћајно -

тсхничке  услове. 

Условп  за  поставл,ање  инсталаци  ја  
Инсталаіјис  се  могу  планирати  на  катастарским  парцелама  које  се  воде  као  јавно  

добро  путеви  својина  Републике  Србије, и  на  којима  се  јп  Путеви  Србијс , Београд  

води  као  корисник, или  је  ЈП  ,,Путеви  Србије , Београд  правни  следник  корисника . 

• OІіnnu услови  за  посгавлање  инпааација  
УтВрђују  се  следећи  услови : 

• предвидети  прошнрење  - држаног  пута  напоојектовану  ширнну  и  
изградњу  додатних  саобраћајних  трака  у  погезу  сентуалне  - 

реконструкције  
гјосг  ојећих  и  пградње  додатних  раскрсвица , . 

- траса  предметиих  инсталација  мора  се  проекгно  усагласити  са  
постојеђим  инсталацама  ГЈорсд  И  истјод  предііеппх  : угзL.. 

Услови  заукргптање  инсталација  са  г   олмстн.им  Уіугем  
Угврђују  се  следе .н  услови ; 

- угсрштање  са  нутем  предвиди  .искњучиво  меаічким булхигањем  
испод  трула  п. ута, управно  на  п. ут, у  прописаној  аLптнТно ві-г , 

- заштитна  цв  мора  бити  пројектована  на  целој  дужини  између  крајних  
тачака  попречног  профила  пута  (изузетно  спо.њња  ивица  реконструисаног  
коловоза), увећана  за  по  3,00 м  са  сваке  стране, 

- минимална  дубина  предјетних  инсталација  и  заштитних  цевu од  најниже  
коте  коловоза  до  горње  коте  заштитне  цеви  износи  1 ,50 м, 

минимална  дубина  предметних  инсталација  и  заштитних  цеви  испод  
іі yruor канала  за  одводњавање  (постојећег  или  планираног) од  коте  дuа  каиала  
до  горње  котс  зіПјтит]ге  цеви  иЗНОСп  1 ,20 м. 

Приликом  пОсТавњања  надземних  инсталација  водити  рачуна  о  томе  да  се  
стубоњи  посТа t га  растојању  које  ие  може  бити  ман,е  од  висине  стуба. мерено  од  
спо.ГЊнС  ивицсзсмјњишпот  појаса  пу-га  као  и  да  се  обсзбеди  сиЈурносна  висина  од  7,00 

м  од  најипіс  коте  коловоза  о  ланчанЈше. rі pu најнеповоњнијим  
температурним  словпма . 

Услови  за  паралелно  војbе  инсталанјјр  а   прелеТі-іиМ  ггутем  

62 



Утврђују  се  следећи  услови: 

- предметне  инсталације  морају  бити  поставЈbене  минимапно  3,00 м  од  
крајње  тачке  попречног  профила  пута  (ножицс  насипа  трупа  пута  или  спојвње  
пвице  путног  канала  за  одводњавање ) изузетно  ивице  реконструисаног  коловоза  
• уколико  се  тиме  не  ремети  режим  одводњавања  коловоза, 

на  местима  где  није  могуће  Задоволити  услове  из  претходног  става  мора  
се  испројектовати  и  извести  адекватна  зтнтита  трупа  прсдметног  пута, 

- на  местима  где  није  могуће  задовојЂити  услове  из  претходног  става, мора  
се  нспројектовати  и  извести  адекватна  заштита  инсталација  и  трупа  предметног  
ііута, 

-
у  колико  је  изграђен  тротоар  поред  државно . пута  инсталације  поставити  

уз  крајњу  .споњну  ивицу  тротоара,.не  угрожавајући  труц  пута, 

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

Тротоаре  и  паркинге  израђивати  од  монтажних  бетонских . елемената  или  плоча  
оји  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  фупкцији  вођења, радвајања  и  обележавања  

разЈіичНтих  намена  саобраћајиих  поврілиіа . Гlоред  обикоізног  н  визуелног  ефекта, то  
- иа  практичиу  сврху  код  изградњс  и  реконсірукіјијкомуналих  јодова  (ијсталација). 

• ј{оловоз  и  бициклистичкс  стазе  се  завршио  обрађују  асфагтним  застором. 
-. Паркинзи  могу  бити  уреени  и  гзв. ,,перфорираним  плочама , 

..,префабриковаиим  танкостеним  нластичним , или  слчвим  слемепгима  кои  
обезбеђују  условс  стабилностсі  подлоге, дозоњнс  -за  навожење  возила  и  ис-говремено  
омогућавају  одржавање  внског  састиња. 

Іјзградњу  паркинга  изврпіити  у -сісладу  ca ЅRPЅ  U.Ѕ4.234 којим  су  дсфинисане  
мере  и  начин  обележавања  места  за  паркираі-ве  за  различите  врсте  паркирања . У  оквиру  
паркиралијпта , где  је  то  планирано, резервисати  проетор  а  дрвореде  по  модслу  да  се  на  
четири  паркинг  места  планира  по  једно  дрво. Тахође  јс  потребно  изврілити  резервацију  
паркинга  у  складу  са  ЅRPЅ  UА9.204 који  је  у  складу  са  Стратегијом  приступачности  
Града  Новог  Сада  20122018. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада 1  број  21/12). 

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

могућа  је  изградња  уличних  паркинга  и  бициклистичких  стаза, уз  обавезно  задржавање  
и  заштиту  постојећег  квалитетног  дрвећа. 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  и  дуж  тротоара  изврпіити  типско  партерно  
уређење  тротоара  у  складу  са  ЅRPЅ  U.А9.202 поштујући  усове  приступачности . 

Најмања  планирана  ширина  коловозаје  5 м  (на  државним  путевима  7,1 м). Уже  
могу  бити  унутарблоковске  саобраћајнице , минималне  ширине  3 м. Радuјуси  крuвина  
на  укрштању  саобраћајница  су  минималіјо  б  м, осим  унутарблоковских  саобраћајница  
где  мог-у  износити  и  3 м. На  саобраТ-іајницама  где  саобраћају  возила  јавног  градског  
превоза  путника  планирају  се  радијуси  кривнна  12 n-і. Тротоари  су  минималне  ширине  
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1,6 м. док  двосмерне  бициклистичке  стазе  морају  бити  іпирине  2 тп, а  једносмерне  
минимум  1 гп. 

Услови  за  јјикучење  па  саобраћајну  ирежу   
Приликом  планирања  саобраћајиог  прикњучка  на  државни  пут, потребно  је  

водітирачунао .следећем  
ПИКЈЂЧК  планирати  као  двосмерни  са  трахама  за  успорењс /убрзање, за  

-рачунску  брзину  од  80 krn/h са  потребном  дужиНоМ  и  тпирином  саобраћајница ; 

- обезбсдити  зоне  потрсбне  прегледности ; 

коловоз  пристунног  пута  мора  бити  минималне  ширине  6,00 м; 

узети  у  обзир  пгдс  у  2017. години ; 

- са  полупречницима  Јјепеза  у  зони  прикњучења  који  морају  бити  утврђен  
на  основу  криве  трагова  меродавног  возила; 

- са  евентуалном  додатним  саобраћајним  тракама  за  лсва  скретања  са  
предметнот  државног  нута, у  колико  се  укаже  потреба  за  истом  (број  возила) - 

уколико  је  број  возила  који  скрсћу  лево  са  државног  nута  на  споредни  вравац  
већи  или  исти  од  1 0% од  укупног  броја  возила  на  г.tуту, мора  се  предвидети  - 

додатна  саобраћајна  трака  за  лева  скретања  на  ржавно . путу;
. 

- укрпітај  мора  бити  извсден  под  праапим  углом  (управно  на  пуг); 

рачунску  брзину  на  путу; 

- просторне  карас  ристике  терена ; 
- обезбедити  ппиориет  саобраћаа  н  државном  іутиом  праві;у; 
-

• адеквагно  рспс-ње  пр -Јхватања  и  одводњавања  поВршиНских  вода  уЗ  
ускЈІађивање  са  системом  одводњавања  прсдіісгиог  джавнот  пута; 
-

• са  дањином  прегледности  од  миниІv алнО  2О,00 м (у  односу  на  СТОП  
линију  на  саобраћајном  прикњучку  на  прсдметни  пут); 

- са  коловозном  конструкцијом  за  те?как  саобраћај  (осовинско  огітерећење  
од  најмаН  1 1,50 t no осовини); 

коловоз  приклучнс  саобраћајнице  мора  бити  пројектоваи  у  складу  са  
Законом  о  гЈутевима . 

Елементи  тіута  и  раскрснице  (полупречник  кривине, радијуси  окретања  и  др.) 
морају  бити  у  складу  са  Законом  о  јавним  путевима  и  Правилником  о  условима  које  са  
аспекта  безбедносги  саобраћаја  морају  да  испуњавају  путни  објекти  и  друти  елементи  
јанног  пута . 

Прик.њучење  корисника  на  примарну  путјју  мрежу  планира  се  само  са  једним  
прикзњучком , а  уколико  корисник  има  више  засебних  улаза  (целина), мо?ке  имати  
независнс  прикњучке . У  случају  да  се  објекат  може  прикњучити  и  на  секундарну  
мрежу. прикњучак  се  по  nравилу  увек  даје  на  секундарну  мрежу. 

Свака  новоформнрана  граевинска  ііарела  мора  имати  приступ  на  јавну  
саобраћајпу  гіовршину . Уколикоје  Тај  приступ  колски  и  намењен  само  за  путничке  
аутомобиле . он  не  може  бити  ужи  од  3.5 м. низи  nі upu од  6 м; за  rі pucryn ватрогасним  
возилом  минимална  висина  пасажа  је  4,5 nі  Уколико  није  другачије  дато  за  поједине  
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намене, по  правилу  једна  грађевинска  ггарцела  можс  имати  максимално  2 колска  
приступа  према  истој  саобраhајној  површини  (улицн) и  То  на  међусобном  расгојању  оД  
најмање  5 м. У  случају  да  грађевинска  парцела  има  приступ  на  две  различите  
саобраhајне  повріпин  (улице), колски  приступ  се  по  правилу  даје  на  ону  саобраћајну  
површину  (упицу) Kqjaje мањег  ранга. 

Ширина  приватног  пролза  за  парцеле  које  немају  директан  приступ  јавној  
саобраћајној  поізршини  не  може  бити  мања  од  250 nі. Објекти  у  привредним  зонама  
морају  обезбсдити  противпожарнп  пут  око  објеката, који  не  може  битu ужи  од  3,5 м  за  
једносмерну  комунпкацију , односно  6 nі  за  двосмерно  кретање  возила. 

Услови  за  паркирање  и  гаражираіБе  возила   
Реализацију  планираних  стамбених  и  пословних  објеката  мора  да  прати  

изградња  саобраћајних  површина  и  комуналве  инфраструктуре , а  нарочито  паркинг  
простора  према  намени  објекта. 

За  паркирање  возила  за  сопствене  потребе , власници  породuчних  стамбених  
објеката  свих  врста  по  праuилу  обезбеђују  простор  на  сопственој  грађевинској  парцели, 

извап  јавне  саобраћајне. поврІлиІ lе, и  то  једно  парквнг  или  гаражно  место  наједаЕ  стан. 

За  паркирање  возила , власници  осталих  обј ..та  обезбеђују  простср  на  
- сопственој  г .ађевинској  парцели. изваі  јавке  саобраћајне  гіоврц]ине. 

- - Потребак  -бројпаркинг  иЈП4 гаражггих  месТа ( дањј  тксту. ІPv2), одређује  се  
према  следесм  нормативу  за  врсте  .zzслатностп  y nocnoBІІoM npoc-t-cpv: 

- банк , здравствена, пословпа  образоіжа  или  амивисто ;гивна  установа  једно  
• ПМ  ва  70 гn корпсног  простора; 

погЈіта  - једнс  .(јК-1 на  50 ш2  корисБОг  прОстОра  
тр.говинанамало  .-једн 41М  ва  100 м2  корнсног  п-ростора ; 

угоститески  објекат  - едно  ГіМ  на  користап  простор  за  осам  столица; - 

хотелијерска  установа  - једно  ПМ  на  користан  простор  за  0 кревета; 

- іјозорнште  или  биоскоп  - једно  ІјМ  на  користан  простор  за  30 гпедалаца ; 

- снортсіа  хала  и  спортско  рекреативни  комплекси  - једно  ПМ  на  користан  
простор  за  40 гледапаца  или  најмање  једно  ПМ  на  100 гn2  корисног  простора; 

производни , магацински  и  индустријски  објекат  - једно  ПМ  на  200 м2  корисног  
простора. 

Паркирање  Бозиnа  И  гараке, за  потребе  стамбсних  зграда, дефинисани  су  
ііравилником  о  условима  и  нормагивима  за  гІројектовање  стамбених  зграда  и  станова  
(,Службени  гласник  Рс,, бр.  58/12, 74/15 и  Ѕ2/15). Гараже  објеката  планирају  се  
подземно  у  габариту , изван  габарита  објекта  или  надземно , на  грађевинској  парцели . 

llовршнве  гаража  објекага  којс  се  планирају  надземво  на  грађевинској  парцели  
урачунавају  се  при  утврђивању  индскса  изграђености . односно  индекса  заузетости  
г-рађсвинск  ііapuenc, a подземне  гараже  се  не  урачунавају  у  ове  индсксе . 

Гаражс  морају  исііунити  услове  дефпнисане  у  і lравилнику  о  техничким  
захтевима  за  заштиту  гаража  за  нутннчке  аугомобилс  од  пожара  и  експлозије  
( Службени  ст  СЦГј. бројі /05). 
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Приликом  дефинисања  висине  етаке, обавезно  узетн  у  обзир  потребу  
инсталација  за  проветравања  и  осветњење  простора, у  зависносги  оД  изабраног  система  
гара)ке. 

према  правилнику , велике  гараже  (гаража  већа  од  1 500 м2) морају  имати  прилаз  
за  ватрогасна  возила  ширине  3,50 м  за  једносмерну  улицу, одиосно  5,50 метара  за  
двосмерну  улицу, при  чему  мора  бити  омогућено  кретање  ватрогасних  возила  само  
унапред . Минимална  висина  гјасажа  је  4,5 гп. Запітита  од  пожара  подразумева  
поштовање  стандарда  и  прописа  датих  овим  правилником . 

