
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  размаграња  Предлога  плана  детаѕњне  регулације  
блокова  око  Улице  цара  дујлана  у  Новом  Саду, Скупштина  Града  Новог  Сада, на  LV 
седници  од  18. октобра  2019. године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  детаѕњне  регулације  блокова  око  Улице  
цара  душана  у  Новом  Саду  пре  излагања  на  јавни  увид  са  33. седнице  од  12. фебруара  
2019. године  и  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детаѕњне  регулације  
блокова  око  Улице  цара  душана  у  Новом  Саду  са  62. (јавне) седнице  Комисије  за  
плаnове  од  11. септембра  2019. године. 

2. 3акњучак  са  Планом  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-833/2018-1 
18. октобар  2019. године  
НОВИ  САД  



І-Іа  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
РС , бр.  72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 
98/13 ус, 132/14, 145/14, 83/18, 3 1/19 и  37/19 - др. закон) и  члана  39. тачка  7. Статута  
Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  
Новог  Сада  на  LV седници  од  18. октобра  2019. године, доноси  

ПЛАЈI ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЕЈјОКОВА  ОКО  УЈІИЦА  ЦАРА  ДУШАНА  

у  ноВом  САДУ  

i. уВод  

План  деталне  регулације  блокова  око  Улкце  цара  Душана  у  Новом  Саду  (у  
да.њем  тексту: план) обухвата  лодручје  у  Катастарској  општини  (у  далем  тексту: КО) 
Нови  Сад  І  и  КО  Нови  Сад  11, nовршине  55 ћа. 

Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  2021. године  - пречишћен  текст  
(,,Слукбени  лист  града  Новог  Сада , број  39/06), обухваћеки  простор  је  намењен  за  
општестамбене  зоне, општеградски  центар, предшколску  установу, основне  школе, 
комплекс  здравствене  заштите  и  верски  објекат. 

План  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  
Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, Булевара  
Михајла  Пуцина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр. 40/11, 30/12-исправка, 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17, 21/18 и  22/19) (у  
далем  тексту: План  генералне  регулације), утврдио  је  да  је  преовлађујућа  намена  
стаnовање  у  различитим  облицима  и  модалитетима  и  то: породичио  становање , 
вишепородично  становање  великих  густина, вишепородично  становање  средњнх  
густина, затим  општеградски  центар, центар  уз  Футошку  улицу  са  посебним  
амбијенталним  карактеристикама , пословни  комплекси  у  зонама  стаnовања, основне  
школе  и  здравствена  установа. 

1.1. Положај  и  карахперистике  обухваћеног  лодручја  
Простор  у  обухвату  плана  одликује  наслеђена  матрица  улица, објекти  

породичног  становања  и  објекти  вишепородичног  становања  различитих  спратности . У  
Улици  војводе  Книћанина  бр.12в  налази  се  Основна  школа  Ћаса  Стајић , док  се  у  
приземњу  вншепородичног  стамбеног  објекта  у  Улици  Браће  Крклуш  бр.15  налази  
одењење  Предшколске  установе  Радосно  детињство . У  Футошкој  улици  бр.121 
налазu се  Институт  за  заштиту  здравња  Војводине . Између  улица  Лазе  Нанчића  н  Серво  



Михала, одНосно  између  улица  Тоне  Хаџића  и  Браће  Груловић  налазе  се  пословни  
комплекси . 

Реализација  садржаја  вишепородичног  становања  са  општеградских  линијским  
центром  дуж  ободних  саобраћајница  Улице  цара  душана, Булевара  Европе  и  Футошке  
улице  одвијала  се  постепено  током  последње  две  деценије . Стамбени  фонд  у  оквиру  
породичног  становања  такођеје  у  овом  периоду  постепено  обнавњан . 

Плапирана  основна  школа  између  улица  Серво  Михала  и  Ђорђа  Магарашевића, 

због  сложених  имовинско-правних  односа  на  постојећим  парцелама  породичног  
становања, такође  није  реализована . 

Већu проценат  зеленила  у  обухвату  плана  заузима  зеленило  у  оквиру  парцела  
породичног  становања, које  се  јавња  у  ВиДу  слободно  уређених  зелених  површина, 

предбаштu и  кућнuх  вртова. 

Зеленило  вишепородuчuог  становања  јавња  се  у  мањој  мери  у  виду  уређених  
зелених  површина  у  окружењу  виіuепородичннх  стамбенuх  објеката. 

1.2. Основ  за  израду  плана  

Hnan je израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  деталне  регулације  блокова  
око  улuце  цара  душана  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  32/17). 

Плански  основ  за  uзраду  плана  је  Плаи  генералне  регулације , према  којем  је  за  
овај  простор  дефuнисано  да  је  основ  за  реализацију  план  детањне  регулације , изузев  
простора  који  се  реализују  директно  на  основу  Плана  генералне  регулације , a koju С  

назначени  на  графичкuм  приказима  плана. 

1.3. ЦиЈЂ  доношсња  плана  

Цињ  израде  и  доношења  плана  је  утврђивање  правила  уређења  и  правила  
грађења, у  складу  са  правилима  усмеравајућег  карактера  која  су  дата  Hланом  генералне  
регулације , као  и  имплементација  планскuх  решења  датих  за  појединачне  локалитете  у  
Плану  генералне  регулације . Овакво  планско  решење  ће  ускладнтн  реалuзована  
просторна  решења  са  потребама  корисннка  и  усмеравајућим  правилима  датим  у  Hлану  
генералне  регулације . Нарочuто  ће  се  сагледатu стање  u формулuсаће  се  плански  
параметри  тако  да  се  оптuмизује  могућност  реализацнје  решења. 

1.4. Извод  из  nnaІla ширег  подручја  

За  обухваhени  nростор  на  сназu је  План  генералне  регулацuје, на  основу  кога  је  
као  приовлађујућа  намена  дефинисапо  становање  у  различитим  облицима  и  
модалитетима  и  то: породично  становање , вишепородично  становање  великих  густина , 

вuшепородично  становање  средњих  густuна, затим  општеградски  центар, центар  уз  
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Футошку  улицу  са  посебним  амбијенталним  карактеристикама , пословни  комплекси  у  
зонама  становања, основне  школе  и  здравствена  установа. 

Наведеним  планом  генералне  регулације  су  за  дефинисане  намене  одређени  
следећи  параметри : 

,,Становање  
На  подручју  плана, најзаступленије  су  општестамбене  зоне  које  представлају  

комбинацију  два  облика  становања : ііородично  (до  спратности  П  + 1 + Пк) и  
вишепородично  (средњих  густина  од  П  + 2 + Пк  до  П  + 3 + Пк, и  великих  густина  од  
П  + 3 + Пк  до  П  + б  + Пк). 

Табела  2: Правила  за  далу  разраду  простора  

Породнчііо  
становање  

Велачиііа  
парцеле  т2  

Muі,. 

іUupaua 
УЛИЧУfОГ  
фројіта  

Макс. 

Спратпост  Иидекс  
заузетости  

Ијјдекс  
изграђејгостu 

uuіі. макс. 

Слободностојећи  
објекти  300 600 12 

П  дО  П+1+Пк  

30-40 

0,25 0,80 Објекти  
прскинугом  низу  200 300 10 

нуI  
50 75 

Двојни  објеіпи  200 400 8 30 - 40 
Вииіепородично  
стајјовање  
Вишепородично  
становање  средіБих  
густина  
Слободностојећи  
објекти  

б  

20 НУ  

П+2 до  
П+3+Пк  

40 

0,5 1,6 
Објекти  
прекинутом  низу  50 

Објекти  
непрекинутом  низу  20 Ну  75 

Вишепородично  
становање високих  
густина  
Слободностојећи  
обј  eіnu 

600 НУ  

20 Ну  

П+З+Пкдо  
П+б+Пк  

25 

1,0-3,0 
Објекти  
прекинутом  низу  15 15 70 

Објекти  
НелрекиНутом  Низу  20 Ну  75 

Јавне  службе  

При  разради  простора  плановима  деталне  регулације , правила  уређења  и  
корипјћења  у  оквиру  комплекса  јавних  служби, утврђују  се  у  складу  са  условима  и  
смерпицама  Генералног  плана  и  стандардима  и  нормативима  за  поједине  области. 

Није  условњено  
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Општеградски  центри  

Планом  генералне  регулације  се  утврђују  зоне  намењене  општеградским  
центрима, чијаје  структура  разноврсна  - од  линијских  дуж  градских  булевара  до  старог  
центра. У  оквиру  ових  зона  услови  уређења  дефинишу  се  у  складу  са  поставкама  
Генералног  плана, а  њихова  структура  и  карактер  у  оквиру  ових  зона  утврђује  се  
плановима  детајне  регулације  у  зависности  од  положаја  у  простору  и  конкретних  
захтева. 

Становање  је  обавезан  садржај  опппеградских  центара. 

Учешће  стамбеног  у  укупно  изграђеном  простору  по  објектима  или  блоковима  
се  креће  у  распону  од  О  до  100%, односНо  објекти  који  се  граде  у  центру  могу  бити  
пословни, пословно  - стамбени  или  стамбени . Зоне  центра  које  ће  се  тек  формирати , 

нарочито  на  значајним  градским  саобраћајницама  (линијски  центри), етапно  ће  
добијати  карактеристике  центра  до  одговарајућег  односа  садржаја  становања  и  
садржаја  центра. 

Индекс  заузетости  и  индекс  изграђености  се  одређују  на  нивоу  парцеле  и  на  
нuвоу  хомогених  целина  у  одређеним  деловима  центра. По  правилу  крећу  се  до  75%, 

односно  3,0. Код  пословних  садржаја, ако  су  сви  другu услови  задоволени  
(противпожарна  заштита, стационирање  возила, снабдевање ), заузетост  парцеле  може  
достuћи  вредност  од  100%, а  индекс  изграђености  зависи  од  висинске  регулације  
непосредног  окружења . 

Спратност  објеката  општеградског  центра  се  креће  до  П  + 16. 

При  реконструкцији  објеката  у  општеградским  центрима  могуће  је  претварање  
нижих  етажа  па  и  целих  објеката  из  стамбене  у  пословну  намену. 

С  обзиром  на  значајан  број  објеката  културног  наслеђа, услови  уређења  ће  се  
дефинисати  у  складу  са  режимима  заштите. 

Пословни  комплекси  у  зонама  становања  и  nословање  
у  оквиру  Других  намена  

У  оквиру  подручја  обухваћеног  планом, знатно  је  учешће  пословног  простора: 

од  приземла  објеката  на  важним  саобраћајним  правцима  до  објеката  и  комплекса  који  у  
целuни  имају  пословне  садржаје  (нпр. пословни  комплекси  у  блоковима  уз  Улицу  цара  
душана). 

Планом  се  омогућава  увођење  пословања  у  оквиру  других  градских  функција  
(становање , општеградски  центрu) као  пратеће  или  исклучиве  намене  (изградња  
искњучиво  пословних  објеката  на  парцели) по  условима  и  смерницама  Генералног  
плана, као  и  конкретним  потребама. Искњучују  се  делатности  које  начином  рада, 
буком, прометом  и  загађењима  нарушавају  квалитет  коришћења  простора. 
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За  пословне  комплексе  се  примењују  критеријуми : 

- индекс  заузетости  је  до  50%; 

- индекс  изграђеностије  од  0,5 до  1,5; 

- учешће  становањаје  дозвоњено  до  50% у  односу  на  изграђене  поврілине; 

- минимална  површина  парцеле  је  500 м2. 

2. ГРАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУ1HА  

Планом  је  обухваћено  грађевинско  подручје  у  КО  Нови  Сад  і  и  ко  Нови  Сад  11, 
унутар  описане  границе. 

За  почеттіу  тачку  описа  границе  плаuа  утврђена  је  тачка  на  пресеку  осовина  
Футошке  улице  и  Булевара  Европе  у  КО  Нови  Сад  І. Од  ове  тачке  у  гіравцу  истока  
граница  прати  осовину  Футошке  улице, гјрелази  у  КО  Нови  Сад  јј  и  долази  до  тачке  на  
пресеку  са  осовином  Улице  војводе  КНићанина. Дале  граница  скреће  у  правцу  
југозапада, прати  осовину  Улице  војводе  Книћанина  и  долази  до  пресека  са  осовином  
Трга  27. марта, затим  скреће  у  правцу  запада, прати  осовину  Трга  27. марта  до  пресека  
са  осовином  Улице  цара  Дујпана. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  југа  осовином  
Улице  цара  дуілана  до  пресека  са  продуженим  правцем  јужне  регулационе  линије  
Улице  Арањи  Јаноша, затим  скреће  у  правцу  запада, прати  продужени  правац  и  јужну  
регулациону  линију  Улице  Арањи  Јаноша  и  њеним  продуженим  правцем  долази  до  
осовине  Булевара  Европе. дале, граница  скреће  ка  северу, прати  осовину  Булевара  
Европе, прелази  у  кО  Нови  Сад  І  и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  плана. 

Планом  је  обухваћено  55 ћа. 

3. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  

3.1. Намена  површина , концепција  уређена  и  подсла  на  просторне  
целинс  

Концепт  просторног  развоја  усмераваће  се  у  складу  са  већ  започетим  начином  
изградње  и  уређења  простора. У  том  смислу  планира  се  перманентна  обнова  стамбеног  
фонда  у  оквиру  намене  породичног  становања, изградња  вишепородичних  стамбених  
низова  са  садржајима  општеградских  линијских  центара  уз  Булевар  Европе  и  Улицу  
цара  душана, формирање  зоне  центра  са  посебним  амбијенталним  карактеристикама  уз  
Футошку  улицу, изградња  пословних  садр)каја  који  до  сада  нису  реализовани . 

Централни  део  простора  намењен  је  најзаступњенијој  намени, породичном  
стаuовању, а  по  ободу  уз  саобраћајницеје  планиран  опЈлтеградски  центар . 

С  обзиром  на  планирано  повећање  стамбених  капацитета  планирају  се  
одговарајуће  јавне  слу?кбе, превасходно  у  области  образовања . Кроз  вигпе  генерација  
планова  који  су  рађени  за  предметно  лодручје  планирана  је  изградња  комплекса  
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основне  школе  између  улица  Серво  Михања  и  Ђорђа  Магарапіевића . Изградња  
наведених  комплекса  потребна  је  и  због  прописаних  радијуса  обухвата  корисника, 
односно  чињенице  даје  простор  омеђен  саобраћајницама  великог  капацитета . 