Основuи  услови  за  кретање  возила  су: 

улазе  и  излазе  у  гаражу  прилагодити  оптималној  организацији  гараже; 

niupuua улаза  и  излазаје  мин. 2,5 м  заједан  ток  кретања  возила; 
близу  улаза, односно  излаза  резервисати  простор  за  паркирање  возила  

инвалида  у  складу  са  ЅRPЅ  U.А9.204; 
- вожња  у  гаражи  треба  да  буде  једноставна  и  безбедна, а  препорука  је  да  
се  омогући  једносмерно  кретање  у  оквиру  гара)ке; 

препорука  је  да  се  у  процесу  паркирања, док  се  возила  крећу  по  паркинг  
гараки  уједно  омогућује  и  тражење  слободног  паркинг  места. Паркирање  треба  
да  буде  што  једноставније ; 

- могућеје  предвидети  и  рампе  на  којима  се  врши  iiаркирање; 

- за  рампе  на  којима  се  врши  паркирање , максимални  нагиб  је  5%, а  ахо  је  
обична  рампа  снда  је  1 5%. Морају  се  задовоњити  всртикални  услови  
проходиости  возмла; 
- димеизија  једног  паркинг  места  за  управно  паркl4рање  је  минимално  
4, х2,3 п , а  у  осталим  случајевима  у  складу  ca ЅRPЅ  U.54.234; 

обезбеднти  сигурност  возила  од  крађе, механичких  оштеhења  ијiи  ватре; 

- предвидети  коііцепцију  информативног  система  кој  је  неопходна  ради  
регулисања  кретања  и  ради  боњег  сналажења  корисника  у  њој . 
Основни  услови  за  кретање  пејпака  су: 
- уколико  је  могуће, путање  кретања  пешака  и  возила  не  би  требало  да  се  
укрпЈтају  на  улазу  и  излазу ; 

- по  гаражи  није  потребно  обезбедити  посебну  путању  за  кретање  пешака; 

- при  распореду  стеnеништа  треба  водити  рачуна  о  правцима  кретања  
већине  пешака; 

степеништа  код  отворених  паркинг  гаража  не  смеју  бити  дање  од  другог  
степеништа  вигјје  од  50 м, а  код  затворепих , випіе  од  30 м; 

ширина  степеништа  мора  бити  најмање  0,8 м  и  за  њихову  изградњу  у  
обзир  долазе  само  незапајhиви  материјали ; 

ако  се  у  паркннг  гаражи  пешачка  комуникација  решава  само  стегіеништем  
онда  минимална  ширипа  износи  1,2 м; 
- уколико  се  за  кретање  пешака  користи  рампа. стазе  не  смеју  бити  уже  од  
0,6 м  и  морају  бити  издвоенс  и  обезбеђене  гелендерима . 

Остали  услови  су: 
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-
у  обзир  узети  важеће  услове  противпожарне  заштите  који  се  односе  на  

ову  врсту  објеката ; 

- гіроветравање  мора  бити  такво  да  се  обезбеди  одвод  12 мЗ  ваздуха  на  час  
на  сваки - 1 ш2  корисне  поврілине . Усисне  отвори  система  за  вентилацију  треба  
разместити  близу  пода ;. 

- }lосећи  делови  паркинг -гараже  морају  бити  од  материјала  постојаног  на  
- ватри. . - - . 

На  .површинw и  фасадама  гаража  плавира  се  одговарајућепартер -іо  уређење  и  
озелењавањс .-У  с-лучају  да  се  последња  етажа  планира  као  откривени  паркинг  простор, 

могућеје  њсно  наткривте  надстрешницом  са  фо-гонапонским  палеліа. 

У  јавним  гаражама  предвидети  пувионице  за  хибридна  и  електрична  возила. 

Јавнс  гараже  и  гараже  за  јавно  коришћење  којс  имају  200 и  више  паркинг  места  морају  
обезбсдн -ги  минимум  2% капацитета  за  пуниопице  хибридних  и  електричних  возила. 

до  изградње  објеката  гаража, планиране  површиве  се  могу  користити  као  
дефинисала  и  уређена  паркиралиідта . 

Станица  за  снабдевање  горивом   
слов  за  реализацију  станице- за  снабдевање  іоривом  је  израда  урбаиистичког  

проіек1. Максималііа - сгіратност -објеката  је  Гј. -Планирана  стани-ца  заснабдеван,с  
горівом  може  сс  реализоваи  ---са  .ужим  садржајима , у  складу  са  просторним  
могућносгима  и  угврђеним  параметрима . Под  ужим  садржајсм  сталнце  за  снабдевањс  
гсривом  nодDааумевајУ  се  сУіедећи  садржаји : 

.мсста  за  истакање . за  све  врсте  горива, 

маІо. ІІулагиііа  поврЈзн , 

- - цистерне, --------- - -. --- - 

-- систем  цевовода, . . -_ - 

- отвори  за  пуњсње  и  преглед  цистер-ни, 

- продајни  и  пословни  простор  у  функцији  станице  за  снабдевање  горивом  и  
надстрешница , 

- паркинг. 

Стај-јица  за  снабдевањс  горивом  треба  да  испуни  све  законима  прсдвиђене  
услове  за  ову  врсту  објеката . 

4.4.2. Hравила  за  реализацију  водне  инфраструктуре  

Услови  за  изградњу  водоводне  иреже   
Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  површине , између  две  

регулационе  линије  у  уличном  фронту, по  могућіости  у  зеленом  појасу  једнострано  
или  обострано  уколикоје  улични  фронт  шири  од  20.0 м. - 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталапије  се  поставЈвају  тако  да  
водоводна  мрежа  задовоЈЂи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инстала iiиЈе  и  
објекте  инфрасгруктуре . 
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Минимално  хоризонтално  растојање  нодоводне  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. 

3адате  вредности  су  растојања  од  споњне  ивице  новог  цевовода  до  споњне  ивице  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  није  могуће  испоштовати  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  1,21,5 гл  мерено  од  котс  терена 5  а  на  

месту  планираног  прикњучка  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  

дубину  постојећег  цевовода . 

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  вћој  од  

ширине  пута  за  мин. 1 .О  м, са  сваке  стране. 

На  траси  ново  дистрибутиВног  водовода  предвидети  одговарајући  број  
хидраната  у  свему  према  важећим  прописима . Предност  дати  уградњи  надземних  
хидраната. 

Водоводни  прикњучци   
Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врвіи  се  прикњучком  објекта  на  јавни  

водовод.
- 

Прикњучак  на  јапни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом , а  
заврпіава  се  у  склоништу  за  водомер, закЈњучно  са  мериим  уређајем . 

Пречник  водоводног  прикњучка  са  величином  и  тиiiом  водомера  одређује  ЈкП  
,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад5  на  онову - преодно  урађеног  хидрауличког  
прорачуна  унутраглњих  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, /11-исправка , ЗЅ/1 1, 13/14 и  59/16) и  Правилником  о  техничким  условима  за  
прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализаLіије  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Прикњучење  објеката  врпзи  се  минималним  пречником  DN 25 мм. 

Сваіа  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  
првкЈњучак . 

Индивидуални  водомери , за  мерење  потрошње  воде  за  породичне  стамбене  и  
пословне  објекте, поставњају  се  v засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта  у  парцели  корисиика  0,5 м  од  регулационе  линије . 

3а  вишепородичн t- стамбене  објекте  водомери  за  мерење  потропіње  воде  се  
поставњају  у  шахтовима  јіонираним  ван  објекта  у  парцели  корисника  0,5 м  од  
регулационе  линије  и  у  просторијама  за  водомере  лоцираним  унутар  самог  објекта  која  

68 



мора  бити  лоцираЈ-іа  у3 регулациону  линију  према  уличној  водоводној  мрежи  са  које  се  
даје  прикЈЂучак . 

- Код  изградње  пословних  објеката  површине  преко  150 пі2  код  којих  је  потребна  
изградња  само  унутрашње  хидрантске  мреже  (према  важећем  правилнику  и  услоима  
противпожарне  полиције) израђује  се  прикњучак  пречника  DN 63 мм, са  монтажом  
водомера  DN 50 мм. - -- - 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  споњаілња  хидрантска  
мрежа  врши  се  јірикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 110 mm, са  монтажом  
водомера DN lООмм. - 

Уколико  се  планира  обједињена  водоводна  мрежа  хидрантске  и  санитарне  воде  
потребно  је  на  прикњучку  уградити  комбинован  водомер. 

Извођење  прикњучка  водовода, као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
ЈКп  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

УСЛОЕИ  за  изгіадњу  канализационе  мреже - 

Трасу  мреже  канализадије  опіпте  и  фекалне  канализације  полагати  у  зони  јавне  
површине  између  двс  регулационе  линије  у  уличном  фронту  једностраuо  или-обостраво . 

уколико  је  уличuи  фронт  шири  од  20,0 м. 
-. 

-- Минимални  пречник  отпадне  канализације  је  О  250 пм, а  оіште  канализадије  О  
300 мгtі. 

Трасе  отпад-не  и  опште  канализације  се  поставњају  тахо  да  задовоњи  прописапа  
одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 

- Минимално  - хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  - објеката  
инфрастртуреје ..l,0 м, а  вертикално  0,5 п . 

-Није  дозвоњено  полагање  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 nі, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
плаиираног  прикњучка  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  - 

nрописаиом  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  ЈКП  ,.Водовод  и  канализација  

Нови  Сад, а  у  складу  са  типом  објекта. техничким  Нормативима , Одлуком  о  условима  и  
начину  организовања  послова  у  вршсњу  комуналних  лслатности  исііоруке  водс  и  
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уклањања  вода  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  Сад&, бр. 60/10, 8/11-исправка, 38/11, 

13/14 и  59/16) и  Правилником  о  Техничким  условима  за  гірикњучење  на  технички  
систем  за  водоснабдевање  и  технички  систсм  канализације  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  13/94). 

Свака  грађе.винска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  се  прикњучити  на  
каиализациону  мрежу, ако  је  она  изграђена. 

Прикњучење  стамбених  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 1 60 тпм. 

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

Индустријски  објекти  и  други  објекти  чије  отпадне  воде  садр)ке  пітетне  
материја, могу  се  прикњучити  на  канализациону  Мрежу  само  ако  се  испред  прикњучка  
угради  уређај  за  пречипіћавање  индустријских  отпадних  вода  до  прописаног  квалитета  
уиупігања  у  канализацију . 

Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  изворишта  може  се  прикњучити  на  
отпадну  канализацију  под  условом  да  постави  водомер  за  мерење  исцрпњене  воде. 

Прикњучење  подрумских  и  сутеренских  просторија, као  и  базена  на  
кавализациојји  систем  дозвоњава  се  само  преко  аутономвог  постројења  
препумпавањем . 

Код  реuЈавања  ()двода  употребњених  вода  поступити  no Одлуци  о  санитарно-

техничким  условима  за  испуштање  отпадних  во.ца  у  јавну  каналізацију . (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада  бр!  17/93, 3/94 10/01 и  47/()6 - Др. одлука). 

Зауњене  атмосферске  воде  са  маниnулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точсћа  места, паркинг  и  Сл.) іiосебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  мехавичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  
лаких  течности  и  тек  потом  испуштати  у  реципијент . . . 

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

Технолошке  воде  се  могу  исnуштати  у  јавну  канализацнју . Зависно  од  потреба  
код  загађивача  nредвидети  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  111, 

Табела  1 (..Службени  гласник  РС , 6р.  67/11, 48/12 и  1/16). 

іЈзвођење  прикњучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  
надлежности  ЈКП  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Водни  услов   
Водни  услови  дефинисани  су  од  стране  надлежног  водопривредног  предузећа, 

односно . од  стране  Јавног  водопривредног  прсдузећа  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад. 

На  гіодручју  обухваћеном  планом  се  налазе  следећи  водни  објекти : 
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насиn прве  одбрамбене  линије  дуж  обале  реке  дунав, део  је  деонице  
насипа  д.1О.4. - Леви  насип  уз  дунав  од  Бегеча  до  унћа  каііала  дтд  у  дунав  (км  
60+771 - км  38+400), сектора  д.1О  Нови  Сад  за  водно  подручје  ,,дунав . Кота  
круне  насипа  је  дефинисана  према  критеријуму  да  запзтитна  висина  земЈЂаног  
насипабуде l,2 мизнад  1%В.В. дунава, 

- мелиорациони  канали  Т-801 (дужине  lз00м), Т-802 (дужине  2130 м), Т-

803 (дужине  2400 м) и  Т-803-1 (дужине  400 м)који  се  уливају  у  канал  Т-800, 

тлавни  калал  слива  црпне  станице  (ЦС) ,,Телсп , чији  јс  реципијент  река  дунав. 

Израда  планске  документације  мора  бити  у  складу  са  општим  концептом  
каналисања , пречишћавања  и  диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  Града  Новот  Сала. 

Морају  се  испоштовати  сви  дати  услови  и  решења  у  вези  са  наііред  наведсним  
концептом , уз  уважавање  следећет: 

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 -фекал i-iе  отпадне  воде  и  технолошкс  
отпадне  воде; 
- атмосферске  воде, расхладне  и  сл., чији  квалитет  одговара  11 класи  воде  
могу  се  без  пречишћавања  одвести  у  атмосферску  канализацију , околне  
nовршине, ригол  и  др., путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије; 

за  атмосферске  воде  са  заузених  и  запрЈЂавих  површина  (бензинска  
- пумпа, гіаркинг, исл.), пре  улива  у  градску  канализациону  мрежу, предвидети  
одговарајући  предтретман  (сепаратор  уња  , таложник) 

- зависно  _од  потреба, код  загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  
предтретман  технолошких  отпадних  вода, тако  да  њихов  квалитет  задовоЈЂава  
санитарно -техничке  услове  пре  исnуштање  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  но  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), 

задовоЈЂавају  прописане  вредности . Концентрације  штетних  и  опасних  материја  
у  ефлуенту  морају  бити  у  складу  са  Уредбом  о  граиичним  вредностима  
приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  
воде  и  роковима  за  н,ихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , број  24/14), 

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  зони  насипа  прве  
одбрамбене  линије, са  брањене  стране  насипа  на  деоници  од  Улице  Хероја  Пинкија  до  
занадне  граница  обухвата  плана, уважити  следеће: 

- ііuje дозвоњена  изградња  било  каквих  грађевинских  објеката  који  задиру  
у  тело  насипа. 3абрањено  је  на  насипу  копати  и  одлагати  материјал , садити  
дрвеће  и  обавњати  друге  радње  којима  се  може  угрозити  стабилност  насипа  прве  
одбрамбене  линије ; . 

у  зінітитном  појаса  uacurіa, y минималііом  појасу  ширине  20 м  од  
садапіње  ножице  насипа, извршити  насипање  iiостојећег  терена  у  слоју  
1 М  - 1 ,5 м. Планирану  нивелету  усвојити  тако  да  се  не  дозволи  сакупњање  и  
задржавање  атмосферских  вода  уз  ножицу  насипа; 

у  појасу  іпирине  10 м  од  садапіње  ножице  насипа, односно  појасу  ширине  
15 м  од  формиране  ножице  након  извріленоі  насіпања  заштитног  појаса, мора  
се  оставити  слободан  простор  за  радно-инспекциону  стазу  за  возила  и  
механизацију  службе  одбране  од  поплаве  и  спровођење  одбраие  од  поплаве. У  
овоМ  појасу  није  дозвоњена  градња  ни  тіодземних  ни  надземних  објеката, 

постаањањс  ограда, садња  растиња  - жбуња  и  дрвећа; 

- у  појасу  на  уда.њености  од  10 м  до  20 м  од  сацаііјње  нО)кИ L е  насина, 

односно  појасу  на  уда.њености  од  15 гп  до  25м  од  формиране  ножице  након  
извршеног  насипања  заштитног  појаса  могу  се  планирати  саобраћај .ннцс, 

паркинг  простор  и  слични  објекти  нискоградње , може  се  садити  лнско  растиње  - 
жбуње, али  није  дозвоњена  изградња  надземних  објската , ограда  н  сл . У  
последњих  5м  овог  поаса, односно  на  уда.њеносги  од  20 м  до  25 ni од  
формпраІІе  ножице  након  извршевог  наспгЈања  Заштитјгог  аојаса, се  може  
планирати  поставвање  цевовода, каблова  и  друге  подземне  ннфраструктуре  
само  уз  услов  да  инсталације  буду  изведсне  у  оквиру  насутог  терена; 
- у  појасу  на  уда.њености  од  20 м  до  30 м  од  садашње  ножице  насипа  могу  
се  приступи  парцели, паркинг  простор  и  слични  објекти  нискоградње , може  се  
садити  ниско  растиње  - жбуње, али  није  дозвоњена  изградња  надземних  
објеката, ограда  и  сл; 

- у  појасу  на  уда.њености  од  30 м  до  50 м  од  садашње  ножице  насипа  може  
се  планирати  изградња,  адаптација, доградња  и  реконструкција  плитко  
фундираних  објеката  (дубина  фундирања  не  сме  бити  већа  од  1 ,0 м  од  постојеће  
коте  терена)! Није  дозвоњено  планнрање  изrрадње  сутерена  и  подрума. 

3а  планирање  и  изградњу  објеката  и  извођење  радова  у  зони  мелиорационих  
канала  слива  ЦС  , Теле f і , уважити  следеће : 

- дуж  обала  мелиорационих  канала  и  зацевњених  деоница  канала. се  мора  
обезбелити  стално  прохолва  и  стабилна  радно-инспекциона  стаза  ширине  
минимум  5,0 м  (у  ванграђевинском  рејону  10 м) за  пролаз  и  рад  механизације  
која  одржава  канал . 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  еііергетске  инфраструктуре  

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  
сигурвосна  удаеност  од  5 м  у  односу  на  проводнике  далековода  напонског  
нивоа  110 kV; 
- испод  и  у  близини  далековода  не  садити  високо  дрвеће  које  се  својим  
растом  може  приближити  на  мање  од  5 м  у  односу  на  проводнике  далековода  
напонског  нивоа  1 10 kV, као  и  у  случају  пада  дрвета; 

забрањено  је  коришћење  прскалица  и  воде  у  млазу  за  заливање, уколико  
постоји  могућност  да  се  млаз  воде  приближи  на  мање  сд  5 п  проводницима  
далековода  напо}јског  нивоа  1 10 kV;. 

-	 нисконапонскс  гІрикњучке , телефонске  прикњучке, прикњучке  за  
кабповску  телевІ4зиу  и  друге  прикњучке  извссти  ПОДЗеМІІО  у  случају  укрштања  

далеководом ; 
- све  м .талне  инсталације  (електро -инсталације , грејање  и  друго) и  други  
метални  делови  (ограде  и  друго) морају  да  буду  прописно  уземњени. Нарочито  

водити  рачуна  о  изједначењу  потенцијала ; 
забрањено  је  складиштење  лако  запаЈЂивог  материјала  у  затптитном  појасу  

далековода ; 
- приликом  извођења  било  каквих  грађевинских  радова, нивелације  терена, 

земњаних  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  испуглта  флуид  морају  бити  удањени  
најмање  30 м  од  најистуренијих  делова  далековода  под  напоном; 

- минимално  растојање  nланираних  објеката, пратсће  инфраструктуре  и  и  
нсталација  од  било  ког  дела  стуба  далековода  износи  12 м. 

Услови  за  пј)икњучење  на  електроенергетску  ирежу   
Прикњучење  обј  еката  на  електроенергетску  мрежу  ренЈити  изградњом  

планиране  траіісформаторске  стапице  или  прикњучењем  на  нисконапонску  мрежу  
изгралњом  прикњучка  кои  се  састоіи  оД  прикњучног  вода, кабловске  прикучне  кутије  
(КПК) и  ормана  мерног  места  (ОММ). Прикњучни  вод  изградити  подземно ;  од  
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постојећег  или  планираног  вода  у  улици, или  директно  из  трансформаторске  станице . 
детаЈbније  услове  за  прикњучење  и  изградњу  приклучног  вода  и  положај  КПК  и  ОММ-

а  нрибавити  од  ЕПС  дистрибуција , огранак  , Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  за  прикњvчење  на  гасоводну  мреж   
Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  гасног  

прикњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно  - регуладионог  сета. детањније  
услове  за  ІхрикЈbучење  прибавити  од  јјадлежног  дистрибутера . 

Услови  за  прикњучење  на  мрежу  елсктронских  комуникациа   
Прикњучење  објеката  у  систем  електронских  комуникадија  решити  изградњом  

тірикњучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника) од  постојеће  или  
нланиране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутрагињости  
објекта, где  ће  бити  смештен  типски  телекомуникациони  орман. детањније  услове  за  
прик.њучење  прибавити  од  надлежног  оператера . 

1lрикњучак  на  заједнички  автенски  систсм  извести  према  условима  наллежног  
операгера . 

Прикњучак  на  кабловски  дистибугивни  систем  uзвссти  према  условима  
локалног  дистрибутера . 

4.5. Локације  за  које  је  обавезна  израда  урбапистичког  гІројекті  

У  обухвату  плаа  утврује  се  обавеа  нрл.е  урбапистичкег  лроекта  v следеnим  
случајевима : 

зонама  породичног  становака  утврђује  се  обавеза  израде  урбааистичког  
пројекга  за  парцеле  које  се  иамењују  за  спортско -рекреативне  комплексе . зг  омnлеісе  
са  тере.нима  на  отвореном  и  за  породично  сТаноање  у  затвореним  стамбеним  
комплексима  као  и  за  остале  ванстамбене  намене  компатибилне  са  становањем , за  
парцеле  преко  2.000 м2, 

за  комплексе  намењене  за  спорт  и  рекреацију , 
- за  комплексе  намењене  за  туризам, спорт  и  рекреацију , 
- за  комплексе  оппітеградског  центра. 

5. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

доношење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији , локацијских  
услова  и  решења  за  одобрење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола, осим  за  
просторе  за  којеје  утвр1 ена  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта . 

На  дСлу  подручја ,  с  обзиром  да  су  осјіов  за  реализацију  овај  план  и  План  
генералне  регулације , правила  утврђена  Пла1!оМ  генералне  регулације  уграђена  су  у  
рсшења  овог  плана , 

Закони  и  подзаконски  акти  наведени  у  плану  су  важећи  прописи , а  у  случају  
њихових  измена  или  доношења  нових , примеииће  сс  важећи  іі ponuc за  одређену  
област . 
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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: 

Размера  

А4 

1.2.1! План  претежне  намене  простора, саобраћаја  и  нивеладије  Р  1 : 10000 

1.2.2. Спровођење  плана  РІ :10000 

3.  План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације  : 2500 

4.  План  регулације  површинајавне  намене  : 2500 

5.  План  водне  инфраструктуре  : 2500 

6.  План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  : 2500 

7.  Синхрон  план  мреже  објеката  и  инфраструктуре  : 2500 

8.  Попречни  профили  удица  : 100(200) 

9.  Типско  решење  партериог  уређења  тротоара  на  прилазу  пешачком  
прелазу, у  вези  са  несметаним  кретањем  лица  са  посебним  потребама . 

План  детањне  регулацнје  Адица  у  Новом  Саду, садржи  текстуални  део  који  се  

објавњује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  три  

примерка , које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

fІo један  примерах  іотписаног  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! 

документациона  основа  овог  плана  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  

граћевинске  послове. 

Плаи  деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду, доступан  је  на  увид  јавности  у  

згради  Скупшгине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  2, и  путем  ин•гернет  стране  
% rww.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престаје  да  важи  План  детањне  регулације  Адица  

у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  5/08), а  План  деталне  

регулацие  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  ВОЈВО,ДИНА  
ГРА,д  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-853/2018-! 
10. мај  2019. голине  
НОВи  САд  
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РЕпУБЛиКА  СРБИЈА  
АУТОНОМHА  ПОКРЛЈиНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  Нови  САД  
СКУЛјHјиНА  ГРАДА  НоВог  САДА  
КОМЛСИЈА  зА  ТГЈјАНОВЕ  
Број : V-35-853/18 
дана: 28. 12. 2018. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУLШОЈ  КОНТРОЈШ  

НАЦРТА  UJIAHA ДЕТАЈIRЕ  РЕГУЛА.ЦИЈЕ  АддА  У  ROBOM САДУ  
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВКИ  увид  

Стручна  котрола  Нацрта  плана  деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду, обавлена  је  на  26. 
седници  Комисије  за  пданове  одржаној  21.12.2018. године, и  на  27. седници  Комисије  за  
планове  одржаној  28.12.2018. годипе, са  почетксм  у  09,00 часова, у  зтради  3авног  лредузећа  
,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  З, у  великој  сали  на  трећем  
слрату. 

26. седници  присуствовали  су: Зоран  Вукадииовић , заменик  прсдседника  Комисије, Нада  
Милнћ, секретар  Комисије, Васо  • Кресовић, 3орица  Флорић  Чанадановић  и  Радосав  
јј1hепановић, чланови  Комисије  за  плавове. 
27. седници  врисуствовалн  су: Радоња  дабетић, председПик  Комисије, Нада  Мидић, секретар  
Комисије, Всо  Кресовuћ  и  Радосав  пlћепановић, чланови  Комисије. 

Седвици  су  присуствовали  и  представници  ЛІ  Урбанизам1  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, Градске  управе  за  запітиту  животвс  
средиве  и  Градске  управе  за  трађевинско  зсмјІ.ипіте  и  инвестиције. 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈГГ  Урбавизам  завод  за  урбаавзам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следећс : 

1. да  је  Одлука  о  изради  плана  детањне  регупације  Адица  у  Новом  Саду,  усвојена  на  XXXІV 
седници  Сісуnштине  Града  Новог  Сада  одржаној  13. априла  2018. године  ( Службени  лист  
Града  Нопог  Сада  број  16/2018) са  Релгењем  о  неприступању  изради  сіратемке  процене  
угицаја  плана  детањне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

2. да  је  Концегггуални  оквир  плана  деталне  рсгулације  Адица  у  Новом  Саду, био  на  раном  
јавном  увиду  у  периоду  од  14. маја  2018. године  до  28. маја  2018. године  н  да  у  току  раног  
јавног  увида  није  доставњена  ниједна  примедба. 

З. Нацрт  плана  деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  израдило  је  Ш  ,,Урбанизам  3авод  за  
урбанизам  Нови  Сад. 

4. Даје  текст  за  Нацрт  плана  детањне  регулације  Аднца  у  Новом  Саду  притгремњен  у  складу  са  
Законом  о  планирању  и  изтрадњи  (ІІСлужбени  гласни  Републике  Србиј&, бр. 72/09, 81/09-
псправка, 64/10 - УС, 24/11. 121/12, 42/1З-УС, 50/1З-Ус, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и  83/18). 



5. На  26. седници,  одржаној  21. децембра  201 годинс, Комисија  за  планове  разматрала  је  
Нанрт  rnіaua u ТоМ  приликом  закњучила  да  - одлажс  Доношење  коначног  става  Док  се  нс  
преисгіита  и  евентуално  коригује  вланск .решење. - 

б. На  27. седници, одржаној  2. децембра  2018. године, Комисија  за  - ланве  разматрала  је  
коригован  Нацрт  пјіана  детањне  регулацијс  Лдица  у  Новом  Саду  и  тоМ  приликом  дала  
позитивно  мишњење  на  истк  уз  услов  да  cv. сагиасност  ЈГТ  ,,Путеви  Србије  исходује  До  
организовањајавке  есднице  након  одржаног  јавног  увида. • 

Накои  усаглатавања  са  ставовима  Градске .упрве  за  пропие, Нацрт  плана  дстањне  регулацијс  
Адицау  Новом  Саду  можс  сс  упугити  у  дањи  поступак  дbнош.ења .плана, у  кІадуса  чланом  
50. Закона  о  планирању  и  изградњи  иградкі  ( Слукбеж4 гласник  епубіикс  Србије , бр. 
72109, 8 1/09-исправка, 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42113-УС, 50/1З-УС, 98/1З-УС, 132(14, 145/14 и  
83/18). 

Овај  извештај  је  саставни  дсо  записника  са  27. седвице  Комисијс  за  планове. 

Извсштај  доставтпи : 

1. ЛІ  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађсвинско  земл,иштс  и  инвестиције  
З. Градској  улрави  за  урбанизам  и  грађевинскс  послове  
4.Члаиу  Градског  већа  задуженом  за  урбаиизам  и  затптиту  ,ісивотне  средин  
5.Архиви  

Сскр  р  Комиси  

Нада  Милиl, дипл.инж.арх. 