Планирано  повећање  стамбених  капацитета  условило  је  и  потребу  за  
іјланирањем  јавних  гаража, како  би  се  решио  проблем  стационарног  саобраћаја. 

Постојећа  просторна  подела  на  блокове, као  и  основа  постојеће  саобраћајне  
матрице  се  задржавају . 

3.2. Нумерички  показатењи  

Нумерички  показатењи  у  плану  су: 

- породично  становање 22,30 ћа, 

- вишепородично  становање 1,85 ha, 

- општеградски  центар 6,56 ha, 

- зона  центра  уз  Фугошки  пут 3,11 ћа, 
- заједкнчке  блоковске  површине 2,3 1 ha, 

- пословни  комплекси  у  30ни  становања 0,45 ha, 

-. комплекс  Института  зајавно  здравње  Војводине 0,58 ћа, 
- основне  школе 1 ,98 ћа, 
- предшколске  установе 0,63 ћа, 
-јавне  гараже 0,62 ћа, 

зелене  површине 0,16 ha, 

- саобраћајнице  14,45 ћа, 

- обухват  плана 55,0 ha, 

- постојећи  број  становника : 6058, 

- планирани  број  становника : 9800. 

3.3. План  регулације  површина  јавне  iiамене  са  нивелацијом  
3.3.1. Плап  регулације  новршина  јавне  намене  

Планом  су  угврђене  површине  јавне  намене. Од  целих  и  делова  постојећuх  
парцела  образоваће  се  парцеле  површинајавне  намене, према  графичком  приказу  број  3 

План  регулације  поврпіинајавне  намене  у  Р  1:1000. 

Површинејавне  намене  су: 

саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр. 2890/2, 2891/2, 2892/2, 2896/2, 2898/2, 

2900/2, 2900/4, 2901/1, 2902/1, 2902/2, 2902/5, 2903/2, 2904/2, 2905/2, 2906/2, 

2906/3, 2906/4, 2907/2, 2907/3, 2907/6, 2909/1, 2910/2, 2910/3, 2911/1, 2912/4, 

2912/5, 2964, 2972/2, 2975/2, 2981, 3028, 3029, 3037/2, 3038/2, 3039/2, 3050, 

3092/2, 3094/2, 3095/2, 3097/2, 3099/2, 3101/2, 3103/2, 3104/2, 3107/2, 3108/2, 

3110/2, 3111/2, 3113/2, 3114/2, 3116/2, 3117/2, 3118/2, 3118/3, 3121/2, 3121/3, 

3129/2, 3132/2, 3135/2, 3136/2, 3214/2, 3216/2, 3240/2, 3241/2, 3247/2, 3247/3, 

3248/2, 3251/2, 3252/2, 3253/2, 3254/3, 3255/2, 3255/4, 3255/7, 3255/8, 3255/9, 
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3255/17, 3255/18, 3256/3, 3257/2, 3257/3, 3261/2, 3263/2, 3264/2, 3275/2, 3277/2, 

3299/2, 3325/3, 3327/1, 3329, 3331/2, 3332/2, 3333/2, 3334/2, 3335/2, 3336/2, 

3337/2, 3338/3, 4186/2, 4186/3, 4186/4, 4194, 4196/2, 4199/2, 4205/1, 4206/1, 

4226/1, 4227/3, 4227/4, 4228/2, 4229/2, 4230/2, 4231/2, 4232/1, 4232/2, 4233/2, 

4233/3, 4236/4, 4238/2, 4239/3, 4240/1, 4266, 4267/1, 4267/2, 4267/5, 4269/2, 

4269/4, 4271/2, 4271/4, 4273/2, 4273/4, 4275/3, 4276/3, 4277/2, 4278/1, 4280/2, 

4281/3, 4282/3, 4283/2, 4284/1, 4284/4, 4290, 4291, 4324/4, 4324/7, 4324/8, 4324/9, 
4326/2, 4327/2, 4328/2, 4329/2, 4329/3, 4330/2, 4331/2, 4332/2, 4333/2, 4333/3, 
4334/2, 4334/3, 4336/3, 4337/2, 4337/3, 4339/5, 4340/3, 4340/4, 4342/4, 4352/2, 

4378, 4379, 4380, 4381/2, 4381/3, 4383/2, 4385/2, 4388/2, 4389/2, 4390/2, 4393/2, 
7801/1, 7801/2, 7802/1, 7802/2, 7806/2, 7828/1, 7828/2, 7840/5, 7841 и  делови  
парцеле  бр.  2917, 2918, 2922, 2923/1, 2923/4, 2923/5, 2929, 2939, 2943, 2960, 2963, 

2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2973, 2974/1, 2976, 2978, 2980, 3009, 3011, 

3030, 3036, 3040, 3041, 3044, 3048, 3056, 3067, 3073, 3074, 3077, 3079, 3110/1, 

3112, 3118/1, 3119, 3120, 3121/1, 3122, 3124, 3126, 3127, 3128, 3129/1, 3130, 

3132/1, 3134, 3135/1, 3136/1, 3221, 3225, 3226, 3229, 3230, 3231/2, 3231/3, 3231/4, 

3235, 3236, 3242, 3256/2, 3258/2, 3261/1, 3261/3, 3261/4, 3262/2, 3263/1, 3264/1, 

3265/1, 3267/1, 3269/1, 3269/2, 3271/1, 3272/2, 3273/1, 3278/2, 3282/2, 3283/2, 

3287/2, 3288/2, 3292/2, 3294/1, 3294/2, 3303/2, 3304/2, 3305/2, 3305/4, 3307/2, 

3326/1, 3328/1, 3337/1, 3338/1, 4186/1, 4187, 4188, 4190, 4192, 4193, 4202/1, 

4208/1, 4239/2, 4275/2, 4285, 4286/1, 4293, 4295, 4325, 4329/1, 4340/1, 4358, 4362, 

4363, 4391/2, 7806/1, 7840/1; 

заједничка  блоковска  површина: целе  парцеле  бр. 2895/2, 2895/4, 2897/2, 2899/2, 
2901/3, 2912/6, 2974/2, 4197/2, 4198/2, 4199/1, 4202/1, 4231/1, 4239/1, 4240/2, 
4242/3, 4267/4, 4269/3, 4271/3, 4273/3, 4276/2, 4281/2, 4284/3, 4337/1, 4383/3, 

4385/3, 4389/3, 4390/3, 4392 и  делови  парцела  бр.  2919, 2921, 2922, 2923/1, 2980, 

3030, 3044, 3048, 3330, 4227/2, 4234/1, 4234/2, 4236/3, 4275/2, 4285, 4286/1, 

4324/5, 4324/10, 4325, 4327/1, 4328/1, 4388/3, 4391/2, 7840/4; 

гаража: део  парцеле  број  4239/2; 
основна  школа: целе  парцеле  бр.  3091, 3092/1, 3093, 3094/1, 3095/1, 3096, 3097/1, 
3098, 3099/1, 3100, 3101/1, 3102, 3103/1, 3104/1, 3106, 3107/1, 3406; 

- предшколска  установа: део  парцеле  број  3048. Предшколска  установа  налази  на  
парцели  број  3046, којаје  у  габариту  објекта, у  приземној  етажи. 

- здравствена  установа: делови  парцела  бр.  3261/1, 3261/3, 3261/4, 3263/1, 3264/1; 
- зелена  површина: цела  парцеле  број  2923/3 и  делови  парцела  бр.  2917, 2918, 

2921, 2923/1, 2923/4, 2923/5, 3110/1, 3128, 3129/1, 4275/2; 
- трансформаторске  станице  целе  парцеле  бр. 2895/3, 2912/2, 2923/2, 3042, 3177/4, 

3260, 3322/3, 4199/3, 4337/5 и  делови  парцела  бр. 2971, 3126, 3255/16, 3331/1, 
3413, 3418, 3430, 4227/2, 4239/2, 4271/3, 4286/1, 4325, 4388/3. 
У  случају  неусаглашености  бројева  наведеник  парцела  и  бројева  парцела  на  

графичком  приказу  TПлан  регулације  површина  јавне  намене  у  Р  1:1000 важи  
графички  приказ. Планиране  регулационе  линије  дате  су  у  односу  на  осовине  
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саобраћајница  или  у  одНосу  на  постојеће  границе  парцела. Осовине  саобраћајница  
дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака  чији  је  списак  дат  иа  графичком  
приказу. Парцелама  под  објектима  nрипојити  све  површине  које  су  у  функцији  
објеката  (степеништа , рампе, резервни  излази  и  слично), а  које  у  постојећем  стању  
припадају  парцелама  заједничких  блоковскик  површина  Уколико  исте  нису  снимњене , 
потребно  их  је  снимити. Постојећи  објекти  који  својим  габаритом  улазе  у  регулацију  
планиране  улице  до  lм  (а  изван  су  коловоза) се  задржавају . 

3.3.2. План  нивелације  
Грађевинско  подручје  обухваћено  планом  налази  се  на  надморској  висини  од  

77,00 до  79,00 м. 

Планом  нивелације  предвиђено  је  да  Улица  цара  душана  задржи  постојећу  
нивелацију , која  се  креће  од  77,57 до  79,озм. Коте  нивелета  око  планираних  стамбених  
зграда  у  Улици  цара  душана  су  од  77,70 до  78,50 м  н.В. На  осталом  делу  задржавају  се  
постојеће  нивелете  терена, осим  на  ниском  делу  залеђине  парцела, између  улица  Руђера  
Бошковића  (од  броја  4а  до  14) и  Футошке  (од  броја  71 до  79), где  се  предвиђа  насипање  
до  коте  77,50м  . Коте  нивелета  Булевара  Европе, између  улица: са  западне  стране  
Полгар  Андрагпа, а  са  источне  Новака  Радоњића, прилагођене  су  делом  постојећем  
стању, а  делом  нивелацији  попречнuх  улuца  које  се  укрштају  са  булеваром  и  крећу  се  
од  78,45м  до  79,70м. 

3.4. Трасе, коридори  и  капацитети  инфраструктуре  
3.4.1. Саобраhајна  инфраструктура  

Саобраћајнuм  решењем  дефинисанu су: улична  мрежа, саобраhајно  - техничкu 

елементи  унутар  блоковских  саобраћајница , начин  и  условu повезuвања  на  прuмарну  
саобраћајну  мрежу, предлог  решења  стацuонарног  саобраћаја , као  и  елементu 

регулацuја  улица. 

Једну  од  најзначајнuјнх  градских  магистрала  представња  Булевар  Европе  на  који  
је  оријентuсан  западни  део  подручја  обухваћеног  планом . Булевар  uма  елементе  
градске  саобраћајнице  вuсоког  ранга  н  њиме  се  одвuја  унутарградски  и  ванградскu 

саобраћај , тако  да  је  ограничена  могућност  учесталог  повезивања  блокова  на  њега. У  
оквиру  попречног  профила  су  четири  саобраћајне  траке  за  аутомобнлски  саобраhај , две  
траке  за  јавнu превоз, паркиралuшта  дуж  улице, обостране  бuциклистичке  стазе, 

дрворедu u тротоари . Истu раuг  и  техничке  карактерuстuке  uма  и  Футошка  уллца. 

У  систему, Улица  цара  душана  и  дање  остаје  главна  саобраhајница. Продужетак  
Булевара  цара  Лазара, до  Булевара  Европе  је  део  главне  градске  саобраhајне  мреже  
преко  које  ће  се  омогућuти  посредна  веза  блокова  са  деловима  града  најужној  странн. 

Мрежу  блоковских  саобраhајница  чини  постојећа  улична  мрежа  и  
новопланuране  саобраћајнице  које  побоњшавају  саобраћајне  услове  и  омогућавају  
рационално  коришћење  земњишта  за  изградњу . Планuра  се  формuрање  регулацuоних  
лuнија  у  постојећuм  улицама, које  обезбеђују  услове  и  могућност  потпуног  комуналног  
опремања, изградња  коловоза  и  тротоара  прописане  ширине, а  у  неким  улицама  и  
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паркиралигііта . Регулационе  ніирине  улица  прилагођене  су  гіостојећим  грађевинским  
линијама, а  корекције  су  извршене  на  Булевару  Европе, улицама  Футошкој  и  Цара  
душана  и  деловима  блоковских  улица. 

Приступи  комплексима  јужно  од  улице  Арањи  Јанопга  су  у  графичком  приказу  
дати  су  оријентационо , пошто  ће  њихова  коначиа  диспозиција  бити  условњена  
урбанистичким  решењем  предметног  блока. 

Планиране  бициклнстичке  стазе  су  реализоване  у  улицама  Футошкој  и  Цара  
дујпана, а  на  Булевару  Европе  и  Іхродужетку  Булевара  цара  Лазара  делимичио . На  свим  
саобраhајницама  се  планирају  пешачке  стазе. 

Систем  јавног  превоза  путника  добро  оnслужује  предметно  nодручје  јер  се  дуж  
свих  ободних  саобраћајница  nружају  линијејавног  градског  превоза. 

Стационарни  саобраhај  решен  је  једним  делом  у  регулацији  Булевара  Евроnе, 
регулацији  Улице  цара  душана, осталим  улицама, блоковским  паркиралиштима  и  у  
гаражама  и  nаркинзима  на  парцелама. Планира  се  изградња  паркинг  гараже  између  
улица  Тоне  Хаџића  и  Браће  Груловић , која  треба  да  задовоњи  потребе  за  паркирањем  
корисника  објеката  уз  Булевар  Евроnе. Испод  планиране  зелене  површине  између  
улица  Олге  Петров  и  Теодора  Павловића  могуће  је  формирати  подземну  гаражу. У  том  
случају  стабла  планирати  изнад  носећих  елемената  конструкције  подземне  гараже. 
Саобраhајни  прилази  гаражи  биhе  дефинисани  пројектном  документацијом . 

Остали  каnацитети  стационарног  саобраћаја  планирани  су  у  оквиру  парцела  у  
оквиру  општеградског  центра  уз  Булевар  Европе  и  Улицу  цара  Душана. 