Председник  Комисијс  

Радоња  Дабетић, днпл.инж.арх. 

В.д. Начелника  
Градске  уаравс  за  урбанизаіи1ађевинскс  пословс  

дејан  Михајловиtі  



РЕЛУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОДІ H-ІА  
ГРАД  і{ОВИ  САД  
СКУП1HТиНА  ГРАДА  ноВОг  САДА  
КОМиСИЈА  ЗА  ЈIЛАНОВЕ  
Број: у-35-853/lg 
Дана: 07. 03. 2019. године  
нови  слд  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЛЕНОМ  ЈАВНОМ  УВІІДУ  У  НАЦРТ  ЛЛАНА  дТАјБјІЕ  

РЕГУЛАЦЈЕ  АДUЦА  У  Новом  САДУ  

Комисија  за  плаиове  Сісупгвтине  Града  Новог  Сада, на  36. (јавној) седници  која  је  одржана  дана  
07. 03. 2019. године  у  згради  Скуппітине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, )Карка  Зрењаниа  број  2, у  
плавој  сали  на  1 спрату, са  почетком  у  9,ООчасова, разматрала  је  Hзвегптај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  дета.њне  регулације  Адица  у  Новом  Саду. 

36. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовић, Радосав  
uЈћепановић  и  Зорица  Флорић  Чанадаиовић  чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секрстар  І(омисије  
за  планове. 

• Одлука  о  изради  плана  детањне  ретудацје  Адuца  у  Новом  Саду  усвојена  је•  на  XXXІV седвици  
Скуппггине  Града  Новог  Сада  одржаној  13. алрила  2018. године  ( Службени  лист  Града  Новот  
Сада  број  16/18) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  процсне  утицаја  плана  ДетаЈЂне  
рсгулајјије  Адица  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Концсптуални  оквир  пдана  деталнс  регулације  Адица  у  Новом  Саду  био  јс  на  раном  јавно  увиду  
у  псриоду  од  14.05.2018. годинс  до  28.05.2018. године. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  деталне  регулацuје  Адица  у  Новом  Саду,  Комисија  за  плановс  
извргпизіаје  на  26. седници  одржаној  21.12.2018. године  и  на  27. седници  одр)каној  28.12.2018. 
године  и  том  приликом  дала  позитивно  митплење  на  исти. 

Нацрт  влана  деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  
25.01.2019. до  23.02.2019. године  (чијејс  оглашавање  објавњено  у  листу  дневник  од  25. јануара  
2019. године). У  току  јавног  увида  доставњено  је  24 (двадесетчстири ) примедбе  на  предложено  
урбанистичко  решење, и  2 (двоје) услова  за  израду  плана, іuro је  обрађивач  плана  констатовао  у  
Извештају  о  сгіроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавнот  увида, Комисија  за  планове  је  на  36. (јавној) ссдници,  одржаној  07.03. 
2019. годиие  (чијеје  одржавање  објавњено  у  листу  дневник  од  05. 03. 2019. године) разматрала  
Извеаггај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  nnana детањне  регулације  Адица  
у  Новом  Саду. 



РЕЛУБЛI-ЖА  СРЕИЈА  
АУТОНОМHА  ПОКРАЛША  ВОЈЖ)ДHHА  
ГРАД  НоВи  САД  
СКУТHIIТЈ4НА  ГРАДА  новог  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ГТЛАНОВЕ  
Ерој: V-35-853/18 
дана; 07. 03. 2019. годнне  
Нови  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЈБЕПОМ  ЈАВНОМ  УВпДУ  У  НАЦРТ  HJІAHA ДЕТАЈБј{FЈ  

РЕГУЛАДHЈЕ  АДЛЦА  у  повом  СА,ЦУ  

Комисија  за  плаиове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  36. (јавној) седници  која  је  одржана  дана  
07. 03. 2019. године  у  згради  Скупштиве  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, )І(арка  Зрењанина  број  2, у  
плавој  сали  ва  1 стірату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Hзвеіитај  обрађивача  unaі-іa o 
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плава  детањне  регулацнјс  Адица  у  Новом  Саду. 

36. седници  присуствовали  су: Радоња  дабстић, прсдседник  Комисије, Васо  Кресовић , Радосав  
Шћепановuћ  и  Зорица  Флорић  Чанадавовuћ  чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  
за  плаиове. 

- Одлука  о  изради  плана  детањі-іе  регулације  Адица  у  Новом  Саду  усвојена  је  ua XXXIV седниціі  
Скупштине  Града  Новот  Сада  одржаној  13. аврила  2018. т -одинс  (•Іслужбени  лист  Града  Новог  
Сада  број  16/1 8) са  Решењем  о  непрнступању  изради  стратешке  процене  утицаја  ллана  детањве  
регулаіије  Адица  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  плана  детал.не  регулације  Адица  у  Новом  Саду  био  је  на  раном  јавном  увиду  
у  периоду  од  14.05.2018. године  до  28.05.2018. године. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  детане  регулације  Адица  у  1-lовом  Саду, Комисија  за  планове  
извріпила  је  на  26. седници  одржаној  21.12.201g. године  и  на  27. седници  одржаној  28.12.2018. 
године  и  том  nриликом  дала  позитивно  мишјење  на  исти. - 

Нацрт  плана  ДетаЈЂне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  
25.01.2019. до  23.02.2019. године  (чијсје  оглаліавање  објавњено  у  листу  дневник  од  25.јануара  
2019. године). У  току  јавног  увида  доставњено  је  24 (двадесетчетири ) примедбе  на  предложено  
урбанистичко  решење, и  2 (двоје) услова  за  израду  плана, што  јс  обрађивач  плана  констатовао  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведенот  јавног  увида, І(омисија  за  планове  је  на  36. (јавној) седници, одржаној  07.03. 
2019. године  (чијејс  одржавање  објавњено  у  листу  дневник  од  05. 03. 2019. године) разматрала  
Извештај  обрађиваіа  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулацнје  Адиці  
у  Новом  Саду. 



5. На  26. седници,  одржаној  21. децембра  2018. године,  Комисија  за  планове  разматрала  је  
Нацрт  плана  и  том  приликом  затовучила  да  одлажс  доноідење  коначног  отава  док  се  не  
преисшпа  и  евентуало  коригује  планско  решење. 

б. На  27. седници, одржаној  28. децембра  201 8. године, Комисија  за  планове  разматрала  је  
Ісоригован  Нацрт  плана . дстеЈвно  рсгулацијс  Адuца  у  Новом  Саду  и  том  прликом  дала  
позитивно  мишњење  іа  исТи  уз  услов  да  се  саглаоиоот  311 ,,Путсви  Србије  исходује  до  
ортанизовањајавне  седвице  након  одржаногјавног  увида. 

Након  усаглашавања  са  стаовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  дстаѕbнс  регулацијс  
Адица  у  Новом  Саду  може  се  упутити  у  даЈbи  поотупак  доношења  плана, у  складу  са  чланом  
50. Закона  о  планирању  и  изградњи  изградњи  ( Службени  гласник  Рспубликс  Србије , бр  
72/09, 81/09..исправка, 64/10 УС, 24/11•, 121/12, 42/јЗ-УС, 5О/1ЗУС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14 и  
33/1 8). 

Овај  извештај  је  саставни  део  записника  са  27. седнице  Комксије  за  планове. 

Изветлтај  доставити : 

1. ЛЈ  Урбанизам  Завод  за  урбаниза  Hови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земЈИште  и  инвсстипије  
З. Градској  управи  заурбанизам  и  грађвинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задужсном  забанизам  и  заштиту  животнс  срсдине  
5.Архиви  

Секре,, .р  Комиси  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

Гјрсдссднигс  Ком  исије  
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В.д. Начслника  
Градске  управе  за  урбаНиза 4.и1 ађевинске  послове  

( - 

    

Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

 

дејан  Михајловић  

 



2 

Након  изношења  става  обрађивача  по  гіриспелим  примедбама , на  јавној  седниви  је  омогућено  
подносиоцима  да  додатно  образложе  својс  примедбе, након  чегаје  закучен  јавни  дсо  седнице. 

У  затворсном  делу  седвицс, Комисија  јс  констатовала  да  јс  у  току  јавног  увида  подг-іето  24 
(двадесетчетири ) примсдбе  и  2 (двоје) услова  за  израду  плана. 
Hримедбе  су  доставијЈи : 

1. Tonpek Драгана  и  други  (прохаска  Никола, Прохаска  дутдан , Савић  ЈБубомир  и  
Ковил,ка, Вукић  Мирко, Јурица  Милена, Хор  Весна, Тркуња  Јован  и  Мара  и  
Радовић  Милан  и  Милена) 

2. Радошевић  Радс  
З. Јерсмић  - Благојевић  Верица  
4. Торпекдушко  
5. CpncІ(a православна  црквена  општина  новосадска  
6. Српска  православна  црквена  оіпптина  повосадска  
7. група  грађана  Улице  МилеН1(а  Шсрбана  
8. Шаренац  Марко  
9. глигорићдивна  
10. Недењковић  Радомир  (путем  адвоката  Вранић  Веснс) 
1 1. Недсњковић  Радомир  (путсм  адвоката  Вранић  Веснс) 
12. Огрилц  Александар  
13. Раденковић  Милорад  
14. Српска  православиа  цжвена  оппітина  новосадска  
15. ЂокиГі  Марјан  и  думанчuћ  Ђокић  злата  
6. Јеремић  - Благојевић  Верица  

17. Милтен  Тамара  
18. Мијатович  Веселин  
19. ЕПС  дистрибуција  
20. Крагуњ  Ивана  (путем  адвоката  Михајловuћ  Ненада) 
2 1. Радаковић  Mapі(o 
22. Пстрић  Бранислав  и  други  (Петрић  Мита, Берар  (Петрнћ) Милица, Петрић  

Мирјана, Бсрар  Мирјана  и  Берар  Бранка) 
23. МЗ  Адице  у  име  гражана  Сувоборске  улице  
24. ЕПС  дистрибуција  - допуна  примедбе  

Првмедба  број  1: 
Примедбу  је  доставила  група  грађана, становника  Улицс  десанкс  Максимовић  на  

Адицама  и  то  Топрек  драгана, Прохаска  Никола, Hpoxacіca душан, Савић  Лубомир  
и  Ковил,ка, Вукић  Мирко, Јурица  Милена, Хор  Весна, Тркуа  Јоваіі  и  Мара  и  
Радовић  Милан  и  Милена, власници  парцела  бр.  226111, 2259/1, 2258/33, 225711, 2256/15, 
2256/10, 2255/4, 2255/16 и  2255/5 КО  Ветсрник, а  односп  сс  на  планирану  ширuну  улицс  
Десанке  Тvlаксимовић  у  делу. 

Подносиоци  примедбе  сматрају  да  није  кореіпііа  различита  шнриііа  планиранс  
регулацијс  Улице  десанке  Максимовић  дуж  њевог  тока, и  то  на  деоЈ-јі-ніи  ,од  раскрснице  
са  Улицом  Бранка  Чопића  до  антенс . Кажу  да  је  улица  на  почстку  ііnaіі upaua да  буде  



.з  

ширине  12м, на  срсдини  15гn, а  код  Славонске  улице, на  парцсли  2255/15 13,5гn и  наводе  
да, ако  је  одговарајућа  ширина  улице  на  њеном  почстку  12м, да  то  треба  да  важи  за  цејіу  
дужину  улице. Примедбу  подносе  становници  десне  стране  улице  ематрајући  да  су  
кажњени  јер  су  куће  градили  у  дубиви  парце.па, а  већ  им  је  одузимано  од  • парцела  за  
уличну  регујiацију. 

Комисија  за  планове  не  привата  примедбу, уз  образлоење . дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  2: 
Примсдбу  је  поднео  Радошевиh Раде, Браі-іка  Чопића  35, ј-Іови  Сад, власник  

парцеле  бро  2568/59 КО  Ветерник, а  односи  се  на  правила  обликовања  за  објекте  
породичнот  становања . 

У  својој  примедби  гтодносилац  смаіра  да  је  Нацрт  плана  потрсбно  допунити  на  
начин  да  се  дефинише  максимално .могућа  дужина  еркера  у  односу  на  дужину  фасаде.  као  
и  максималнодозвоњено  учешће  баџа  у  поткровној  етажи. Тражи  да  се  допусте  баuе  на  
70% фасаде, сматрајући  да  се  тиме  постиже  боњи  изглед  објекта  і  осветњење  просторија. 

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

Гlримедбабројз : 
Примедбу  је  поднела  Јеремиh - Елагојсвић  Всрица, -Футоіпка  14, Нови  Сад, а  

односи  се  на  саобраћајво  решсње  у  блоку  број  6. 
У  својој  іримедби  подносилац  тражи  да  сс  уважи  фактичко  стање  на  терену  и  да  се  

укине  планирани  нереализовани  јавни  пролаз  ва  гіарцели  3925/7, с  qбзнром  да  прсма  
постојећим  власничкпм  односима  и  начиву  коDиіпћења  нема  гтотребе  за  њим. Наводи  сс  да  
је, уместо  тог  пролаза, потребно  планираті  јавт-п. лролаз  гтзирине  -Зп  дуж  источне  грапицс  
гтарцеле  број  3930/14, с  обзиром  на  иитерву  варцелацију, начин  коришћења  и  стање  на  
терену. Наводи  и  да  је  такво  решењс  повоњније  по  град,  с  обзиром  да  би  се  уместо  
плаиираног  пролаза  дуживе  140м  и  ширине  3м  плавирао  пролаз  ите  інирине  и  дужине  
ЗОм. Већа   іnирнна  није  могућа  с  обзиром  на  стање  на  терну  (изграђен  стамбени  објеат  -  

на  парцели  3930/14. Тоје  уједноједини  прнлаз  парцелама  3924/1 и  3924/3 на  којима, како  
се  наводи, има  већи  број  доіаћинстава . У  лрлогу  примсдбс  датаје  скица  тсоригuhења. 
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Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . Комисија  сматра  да  је  потребно  овај  
ссгмент  Нацрта  плана  изложити  на  поновнл  јавни  увнд. 

Примедба  број  4: 
Примедбу  је  поднео  Топрек  (Нсделко) душко, Улица  јl убице  Раваси  број  36, а  

односи  се  на  гіланирану  іпирину  регулације  дела  Улице  Лубице  Раваси . 