У  склопу  задовоњења  nотреба  у  оквиру  планираних  објеката  уз  Булевар  Европе  
обавезна  је  изrрадња  подземних  гаража. Ове  гараже  ће  се  реализовати  у  складу  са  
ііросторним  могућлостима  парцеле. Пристуn nодземним  гаражама  планира  се  са  
секундарне  уличне  мреже. Планира  се  могућност  максималног  коришћења  парцеле  за  
реализацију  подземне  гараже. Гаражирање  и  паркирање  возила  обезбеђује  се  у  оквиру  
сопствене  парцеле  за  објекте  изграђене  на  припадајућој  парцели  према  нормативу  1 
стан  једно  nаркинг  место, односно  у  складу  са  нормативима  за  паркирање  за  одређене  
Делатности  пословног  nростора. Простор  изнад  гаража  мора  бити  адекватно  уређен  и  
озелењен . Приземне  гараже  планирају  се  нскњучиво  у  дворишном  делу  објекта. 

3.4.2. Водна  инфраструктура  
Снабдевање  ВОдОNI 

Снабдевање  водом  вршиће  се  преко  постојеће  водоводне  мреже, са  планираним  
проширењем  и  реконструкцијом  дотрајалих  деоница. 

Примарна  водоводна  мрежа  реализована  је  дуж  Футошке  улице  са  профилом  
350 гпм, дуж  Булевара  Евроnе  са  профилом  ® 600 мм, као  и  у  Улици  цара  душана  

са  профилом  ® 300 мм. 
У  свим  постојећим  улицама  изграђена  је  секундарна  водоводна  мрежа  јірофила  

® 150 мм  и  ® 100 мм. 
Планира  се  изградња  секундарне  водоводне  мреже  профила  ® 100 mіn u ® 150 

гштг  у  свим  новопланираним  улицама  где  то  околна  намена  простора  захтева. 
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Планом  се  оставња  могућност  реконструкције  и  измештање  водоводне  мрежс  на  
ониМ  деоницама  које  не  задовоњавају  квалитативно  и  квантитативно  потребе  простора. 

Планирава  водоводна  мрежа  у  потпуности  ће  задовоњити  потребе  за  водом  
будућих  садржаја . 

Положај  постојећих  и  планираних  инсталација  водоводве  мреже  дат  је  на  
графи tіком  приказу  број  4 План  водне  инфраструктуре  у  Р  1:1000. 

Одвођењс  отпадних  и  атмосферских  вода  
Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  репіево  преко  постојећег  

заједничког  канализациовог  система, са  планираним  проширењем . 
Оријентација  највећег  дела  укупно  прихваhених  вода  биће  према  постојећем  

колектору  у  Улици  цара  дуаіана, профила  е  200/150 см  и  е  250/150 см, као  и  
канализацији  профила  900 rnnі. 

У  Футошкој  улици  постоји  примарна  канализациона  мрежа  нрофила  600 мм  и  
е  900 мм. 

У  свим  постојећим  улицама  реализована  је  канализациона  мрежа  профила  од  
е 25Опнтідое 500 мпі. 

Планира  се  изградња  канализационе  мреже  у  свим  новопланираним  улицама, 

као  и  постојећим  где  она  до  сада  није  изграђена  а  то  околна  вамена  простора  захтева, 

профила  од  ® 250 до  ® 400 мш, са  оријентацијом  на  постојећу  мрежу, а  у  складу  са  
нивелационим  карактеристикама  терена. 

Реконструкција  постојеће  канализације  планира  се  на  деоницама  које  
квалитетом  ве  задовоњавају  планом  предвиђене  потребе. 

Планом  се  оставња  могућност  измештања  инсталација  канализационе  мреже, а  
према  планираном  распореду  дефинисаном  у  попречним  профилима  улица. 

Успепјно  одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  могуће  је  готово  на  укупном  
подручју . Проблеми, према  садашњим  котама  терена, могу  се  очекивати  на  простору  
између  улица  Футошке  и  Руђера  Бошковuћа, u то  приликом  одводњавања  простора  у  
залеђини  парцела. На  овом  делује  изразито  визак  терен  и  у  садашњим  условима  долазu 

до  задржавања  воде  у  депресијама . Због  тога  је  неопходво , пре  uзградње  или  уређења  
овог  дела  простора, насипање  овог  дела  терена  до  коте  77,50 м. н. в. које  је  потребно  за  
успешно  одводњавање . Насипањем  терена  атмосферске  воде  ће  се  оријентисати  према  
планираној  канализацији  у  пешачком  пролазу  између  улица  Футошке  и  Руђера  
Бошковића  ( парцела  број  3305/3). 

3а  постојеће  парцеле, које  су  насуте  на  вишој  коти  од  77,50 м. н. в, условњава  се  
одвођење  атмосферских  вода  према  Футошкој  улици, односно  према  Улици  Руђера  
Еошковића . 

Изградњом  планираних  и  реконструкцијом  постојећих  деоница  омогућило  би  се  
несметано  одвођење  како  отпадних , тако  и  атмосферских  вода. 

Положај  постојеће  и  планиране  мреже  канализационог  система  дат  је  на  
графичком  приказу  број  4 План  водне  инфраструктуре  у  Р  1 :1000. 
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Подземне  воде  
Меродавни  нивои  подземних  вода  су: 

- максимални  ниво  подземних  вода  од  76,70 до  77,50 м  н.в., 

- минимални  ниво  подземних  вода  од  74,00 до  75,00 м  н.в. 
Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземних  вода  је  северозапад - 

југоисток  са  смером  пада  премајугоистоку . 

3.4.3. Енергетска  инфраструкгра  
Плаиира  се  да  се  ово  подручје  комплетно  опреми  инсталацијама  и  објектима  

енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација . На  подручју  је  могућа  
изградња  електроенергетске , вреловодне  и  гасне  мреже, мреже  електронскuх  
комуникација , као  и  пратећих  објеката  који  ће  опслуживати  планиране  садржаје . 

Све  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  планираних  објекатаје  потребно  
изместити  уз  прибавњање  услова  од  власника  тих  инсталација . 

Снабдевање  електричном  енергијом  
Ово  подручје  he ce снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  

електроенергетског  система. Основни  објекти  за  снабдевање  биће  трансформаторске  
сталице  (ТС) 110/20 kV Нови  Сад  7 и  ТС  110/20 kV Нови  Сад  5, док  ће  ТС  35/20(10) 
kV Tenen постати  разводно  постројење  (РП) 20 kV. Из  ТС  Нови  Сад  7 и  РП  Телеп  
ће  се  преко  подземних  20 ку  водова  снабдевати  електричном  енергијом  
трансформаторске  станице  20/0,4 kV, a од  ових  ТС  ће  полазити  нисконапонска  0,4 ку  
мрежа  и  мрежа  јавног  осветњења  до  објеката, чиме  ће  се  омогућити  квалитетно  
снабдевање  електричном  енергијом  свих  постојећих  и  планираних  садржаја  на  
подручју . 

За  снабдевање  електричном  енергијом  планираних  садржаја  изградиће  се  
одговарајући  број  нових  ТС, у  зависности  од  потреба. Осим  планираuих  ТС  које  су  
приказане  у  графичком  приказу  број  5 ,,План  енергетске  инфраструктуре  и  
електронских нове  ТС  се  могу  градити  као  слободностојећ u објекти  на  
парцелама  свих  намена, у  складу  са  важећом  законском  и  техничком  регулативом . Нове  
ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  објеката, у  приземњу  објекта. За  планирани  објекат  
општеградског  центра  на  углу  Булевара  Европе  и  Футошке  улице  обавезна  је  изградња  
ТС  у  оквиру  објекта. Свим  трансформаторским  станицама  нотребно  је  обезбедити  
колски  прилаз  ширине  минимално  3м  (и  висине  минимално  3,8м, у  случају  постојања  
пасажа) ради  обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . Све  ТС  ће  се  
повезати  на  постојећу  и  нову  20 kV мрежу, која  ће  се  градити  подземно . Такође  је  
потребно  обезбедити  службеност  пролаза  каблова  до  трансформаторских  станица  кроз  
парцеле  осталог  земњишта. У  свим  улицама  и  на  површинама  јавне  намене  је  потребно  
реконструисати  постојећу  или  изградити  нову  изградити  инсталацијујавног  осветњења. 

Планирана  20 kV мрежа  и  0,4 kV мрежа  ће  се  градити  подземно , на  местима  у  
попречиим  профилима  улица  како  је  планом  одређено . 
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Снабдевање  топлотпом  енергијом  
Ово  подручје  ће  се  снабдевати  топлоТном  енергијом  из  градског  

топлификационог  система, гасификационог  система  и  обновЈвивих  извора  енергије. 
Из  топлификационог  система  ће  се  снабдевати  пословни  комплекси, објекти  

општеградског  центра, образовања  и  вишепородичног  становања. Основни  објекти  за  
снабдевање  биће  топлане  (ТО) І!западп  и  ТО  ІЈугІІ

, од  којих  полазн  магнстрална  
вреловодна  мрежа  ка  подручју  обухваћеном  планом. За  снабдевање  планираннх  
објеката  потребно  је  изградити  вреловодне  прикњучке  од  постојеће  и  нове  мреже. На  
гтодручју  дуж  Булевара  Европе  могуће  је  снабдевање  топлотном  енергијом  за  грејање  и  
припрему  топле  потрошне  воде, док  је  у  осталнм  деловима  подручја  (осим  за  намену  
породичног  становања) могуће  снабевање  топлотном  енергијом  за  грејање. У  случају  да  
не  постоје  просторно-техничке  могућі-іости  за  пролаз  кроз  планиране  трасе, вреловодна  
мрежа  се  може  градити  и  испод  коловоза. Топлотни  капацитетн  ТО  ЗападІІ  и  ТО  ІІЈУГІ  
имају  довоЈЂно  капацитета  да  омогуће  снабдевање  свих  планuранuх  садржаја. 

Из  гасификационог  система  се  могу  снабдевати  објекти  породичног  становања, 
објекти  вишепородичног  становања  мањих  густина  и  мањи  пословни  комплекси . 

Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  вршити  преко  дистрибутив uе  мреже  која  
је  нзграђена  на  овом  подручју. Не  планира  се  веће  пропгирење  постојеће  гасоводне  
мреже. 

Објекти  koju ce ue буду  прикучилu у  топлификациони  и  гасификациони  систем  
могу  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  локалних  топлотних  извора  и  коришћењем  
обновњивих  извора  енергије . 

Обновњиви  извори  енергије  

На  овом  подручју  постоји  могућиост  коришћења  обновњнвнх  извора  енергнје . 

Соларна  енергнја  

Пасивни  соларнu системи  - дозвоњава  се  доградња  стакленика, чија  се  
површина  не  рачуна  код  индекса  нзграђености  и  индекса  заузетости  парцеле  
уколико  се  побоЈЂшава  енергетска  ефикасност  објекта. Код  објекта  свнх  намена  
на  фасадама  одговарајуће  оријентације  поред  стакленuка  дозвоњава  се  примена  
осталих  пасивних  система-ваздушних  колеЈпора, Тромб-Мишеловог  зида  и  сл. 

Активни  соларни  системи  - соларни  сuстеми  за  сопствене  потребе  и  
комерцијалну  пронзводњу  могу  се  поставњати  под  следећим  условима: 

постојећи  и  планирани  објектн  на  кровннм  површинама  и  фасадама  објеката, 

где  просторно -технички  услови  то  дозвоњавају ; на  планираним  објектима  
фасадни  елементи  могу  бити  изграђени  од  блокова  са  интегрисаним  соларнuм  
панелима; 

површине  јавне  намене  - на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  потребе  
видео-надзора  (у  регулацијама  улица, на  комуналнuм  површинама), за  
осветњење  рекламнuх  паноа  и  билборда, за  саобраћајне  знакове  и  сигнализацију, 
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на  елементима  урбаног  мобилијара  (надстрешнице  за  клупе, аутобуска  
стајалишта  и  сл.); 
површине  осталих  намена- на  надстрешницама  за  гiаркинге  у  оквиру  
општеградског  центра, породичног  и  вишепородичпог  становања; у  пословним  
комплексима, тако  да  не  пређе  50% укупне  паркинг  површине, док  остали  
паркинг  простор  треба  да  има  природну  заштиту  високим  зеленилом . 

(Хидрогеотермална  енергија   
Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставњати  у  енерганама  у  оквиру  

планираних  објеката. Ако  се  поставњају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, оне  могу  
бити  искњучиво  на  парцели  инвеститора . У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  
лица) потребноје  прибавити  сагласност  надлежног  органа  

Производња  електричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коришћењем  обнов.њивих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  коришћења  
енергије . 

3.4.4. 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  пројеіповања  водити  рачуна  о  облику, положају  и  пово.њној  
оријентацији  објеката, као  и  о  утицају  ветра  на  локацији; 

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

-	 у  инсталацијама  осветњења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  декоративне  
расвете  употребЈЂавати  енергетскu ефикасна  расветна  тела. 

- користити  пасивне  соларне  системе  (стакленици, масивни  зидови, Тромб-
Мишелов  зид, термосифонски  колекгор  итд.); 
постав.њати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колеіnоре) као  
фасадне  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозво.њавају; 
размотрити  могућиост  поставњања  кровних  вртова  и  зелених  фасада, као  и  
коришћење  атмосферских  и  отпадних  вода; 

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

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

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

Нова  и  ревитализована  постројења  за  производњу  електричне  и/или  топлотне  
енергије, системи  за  пренос  електричие  енергнје, днстрибуцију  електричне  и  топлотне  
енергије  н  транспорт  u дистрибуцију  природног  гаса  морају  да  uспуњавају  мuнималне  
захтеве  у  погледу  њихове  енергетске  ефикасности , а  у  зависности  од  врсте  и  снаге  тнх  
постројења , односно  величине  система. 

3.4.5. Електронске  комуникације  
Ово  подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  снстеме  електронских  

комуникација . 
Планира  се  осавремењавање  система  електронскuх  комуникација  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  поставлати  на  осталом  землишту, као  и  на  јавној  повріпини , 

у  регулацијама  постојећих  н  планиралих  саобраћајница, на  местима  где  постоје  
просторне  и  техничке  могућности . Планира  се  u изградња  приводнuх  каблова  u Wі-Fі  
прнступнuх  тачака, као  и  поставњање  система  за  видео-надзор, у  оквuру  регулација  
површuнајавне  намене  (на  стубовнмајавне  расвете, семафорима , рекламним  паноима  u 

сл.) и  у  оквиру  осталих  површина  (на  објектима). 

Да  би  се  обезбедило  проширење  мреже  електронских  комуникација  потребно  је  
у  регулацијама  улица  и  до  нових  објеката  изградитн  подземну  мрежу  цеви  кроз  које  ће  
пролазипт  будућа  инсталација  електронских  комуникација . У  попречиим  профилuма  
улица  резервисанн  су  независни  коридори  за  мрежу  електронских  комуникација . 

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

У  цилу  заштuте  постојеће  и  планиране  инфраструктуре  електронских  
комуnикација  потребно  је  пре  израде  пројектне  документације  и  било  каквих  радова  
прибавити  сагласност  власника  или  корисника  ове  инфраструктуре . 

Подручје  у  обухвату  плана  покрива  емисиона  станица  Црвени  Чот, са  
координатама  450093.96N 1904240.02 Е. Преко  подручја  не  прелазе  радио-релејни  
коридори . 

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

На  подручју  је  могуће  поставњати  системе  мобилне  телефоније  уз  поштовање  
следећих  услова: 
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- антснски  систсми  са  микро-базним  стаЈ-јицама  мобилне  телефоније  се  могу  
поставњати  у  оквиру  регулације  површина  јавне  намене  (на  стубове  јавне  
расвете, семафорске  стубове  и  сл.), уз  сагласност  управњача  јавним  земњињтем  
и  власника  објекта  на  који  се  поставња  (стуба); 

- антенски  системи  и  базне  станице  мобилне  телефоније , као  и  осталих  
електронских  комуникација , могу  се  поставњати  на  кровне  и  горње  фасадне  
површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника, односно  корисника  тих  
објеката; 

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

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

- за  поставњање  антеј-јских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишзвење  
надлежног  органа  управе. 
У  случају  да  се  на  грађевинској  парцели  налазе  изведени  капацитети  

инфраструктуре  електронских  комуникација  који  ометају  реализацију  плалираних  
објеката, потребно  је, пре  приступања  реализацији , измештање  истих  уз  прибавњање  
услова  власника, односно  управњача  инфраструктуром . 

3.5. План  уређсња  зслених  и  слободних  површина  

Најзаступњеније  категорије  зеленила  на  предметном  простору  су  зеленило  у  
оквиру  регулација  улица  и  зеленило  у  оквиру  парцела  породичног  становања. 

Постојећи  дрворед  платана  у  Футопікој  улици  се  задржава, с  обзиром  да  су  
стабла  квалитетна  и  витална. Како  је  дрворед  на  источuој  страни  Улице  цара  Душана  
неуједначен , планирано  је  да  се  исти  допуни  школованим  одраслим  дрворедним  
садницама. У  Улици  војводе  Книћанина, плаnирано  је  допуњавање  линије  старог  
дрвореда  квалитетним  лишhарским  дрвећем, на  местима  где  су  уклоњена  стара  стабла. 

На  Булевару  Европе, планирап  је  дупли  дрворед  са  обе  стране, обзиром  на  
фреквенцију  саобраћаја . Један  ред  плаuираn је  у  оквиру  самог  паркинга, иза  сваког  
четвртог  паркинг  места, а  други  у  предвиђеној  травнатој  траци, према  садр?кају  
полречног  профила. Квалитетне  лишћарске  дрворедне  саднице  имаће  како  еколошку, 
тако  и  естетску  функцију . 

Постојеће  квалнтетно  зеленило  у  попречним  улицама  се  задржава  и  допуњује  на  
местима  где  је  то  могуће, како  би  се  формирала  једна  континуална  зелена  линија. 
Поставка  стабала  биће  усклађена  са  приступом  парцелu. Планирано  је  орезивање  
постојеће  живице  до  одређене  висине, како  би  се  омогуhила  што  боња  прегледност  
саобраћај  а. 

Сва  планирана  паркинг  места  биће  озелењена  на  адекватан  начин. Плаnирана  је  
садња  квалитетног  лишhарског  дрвећа  у  травнатим  тракама  иза  паркинг  - места  или  иза  
сваког  четвртог  паркинг  места, зависно  од  попречног  профила  улице. 
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У  оквиру  вишеспратне  стамбене  изградње , слободне  зелене  површине  биће  
озелењегге  високом  липіћарском  вегетацијом , пирамидалних  форми, а  нарочито  делови  
уз  јужне  и  западне  фасале  објеката  ради  загптите  од  прејаке  инсолације . Употреба  
четинарских  врста  планирана  је  у  виду  мањих  декоративних  групација. На  потезима  уз  
саобраћајнице  и  паркинге , на  местима  где  није  могућа  садња  високог  зеленила, 
планирана  је  садња  шибња  средње  висине. Травнате  површине  планиране  су  у  
једноставним  геометријским  формама, без  претераног  уситњавања . 

Начин  озелењавања  парцела  вишепородичног  становања  биће  базиран  на  
формирању  мањих  појединачних  вртова, који  ће  у  целини  чинити  укупан  зелени  фонд  
овог  дела  простора. Минималан  проценат  зелених  површина  у  оквиру  новопланираних  
стамбених  блокова  треба  да  износи  минимално  20% од  укупне  површине  блока. 

За  парцеле  породичног  становања, осим  декоративних  предбагnти  (четинари , 
пузавице, руже, цвеће, цветно  шибње  и  др.),  препорука  је  да  се  уз  објекат  организује  
кућии  врт, са  различнтим  врстама  зеленила, које  ће  обогатити  простор. Учепіће  зелених  
површина  треба  да  буде  минимално  30 % од  укупне  површине  парцеле. 

Основне  школе  и  планирана  предшколска  устаuова  садржаће, у  оквиру  
слободних  зелених  површина  зелени  заштитни  појас  у  цињу  одвајања  ове  од  околних  
намена, односно  саобраћајница . Комплексе  треба  у  што  већој  мери  оплеменити  
одговарајућим  уређеним  зеленим  површинама  чији  проценат  ће  зависити  од  просторне  
организације  објеката  и  осталих  садржаја  на  парцели . При  озелењавању  ових  површина  
мора  се  водити  рачуна  о  избору  садног  материјала . Планирана  је  садња  квалитетног, 
школованог  лишћарског  дрвећа  у  комбинацији  са  декоратнвним  шибњем  и  цвећем, уз  
обавезно  избегавање  алергених, као  и  врста  са  бодњама  и  отровним  бобицама. 

Озелењавање  пословних  комплекса  у  зони  становања  базираће  се  на  формирању  
ободног  заштитног  појаса  од  средње  високе  и  високе  вегетације , који  ће  поред  
санитарно  хигијенске  функције, представњати  и  физичху  и  визуелну  баријеру  између  
пословања  и  околних  намена. Прилазе  и  улазе  у  објекте  пословања  могуће  је  нагласити  
применом  декоративне  ниске  вегетације  (ниско  декоративно  шибње  или  обликовани  
четинари  у  комбинацији  са  цвећем), а  на  слободним  зеленим  површинама  унутар  
комплекса  препоручује  се  формирање  простора  за  запослене , који  би  били  окружени  
високом  вегетацијом . Препорука  је  да  проценат  зелених  површина  на  парцелама  
намењеним  пословању  буде  што  је  могуће  већи, узимајућн  у  обзир  просторну  
оргаuизацију  објеката  и  других  садржаја  на  парцели, врсту  делатпости  и  технолошке  
процесе  при  обавњању  делатности , као  и  чињеницу  да  је  већина  ових  комплекса  већ  
реализована . 

Учешће  аутохтоних  дрвенастих  врста  на  целокупном  простору  треба  да  буде  
минимално  20% и  оптимално  50%, а  примену  четннарских  врста  (максимум  20%) 
ограличити  само  на  интензивпо  одржаваnим  зеленим  површинама  са  наглашеном  
естетском  наменом. 

Слободнu простори  у  обухвату  nnana предвиђени  су  у  виду  малих  атрактивних  
места  за  одмор. Планира  се  опремање  оваквих  простора  одговарајућим  урбаним  
мобилијаром . На  свим  уређеним  јавним  површиnама  предвидети  одговарајуће  
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погілочавање , хортикултурно  уређење  и  озелењавање  и  поставњање  урбаног  
мобилијара . Иако  је  реч  о  просторно  независним  површинама , потребно  је  да  се  
постигне  обликовна  и  стилска  усаглашеност , како  би  се  стекао  утисак  јединственог  
простора. 

Мања  зелена  површина  планирана  је  у  близини  Булевара  Европе, у  залеђу  
општеградског  центра. Она  ће  бити  уређена  у  виду  парковске  површине  са  елементима  
трга, односно  сквера  и  служиће  као  место  за  окупњање  околног  становништва . 
Препоручује  се  садња  високе  лишћарске  и  четинарске  вегетације  у  комбинацији  са  
декортивним  шибњем . Поред  високе, дрвенасте  вегетације , препоручује  се  и  са,цња  
декоративнх  цветних  врста  којима  би  се  нагласили  одређени  делови  парка. нпр. улазни  
правци. У  оквиру  ове  зелене  површине, оставња  се  могућност  имплементирања  
различитих  садржаја  као  што  су  дечије  игралиште , теретана  на  отвореном , простори  за  
одмор  у  виду  салетли  и  сл., у  зависности  од  жења  и  потреба  корисника  простора . 
Простор  ће  бити  опремњен  адекватним  урбаним  мобилијаром  (расвета  и  клупе  уз  
пешачке  комуникације , чесме, калте  за  комунални  отпад  и  сл.). 

Могуће  је  поставњање  јавних  чесми  у  оквиру  површина  јавне  намене, пре  свега  
уређених  јавних  површина. Неопходно  је  водити  рачуна  о  приступа -шости  nриликом  
партерног  уређења, и  одабира  техничког  и  дизајнерског  решења  јавне  чесме, где  је  
могуће  промовисати  и  применити  ,,днзајн  за  све  или  ,,универзални  дизајн . Приликом  
одабира  локација  треба  водити  рачуіта  и  о  безбедности  корисника, али  и  саме  чесме, 
што  се  може  постиhи  адекватним  позиционирањем  у  простору, али  и  увођењем  
додатних  безбедносних  мера  као  што  су  додатно  осветњење, видео  надзор  и  слично . За  
функционисање  јавне  чесме  неопходно  је  обезбедити  прикњучак  на  градску  водоводну  
и  градску  канализациону  мрежу, а  према  техничким  условима  које  треба  прибавити  од  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. Уколико  дизајн  и  
техничко  решење  изискују, алтернативно  је  потребно  омогућити  прикњучке  и  на  остале  
инфраструктурне  мреже  (електро  инсталација , Wі-Fі  u сличло). Поставњање  чесми  је  
могуће  у  регулација  саобраћајница, у  оквиру  јавних  блоковскuх  поврптина, ободних  
делова  зелених  површина  и  комплексајавних  служби. 

Могуће  је  формирање  зелених  кровова  на  површинама  равних  кровова, где  је  
nоред  вегетације  могуће  nоставњање  пергола  и  настрешница . 

3.6. 3аіптита  градитењског  наслеђа  

У  обухвату  плана  нема  непокретних  културних  добара. 
Према  условима  бр.5315-2017 исходованнм  17.11.2017. године  од  стране  Завода  

за  запітиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, дефинисани  су  следећи  објекти  који  
уживају  претходну  заштиту: 

Улица  цара  Душана  бр. 1,4,5,7,9, 17,21 ,23,25,27,29 и  3 1, 
Футошка  улица  број  41, 
Улица  војводе  Книћанина  бр.  2,4 н  8, 
Сарајевска  улица  бр. 1, 8, 9, 10, 11 и  13, 
Улица  митрополнта  Стратимировића  бр. 4, б, 8 и  10 и  
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Пајевићеваулицабр !4, lОи  16. 

За  nредметне  објекте, у  току  трајања  заштите  утврђене  су  следеће  мере  заштите : 
. Очување  оригиналних  вертикалних  и  хоризонталних  габарита, конструктивног  
склопа, облика  и  нагиба  крова  и  примерених  материјала , 

2. Очување  или  рестаурација  изворног  изгледа, стилских  одлика, декоративних  
елемената  и  укупног  ликовног  израза, 

З. Очување  основних  вредности  функционалног  склопа  и  ентеријера , као  и  
сачуваних  детала  у  ентеријеру  (дашчаних  или  керамичких  подова, оригиналне  
столарије  и  сл.), 

4. Могућа  је  промена  намене  дела  или  целог  објекта  којом  се  неће  нарушити  
постојећи  архитектонско -конструктивни  и  функционални  склоп  наслеђа, 

5. дозвоњено  је  увођење  савремених  инсталација  под  условом  да  не  наруше  
вредност  ентеријера  и  екстеријера  објекта, 

б. Забрана  радова  који  могу  угрозити  статичку  стабилност  објекта, 

7. Поставњање  елемената  урбане  опреме  (јекламе, огласне  табле  и  СЛ!) могуће  је  уз  
сагласност  и  услове  које  издаје  Завод, 

8. Помоћни  објекти  на  парцели  не  подлежу  режиму  заштите  као  главни  објекат  и  
решавају  се  у  складу  са  њиховом  валоризацијом , али  тако  да  не  наруіпе  
вредности  главног  објекта, а  према  условима  надлежне  установе  заштите, 

9. Партерно  и  хортикултурно  уређење  дворишног  простора  ускладити  са  главним  
објектом, 

10. За  све  интервенције  на  санацији  и  реконструкцији  предметних  објеката  потребно  
је  претходно  исходовати  услове  и  мере  техничке  залјтите  које  издаје  надлежна  
установа  заштите  непокретних  културних  добара. 

У  блоковима  бр.  27, 28 и  29 при  обликовању  нових  објеката  посебну  пажњу  
обратити  облuковању  целине  и  сваког  појединачног  детаЈЂа. Пожењна  је  примена  
савременог  архитектонског  израза  без  подражавања  елемената  историјских  стилова, 

умереног  и  у  складном  односу  са  околином . 

У  складу  са  чланом  109. Закона  о  културних  добрима  (,,Службени  гласник  РС , 

бр. 71!94, 52111-др. закон  и  99/11-др. закон), ако  се  у  току  извођења  граевинских  и  
других  радова  наnђе  на  археолошка  налазишта  или  археолошке  предмете , извођач  
радова  је  дужан  да  одмах, без  одлагања  прекине  радове  и  обавести  надлежни  завод  за  
заштиту  сііоменика  културе  и  да  предузме  мере  да  се  налаз  не  уништи  и  не  оштети  и  да  
се  сачува  на  месту  и  у  положају  у  комеје  откривен . 

3.7. Замтита  природних  добара  
У  простору  у  обухвату  плана  не  постоје  евидентирана  заштићена  природна  

добра. 