У  својој  примсдби  подпосилац  наводи  даје  власник  парцела  бр. 2569/33, 2563/36 и  
2568/41 КО  Встсрник  којс  чинејединствену  целину, тј. ,,плац  површине  304м2  на  коме  су  
саграђене  две  породичне  куће. Навсдени  објеімі  су  озакоњени  31.01.2019. Приговор  сс  
односи  на  планирану  регулацију  Ј1убице  Раваси  која  износи  12м  (бм  коловоз  и  по  Зм  
путни  лојас  обострано) у  делу  источно  од  осовинске  тачке  број  439. Подвосилац  примедбе  
сматра  да, с  обзиром  да  се  ради  о  делу  улице  у  ком  се  налазе  ИСКЈЋЧИВО  породични  
стамбени  објеіпи, није  рационална  планирана  ширина  рсгулације. І-Іujc му  јасна  ни  мања  
плаиирана  ширина  улице  западно  од  осовииске  тачке  број  439.  ј-Іегодује  над  чињеницом  
да  планирана  регулација  улице  гіролази  близу  стамбених  објеката, а  за  вске  кажс  да  их  н  
дотиче. Сматра  да  ће  предложеним  решењем  бити  оњтећени  станари  улицс, а  понајвише  
он, с  обзиром  да  поседује  два  породична  стамбена  објекта, оба  озакоњена . Каже  да  ће  му  у  
случају  реализације  улице  на  начин  предпожен  Нацртом  плана  улица  нролазити  испред  
куће  на  блиској  удазњености  и  да  неће  имати  где  да  паркира  своја  возила. Сматра  и  да  
нредложеним  решењем  нећс  моћи  да  се  озаконе  објекти  на  парцслама  бр. 2569/32, 2569/40, 

2569/1 1, 2570/10 јер  се  налазе, како  ка)ке, на  трасв  улице . Сматра  да  јс  то  директно  



супротставњено  члаиу  2. Закона  о  озакоњењу  који  прсдвиђа  да  је  то  јазви  интерес  за  
Ревублику  Србију. На  послетку  наводи  да  је  г!отребно  извршити  измену  влана  у  дслу  који  
се  односи  на  регулцију  Улице  Јћубице  Раваси  таісо  да  се  тіланирана  траница  помери  са  
севернс  стране  премајугу  и  да  на  тај  начии  будс  у  равни  са  линијом  ретујіације  3а!!адво  од  
осовинске  тачке  број  439. Алтернативно  предлаже  исправку  регулационе  линијс  само  
испред  своје  парцелс, на  начин  каісо  је  графwвси  гіриказао. 

Комисија  за  планове  не  прпвата  нритіедбу, уз  образложс Lс  цато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведсном  јавном  увиду. - 

Прпмедба  број  : 
Примедбу  је  поднела  Српіса  вравославва  црквена  овгнтина  иовосадска , а  

односи  се  на  парцелу  број  2478/41 КО  Ветерник  на  којој  је  започета  изградња  
православног  храма. 

Напомена: примедбе  број  6 и  14 су  исправка  предбс  број  5 у  вогле  тачне  
поврпзине  парцбле  под  објектом  као  и  позицuје  у  односу  на  заштитни  појас  дајгековода. 
Одговорје  дат  интегрално  за  тако  обједигеву  и  кориговану  прмедбу. 

Подноснлац  предбе  тражи  да  се  коригује  планирана  подела  на  јавно  и  остало  
земњиште, тј. да  се  парцела  не  планира  у  потпуности  іcao земњиште  осталих  намена, већ  
да  у  делу  буде  јавво  земјіиппе, а  у  делу  не. Предлаже  се  да  земњиште  осталих  намена  
буде  под  габарггом  започетог  црквеног  објеісга  и  под  планираном  доградњом  трема  и  
звониіса  (усулне  површине  5 1О,б4-п  како  је  предочено  у  допунама  примедбе), а  да  остатак  
чини  јавно  земЈЂиіпте . І-lаводи  се  да  је  разлог  томе  немогућност  отісупа  земњишта  у  
тренуТниМ  условима, али  да  у  будућности , када  сс  за  то  стекну  услови, постоји  вамера  
откупа  ,,остатІса  парцеле, изградње  парохијског  до?!а  и  осталп  піанираннх  садржаја. 

јритоЖн!І  ј  00 Та7Г LСК  наз: чено; остојсћег  објеіста  и  
пла:знранбдоградњс . 
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Пршхог- скица  доспіавњена  кРоз  допуну  примедбе  

,т-. - ,.-)- 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. КоN исІ1ја  сматра  да  јс  потребно  овај  сегмепт  
Нацрта  плана  изложити  на  поновпи  јавви  увид. 

Примедба  број  б: 
У  питањује  Догіуна  прнмедбе  број  5 којује  поднсла  Српска  православна  црквена  

општина  новосадска . 

Комисија  за  планове  прихвата  прпмедбу. Комвспја  сіатра  да  је  потребно  овај  сегмевт  
Нацрта  ііnaііa изложити  иа  пововни  јавпи  увид  

Hримедба  број  7 
Примедбу  је  у  имс  групс  грађаиа  Улице  МІ!ленка  Шербана  поднсо  Милан  

Бабић, Миленка  јnербана  13, ј-Іови  Сад, а  односи  cc ііa nnanupany nіupuuy регулацију  
Улице  Мнленка  Шербана. 
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Подносиоци  примсдбе  сматрају  да  је  планирана  гдирина  рсгулације  ули &с  од  2м  
непотребна, те  да  је  довоњно  да  улица  будс  rnupoіca бм. Кажу  да  је  улица  у  веЈњкој  мерн  
изграђсна  стамбеним  објектима  за  које  је  плаћена  легализација , да  је  опрмњена  елссгро, 
телекомуникационим , гасним  и  зодсводним  инсталацијама . Сматрају  да  је  планнрана  
регулација  иеправедно  утврђена  у  односу  на  парцсле  са  западнс  стране  улице  којс  су  мање  
дубине, те  да  ће  сс  реализацијом  улuце  у  пуно  профилу  нарушти  нормалан  живот  
грађана. Наводс  и  своје  разлоге  за  таклз  смв  и  то  ,,Hланом  је  гтредвиђено  да  улица  осіане  
слспа, тј. није  део  значајнс  саобра!ајІице,  улица  је  кратка  свсга  200м, І]ресецају  ЈС  ЈИ  
велике  саобраhајницс... велнкс  пиринб. Іјс  разумеју  запјто  се  улица  пресеца  всћuм  
саобраћајницама . Наводе  да  су  стаиарп  улице  сами  фннансирали  поставњање  бандера  те  
да  би  њихово  померање  или  склаањс  изазавало  вови  тромак  за  буі,јет  Новог  Сада, као  и  
да  је  проіпирење  улице  планирано  на  парцеле  ке  нису  у  јавној  својини. па  би  то  додатно  
финансијсІси  оптеретило  град. 

Комисија  за  јіјіанов  не  приіваТ  прнмдбу, уз рјіоење  дто  у  Изветају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  8: 
Примедбу  јс  поднео  Шарснац  Марсо, Сопоћанска  48, Нови  Сад, аодноси  се  на  

текстуални  део  плана, тј. на  правил  грасња  у  намени  породичног .становања. 
Подносилац  у  првом  делу  прсдбе  тражі  да  се  аксимална  дозвоњена  заузсіост  

на  парцели  која  износи  50% парцеле. а  за  парцслс  површине  всће  од  600т2  .рачувато  на  
бООм , коригује  на  начин  да  граннчна  вредносг  буде  1ОООтn, тј. да  се  доволи  50% 
заузстости  и  за  парцелс  до  1 000пІГ,  а  за  парцеле  већс  од  тога  рачунато  на  І  000пі2. 

У  другом  делу  примедбе  тражи  се  да  бруw развијена  грађевинска  површина  
главног  објекта  на  парцбли  износи  до  6ООм  а  ве  као  пто  је  у  предлогу  плана  свих  
објеката, с  обзиром  да  има  доста  таквих  објеката. 

Комисија  за  планове  прнхвата  примедбу, ІСомнсија  іонетатује  да  је  потребно  брЈјстQ 
услове  који  се  одіјосе  на  бруто  развијену  грађевинсісу  повріпину  у  дслу  ,,ііравиЈЈа  рађсњ  у  
подТачки  ,,4.З.1. Породично  становање . 

Гlримедба  број  9: 
Примедбу  је  поднсла  Глигорнћ  дивна, Новосадсіси  пуг  140, Нови  Сад, а  односи  се  

на  парцелу  3772/49 КО  Встервик . . 

Г!римедбом  сс  тражи  да  сб  гірнхватн  спроедеИа  парцелација  и  фактичко  стање  на  
терену  и  да  тіарцела  број  3772/4? буд  ПОВ LТіТІ  јавнс  намсне, тј  јавни  ісолскопеіпачки  
пролаз  до  парцелб  3772/48, с  обзиром  дајс  то  јсдиін  начин  приступа  за  парцелб  бр. 377214 
(на  сојој  постоји  изграђеи  породиІН:! објекат) н  3772/48. 

са  за  і l іІ: нтјiа  д потребно  свај  тміп  
dацрта  nлаіі  нзложнти  иа  поновви  јатн  увц .,. 
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Прнмедба  број  10: 
Примедбу  јс  поднео  1-1едековић  Радомир  (пугем  адвоката  Вранић  Вссне) и  

одвоси  се  на  планом  утврђену  нивелацију  у  Улици  .Њубице  Раваси. 
Подносилац  примсдбе  наводи  да  је  потребио  кориговати  планирану  ннвелацију  

истјред  парцелс  број  2569/8 а  која  одступа  од  стања  на  терену  и  издате  грађевинскс  
дозволе. Наиме, Нацртом  плана  дефинисано  је  да  планирана  нивелета  испред  парцеле  у  
Улици  .Тћубице  Раваси  бр.  18 износи  7,7О, а  грађевинском  дозволом  истаје  утврђена  на  
79,43. Подносилац  примедбе  сматра  да  је  разлика  од  70спі  прсвелика  за  улаз  и  напомиње  
да  су  сви  објекти  у  тој  улици  већ  реализовани  ва  нивелсти  79,4 1, а  увидом  у  геодетскн  
снимак  за  потребе  израдс  пројектне  документације  уочава  се  да  је  постојећа  нивелста  
улицс  виіа  у  односу  на  нивслету  дату  планом. 

Комисија  за  лланове  прихвата  примедбу. Котинсија  сматра  да  је  потребно  овај  сегмепт  
Нацрта  плана  изложити  на  поновни  јавни  увнд. 

Примедба  број  11: - 

Примедбу  јс  поднео  Неделковић  Радомир  (путсм  адвоката  Вранпiі  Веснс) за  
парцелу  број  3936/10 КО  Ветерник. 

У  примедби  се  предлаже  да  се  дсо  парцеле  број  3936/10 изваІј  регулационе  линије  
припоји  парцели  број  3936/4, с  обзиром  да  регулација  пролази  кроз  аоловину  те  парцслс. 
Такође, предлаже  се  померање  регулације  на  десном  углу  предметне  парцелс  за  око  1,5пі, 
с  обзиром  да  објекат  власника  парцеле  за  толики  део  улазиу  планирану  регулацију  улице, 

тј. да  се  планско  решење  коригује  ва  начин  дасе  сачува  објекат. 

--К  \ 
\ У  7 -. 

У  другом  делу  примедбе, нредлаже  сс  да  у  долу  плана  4.3.2. пословањс  са  
uгановањем , дода  naіcou графичкс  делатиости  и  одредница  ,,производња  производа  од  



;:) 

пластике , с  обзиром  да  се  оосіац  захтеа  дужи  низ  година  бави  назсдном  
производном  на  датој  локацији . 

Комисиј  з  пјхаповс  делнмнчж NримеДбу  а  за  до  аЈрит1едбе  сата  да  ІІuje 
оепован, уз  образложењс  дато  у  Кентају  о  ђиіача  о  спроведеном  јаапом  увнду  ос  
дсла  іcoju се  одноеи  па  текстуални  дсо  пл tна. сја  првхвата  да  се  у  текст  Нацрта  плаіи  
дод  одредницапроизводња  произо  ц  

Прімедба  број  12: 
Примсдбу  је  поднео  Огвп  лекеаnдар, Златарска  бр. 19, Нови  Сад, а  оДноси  сс  

а  техстуални  дсо  плана, тј. на  правила  грађсња  у  камени  породнчног  становања. 
Подносилац  прњмедбе  тражи  да  со  лаксималва  дозвоњсна  заузстост  на  парцсли  

која  износи  50% парцелс, а  за  парцеле  поріпине  веће  од  600м2  рачунато  на  600м2, 
коригује  на  na іuu да  транична  вредност  будс  1000м2, тј. да  се  дозволи  50% заузетости  и  за  
парцелс  до  1ОООм , а  за  парцелс  већс  од  тога  рачунато  на  1000тп2. Наводи  да  у  окружењу  
има  таквіtх  објската  и  да  он  жели  да  на  парцсли  број  3741/13 (која  је  површине  веће  од  
600м2) гради  породичвн  стамбени  објег:ат  са  јеДоМ  етамбеномјсдишвхом . 

Комисија  за  планове  прихвата  п .тімсд6у. 