Пронађена  геолошка  и  палеонтолошка  документа  (фосили, минерали , кристали  
и  др.) која  би  могла  представњати  заштићену  природну  вредност, налазач  је  дужан  да  
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пријави  министарству  надлежном  за  послове  животне  средине  у  року  од  осам  дана  од  
дагја  проналаска, и  предузме  мере  заштите  од  уништења, оштећивања  или  крађе. 

3.8. Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  срединс  
На  простору  у  обухвату  плана  мере  затптите  и  уuапређења  животне  средине  биће  

спровођене  у  складу  са  начелима  Закона  о  заштити  животне  средине  (,,Службени  
гласник  РС , бр.  135/04, 36/09, 36/09 

- Др. закон, 72/09 
- др. закон, 43/11-УС, 14/16, 

76/18 и  95/18 - др. закон ). 
Мере  против  загађивања  животне  средине  подразумевају  поболшање  

технологије , елимннисање  негативннх  ефеката  постојећлх  извора  загађивања  и  
обезбеђивање  да  сви  новu планирани  ннвестициони  објекти  морају  задовоњити  ниво  
квалитета  среднне  према  одговарајућим  стандардима . 

За  све  пројекте  који  се  буду  реализоваЈш  у  границама  обухвата  плана, утврђује  
се  обавеза  предузимања  мера  заштите  животне  средине, а  за  пројекте  који  могу  имати  
утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  гласник  Рс,,, бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  
за  којеје  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  
утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , број  1 14/08). 

На  простору  у  обухвату  плана, с  обзиром  на  близину  фреквентних  саобраhајница  
очекују  се  значајније  емисије  угњенмоноксида , уговодоника  и  азотних  оксида  у  
ваздух. Управо  из  тог  разлога, у  контексту  заштите  животне  средине  предметног  
подручја, неопходно  је  предузети  одређене  мере  пре  свега  заштите  ваздуха, а  затим  и  
земњишта  и  подземних  вода, као  и  мере  заіптите  од  буке  која  потиче  од  друмског  
саобраhај  а. 

На  простору  у  обухвату  плана  се  не  налазе  објекти  и  комплекси  који  својим  
радом  негативно  утичу  на  животну  средину, а  полутанти  аерозагађења  и  интензитет  
комуналне  буке  се  не  прате. 

3аштита  земњишта  
Праћење  параметара  квалитета  земњишта  је  неопходно  како  би  се  спречила  

његова  деградација  услед  продирања  опасних  материја. Земњиште  треба  контролисати  
у  складу  са  Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  u штетних  материја  у  
земњишту  u 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  осталих  саобраћајпих  површина  морају  се  
прихватати  путем  таложника, пречиститн  и  онда  упустити  у  канализацију . Чврстu и  
течни  отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санuтарно-хигијенским  захтевима! 

У  складу  са  важећuм  прописима, приликом  извођења  радова, инвеститор  је  
дужан  да  заједпо  са  извођачима  радова  предузме  све  мере  да  не  дође  до  нарушавања  
слојевите  структуре  земњипјта , као  и  да  води  рачуна  о  геотехничким  карактеристикама  
тла, статичким  и  конструктивним  карактеристикама  објеката. 
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Мере  заштите  земњишта  обухватају  спречавање  одлагања  отпадгјих  материја  на  
места  која  нису  предвиђена  за  ту  намену , озелењавање  слободних  површина  у  што  
већем  проценту, као  и  адекватно  решавање  одвођења  отгјадних  и  атмосферских  вода. 

3аштита  ваздуха  
Праћење  и  контрола  ваздуха  на  обухваћеном  подручју  ће  се  вршити  у  складу  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) и  другим  подзаконским  актима  из  ове  области. 

Повећан  ниво  аерозагађења  може  се  очекивати  услед  специфичног  положаја  
предметног  постора  у  односу  на  фреквентније  саобраћајнице  (Улица  цара  дуілана  и  
Булевар  Европе), rіa услови  и  мере  за  заштиту  ваздуха  о  загађивања  подразумевају  
контролу  емисије, успоставњање  мерних  места  за  праhење  аерозагађења , а  у  складу  са  
резултатима  мерења, ограничавање  емисије  загађујућих  материја  до  дозвоњених  
граница, регулисањем  саобраћаја  (јешавање  проблема  стационарног  саобраћаја  који  
тренугно  представња  велики  гіроблем ) и  озелењавање  слободних  простора. 

Најближе  мерно  место  на  ком  се  врши  мониторинг  ваздуха  је  Ад  Холдинг  
дневник  (Булевар  ослобођења  8 1), где  се  врши  узорковање  сумпордиоксида , 

азотоксида, приземног  озона, суспендоваііих  честица  РМ Iо, суспендоваuих  честица  
РМ 5  и  БТХ  (бензен, толуен, ксилен). Просеци  измерених  вредности  у  периоду  октобар  
2015 - октобар  2016. су  били  у  оквирнма  или  испод  граuичних  вредности . 

У  цињу  заштите  ваздуха  кроз  решавање  проблема  стационарног  саобраћаја  
планиранаје  једна  гаража. 

Појавњивање  смога  и  дугорочне  последице  просечне  концентрације  штетних  
једињења  као  што  су  олово, бензени  и  честичне  материје, значајно  се  увећавају  
емисијама  гасова  из  друмског  саобраћаја. 

Мере  заштите  биће  обезбеђене  задржавањем  и  допуњавањем  постојећег  
зеленила  уз  саобраћајнице , као  и  унугар  стамбених  и  пословних  комплекса. 

Заштита, унапређење  и  управњање  квалитетом  вода  
Заштита  вода  оствариће  се  у  складу  са  Законом  о  водама  (,,Службени  гласник  

РС,,, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 - др. закон), Уредбом  о  гранuчним  
вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  67/1 1, 48/12 и  1/16), Уредбом  о  граничним  вредностима  
приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС,,, број  24/14), Уредбом  о  
граничнuм  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  и  
седuменту  и  роковима  за  њихово  достuзање  (,,Службенu гласник  РС,,, број  50/12), 

односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  површина  и  
условно  чисте  технолошке  воде  (расхладне), чији  квалитет  одговара  Іі  класи  воде, могу  
се  без  пречишћавања  упуштати  у  затворену  атмосферску  канализацију . 
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За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  површина  (паркинзи , 

манипулативне  површине), пре  испуста  у  јавну  атмосферску  канализациону  мрежу, 

предвидети  одговарајући  контролисани  прихват  или  предтретман  на  уређају  за  
примарно  пречишћавање . Издвојена  уња  и  седимент  из  уређаја  за  предтретман  
уклонити  на  безбедан  начин  уз  обезбеђење  заштите  површинских  и  подземних  вода  од  
загађења. 

Санитарно -фекалне  воде  н  технолошке  отпадне  воде  могу  се  испупітатн  у  јавну  
каналнзациону  мрежу, а  потом  одвести  на  насејско  или  централно  постројење  за  
пречншћавање  отпадних  вода  (ППОВ), а  у  складу  са  општим  концептом  каналисања , 
пречишhавања  и  днспозиције  отпадних  вода  на  нuвоу  Града  Новог  Сада. 

Заштита  од  буке  
На  простору  у  обухвату  плана  очекивани  извор  буке  је  друмски  саобраћај , којн  

представњаједан  од  најзначајнијих  извора  буке  у  животној  средини . доминантан  извор  
буке  код  путничких  и  теретних  возила  је  погонска  јединица  и  контакт  површине  са  
пнеуматнцима . На  нижим  брзннама  доминuра  звук  мотора  док  на  вишим  доминира  
бука  контакта  пнеуматика  и  подлоге  пута. Као  резултат  повећаног  броја  моторних  
возила  и  брзине  вожње, ниво  буке  на  путевима  се  повећава. 

Ради  превенције, али  и  заштнте  од  прекомерне  буке  потребно  је  успоставнти  
одговарајући  мониторинг , а  уколнко  ннво  буке  буде  прелазио  дозвоњене  вредности  у  
околној  животној  средини  у  складу  са  Захоном  о  заштити  од  буке  у  жuвотној  среднни  
(,,Сзјужбени  гласник  РС,,, бр.  36/09 и  88/10), односно  у  складу  са  важеlтшм  прописима  
koju регулншу  ову  област, предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  негатнвног  
угицаја  буке  на  жнвотну  средину. 

Сви  корисници  на  простору  плана  своје  активности  морају  прнлагодити  
условима  у  којима  ће  ннтензuтет  буке  бити  усклађен  са  вредностима  прописаним  
Одлуком  о  одређнвању  акустuчких  зона  на  територији  Града  Новог  Сада  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада  бр.  54/14 н  32/17), односно  у  складу  са  важећим  прописима  
који  регулишу  ову  област. 

Смањење  угицаја  буке  која  потиче  од  друмског  саобраћаја  планuрано  је  
формирањем  зеленнх  површина  дуж  саобраћајннца  и  унугар  комплекса, односно  
реалнзацијом  објекта  за  стационарни  саобраћај . 

Заштита  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  
Потенцuјални  изворн  зрачења  су  извори  нискофреквентног  електромаrнетског  

поња, као  што  су: трансформаторске  станице, постројење  електричне  вуче, 
електроенергетски  водови  тј . надземни  или  подземнн  каблови  за  пренос  илн  
днстрибуцију  електричне  енергије  напона  већег  од  35 kv, базне  стаuнце  мобилне  
телефоннје  које  се  корuсте  за  додатно  покривање  за  време  појединнх  догађаја, а  
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привремено  се  п0ставлају  у  зонама  повећане  0сетлив0сти, природно  зрачење  
радиоактивних  материјала , радон, поједини  грађевински  материјали  и  др. 

Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 
- откривање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  зрачењима, 

обезбеђивање  организационих , техј-іичких, финансијских  и  других  услова  за  
спровођење  запјтите  од  нејонизујућих  зрачења, 

- вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења, 
означавање  извора  нејонизујућих  зрачења  и  зоне  опасног  зрачења  на  прописан  
начин, 

- примена  средстава  и  опреме  за  загптиту  од  нејонизујућих  зрачења  и  др. 

3аштита  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  биће  спроведена  применом  
следеће  законске  регулативе : 

3акона  о  заштити  одјонизујућих  зрачења  и  о  нуклеарној  сигурности  (,,Службени  
гласник  Рс,,, бр. 36/09 и  93/12), 

- Закона  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (,,Службени  гласник  РС , број  
36/09), 

Правилника  о  граннцама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Службени  
гласник  РС , број  104/09), и  осталих  прописа  којима  се  регулише  ова  област. 

Заштита  оД  отпадних  материја  
У  цилу  правилног  унравања  отпадом  неопходно  је  ндентификовати  све  врсте  

отпадних  материја  које  ће  се  генерисати  и  класификовати  их  према  пореклу. 

Систем  управњања  отпадом  мора  бнти  усклађен  са  3аконом  о  управњању  
отпадом  (,,Службени  гласник  РС,,, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 др. закон), 

Правилником  о  условима  н  начину  сакупњања, складиштења  и  третмана  отпада  који  се  
користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  (,,Службени  гласник  РС, , 

број  98/10), односно  са  свим  важећим  прописима  којн  регулишу  ову  област. 

На  подручју  плана  сваки  објекат  или  група  објеката  морају  имати  сабирни  
пункт  за  смештање  сабирних  посуда  - канти  или  контејнера  који  треба  да  задоволе  
захтеве  хигијене, естетске  захтеве  и  захтеве  свих  корисника  јавних  површина, као  и  
површина  са  посебном  наменом . Места  и  број  посуда  за  смеће, као  и  места  за  
контејнере  за  сакупњање  секуnдарних  сировина  (хартија, стакло, папнр, пластика, 

метал  и  др.) утврдиће  се  на  основу  броја  становнuка, броја  пражњења  посуда  н  
запремине  сабирних  посуда. Простори  морају  бити  обележени , приступачни  за  возила  
јавне  хигијене, са  подлогом  од  тврдог  материјала  и  могућношћу  чuшћења  и  nрања. 

Број , врста  посуде, места  и  технички  услови  за  поставлање  посуда  на  јавним  
површинама  дефинисани  су  Правилником  о  условима  за  поставњање  посуда  за  
сакуnлање  отпада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр!  19/11 и  7/14). 
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3.9. Услови  и  мере  заштите  оД  елемсiітарних  непогода  и  Других  несрећа  

Мере  заштнте  од  елемснтарних  непогода  
У  цињу  заштите  грађевинских  објеката  и  осталих  садржаја  у  простору, при  

њихоВоМ  пројектовању  и  извођењу  потребно  је  узети  у  обзир  меродавне  параметре , 
који  се  односе  на  зпіітиту  од  елементарних  непогода  (врста  и  количина  атмосферских  
падавина, дебњина  снежног  покривача, јачина  ветра, носивост  терена, висина  
подземних  вода, Ниво  високе  воде  дунава  и  сл.). 

Мере  заштите  од  елементарних  непогода  обухватају  превентивне  мере  за  
спречавање  непогода  или  ублажавање  њиховог  дејства, мере  које  се  предузимају  у  
случају  непосредне  опасности  од  елементарних  непогода, мере  затптите  када  наступе  
непогоде  и  мере  ублажавања  и  отклањања  непосредних  последица  насталих  дејством  
непогода  или  удеса. 

Мере  заштите  од  земњотреса  
Највећи  део  подручја  града  Новог  Сада  се  налази  у  зони  угроженој  

земњотресима  јачине  з° Mcѕ  скале. Ради  заштите  од  потреса  максимално  очекиваі-јог  
удара  од  80  МСЅ  скале, објекти  морају  бити  пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  
Правилником  о  техничккм  нормативима  за  изградњу  објеката  високоградње  у  
сеизмичким  подручјима  (,,Службени  лист  СФРЈ , бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и  52/90), 
односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Мере  зајптите  оД  пожара  
Заиітиту  од  пожара  треба  обезбедити  погодним  распоредом  појединачних  

објеката  и  њиховом  међусобном  удањенотдћу , коришћењем  незапањнвих  материјала  за  
њихову  изградњу, одговарајућом  противпо)карном  хидрантском  мрежом, проходношћу  
терена, односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  случају  потребе, у  складу  са  
Законом  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС, , бр.  1 1 1/09, 20/15, 87/18 и  87/18 
- др. закон), Правилником  о  техничким  нормативима  за  приступне  путеве, окретнице  и  
уређене  платое  за  ватрогасна  возила  у  близини  објекта  повећаног  ризика  од  пожара  
(,,Службени  лист  СРЈ,,, број  8/95) и  Правилником  о  техничким  нормативима  за  
инсталације  хидрантске  мреже  за  гашење  пожара  (,,Службени  гласник  РС , број  3/1 8), 
односно  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

При  планирању  и  пројектовању  објеката  обавезна  је  примена  Правилника  о  
техничким  нормативима  за  запітиту  високих  објеката  од  пожара  ( ,,Службени  гласник  
РС,,, број  80/15), односно  важећег  nponuca koju регулише  ову  област . 

Мере  запітите  од  удара  трома  
Затвтита  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изградњом  громобранске  

инсталације , која  ће  бити  правилно  распоређена  и  правилно  уземњена. 
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СклањаіБе  уди, материјалних  и  културних  добара  
Склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  обухвата  планирање  и  

корипјћење  постојећих  склонмита, других  заштитних  објеката, прилагођавање  НоВих  И  
постојећих  комуналних  објеката  и  подземних  саобраhајница, као  и  објеката  погодних  за  
заштиту  и  склањање, њихово  одржавање  и  коришћење  за  заштиту  њуди  од  природних  и  
других  несрећа. 

Као  други  заштитни  објекти  користе  се  подрумске  и  друге  подземие  просторије  
у  стамбеним  и  другим  зградама, прилагођене  за  склањање  њуди  и  материјалних  добара. 

Инвеститор  је  дужан  да  приликом  изградње  нових  комуналних  и  других  
објеката  у  градовима  прилагоди  те  објекте  за  склањање  њуди. 

Приликом  изградње  стамбених  објеката  са  подрумима, над  подрумским  
просторијама , гради  се  ојачана  плоча  која  може  да  издржи  уруілавање  објекта. 

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

3.10. Условн  за  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетоіи , деци  
и  старим  особама  

У  оквиру  сваког  појединачног  паркиралишта  обавезно  предвидети  резервацију  и  
обележавање  паркинг  места  за  уnравно  паркирање  возила  инвалида, у  складу  са  
стандардом  ЅRPЅ  U.А9.204. 

Прилазе  објектима, хоризонталне  и  вертикалне  комуnикације  у  објектима, 

саобраћајне  и  пешачке  површине  пројектовати  тако  да  се  обезбеди  несметано  кретање  
деце, старих, особа  са  отежаним  кретањем  и  особа  са  инвалидитетом , а  у  свему  према  
важећем  Правилнику  о  техничким  стандардима  плаuирања, пројектовања  и  изградње  
објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  пристуn особама  са  инвалидитетом , 

деци  и  старим  особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/15). 

3.11. Степен  комуналне  опремњености  по  целинама  и  зонама  пз  планског  
документа , који  је  потребан  за  издавање  локацијских  услова  и  
грађевинске  дозволе  

У  цињу  обезбеђења  одговарајућлх  саобраhајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализацију  планираних  садржаја, у  просторним  целинама  које  су  основ  за  спровођење, 

потребно  је  обезбедити  пристуn планираних  садржаја  јавној  саобраhајној  површини , 

којаје  изграђена  или  планом  предвиђена  за  изградњу. 

Потребан  степен  комуналне  опремњености  подразумева  решење  у  снабдевању  
водом, одвођењу  отпадних  вода  и  снабдевању  електричном  и  топлотном  енергијом . 

Комунално  опремање  ће  се  извршити  прикњучењем  на  изграђену  или  планом  
предвиђену  водоводну, канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу. 

Изузетно , прикњучење  на  енергетску  инфраструктуру  није  обавезно  за  објекте  
који  ће  испуњавати  највише  стандарде  у  енергетској  сертификацији  зграда, односно  
који  ће  имати  таква  техничко-технолошка  решења  која  ће  обезбедити  снабдевање  
енергијом  независно  од  комупалне  инфраструктуре  уз  поштовање  свих  еколошких  
стандарда. 
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4. пРАВилА  ГРАЂЕЊА  
4.1. Услови  за  изградњу  објеката  
4.1.1. Породично  становање  

Породичио  становање  представња  најзаступњенију  намену  у  обухвату  плана. 
Постојеће  парцеле  се  по  правилу  задржавају. Парцелација  је  могућа  исклучиво : 

у  циЈЂу  укрупњавања , у  сврху  формирања  регулације  улице  и  у  цијву  формирања  
парцела  рационалнијег  односа  њихових  страница, тако  да  се  не  повећава  број  
новоформираних  парцела  у  односу  на  постојеће  стање. 

ппоооо  no uoonnn n000000 on. 3071 00 опоо  пло  јі  п  ооппо  поооо  оооооооооопо  оо.22 
00 ппп  поппппппппо  опоопоп. 

Могућаје  подела  парцеле  бр.  3132/1 КО  Нови  Сад  11 на  три  грађевинске  парцеле  
уз  одвајање  делова  парцеле  за  проширење  регулација  улице. Једну  парцелу  
оријентисати  према  Улици  Лазе  Нанчића, а  преостале  две  ка  планираном  продужетку  
Улице  Серво  Михал.а. 

Планирана  је  изградња  слободностојећих  и  двојних  објеката. Изградња  објеката  
у  непрекинутом  низу  могућа  је, у  складу  са  прописаним  параметрима, исклучиво  у  
случају  замене  објеката  на  парцелама  на  којима  су  објекти  легално  изграђени  у  
непрекинугом  низу. У  том  случају  обавезнаје  изградња  nасажа. 

Максималан  број  једикица  (стамбених /пословних) на  парцелије  3. 
Максимални  индекс  заузетости  износи  до  40 %, а  индекс  изграђености  1,2. 
Максимаша  спратност  објекатаје  П+ј+Пк. 
Могућа  је  реконструкција , доградња, надоградња  или  изградња  породичних  

стамбених  објеката  до  планом  угврђених  параметара . 
Макснмална  корисна  развијена  површина  објеката  на  парцели  износи  480м2, 

изузев  у  блоковима  бр.27, 28 и  29 где  се  овај  параметар  не  ограничава. 
Грађевинска  лннија  утврђује  се  на  основу  позиције  већине  објеката  у  

непосредном  окружењу  или  може  бити  увучена  максимално  3м  у  односу  на  
регулациону  лннију. 

На  парцели  је  обавезно  решавање  стационарног  саобраћаја  по  нормативу  1 стан  
једно  паркинг  место, односно  1 паркинг  место  на  70 м2  пословног  простора. 

Положај  објеката  на  парцели, обезбеђивање  саобраhајног  прuступа, као  и  
ограђивање  парцеле  дефинисаuн  су  у  складу  са  важећим  Правилником  о  опнітим  
правилима  за  парцелацију, регулацију  и  изградњу  ( Службени  гласник  РС  број  22/15), 
односно  са  важећим  прописом  којн  регулише  ову  област. 

Планирана  је  изградња  једног  стамбеног  објекта, са  приземним  помоћиим  
објектима  до  планом  утврђених  параметара . Могућа  је  нзградња  базена. Могућа  је  
изградња  и  чисто  пословних  објеката  максималне  спратности  П+2, максималног  
индекса  изграђености  50% из  области: образовања , културе, здравства, социјалне  
заштите, администратнвних  делатности  и  ИТ  сектора  . Изградња  аутоперионица  није  
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дозвоњена. Остале  делатности  које  не  угрожавају  становање  могуће  су  до  50% у  
односу  на  бруто  развијену  површнну  објеката  nрема  прописаним  параметрима . У  том  
случају  пословне  делатности  представњају  комплементарну  намену  породичном  
становању, те  се  примењују  параметри  утврђени  за  породично  становање . 

Обликовање  завршне  етаже  може  бити  поткровње  са  максималним  надзитком  
1.бм  на  линији  основног  габарита  објекта, односно  раван  кров  или  плитак  лимени  кров  
изнад  етаже  приземња  или  првог  спрата. Изузетак  чине  објекти  у  блоковима  бр.27, 28 и  
29 који  због  већих  површина  парцела  представњају  комфорнији  вид  становања, а  у  
којнма  се  поткровње  формира  са  максималним  надзитком  3Осм  и  максималним  
нагибом  кровних  равни  30 степенн. У  случају  изградње  објекта  спратности  П+Пк  у  
наведеним  блоковима, максималан  надзидак  поткровне  етаже  изі-Јоси  1,бм. У  
наведеним  блоковима  изнад  етаже  првог  спрата  могуће  је  формирати  раван  или  плитак  
кос  кров. За  објекте  у  режиму  претходне  заштите  се, у  току  трајања  исте, примењују  
мере  заштите  дефинисане  у  пододењку  3.6. ,,Заштита  градитењског У  случају  
да  у  току  трајања  претходне  заштите  пе  буде  утврђена  затптита  објеката, као  
непокретнuх  културних  добара, након  истека  претходне  заштите, примењиваhе  се  
услови  дефинисаии  за  породично  становање . 

дозвоњени  су  препусти  максималне  ширине  1 .2м, на  максималnо  50% укуппе  
дужине  фасаде  објекта. 

Плапиран  је  један  колски  прилаз  по  ііарцели  породичног  становања . 

На  графичком  приказу  број  2 План  намене  површина, саобраhаја, регулације  и  
нивелације 1  означени  су  објекти  који  превазилазе  дефинисане  планске  параметре, а  за  
које  је  издата  урбанистичка  документација  у  претходnом  периоду. Ови  објекти  се  
задржавају  уз  могућност  обавњања  следећих  радова: радови  унутар  објеісга  којим  се  
обезбеђују  санuтарно-хигијенски  услови  за  несметаuо  коришhење  постојећег  објекта. 
промена  намене  стамбеног  у  пословnи  простор, промена  намене  пословnог  у  стамбени  
простор, као  и  претварање  таваиског  простора  у  стамбеnи  unu пословuu простор. 

За  објекте  на  парцелама  на  којима  је  завршен  поступак  озакоњења  објеката, а  
које  одступају  од  пропuсаног  uндекса  заузетости , могућа  је  надоградња  објеката  до  
планом  прописаuе  максималне  спратnости, односно  до  максималног  индекса  
изграђености  1,2 који  је  корективни  фактор. 

На  гpафичком  приказу  број  2 l!План  намене  површина, саобраћаја, регулације  u 
нuвелације!! означенu су  озакоњени  и  изведени  објекти  који  су  у  поступку  озакоњења  
нревазишли  планске  параметре , a koju ce задржавају  уз  могућност  обавњања  следећих  
радова: радови  унутар  објекта  којим  се  обезбеђују  санитарно-хигијенски  условн  за  
несметано  коришћење  постојећег  објекта, промена  намене  стамбеног  у  пословни  простор, 
промена  намеnе  пословног  у  стамбенн  простор, као  u nретварање  таваиског  простора  у  
стамбени  или  пословни  простор. 

На  парцелu бр. 3139 КО  Нови  Сад  11 у  Улици  Теодора  Павловића  бр.35 плавирано  
је  максимално  пет  стамбених  јединица, будући  да  је  у  постојећем  стању  регистроваuо  
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тотико  једипица. Сви  остали  напред  наведеки  параметри  дефинисани  за  намену  нороднчно  
стаиовање  (изузев  броја  стамбених!пословнихјединица ) важе  и  за  наведену  парцелу. 

4.1.2. Општеградски  центар  

Општеградски  центри  планирани  су  уз  Булевар  Европе, Футошку  улицу  и  Улицу  
цара  душана. 

Планирани  су  објекти  чија  је  парцела  под  габаритом  објекта  окружена  
површинама  јавне  намене, односnо  објекти  на  припадајућој  парцели  која  представња  
површине  осталих  намена. Правила  парцелације  приказана  су  на  графичком  приказу  
број  3 План  регулације  површинајавне  намене . 

У  оквиру  општеградског  центра  планирани  су  стамбени, стамбено -пословnи, 
пословно-стамбени  и  nословни  објекти . 

Спратност  објеката  дефинисана  је  на  графичком  приказу  број  2 План  намене  
површина, саобраhаја, регулације  и  нuвелације . 

Галерија  је  део  етаже  изнад  простора  приземња  са  којим  је  просторно  и  
функционалnо  повезана. У  односу  на  приземну  етажу  максимална  површина  галерије  
износи  2/3 површине  приземне  етаже. 

На  графичким  приказима  дефинисанаје  максимална  зона  изградње  објеката. 
дозвоњава  се  изградња  сутерена  и  подрума  у  свим  објектима, уз  услов  да  се  

техничким  решењима  заштите  од  подземних  вода. 
Просечна  гіовршина  стамбенејединице  не  сме  бити  мања  од  60 іп2  (нето). 
Минималну  нето  површину  стана  пројектовати  у  складу  са  Правилником  о  

условима  н  нормативима  за  пројектовање  стамбених  зграда  и  станова  ( Службени  
гласник  РС1 бр.  58/12, 74/15 и  82/15), односно  у  складу  са  важећим  прописом  који  
регулише  ову  област. 

Дозвоњени  су  препусти  на  максимално  50% укупне  дужине  фасаде  објекта  тако  
да  ширина  тракта  изнад  нивоа  приземња  (заједно  са  nрепустима) не  буде  већа  од  16,5 м. 

Гаражирање  и  паркирање  возила  обезбеђује  се  у  оквиру  сопствене  парцеле  за  
објекте  изграђене  на  припадајућој  парцели  према  нормативу  1 стан  једно  паркинг  
место, односно  1 паркинг  место  на  70 м2  пословног  простора. Обавезна  је  изградња  
подземних  гаража. Простор  изнад  гаража  мора  бити  адекватно  уређен  и  озелењен . 
Приземне  гараже  планирају  се  искњучиво  у  дворишном  делу  објекта. 

За  објекте  са  парцелом  под  габаритом  објекта  паркирање  је  плаuирано  на  
деловима  заједничкuх  блоковскuх  површина  према  графичком  приказу  број  2 План  
намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације T и  у  планираној  гаражи. 

Обавезна  је  изградња  пасажа  димензија  3,5 х  4 м, уколико  не  постоји  колски  
прилаз  на  дворишни  део  парцеле  на  којој  је  изграђен  објекат. Није  дозвоњен  
саобраћајни  приступ  планираnим  објектима  са  Булевара  Европе. 