Примедба  број  13: 
примедбу  е  по.п.нео  Раде ћ  Мло , Улица. Илије  Гарашанина  20, Нови  

Сад. Примедба  се  Састоји  Од  четиои  гр  дбсдат  у  наставку: 
LE)a ѕc na рагс& ма  b 25 јЗб? 2592/1, uтіоѕtо  ппw е  ОРТ  GRРоѕкТ  сЕТТАп  
pІanІі a POЅIOVANJE. ЅA Ѕ  NСVАЈМ tгј  огеК  ргјКТЈцјtј  і  рагсе?u.2598/!7 ј dео  
рагсеТе  259.а/7 ргіт  рга  2Ѕ /17 ІЈu је  га  t г nu re іzqva.n р 1оvпТ  kоіпр!еk 

deіatnoѕtі  prokvodnja рІаѕtТ n ааІЈа!е  u Т б  рКеапје  1fга  ddatnoѕtl 22 ј  ѕ29Z) 

ЅyІ  ayedunІ aradenl dгај t а •.otіn г dјг tі  , в  Као  dokaz uгkІа ~м  tudіјіі  о  
uUc.іju nn Іуоtпu $redkni 

РгТТо : 2 оt а  гебјпа  

2. ТзцКа  

2.РјапТгала  TRAFO ЅTANTCA po іаnu deta?jna ге uТаdје  ucrtana Je naJugozapadncm deіu 

рагсеТе  2595/2 • а  Іѕta TЅ  je уе  !zgradena па  јugоТѕtо nом  detu parcee bіoj 2595/1 

Рd гј  -сге  

. Du рагсеТа  259ѕј32, koja Je noje uјаѕпТ tуо, а  pTunTrana Je da ude u ѕѕtау  ртвпТг.апеіітiсе  

ајеdпс  а  огсdапіа  2597/5 ј  2Ѕ97ј 4, poѕtoJe роd омпе  ТііѕtаТајје  &еk г , tt, vQd усd 

topTovod ) u funkdjі  poѕtojHі h оbјеК.іа  u rnnrn vТаѕпТ tуu. BcaBzadjom рТапТгаіе  tіPce опе  bі  

гаТа  uпut г  ге uТасТјб  рТ  n аГ  uНс . D bі  ѕ  tоiz еgІо  ргеdI іеіп $е  г gиТаТј  uPce 

ѕuu? aa 12 m.nn W nі  а ѕtraііo ? aa taj пгјіп  h$ mojo іnѕtataciJe о tаТе  u ојуігu mog 

омрТеКѕа  Тгие bТ  ѕe омоgu Т!о  nег, ?во fuпКdопТаіје  kompіekѕa i $zbеgјј tго kоvТ  

Тм tепј  prednіetnHі  пѕтаТаdЈа. 

. VТапТК  ѕam parcela 255/2,iR 2597/б ,259З/,17,13,2о,22 о,1,2ф4о 41ф42. моТјм  vaѕ  

da га2тл0t І tе  nо5u по5 јuјпеј, јТајіз  tako dѕ  ѕo Teo pіanіrane tНТе.tіkІпе  (dao parco?e - 

2597/5) od parceie 2597/5 dn paі - ce?e 4509/2 І  da ѕe natonі  deTU jіlanі ra сѕtаТо - гаdеуТпѕКо  

а  б)а  Ігап nм ,і  іІ Jn еогг . ао је  ііamefla na тпојоі  
іі аіеnі  ?Ісіс. 



10 

Комиснја  за  плаiјове  делиміічно  прихвата  прпмедбу, уз  образложењс  дато  у  
допуни  Извеідтаја  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. Комисија  сматра  да  јс  
потребно  овај  сетмеііт  Нацрта  плана  изложити  на  поноввп  јавни  увид. 

Прпедба  број  14: 
У  піпању  јс  допуна  примедби  бр.  5 и  6 које  је  поднела  Српска  православна  

црквена  ојіштина  новосадска . Ова  допуна  односи  сс  на  тачну  површину  ј  положај  
планиранс  доградње  храма  (трем  и  звоник). 

Комисија  за  планове  прихвата  примсдбу. КомИЈІја  сматра  да  је  потребно  овај  сетмент  
Нацрта  плана  изложити  на  поновни  јавнн  увид. 

Прнмедба  број  15: 
Пржедбу  су  јјоднели  Ђокпћ  Марјан  и  думакчЈіћ  Ђокић  3лата, Драге  дејановић  

бр.зз, Нови  Сад, а  одиоси  се  на  део  иланиране  трасе  Улице  драге  Дејановuћ. 
Подносиоци  примедбе  негодују  над  чињеницом  да  је  планирана  ширина  рсгулације  

улице  ,Цраге  дејановић  12м, и  наізоде  да  јепроцирење  планирано  само  са  јужне  стране  
улице. Наводе  да  се  је  на  дезіу  лланираног  пропирења  играђсно  неколико  објеката  
укупне  површине  136,78м2. Кажу  да  би  смањсњем  планиране  ширине  рсгулације  на  8м  и  

То  равномсрно  са  обе  стране, драстично  била  смањсна  површина  објската  у  планираној  
регулацији . Наводе  joіn: 

MoHm vaѕ  da tjznіete iј  obz!r аІеdе u dоКuгпепtас u 
Кu Која  ае  hаlвzі  ла  ргсеЈі  broJ 390619 ku лод  broj 33 јма  Іzdatu gradev!nѕku dozvofu pod bојем.-345t-
1о10 ј01 lzdatu dana 15,08.2001 godіne. 
Ze оbјеКвt poѕtojі  Gјаvпт  proјekat artіі tekture КопѕtпКсІје  vodovoda і  Капајтzасіје  еІеКtтоtеhпіКіh іпѕtајастја  
za ko)і  poѕto]І  tеhптт kв  kontroІa ргојеКtа  pod brojem ТК-1ОЗј01 od maііa 2001 gоdтnе  і  za еІеktгоtеhпјКі  deo 
Тк-1зјо1 !zdat dana 06.03.2001 godіne іzraden od ѕtrane ,ЕL-РRо-тNо  !z:  Novog Ѕada, Кае  DејапоvW37 
(u prіІogu dб tvіјапі  kopfje nasіovnih ѕtrana), 
D рЈs od JP UR АNZАМ  Zavod za uranіzam NovІ  Ѕad, pod brojem UТU-2924912000 koJі  је  Іzdat dana 
1t12.2000 gоdІп , . ... 

Dokaz o regu іѕanoJ obavezі  u pogіedu u ете  ііі veѕtі tora u tгоѕоvјма  огеаепја  gradevіnѕkog иемІ)т tа  pod 
brojem 084259/2-99 kojі  јіzdаt dana 20.04.2001 godіne.

. 

UvегпЈе  о  пјеnісма  ѕadrіanіm іJ uгbапіаtтКој  dokurnentacіjі  pod brojeіn ОТЏ-29249Ј2ООојzdаt.dаhа  
1L12.2000 godіne 
Іzvod Іz odo foto pіana јzdаt od ѕјгаіе  ЈР  ,URВАNјZАМ ф  Zavod za urbanіzam Novog Ѕаd, buІ. Cara L хага  
3 і  ugovor ѕa ЈР  Zavod za іzgradnJu gівdа° pod broJem 08-4259 od 24.09.1999g0dіпе. 
ѕaglaѕnoѕt Ѕaveznog Mіn!ѕtarѕtva za odbranu, uртаvа  za odbranu ЅMO u Repubfіd Ѕrbіjі. Сепt г  za оdbгапіт  
Novі  Ѕad, OdefjenJe za odbranu Novі  Ѕad pod brojem 351-20212001 іzdat dana 04.04.2001 godіne. 
ѕagfaѕnosi DP DІМNІбАR° pod brojenі  92/2001 od 04.04.2001 god!ne. Zap!ѕnіk DP ,JNЅTІTLІTZA ZАТјТU 
NA о  Іzvгепом  tеhпЈ kом  pr!jemu obJekata pod broJe.m 02-407011 koJі  je іzdat d па  27.03.2001 
gcdіne. 
Rеепје  ѕekretar!jata za prіvredu pcd hјм  349/2001-Ј-4 zdatog darІa 0703.2001. godіne. 



Тажс  да  улица  буде  npoіn и  са  пае  и  пепарие  страие  дако  да  се  смањи  
на  м. 1- аводс  Даје  Лриликом  ісупоапнс  парц&ла  улііца  биѕіа  піиринс  3м, пакон  чега  су  сви  
с  јужне  nenapne стране  уступuл:Ј  Зм  од  свс  парцела  чвме  је  улица  іренут!-!о  ширине  
бм. Сматвају  да  је  ДодаТно  одуње  еріаТЛиво  и  иапомињу  да  је  кроз  улицу  
прошла  комплстна  инфрабтруктуіа . - 

ІСогнсија  зі  плаиое  па  рната  прнмедбу  уз  обвазлоисењс  дато  у  Извепіт *ју  
обђивіvі  о  спробдено  јавво  у  

јІледба  број  16: 
Примсдбу  је  nоднела  Јереіић  - Благојевић  Верица  и  ради  сс  о  допуни  прuмедбе  

()рој  5 

јјодw бипац  у  догwни  примедбс  .чаводи  даІе  потрсбно  парцсле  број  3925/6 и  3925/7 
припоити  прппадајућим  парцслама  како  јс  назначено  і a скици  доставјгеној  у  примедби  
број  3, с  обзиром  да  је  то  фактичісо  стањс  а  тсрену  и  да  постоји  х-іамера  да  се  парцеле  
ојсдиие  у  целине, у  свсму  према  скици. достав.га  н  снимак  изведсног  стања  из  2007. 
годипе  на  ком  се  види  даје  дсо  парцеле  број  3930/3 и  тада  служио  као  лут. - - 

зі  планоЕс  прихі педбу. !оисііја  сііатра  да  је  потрбпо  опај  сгјеп  
ЛО n ТИ  Жі  !оно!! уБид. - 
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Примедба  б[)ој  17: 
Примедбује  поднела  Милтен  Тамара. Томе  Росаітдиђа  66, Нови  Сад. 
Примедба  се  одпоси  на  саобра liајно  ретпене  у  оквиру  блока  број  68, као  у  примедби  

бр. 3 и  16. Подносилац  примедбс  наводи  да  је  власннк  парцеле  број  3924/4 на  којој  се  
налазн  изграђен  објекат  у  којем  жиВи, да  објекат  нсм  приступ  улици, осим  преко  
постојећег  ііролаза  ширине  3п1 за  који  наводи  да  се  овек  користи. Овај  пролаз  иде  преко  
парцела  бр.  3925/5 и  3930/3. уз  примсдбу  прилаже  снвмак  фатстичког  стања  на  парцели  
број  3930/3 из  2007. год$не, а  на  којем  јс  назначен  део  пролаза  - пута, дат  и  у  прuмедби  
број iб. • 

Комислја  за  планове  прихвата  примедбу. Комисија  сматра  да  је  потребпо  овај  сегмент  
Нацрта  плана  пзложити  иа  поновни  јавни  увпд. 

Гlримедба  број  i; 
Нримедбујс  поднео  Мијатович  Веселлл  Витсшка  бр.  17, Нови  Сад. • 

Подвосилац  тражи  да  сс  омогући  пролаз  прско  парцсле  број  2592/37 (чији  је  
власпик) до  парцеле  број  2592/40 која  јс  такођс  у  њсговсм  ласкиштву. 

• Коміісвја  за  іјлаіјове  ве  нрпхвата  прИNwду, ут  обраложекіе  
• 
дато  у  Извевггају  

обрађивача  о  спроведеном  јавном  увнду. - - .- . 

Примедба  број  19: 
lіримедбу  јс  подпсло  предузећс  ЕПС  дпстрибуција  і  односи  ссна  планиранс  и  

постојећс  траннсформаторске  станицс .н t подручју  Адица. . 

Изводизпримсдбе : - 

Увидом  у  пјіан  намене  намене  површина , саобраhаја, регулације  и  Нивелације  
који  сте  нам  доставили  у  прилогузахтева  уочено  једа  у  истом  нису  назначененеке  
од  лојација  ТС  које  су  већ  изграђене . То  .су  следеће  ТС: 

- ТС  Илије  Гарашанина  у  Улици  нова  12 ua парцели  .број  258/4Q (скица  у  
придогу), • • 

Ј! - ТС  Симе  Шопаје  на  углу  Улице  Симе  Шолаје  и  Улице  Нова  2, на  ларцели  
/ брбј  389512(скицв  у  npurіory). 

ТО  деса -же  Максимовић  2ТІ  у  Улици  черевићка, на  парцели  брQј  397413• 
(скица  y ііpunory), 
ТС  Бранка  Ћопића  на  углу  Улице  Бранка  Чопића  и  Улице . ловачка , на  
парцели  број  3933/7 (скица  у  прилогу). 
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Увидом  у  план  намене  ј-іамене  површина . обраћаја , регулације  и  вивелације  
і oju сте  нам  доставили  у  припоrу  запеаа  уочно  Је  следее: 

нисмо  сагласни  са  предііогм  локације  за  изградњу  будуђе  ТС  у  Ујіііци  
нова  12 на  парцели  бро  250512 Лредметну  покацију  је  потребно  изместити  
иа  угао  улица: Арама  Мразоића  И  HQBe улице  .(скица  y npu)іoіy), 
нисмо  сагласни  а  прАДпогом  лоkациЈ  da изградњу  будуће  ТС  у  Улици  
десанке  Максимови  на  парцели  број  259011 ucіy je потре kі  нааначити  
на  локацији  у  скзіаду  а  важећим  плавом  детањие  реіулациј  ОДНОСВQ іа  
парцели  број  258612 илч  је  лоцираг  ііa yrny улица  десанке  ујаксимовиђ  и  
Симе  Милутивоиђ  CapajnuJd (сица  у  филdгу). 

Поред  назначених  локације  потребно  Је  обебедити  и  локације  за  изградњу  
нових  С  и  и  то  на  следећимаоіацијаМа : 

ва  углу  улица  славујева  Нова  2 Мова  и  Аврама  Мразовића  (ссица  у  
припогу). 
ва  утзіу  Улице  новосадски  пуг  и  Упице. Стевана  Синђелића  (скица  у  
лр 4лQгУ), 
н  угпу  Улице  новосадски  пут  и  УлицQ  Ставана  Лрвобенчаног  ( кица  у  
лрилdг , . 

- на  углу  Улице  новосадскu пут  и  Улице  Сувоборека  (скица  y npuѕіQr), 
Oі  им  планираних  ТС  које  су  назвачене  у  плану  намене  иамене  површина , 

сбрђаја , ре.гулцuЈе  и  нивелације , потребно  Је• у  текстуалном  делу  гiпава  
лредвидети  моућнбст  изградње  и  додапјих  ТС  на  парцелама  објеката  свих  намева  
или  у  оквиру  будућих  објеката  у  зависности  од  лотреба  за  додатним  калацитетuма  у  
поглеДv аібима)іних  ангаованих  снага. 

Подносилац  примедбе  дос-гавла  и  скице  оа  оквирним  положаје  планираних  и  
!Іостојећих  тс. • 

• Іомисија  за  планове  прихвата  прићfсдбу. Хомкија  сиатра  да  ј  вотре 5но  овај  сегмент  
Нацрг  плана  изложитв  на  поновни  јавин  увид. 