Објекте  пројектовати  са  косим  кровом, максималног  нагиба 30 степени. 
Максимална  висина  надзитка  у  оквиру  поткровне  етаже  износи  1 ,60 м  на  линији  
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основног  габарита  објекта. У  окВиру  поткровне  етаже  дозвоЈвено  је  формирање  
Дуллекс-станова. Поткровну  етажу  је  могуће  формирати  и  као  етажу  пуне  спратне  
висине  покривене  плитким  кровом  нагиба  до  10 степени. Уколико  је  последња  етажа  
планирана  као  пун  спрат  покривена  је  плитким  косим  кровом  или  равним  кровом  који  
се  може  и  озеленити  и  на  њему  планирати  перголе  и  настрешнице  

Обавезно  је  планирање  пословних  салржаја  у  уличном  делу  објеката  
оријентисаних  ка  Булевару  Европе  и  Улици  цара  душана. Висина  пода  приземња  за  
ванстамбене  садржајеје  до  20 см  изнад  коте  тротоара. 

Код  стамбене  намене  минимална  висина  пода  приземлІа  је  1,20 м  изнад  коте  
тротоара. Приликом  пројектовања  неопходно  је  обезбедити  савладавање  ове  висинске  
разлике  унутар  габарита  објекта. 

Положај  објеката  на  парцели  и  обезбеђивање  саобраћајног  приступа  дефинисани  
су  у  складу  са  важећим  Правилником  о  општим  правилима  за  парцелацију, регулацију  и  
изградњу  ( Службени  гласник  РС  бр. 22/15), односно  са  важећим  прописом  који  
регулише  ову  област. 

Ограђивање  нарцеле  за  објекте  са  припалајућим  парцелама  није  дозвоњено . 
Постојећл  објекти  на  угаоним  парцелама, по  правилу  изведени  са  угаоним  

акцентом  (две  етаже  пуне  спратне  висине  уместо  поткровне  етаже), се  задржавају. 
У  Улици  цара  душана  бр.б  и  ба, на  парцели  број  7883 КО  Нови  Сад  11, планира  

се  изградња  пословног  објекта  - гарни  хотела  спратности  По+П+3+Пк. Зона  изrралње  
објекта  дефинисанаје  у  графичком  приказу  број  2 План  намене  површина, саобраhаја, 
регулације  и  нивелације . Поткровле  nланирати  са  максималним  надзитком  1,60 м  или  
као  пуну  етажу. Имајућл  у  Виду  делатност  објекта, могуће  је  формирање  препуста  на  
целокупној  дужини  фасале  ка  предметној  парцели  и  јавној  поврпіини  дубину  препуста  
планирати  у  складу  са  Правилником  о  општим  правилима  за  nарцелацију, регулацију  и  
изградњу. Паркирање  решити  у  подрумској  етажи  испод  целе  парцеле. 

Постојећu нриземан  пословни  објекат  на  парцели  број  3344/1 КО  Нови  Сад  11 
могуће  је  надоградити  до  спратности  П+1+Пк  (Пк  са  максималним  надзитком  1.бм) 
исклучиво  за  проширење  капацитета  постојећег  пословања, без  повећања  броја  
nословних  јединица. 

Планиран  је  објекат  у  блоку  број  23 спратности  По+П+4(5), са  пословним  
анексом  По+П, тако  да  у  оквиру  уличног  тракта  етаже  приземња, мезанина  и  прва  
четири  спрата  буду  намењене  пословању. Етажа  петог  спрата  планирана  је  за  стамбену  
намену. Паркирање  се  обезбеђује  у  подземној  етажи. 

4.1.3. Вишепородично  становане  

Већина  објеката  вишепородичног  становања  изграђена  је  на  парцелама  под  
габаритом  објекта  и  окружена  заједничким  блоковским  површинама . 

Надограђени  објекти  у  улицама: Ераће  Кркњуш  бр.  13, 15 и  1 7, Олге  Петров  
бр.25, Ћорђа  Магарашевића  бр.49 и  Теодора  Павловића  бр.34 се  залржавају  у  
постојећим  хоризонталним  и  вертикалним  габаритима . Могућа  је  промена  намене  
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стамбеног  у  пословни  простор, делатности  које  не  ометају  постојеће  становање, као  и  
укрупњавање  постојеhих  стамбених  јединица. делатности  које  претпоставњају  већу  
фреквенцију  корисника  (школе  страних  језика, књиговодствене  агенције  и  сл.) нису  
ДозвоЈЂене . 

Објекат  у  Улици  Олге  Петров  бр.34 планиран  је  за  надоградњу  до  спратности  
П+4+М, тако  да  мансардни  кров  буде  габарита  у  складу  са  већ  надограђеним  објектом  у  
Улици  Олге  Петров  бр.25. 

Надоградњу  објекта  у  Улици  Браhе  Кркњугп  бр.21-27 извести  доградњом  етаже  
5. спрата  до  пуног  габарита, уз  поставњање  плитког  косог  крова  изнад  5. спрата  у  
целини. 

Услов  за  надоградњу  наведених  објеката  је  претходна  статичка  анализа, која  ће  
доказати  да  планирана  надоградња  не  нарушава  постојеhи  конструктивнн  склоп, 
носивост  и  функционисање  објекта. 

Вишепородични  стамбени  објекат  у  Улици  браће  Кркњујн  бр.1-11 задржава  се  у  
постојеhuм  габаритима . Санацију  равног  крова  могуће  је  извршити  поставњањем  
равног  или  плитког  косог  крова. 

На  постојећем  објекту  у  Улици  Лазе  Нанчића  бр.  1, lа  и  16 могућаје  доградња  
лнфтова  уколико  иста  не  ремети  одвијање  постојећих  функција  у  простору. Обавезно  је  
гІрипајање  дела  јавне  nовршuне  под  габаритом  лифта  парцели  објекта  и  може  се  
извршити  фазно  за  сваки  улаз  nосебно. дозвоњава  се  конзолна  доградња  тераса  на  
спратовима  на  јужној  страни  објекта  у  зони  јавне  блоковске  nовршине, максималне  
дубине  l,2м  искњучиво  према  пројекту  за  објекат  у  целини. 

Изведени  вишепородични  стамбени  објекти  у  Улици  Арањи  Јаноша  се  
задржавају  у  постојећим  хоризонталним  и  вертикалним  габаритима . Могућаје  промена  
намене  стамбеног  у  пословни  простор  делатности  које  не  ометају  постојеће  становање, 
nромена  намене  пословног  простора  у  стамбени , као  и  укрупњавање  постојеhuх  
стамбенuх  јединица . 

Планира  се  изградња  једног  нереализованог  вишепородичног  стамбеног  објекта  
у  Улици  Арањи  Јаноша  бр.  14 сnратности  Су+П+2(3). За  изградњу  наведеног  објеката  
nримењиваће  се  услови  дефинисани  у  подтачки  4. 1 .2 ,,Општеградски  центар , а  
максимална  зона  изградње  дефинисана  је  на  графичком  nриказу  број  2 План  намене  
nовршина, саобраћаја, регулације  и  нивелације .  

У  Улици  браће  Лучић  бр.  2 и  4 планирана  је  uзградња  вишепородичног  
стамбеног  објекта  сnратности  Су+П+2+Пк. Обавезно  је  обједињавање  парцела  бр. 4375 
и  4376 КО  Нови  Сад  Іі  y сврху  формирања  грађевинске  парцеле. На  овом  локалитету  
могуће  је  формuрање  препуста  максималне  дубине  О.5м  са  уличне  и  дворишне  стране, 
односно  дубине  l .2м  у  зони  колског  улаза  на  парцелу. У  оквиру  поткровне  етаже  
могуће  је  формирати  дуплекс-станове, као  и  балконе  (лође). Максимална  зона  изградње  
дефинисана  је  на  графичком  nриказу  број  2 !!план  намене  површина, саобраћаја , 
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регулације  и  нивелације . Остали  услови  за  изградњу  предметног  објекта  дефинисани  
су  у  подтачки  4. 1 .2 ,,Општеградски  центар  

3а  изградњу  планираног  вишепородичног  стамбеног  објекта  спратности  
Су+П+2+Пк  у  Улици  Теодора  Павловића  бр.6  примењиваће  се  услови  дефинисани  у  
подтачки  4. 1 .2 ,,Општеградски а  максимална  зона  изградње  дефинисана  је  на  
графичком  приказу  број  2 План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  
нивелације . 

4.1.4. Пословни  комплекси  у  зоНи  становања  

Постојећи  пословни  комплекс  у  Улици  Лазе  Нанчића  бр.  34-40 се  задржава. Није  
планнрана  доградња  постојећих  објеката  нити  изградња  нових. Могућа  је  
реконструкција , санација  и  адаіпација  постојећих  објеката  исклучнво  у  оквиру  
постојећих  габарнта  без  повећања  корисне  површине . Пословна  делатност  не  сме  
угрозити  околну  намену  породичног  становања, као  ни  животну  средину, односно  мора  
бити  складу  са  свим  важећим  прописнма  који  регулишу  ову  област. 

Планирана  је  нзградња  пословног  комплекса  за  лака  возила  (компјутерско -

днјагностнчкн  центар, сервис  и  центар  за  техничку  исправност) на  парцели  бр. 4377 КО  
Нови  Сад  1ј, у  Улици  Теодора  Павловића  бр.7.  Максималнн  индекс  заузетостп  износн  
50%, а  максимална  спратност  П+1. На  парцели  је  могуће  формирати  два  колска  улаза, 
један  из  Улице  Теодора  Павловића, други  из  продужетка  Улице  браће  Крклуш. 

На  парцели  број  3 177/2 КО  Нови  Сад  11 на  углу  улнца  Лазе  Нанчића  и  Ераће  
Крклуш  задржава  се  постојећu пословнн  комплекс  здравствене  делатности  у  
постојећнм  хоризонтални  и  вертикалннм  габарнтима . 

Задржава  се  постојећа  намена  и  делатност  на  комплексу  Magyar Ѕzo y Улнци  
Лазе  Нанчића  бр.  47. Задржава  се  постојећu објекат  нзведен  уз  нсточuу  границу  
парцеле  комплекса  сnратности  ВП  н  планира  изградња  објеката  спратности  П+1, исте  
делатностн , према  Улицн  Лазе  Нанчиhа, односно  према  продужетку  Улице  Серво  
Михала, у  оквиру  зоне  нзградње  дефиннсане  на  графнчком  приказу  број  2 План  
намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације . до  нзградње  наведених  
објеката  задржавају  се  постојећu реконструисанн  објекти, према  већ  издатој  
урбаuистичкој  документацијн . Изградњу  планираних  објеката  извести  уз  све  неопходне  
мере, како  током  и  након  извођења  предметннх  радова  не  би  било  негатнвних  угнцаја  
на  породичне  стамбене  објекте  и  плаuирану  предшколску  установу  у  непосредном  
окружењу  u уз  поштовање  свих  прописа  у  области  противпожарне  заштите. 

У  Улицu Лазе  Нанчића  бр. 39 планирана  је  uзградња  пословних  објеката  
максималне  спратности  ВП  и  П+1. Максималнн  индекс  заузетости  парцеле  је  40%. 

Минимална  површина  парцеле  за  формирање  пословног  комплекса  је  1 .000м2, а  
минимална  ширина  уличног  фронта  20м. Обавезно  је  озеленитu 30% парцеле. 

Грађевинска  линије  плаuирана  је  на  растојању  5м  у  односу  на  регулациону  линнју, а  у  
појасу  измсђу  њнх  обавезно  је  озелењавање  простора. С  обзиром  на  близину  
породичног  становања  нису  дозволене  делатности  за  које  је  потребпа  израда  процене  
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утицаја  на  животну  средину, односНо  које  буком  и  осталим  штетним  утицајима  
негативно  утичу  на  квалитет  животне  средине . 

У  Улици  Теодора  Павловића  бр.  28 и  30 задржавају  се  изведени  пословни , 

стамбени  и  помоћни  објекти  у  постојећлм  габаритима . 

4.1.5. Предшколске  установс  

Задржава  се  постојећа  предшколска  установа  у  приземњу  вишепородичног  
стамбеног  објекта  у  Улици  Браће  Кркњупі  бр.  15. Планира  се  формирање  комплекса  на  
делу  парцеле  бр.  3048 КО  Нови  Сад  11 у  цињу  формирања  отвореног  простора  за  
предшколску  установу, а  према  граиицама  изведеног  ограђеног  простора. Простор  
опремити  одговарајућим  урбаним  мобилијаром , као  и  партерно  уредити, односно  
озеленити . Подлога  дечијег  игралишта  планирана  је  од  тартана  због  безбедности  
кориника. 

У  блоку  бр.  3 у  Улици  Лазе  Нанчића  бр.50 задржава  се  постојећа  предuіколска  
установа  према  изадој  документацији  у  поступку  озакоњења. Могућа  је  промена  
делатности  искњучиво  у  области  јавних  служби  за  образовање , социјалну  заштиту  или  
здравство . 

4.1.6. Основне  іпколе  

Задржава  се  постојећа  Основна  школа  Васа  Стајић  у  Улици  Војводе  
Книћанина . Плаuирана  је  доградња  дела  објеісга  према  Улици  Пере  Сегединца  до  
спратности  П+2 према  издатој  урбанистичкој  документацији , као  и  фискултурне  сале  
спратности  ВП  - П+1 са  топлом  везом  у  нивоу  првог  спрата, у  оквиру  зоне  доrрадње  
дефинисане  на  графичком  приказу  број  2 План  намене  површина, саобраћаја , 
регулације  и  нивелације . Зона  доградње  је  оквирна  и  могућа  су  одступања  у  односу  на  
њу  максимално  5%. Све  радове  извести  у  складу  са  прописима  који  регулишу  област  
противопожарне  заштите. У  оквиру  предметног  комплекса  могуће  је  поставњање  две  
салетле-летње  учионице, чији  су  оквирни  габарити  и  положај  графички  дефинисани . 

У  блоку  бр. 9 између  улица  Серво  Михања  и  Ђорђа  Магарашевића  је, због  
повећања  стамбених  капацитета  на  предметном  простору, планираuа  изградња  новог  
комплекса  основне  піколе  површине  lћа  за  800 ученика  у  две, односно  400 ученика  у  
једној  сменн, чему  се  тежи  у  складу  са  важећим  плаловима  вишег  реда. Максимални  
индекс  заузетости  износи  40%, а  максuмална  спратност  П+2. Основни  корпус  објекта  
позиционирати  у  делу  комплекса  ближем  Булевару  Европе . 
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4.1.7. Зона  центра  уз  Футошку  улицу  са  посебним  амбијенталним  
караіперистикама  и  локалитет  општеградског  центра  на  углу  Футовпке  
улице  и  Булевара  Европе  

Зона  центра  уз  Футошку  улицу  са  посебним  амбијенталним  карактеристикама  и  
локалитет  оппјтеградског  центра  на  углу  Футошке  улице  и  Булевара  Европе  спроводе  се  
на  основу  важеhег  плана  генералне  регулације . 