•іе)хбаброј 2О: . • . • 

Пријбу  је  повела  ІCparyn Ивана  (преко  адвоката  Михајловић  Небојше) и  
одвоои  се  на  парцелу  број  2267/9 КО  Ветерник  у  њевом  власништву. - - • 

Примедбом  сс  тражи  смањење  планиране  регулације  слепог  крака  Улицо  Мила  
Милуновића  са  12м  .ча  8м, сужењем  ретулације  обострано  по  2м. Разлог  томе  је  
поВр!пина  предмотне  парцоле  која  тренутно  износи  З55м2, а  након  издвајања  дела  варцеле  
ѕa регулацију  улице  износила  би  свега  242м2. Та  површива  према  Нацрту  плана  ниј  
довоњна  за  изградњу  слободностојећег  објекта, већ  само  двојног  објекта, а  с  обзиром  на  
величину  и  изграђеност  околних  ларцела  није  реално  очекивати  да  до  такве  изградње  
дође. С  тим  у  везв  предлажо  со  померањс  регулације  за  2м  у  корист  парцела  породичног  
сновања, чиме  бн  парцела  број  2267/9 након  издвајања  за  егулацију  улие  била  
довоњне  површине  за  изградњу  слободностојоћег  објекта. У  примедби  cejoіn наізоди  даје  
ізут  іcoju води  од  Улице  Бранса  Чопића  у  Мила  Милуновића  плавиран  да  буде  іnupuue 
свега  јом, па  подвосилац  не  види  разлог  да  слспи  крак  улицо  испред  пре !отне  парцеле  
буде  шири. Такођс  наоди  и  став  да  би  корист  од  таквог  решења  ималн  и  остали  власИцИ  
паіЈцела  у  улНцІ, е  обзвDоМ  да  би  у  булућности  еззевтуално  могли  да  гірепарцели nу  своје  

ИШ  ! Нск!х  Г.ІзЛіt. 
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Комисија  за  плаиове  Делимнчно  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађавача  о  спроведсиом  јавном  увпду. Комисија  сматра  да  је  лотребпо  овај  ссгмснт  
Иацрта  плана  візложити  на  поновнп  јавни  увид. 

Прпмедба  број  21: 
Пріхмедбу  јс  јіоднео  Радакоміћ  Марко, ј-Јиколе  Теслс  14, Нови  Сад  и  односи  сс  на  

парцелс  број  3738/6 іі  3738/70. 
]iодносилац  примсдбс  је  власник  парцеле  број  3738/6 која  јс  намењена  за  

породично  становање  а  пијс  власник  парцела  бр.  3738/70 н  3738/95 коју  овим  планским  
рсіпењсм  такое  у  јјамсни  породічног  становања  али  су  нретходном  ііланском  периоду  
билс  намењене  за  јавну  саобраћајну  поврпіину. подносилац  наводи  да  је  у  претходиом  
периоцу  па  својој  парцсли  започео  изградњу  породичног  стамбеног  објекта  за  којие  тада  
исходовао  храђевинску  дозволу  и  пријавио  извођсње  радва. Наводи  да  му  је  изменом  
хіланског  рсшења  до  koі je дошло  окемогућено  коришћењс  парцеле. 

Тражи  да  се  план  коригује  на  начин  да  парцеле  бр.  3738/70 и  3738/95 више  не  буду  
намсњене  за  породично  становање, већ  да  сс  намене  за  јавну  саобраhајну  површину  као  
што  су  билс  и  у  перподу  кадаје  исходовао  потребну  докунентацију  и  започео  изградњу, тј. 
да  се  пратв  іілаиско  реіпене  из  прегходнот  периода  које  •је  подразумеваЈіо  uіupy 
регулацију  улице  ОдНоС tО  регулацију  која  сс  поклапа  а  гравином  његовс  парцслс. 

Комисија  за  •плановс  сматра  да  прихадба  није  осиовап , уз  образложсње  дато  у  
ПзвенЈтају  оорађпвача  о  спро&еденом  авлоі  увиду. . . 

Примедба  број  22: 
јlримсбу  О  іЈОдіЈеЛИ  Петрић  Бранвслав, Петрић  -ГV ита, Берр  (Петрић) 

Милица, Птриh Марана , Берар  Мирјааа  и  Берар  Бранка  из  Улице  Соколске  и  
односи  се  на  планираву  tнирину  регулацијс  улицс, 

Подносиоци  примсдбе  сматрају  да  је  планирано  проширењс  рсгулације  Соколске  
улице  иа  штету  њихове  парцсле  број  3931/3, а  која  се  налази  од  Улицс  Бранка  Чопића  до  
Улицс  Богдаиа  Поповића, као  и  да  је  на  њихову  штегу  и  проширење  улице  Томе  
Росандића . ј-јаводе  да  нису  сагласни  са  планираном  ширином  регулаіцхје  и  да  се  противе, 
како  кажу, турпирању  земЈЂишта .. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примсдбу , уз  образложеіі.е  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Првмедба  број  23: 
гlримедбу  је  подпела  МЗ  Адпце  у  име  грађана  из  Улицс  Сувоборска  и  односи  се  на  

парцсле  бр. 3743/4, 3743/53, 3743/91, 3743/5, 3743/52, 3743/1 І 2, 3743/113 и  3743/95, све  КО  
Встерник . 

МЗ  Адице  наводи  да  су  јој  се  писанјхм  путсм  обратили  грађани  Сувоборске  са  
захтевом  да  се  на  nредмстним  парцслама  промсни  намеиа  из  пословања  са  становањем  у  
породично  станопањс, с  обзиром  да  су  на  наведеној  НовршИни  већ  изграђени  породичви  
стамбсни  објекти. ІЈапомињсмо  да  Јп  ,,Урбанизам  ннсу  доставњснс  и  писанс  примедбс  
ірађано, всћ  само  допие  МЗ  Адице. 



lСомисија  ЗR t!ланове  ПИХі 2Т2 примедбу. Комисија  сматра  да  је  потребно  овај  сегмепт  
Нацрта  плана  ијложпти  иа  поновни  јавни  увид. 

Примедба  број  24: 
У  шпању  је  допуна  примедбе  број  19 коју  поднела  ЕПС  дистрибуција . Ова  

допуна  односи  се  на  локацију  будуће  ТС  на  углу  Цетињске  и  Светолика  Ранкови1 а. 
Извод  из  примедбе: 

деQ текста  који  : однои  на  локације  за  израдњу  будућі  
. ТС) тіотр? Но. је  дпунити следђи  вачин: 

3а  потрбе  будуђих  купаца  еле tтрИч t е  енергИје  а  угту  Улілце  цетињс  
Улице  Светолика  Ранковића , на  парцели  рој  38181і  неопходно  је  безбеди  

ацијуза  t1зфадњу  ное  Тс  (сЦ  у  :пг iлбгуу, 
У  свему  осталом  тіримедбе  на  ппан  деталне  р.егулације  Адица  у  Ноом  Сај  

на  јавном  увиДу  и  услови  за  изрду  плана  број  88 I  С  -Д-07 02 -2З1&-W с  
05 02 2019 године  остају  на  снази, 

Уз  примедбу  је  доставјЂена  И  скица  са  оквијжим  положајем  тс. 

Комнсија  за  планове  прихвата  примедбу. Комисија  сматра  да  је  потребно  овај  сегмент  
Нацрта  плана  изложити  на  појіовни  јавни  увид. 

Прнмедбе  број  25 н  26 Избеіитају  орађи$ача  о  спроведеаом  јwном  •увиду) су  услоіи  
доетавјени  за  взраду  Нацрта  плана. 

Примедба  број  27: 
Примедбу  је  поднео  Томић  Бранко, Улица  радничка  22, Сремска  Каменица. 

Примсдба  се  односи  на  планираву  іиириву  регулације  Улице  Томе  Здравковића  и  
лланирану  вамену  површина  на  делу  земЈЂиіпта. 

Подносилац  тражи  смањее  ширине  регулације  на  10 метара  и  вишепородичне  
стамбеве  објеісгс  на  уличним  угаоним  парцелама  спратности  П+2+Пк  

Комисија  за  плановс  не  прихвата  примедбу, уз  образложене  дато  у  Извсјіітају  
обрађнваіа  о  спроведеном  јавном  увііду. 



1јЕдСЕл *(ЈомИО?ІЈЕ  

оиа- абетћ, диплиіt рх - 

-В.д;Наіелника  

Гсі,вве  зафаізам  и  ађвинке  послове- 

дејан  Михајловиh - 

ЧЛАнОВИ  коМиСиЈЕ: 

L Зорица  Флорић  Чанадановнh, дипл.инж.арх. 

/2 
// 

2. Васо  Крссовић, диил.иит.арх.  

З. Нада  Милић, дипл. ипж. рх,-мастср  

4. Радосав  Шћспановuh, дипл.инж.арх. 
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Тоісом  трајана  јавног  увида  у  Нацрт  Плава  дстаЂнс  регулације  Лдица  у  Новом  Саду  пристигли  су  
и  услови  за  израду  плана  од  стране: . 

1. ЛІ  ,,Путсви  Србиј& 
2. АД  ЕМС  Ееоград

• 

Комисија  за  планове  сіиатра  да  је  потребно  да  обрађивач  плана, ЈП 3авод  
за  урбанизам  Нови  Сад, све  пристигле  услове  за  израду  плана  нмплементира  у  Нацрт  
пданскот  докумснта. 

СХОДпО  члану  50. 3акона  о  плапирану  и  изградњи, Извсштај  се  до.става  обрађивачу  плана  
на  вадлежио  постvпање. 
Након  поступања  по  овом  извештају, обрађивач  плапа  ће  плански  документ  доставипі  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућшшња  у  далу  процедуру  доношења, 



РЕпУБЛиКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЛША  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
скугпјітињ& грлдл  новог  САДА  
КО14ЛСИЈА  зА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-853fl8 
Дана: 19. 03. 2019. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
- О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРТШОЈ  контроли  

НАЦРТА  ПЛАА  дЕТАЈћПЕ  РГУЈ1АЦИЈЕ  АДИЦА  У  ноВОм  САДУ  
РЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ПОнОВНЛ  лвни  увид  

Комисија  за  планове  Скуппітине  Града  Новог  Сада, на  38. седници  која  је  одржана  дана  19. 03. 
2019. тодине  у  зтрадн  ЈП Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Бул. цара  Лазара  број  3, Новн  
Сад, у  великој  сади  на  ірећем  спрату, са  псчетком  у  .9)00 часова, разматрала  је  .Нацрт  плаиа  
деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  коригован  у  складу  са  Извештајем  о  обавлаеном  јавном  
увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  Адица  у  Новсм  Саду. 

• 

38. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председни  Комисије)  Васо  Кресовић  и  Радосав  
Шћепановић, чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 

Седиици  су  присуствовали  и  представници  п  пУрбјнизамІ  Завод  за  ујбанизамНові  Сад, Градске  
управе  за  урбаннзам  и  грађевинскс  послове, Градске  управе  за  заштиту  животне  средине  и  
Градске  управе  за  грађевинско  землиште  и  uввестиције. 

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

Да  је  Одлука  о  изради  лдана  деталане  регулације  Адица  у  Новом  Саду, усвојена  на  XXXIV 
седници  Скуніптине  Града  Новог  Сада  одржаној  13. априла  2018. године  ( Службенилист  Града  
Новог  Сада  број  16/2018) са  Репіењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  угицаја  плана  
деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  на  жнвотиу  средину . ... . - 

Да  је  Концептуални  оквир  плана  деталне  регулацнје  Лдица  у  Новом  Саду, био  на  раном  јавном  
увиду  у  периоду  од  14. маја  2018. годuне  до  28. маја  2018. године  и  да  у  току  раногјавног  увида  
није  доставлена  ниједпа  примедба. 

Нацрт  •влана  деталне  регулацнје  Адица  у  Новом  Саду  израдило  је  JH ,,Урбанизам  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад. 

Стручну  ксніролу  Нацрта  плана  деталне  регулације  Адица  у  Новом  Саду, Комнсија  за  плавове  
изврпіила  је  на  26. ссдници  одржаној  21.12.2018. године  и  на  27. седници  одржаној  28.12.2018. 
године  н  том  приликом  дала  позитивно  мипЈлење  на  исти. 



Председник  Комисије  

Р. оња  дабетић, дипл.инж.арх. 

Начелника  
анизам  и  грађевинске  послове  
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Нацрт  плана  дета.њнс  регулације  Адица  у  Новом  Саду  јс  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  
25.01.2019. до  23 О2.2019. године  (чијсје  оглашавање  објавјвено  у  листу  дневник •  од  254јануара  
2019. годинс). У  току  јавнот  увида  доставјвено  је  24 (двадесетчетири ) примедбе  на  предпожено  
урбанистичко  решењс, и  2 (двој  е) услова  за  израду  плана, што  је  обрађивач  ллана  констатовао  у  
Извемтају  о  сгіроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавнот  увида, Комисија  за  планове  је  на  36. (јавној) седници, одржаној  07.03. 
2019. годuне  (чије  је  одржавање  објав.њено  у  листу  дневник  од  05. 03. 2019. г.одине) разматрала  
Извсштај  обрађнвача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  дета.њне  рсіулације  Адица  
у  Новом  Саду. У  затвореном  делу  36. седнице  Комисија  за  плановс  је  донела  Извештај  о  
обав.њеном  јаввом  увиду  у  Нацрт  плаиа  дста.њне  регулације  Адица  у  Новом  Саду, којим  је  
угврђено  који  сегмевти  Иацрта  плана  треб.а.да  буду  изложени  •на  поновни  јавни  увид. • . 

На  38. седницн, одржаној  19. марта  2019. године, Комисија  за  планове  разматралаје  Нацрт  плана  
дета.њне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  пре  излагања  на  поновнијавни  увид  и  констатовала  даје  
истн  .припрем.њен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изтрадњи  ( Службени  гласниiс  Републикс  
Србиј&, бр. 72/09, 81/09-истіравка, 64/10 - УС,. 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/1З-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145.14 и  83/18) и  коригован  у  складу  са  Џзвепітајем  о  обав.њеном  јавном  увиду  у  Нанрт  
плана  дета.њне  регулације  Адица  у  Новом  Саду. - • . . . . . .. 

Након  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, део  Нацрта  плана  дста.њне  
регулације  Адица  у  Новом  Саду  може  се  упутитГћа  поновни  јавни  увид, у  складу  са  Законом  о  
планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласнік  Републике  Србије  бр. 72/09, 8 1/09-исправка, 64/10 
уС, 24/11, 121/12, 42(13-УС, •50/13-УС, 98/f-  2(14, 145/14 и  83/18). 

Извештај  доставити: 

1. Л1 Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад . 
2. Градској  улрави  за  грађевинско  земл,иште  и  инвесткцнје  
3. Градској  утірави  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Чјіану  Градскот  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животне  срединс  
5.Архиви  

Секр  арКомисиј  

Нада  Милић, днпл.инж.арх. 



?ЕПУБЛКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈ}НА  ВОЈВОдиНА  
ГРАД  Нови  САД  
СКУЛШТHНА  ГРАДА  Новог  слдл  
КомисиЈА  зА  пЈјАНОВЕ  
Број: V-35853/18 
дана: 17. 04. 2019. тодине  
нови  слд  

. ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈВЕНОМ  поНоВноМ  лвном  увидv у  НАЦРТ  ПЛАВА  

дЕТАјВНЕ  РЕГУЛАЦІПЕ  АдиЦА  у  ноВом  слд  

Комисија  за  планове  Скугпптине  Града  Новот  Сада, на  42. (јавној) седuици  која  је  одржана  дана  
17. 04. 2019. године  у  згради  Скупптине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  Зрењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извецітај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регу.пацнје  Адица  у  Новом  Саду. 

42. седницu присуствовазш  су: Радоња . Дабетић, .лредседиик  Комисије, Зоран  Вукадиновић, 
замеиик  председника  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  1Лспанови1%, чланови  Комисије  и  Нада  
Милић, секретар  Комисиј  за  планове.

.
. 

Оддука  о  изради  ллана  детањне  регулацвје  Адида  у  Н9вом  Саду  усвојен  је  на  ХХХIУ  седници  
Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  13. априла  201g. године  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  16/18) са  ?ешењем  о  неприступању  изради. стратешке  процене  угицаја  плана  деталне  
регулације  Адица  у  Новом  Саду  на  животну  срсдину. 

Концегггуални  оквир  плана .деталне  ретулације  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  детал.не  ретулације  Адица  у  Новом  Саду,  Комисија  за  планове  
извршила  јс  на  26. седници  одржаној  2 1. 12.20 18. године  и  на  27. седници  одржаној  28. 12.201 8. 
тодине  и  том  приликом  дала  позитивно  миіллеи.е  на  исти. 

Нацрт  плана  деталне  ретулацијс  Адица  у  Новом  Саду  је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  
25.01.2019. до  23.02.2019. године  (чијс  је  оглашавање  објаалено  у  листу  дневник  од  25. јануара  
2019. године). У  току  јавног  увида  достаалено  је  24 (двадесетчетири) nримедбе  на  предложено  
урбаиистичко  решење, и  2 (двоје) услова  за  израду  плана, лто  је  обрађивач  плана  констатовао  у  
Извештају  о  спроведеномјавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавнот  увида, Комисија  за  плановеје  на  36. (јавној) сднuци, одржаној  07.03. 
2019. тодине  (чијеје  одржавање  објавњено  у  листу  дневник  од  05. 03. 2019. године) разматрала  
Изведітај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавжм  увиду  у  Нацрт  нлана  деталне  регулације  Адица  



у  Новом  Саду. У  затвореном  делу  седнице  Комисија  за  планове  је  донела  Извсіnтај  о  обавл,еном  
јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детал,не  регулације  Адица  у  Новом  Саду. Hмајући  у  виду  да  се  
прихватањем  појсдиних  примедби  Нацрт  плана  детал,не  регулације  Адица  у  Новом  Саду  
значајнијс  мења, Комисија  је  закЈгучила  коЈесегменте  нацрта  плана  је  потребно  иаложити  на  
поновнијавни  увид. 

На  38. седкици  одржаној  19.03.2019. године  Комисија  за  планове  је  разматрала  Нацрт  плана  
детал.не  регулације  Адица  у  Новом  Саду, коригован  у  складу  са  извепјтајем  о  обвал,еном  јавном  
увиду  у  Нацрт  плана  детал,не  регулације  Адица  у  ј-јовом  Саду. Том  приликом  је  Комисија  за  
планове  дала  позитивно  мипіл,ење  на  Нацрт  плана. 

І-јацрт  плана  детазг,не  регулације  Адица  у  Ново  Саду  је  изло)кен  на  поновни  јавни  увид  у  і-іериоду  
од  29.03.2019. до  12.04.20 19. године  (чије  је  бглашавање  објавл,ено  у  листу  Дневник  од  29. марта  
2019. године). У  Току  ПОНОВНОГ  јавног  увид  доставлено  је  2 (две) примедбе  на  предложено  
урбанисгичко  решење  а  након  оставл,еног  рока  за  поновни  јавни  увид  Доставл,ене  су  још  2 (две) 
примедбе, што  је  обрађивач  плаиа  констатовао  •у  Извештају  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  поновног  јавног  увида, Комиснја  за  планове  је  на  42. (јавној) седвипи, 
одржаној  17. 04. 2019. године  (чије  је  одржавање  објавлено  у  листу  дневник  од  15. 04. 2019. 
године) разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  поновном  јавном  уви,лу  у  Нацрт  
плаиа  детал.uе  регулације  Адица  у  Новом  Саду • 

Након  изношења  става  обрађивача  по  присіим  примедбама,  на  јавној  седіицu је  омогућено  
подносиоцима  да  додатко  образложе  своје  nримедбе, након  чега  јс  заклучен  јавви  дсо  седнице. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисијаје  консіатала  даје  у  току  поновногјавног  увида  поднето  
2 (две) nримедбе  и  2 (две) примедбе  након  п9Нногјавног  увида. 
Примедбе  су  доставили: 

1. Слободан  Јошић  из  Новог  Сада, 
2. дом  здравла  Нови  Сад , 
З. МилицаБерар  Петрић  н  
4. А.Д. Електромреже  Србије  Бсоград  

Тlримедба  број  1: • 

Примедбу  је  доставио  Слободан  Јошић, Улица  Бачка  2, Нови  Сад, а  односн  се  на  
парцеле  бр. 3915/1, 3915/2 и  3916 КО  Ветерниккоје  су  у  власнијлтву  подносиоца. 

У  својрј  примедби  подвосилац  паводи  да  парцеле  3915/1 и  3916 чији  јс  власник  
немају  излаз  на  јавну  саобраћајну  површину, а  да  на  јавну  површиііу, тј. ynuііy, излази  
само  парцела  3915/1 и  негодује  над  правілима  урсђења  и  грађења  а  понајвише  над  
условима  за  образовање  грађевинских  парцела. Сматра  да  би  требало  да, с  обзиром  на  
укупну  довршину  парцела  које  поседује, има  могућност  изградње  самојднот  породичног  
објекга, док  он  сматра  да  би  требало  да  може  да  изгради  најмање  іpu објеіпа. Напомиње  



да  су  парцеле  са  којима  се  граничи  сајужне  стране  (бр. 3910, 3911, 3912, 3913/1, 3913/3, 

3914) у  власниідтву  града  и  да  оне  имају  поволннје  условс  за  изградњу  иако  су  мање  
дубине. Каже  даје  град  за  себс  исходовао  најп0в0лнијс  услове, а  дајс  њему  онемогућсно  
да  рационално  користи  своје  парцеле. Подносвлац  прнмедбе  наводи  и  да  су  у  преІходном  
периоду  бившивласницн  покренули  захтев  за  спајање  са  парцелама  у  власнитнтву  трада  и  
препарцелац uју, чиме  би  се  стекли  услови  за  нзградњу  и  на  његовом  землиіиту. Прилаже  
графички  приказ. До  реализацнје  није  догпло  услед  ставјања  ван  снате  пре iходног  
планскот  рспіења  н  подносилац  примедбе  сада  іражн  да  се  овим  планом  омогући  
реализација  траженог. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  оенована , .уз  образложењс  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду. 

Примедба  број  2: 
Примедбу  је  доставио  Дом  здравла  ,,Нови  Сад ,  Булевар  цара  Лазара  75, Иови  Сад, 

а  односи  се  на  парцелу  број  2478/43 на  којој  се  планира  јавна  намена  - здравстена  
установа. 

У  примедби  се  тражи: 

,,Део  новопланиране  бицихлистичке  стазе  и  паркинга  за  бицикзіе  смеплени  су  са  
северне  стране  парцеле  број  2478/43 К.О. Ветреник  која  је  намењена  за  изтрадњу  објекга  
дома  здравла , према  делу  нацрта  ГјДР-а  за  Адице  у  Новом  Саду  којије  најавном  увиду. 

Овнм  лугем  увућујемо  иницијативу  акоје  могуће  да  .се  паркинг  за  бицнкле  изместн  
на  другу  позuцију  како  би  се . остварила  могућност  да  се  саобраћајни  приклучак  на  
поменугу  парцелу  са  северне  стране  позиционира  без  ограничења  да  то  буде  лева  
половина  северне  границе  парцеле, како  је  тренутним  планом  условњено  услед  познције  
паркинга  за  бидикле. 

Према  делу  нацрта  ПДР-а  за  Адице  у  Новом  Саду  саобраћајни  приступ  возилима  на  
парцелу  број  2478/43 К.О. Ветреник  могућ  је  само  са  северне  стране. Након  консултацuје  
са  пројектантима  и  сагледавања  парцеле, као  н  патреба  за  npucіyn интервехпних  возила  
које  ће  детално  бити  дефинисане  разрадом  пројекта, установили  смо  да  би  било  веома  
корисно  затражити  могућност  приступа  шпервентних  возила  са  јужие  сіране  парцеле  
увођењем  дристулне  саобраћајнин.е  у  зони  постојеће  зелене  површине  која  се  наслања  на  
јужну  гранипу  парцеле  број  2478/43 К.О. Ветреннк. 



Овим  путем  улућујемо  иницијативу  за  увођењс  приступне  саобраћајнице  са  јужне  
стране  парцеле  број  2478/43 к.о. Ветреник, из  Улице  Бањајіучкс , како  би  се  обезбедила  
мотућност  приступа  интервснтвих  возила  сајужне  стране  помснуте  парцеле. 

Прсма  тексуалном  Дслу  З  дело  нацрта  ПДР-а  за  Адице  у  Новом  Саду, на  парцелу  
број  247I4З  к.о. Ветрсник  потребно  је  да  високо  зсленило  покријс  најмање  ЗО% оД  
укупне  површинс  парцеле.  дозволена  изтрађеност  на  парцсли  је  до  50%, а  знатан  део  
парцеле  ће  бити  заузет  обавезним  путем  који  обезбеђује. прилаз  пожарних  возила. Такође  
део  парцеле  ће  бити  намсњен  за  неопходног  броја  паркинг  места  и  пешачке  комуникацнјс. 
Сагледавајући  све  споменуто  сматрамо  да  би  захтевани  проценат  зелених  површииа  било  
тешко  остваритк.

- 

Овим  путем  упућујемо  иницијативу  да  се  дозволи  одступање  од  предвиђеног  
процента  зеленuх  површина  којс  је  потребно  остварити  на  ов  парцели  или  ако  је  
прихватјиво  да  се  део  потребног  зеленила  ко 4пензујс  озелењеним  равним  крововима. 

Према  делу  нацрта  ПДР-а  за  Адие  у  Новом  Саду, на  парцелу  број  2478/43 К.О. 
Ветреник, дозволена  јс  заузетост  дарцеле  До  50%. С  обзиорм  да  ћс  објекат  бити  разуен, 
било  би  значајно  да  се  омогући  максимално  дозволено  дрибликапањс  суседним  
парцелама, а  према  важећсм  правилнику, уколико  се  разрадом  npojeіcra укажс  потреба  за  
Тим. 

Овим  пугем  упућујемо  илицијативу  да  се  омогући  - максимално  дозволено  
приближавање  новопланираног  објекта  суседним  парцелама. 

Комисија  за  планове  Прихвата  примедбу. 

Прiiмедба  број  З: 
Примедбу  је  поднела  Милица  Берар  Петрић, Улица  Киш  Ернеа  49а, Нови  Сад. 

Примедба  се  односи  на  парцелу  број  393 1/3 КО  Ветерник  на  којој  се  дланира  јавна  
саобра1ајна  површина. 

Подносилац  примедбе  траки  да  се  ,,отвори  постој  ећа  Улица  сколска  која  ј  е  раниј  с  
• постојала, а  касније  затворена, да  би  сада  измеіила  правац  на  уштрб  uatnc парцеле  393 1. 

Комиснја  за  плановс  не  прихвата  примедбу  уз  образложење  дато  у  Извешіају  о  
обавленом  јавном  увнду  у  Нацрт  плана  детал ,не  регулације  у  Нацрт  плана  деталне  
регулације  Адица  у  Новом  Саду  за  примедбу  број  22. 



ГјРЕДС ОМИСИЈЕ  

Примедба  број  4: 
Примедбу  је  поднело  акционарско  друідтво  ,,Електромрсже  Србије , кнеза  милоцја  1 1, 1 1000 

Београд. Првмедба  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  тнпа  портал. тако  да  је  поіребно  ширину  заштитног  коридора  од  осе  далековода  рачунати  
наследећиначин : 

Ширина  заштитног  појаса  од  крајње  фазе  (25т) +половина  ширине  стуба  (5,5т)=ЗО,5м. 

То  би  значило  даје  укупна  ширина  заштитног  појаса  далековода  =бјм . 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Сходиіо  члану  50. 3акона  о  планирању  и  изградњи, Извсштај  се  доставл,а  обрађивачу  плана  
на  надЈiсжно  поступапе. 
Након  поступања  по  овоі  Извештају, обрађивач  плана  ћс  плански  документ  доставити  
надлежиом  органу  градскс  управе  ради  упућнвања  у  даупроцедуру  доношења. 

Та~ ња  дабетић, дипл.инж.арх. 

В.Д. Начслника  

Градске  управс  за  уфанизам  и  трађе)инске  послове  

( 

Дејав  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  кОмисијв: 

1. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх. т  
ЈІ  

2. 3оран  Вукадинопић ,  дипл.иuж.саобр.
_____ 

4. Ј-Іада  Милић, дипл. инж.арх.-мастер  4 

З. Радосав  НЈћепановић , дипл.ннж.арх. 
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