4.1.8. Локалитети  које  се  реализују  на  основу  плана  генералне  и  плана  
детањне  регулације  

На  шест  локалитета  у  обухвату  плана  примењује  се  двојни  режим  реализације . 
За  све  локалитете  важе  и  општа  правила  грађења  дефинисана  у  подтачки  4. 1 .2. 
,,Општеградски  

Објекти  института  зајавно  здравње  Војводине  у  Футошкој  улици  спратности  П  и  
П+5 се  задржавају  у  постојећпм  габаритима, уз  могућлост  реконструкције  последње  
спратне  (међуспратне ) етаже  и  њене  доградње  до  пуног  габарита. Планирана  је  
доградња!изградња  тракта  спратности  П+2, према  димензијама  датим  у  графичком  
приказу  број  2 План  намене  површина, саобраhаја, регулације  и  нивелације . 

Предметни  објекат  потребно  је  функционални  и  обликовно  уклопити  са  изграђеним  
структурама . Могућаје  реконструкција , санација  и  адаптација  постојећих  објеката . 

На  катастарским  парцелама  бр. 3253/1, 3253/3, 3254/1, 3254/2, 3254/3, 3255/1, 

3255/9, 3255/10, 3255/12 и  деловима  парцела  бр.  3255/3 и  3255/11, КО  Нови  Сад  11 у  
Улици  Руђера  Бошковића  и  па  Булевару  Европе  формира  се  грађевинска  парцела  за  
изградњу  северног  дела  полуотвореног  стамбеног, стамбено  - пословног  или  пословног  
блока. 

На  катастарској  парцели  број  3251/1 и  деловима  парцела  бр. 3255/3 и  3255/11, 

КО  Нови  Сад  јј  у  Улици  Лазе  Нанчића  и  на  Булевару  Европе, формира  се  грађевинска  
парцела  за  изградњу  јужног  дела  полуотвореног  стамбеног, стамбено  - пословног  или  
пословног  блока. 

Обавезна  је  намена  пословања  у  приземњу  и  галерији , с  тим  да  део  галерије  
према  дворишту  по  захтеву  инвеститора  може  да  буде  стамбени  простор. 

Зона  изградње  планираног  објекта  облика  је  неправилног  слова  ,,П  и  ивично  је  
поставњена  на  регулационе  линије  ободних  саобраhајница, односно, регулациона  и  
грађевинска  линuја  се  поклалају. 

Ширина  северног  и  јужног  тракта  је  14 м, а  средишњи  тракт, који  се  пружа  уз  
БулеварЕвропе , ширинеје  lбм. 

Планирани  објекат  је  спраті iости  По  + П  + Г  + 5 + повучен  б. спрат  у  делу  уз  
Булевар  Европе  и  Улицу  Лазе  Нанчића  и  По  + П  + Г  + 4 + повучеn 5. спрат  на  делу  уз  
Улицу  Руђера  Бошковића. 

Могућаје  изградња  објекта  у  више  етапа. 
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Паркирање  и  таражираі-Бе  возила  за  сопствене  потребе  корисник  је  обавезан  
решити  у  оквиру  блока  у  подземној  етажи  испод  целих  парцела  и  по  потреби  на  
отвореном  паркиралиппу  у  оквиру  блоковске  површине . 

На  катастарским  парцелама  бр.  3127, 3126, 3124, 3122, 3120, 3119, зiiаii, 
3117/1, 3121/1, 3115/1, 3116/1 КО  Нови  Сад  11, између  улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  
Михала  и  Булевара  Европе, формира  се  грађевннска  парцела  за  изградњу  
полуотвореног  стамбеног, стамбено-гјословног  или  пословног  блока. Обавезна  је  
намена  пословања  у  приземлу  и  галерији , с  тим  да  део  галерије  према  дворишту  по  
захтеву  инвеститора  може  да  буде  стамбени  простор. 

Зона  изградње  планираног  објекта  облика  је  неправилног  слова  ,,П  и  ивично  је  
поставњена  на  регулацноне  линије  ободних  саобраћајница  ( у  улидама  Лазе  Нанчића, 
Серво  Мнхала, Булевара  Европе  и  планиране  блоковске  саобраћајнице ), Тј . 
регулациона  и  грађевннска  линија  се  поклапају . Грађевинска  линија  северног  u јужног  
тракта  се  гіоклапа  са  регулационом  линијом, односно, са  источном  границом  
грађевинске  парцеле. 

Ширина  северног  ијужног  трактаје  14 м, а  средншњи  тракт, Koju ce пружа  дуж  
Булевара  Европе, шнрuне  је  i б  nі. 

Планирани  објекат  је  спратности  По  + П  + Г  + 5 + повучен  6. спрат  у  делу  уз  
Булевар  Европе  и  По  + П  + Г  + 4 + повучен  5. спрат  у  деловима  уз  улице  Лазе  Нанчића  
и  Серво  Михала. 

Могућаје  изградња  објекта  у  више  етапа  іiајединственој  грађевннској  парцели . 
Паркирање  и  гаражирање  вознла  за  сопствене  потребе  корисникје  дужан  решuти  

на  парцели  у  подземној  етажи  испод  целе  парцеле  и  ло  потреби  на  отвореном  
паркuралuшту  у  оквuру  блоковске  површине . 

На  парцелама  бр. 31 i2, 3 i 13/1 и  3114/1 КО  Нови  Сад  11, у  Улици  Серво  Михала  
и  на  Булевару  Европе, планира  се  изградња  пословног  објекта  са  садржајима  који  су  
функдuонално  везани  за  рад  храма  Протестантске  Хрuмћанске  заједнице, изграђеног  
на  суседној  парцели  број  311 1/1 КО  Нови  Сад  јј  (Теолошки  факултет, рехабилитациони  
центар  за  наркомаuе  и  алкохоличаре , канцеларије  хуманитарних  организација, 
едукативни  центар, каuцеларије  Протестантско  Хришћанске  заједнице  и  сл.). 

Стамбена  намена  се  uскњучује . 
Максимална  спратност  објектаје  По  + П  + 4 + Пк. 
Индекс  заузетостије  до  75%. 
Зона  изградње  објекта, облика  неправилног  слова  1Ј  својом  дужом  страном  се  

пружа  уз  Улицу  Серво  Михала  на  удалености  од  3 м  од  регулационе  линuје  и  4 м  од  
регулације  планиране  улuце  између  предметног  блока  и  простора  планиране  основне  
школе. Грађевннска  линuја  се  подудара  са  регулацијом  Булевара  Европе. 

Алтернативно  реніење  блока  (уклучујући  и  парцелу  постојећег  храма  број  
3 1 i 1/1) је  обједињавање  ових  парцела  са  парцелом  храма  и  изградња  дланираних  
садржаја  у  склопу  комплекса  који  би  функционално  повезао  наведене  садржаје  



религиозне , едукативне  и  хуманитарне  намене. Услов  за  реализацију  је  рушење  
постојећег  храма  чији  габарит  обилази  регулација  Булевара  Евроnе. 

Индекс  заузетости  јединственог  комплекса  је  60%, а  спратност  објеката  
од  П  + 2 + Пк  до  По  + П  + 4 + Пк. 

Оставња  се  могуhі-іост  укњучивања  у  будући  комплекс  парцеле  број  3 1 10/1 на  
којој  је  планирана  зелена  поврпина  (сквер). 

На  парцели  број  3365 КО  Нови  Сад  11 на  углу  улица  Цара  дујлана  и  Сарајевске, 

планира  изградња  пословно-стамбеног  или  стамбено -пословног  објекта  са  обавезним  
пословањем  у  приземњу . Планирана  спратностје  П  + 3. 

Објекат  се  планира  Г  основе  тако  да  се  ширина  крила  према  парцели  број  3364 

КО  Нови  Сад  11 утврђује  на  14,00 гп  а  ширина  крила  према  суседној  парцели  у  
Сарајевској  улици  утврђује  на  12,0 м. Грађевинска  линија  објектаје  повучена  у  односу  
на  регулациону  линију  Улице  цара  душана  и  регулациону  линију  Сарајевске  улице  5,00 

м. Максимална  заузетост  парцеле  је  40%. 

За  потребе  корисника  објекта, паркирање  се  решава  у  оквиру  вишеетажне  
сутеренске  гараже  капацитета  угврђеног  на  основу  норматива. 

На  парцели  број  3433 КО  Нови  Сад  11, на  Тргу  27. марта, планира  се  изградња  
стамбеног, стамбено  - пословног  или  пословног  објекта  спратности  П+3+Пк. 

Обавезно  је  усклађивање  хоризонталног  габарита  са  изграђеним  објектима  на  
суседним  грађевинским  парцелама. Промена  ширине  зоне  изградње  утврђује  се  на  
половини  укупне  дужине  објекта  уз  толеранцију  од  10%. 

Поткровну  етажу  могуће  је  формирати  са  лучним  кровом, као  описаном  
кружницом  око  троугла  који  формирају  кровне  равни  нагиба  30 степени  над  надзитком  
висине  lб0см. 

4.2. Правила  за  опремањс  простора  инфраструктуром  
4.2.1. Услови  за  уређење  саобраhајних  површина  

Правила  урсђења  и  правила  грађења  друмске  саобраћајне  мреже  
Тротоаре  и  паркинге  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча, 

који  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  
различитих  намена  саобраћајних  површина. Ово, поред  обликовног  и  визуелног  ефекта, 

има  практичну  сврху  код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација). 

Коловоз  и  бициклистичке  стазе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 

Приликом  пројектовања  објеката, саобраћајних  и  пешачких  површина  
применити  Правилник  о  техничким  стандардима  планирања, пројеісговања  и  изrрадње  

објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 

деци  и  старим  особама  (,,Службени  гласник  Рс,,, број  22/15). 

У  оквиру  сваког  појединачног  паркиралишта  или  гараже  обавезно  предвидети  

резервацију  и  обележавање  паркинг  места  за  управно  паркuрање  возила  инвалида, у  

складу  са  ЅRPЅ  U.А9.204. 
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Ширина  паркинг  простора  за  управно  паркирање  износи  2,30 м, а  дужина  од  
4,60 до  5,0 м. У  оквиру  паркиралипгга , потребно  је  резервисати  простор  за  дрвореде  по  
моделу  да  се  на  четири  паркинг  места  планира  по  једно  дрво. Око  и  унутар  планираних  
паркинга  обезбедити  одговарајућу  засену  садњом  високог  зеленила. У  делу  где  се  
организује  подужно  паркирање, димензије  једног  паркинг  места  морају  бити  5,5 х  2м. 

На  местима  колских  улаза  у  парцеле, укидају  се  паркинг  места  у  уличном  
паркингу  у  ширини  неопходној  за  реализацију  колског  улаза. 

Услови  за  изградњу  паркинг  гараже  
Сви  објекти  за  гаражирање  путничких  аутомобила  (јавна  гаража, гараже  у  

оквиру  објеката, сугеренске  гараже  у  оквиру  објеката...) се  морају  извести  у  складу  са  
Правилником  о  техничким  захтевима  за  заштиту  гаража  за  путничке  аутомобиле  од  
пожара  и  експлозије  ( Службени  лист  Србије  и  Црне  Горе  број  3 1/05). 

Према  намени, гаража  између  улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  Михала  је  јавна  и  
намењена  за  паркирање  путпичких  аугомобила . По  величини  и  категоризацији  јавне  
гараже  су  велике  надземне  гараже  према  категоризацији  наведеног  правилника . 

Веза  између  спратова  се  може  вршити  рампама  или  лифтовима. 

Основни  услови  за  кретање  возиіzа  

Улазе  и  излазе  у  гаражу  оријентисати  као  у  графичком  приказу  број  2 План  
намене  површина, саобраћаја, регулације  и  нивелације . 

Ширина  улаза  и  излаза  је  мин  2,5 м  за  један  ток  кретања  возила. Код  излаза  
треба  предвидети  простор  за  сачекивање  возила  из  суnротног  смера  кретања. 

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  
омогуhиједносмерно  кретање  у  оквиру  гараже. 

Препорукаје  да  се  у  процесу  паркирања, док  се  возила  крећу  по  паркинг  гаражи, 
уједно  омогућује  и  тражење  слободног  ларкинг  места. Паркирање  треба  да  буде  што  
једноставније . 

Могућеје  предвидети  и  рампе  на  којима  се  врши  паркирање . 
За  рампе  на  којима  се  врши  паркuрање, максимални  нагиб  је  5%, а  за  обичне  

рампеје  15%. Морају  се  задоволити  вертикални  услови  проходности  возила. 
димензија  једног  паркинг  места  за  управно  паркирање  је  минимално  4,80 х  

2,30м, а  у  осталим  случајевима  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234. 
Обезбедити  сигурност  возила  од  крађе, механичких  оштећења  или  ватре. 
Предвидети  концепцију  ипформативног  система, која  је  неопходна  ради  

регулисања  кретања  и  ради  боњег  сналажења  кориспика  у  њој . 
Потребно  је  извести  резервни  излаз  за  возила. 
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Основниусловu за  кретање  пеиiака  

Уколико  је  могуће, токови  пешачког  саобраћаја  не  би  требало  да  се  укрштају  са  
токовима  колског  саобраћаја  на  улазима  и  излазима. 

По  гаражи  није  потребно  обезбедити  посебну  путању  за  кретање  пешака. 

При  распореду  степеништа  треба  водити  рачуна  о  правцима  кретања  
доминантних  пешачких  комуј-Іикација. 

Ширина  степенииіта  мора  бити  најмање  0,8 ш, и  за  њихову  изградњу  у  обзир  
долазе  само  незапањиви  материјаЈіи . 

Ако  се  у  паркинг  гаражи  пешачка  комуникација  решава  само  степенипјтем , 

његова  минимална  ширина  износи  1 ,2 м. 

Уколико  се  за  кретање  пешака  користи  рампа, стазе  не  смеју  бити  уже  од  0,6 м, 

и  морају  бити  издвојене  и  обезбеђене  гелендерима. 

Остади  условu 

У  обзир  узети  важеће  прописе  о  противпожарној  заштити  који  се  односе  на  ову  
врсту  објеката. 

Проветравање  мора  бити  такво  да  се  обезбеди  одвод  12 м3  ваздуха  на  час  на  
сваки  1 м2  корисне  површине . Усисне  отворе  система  за  вентилацију  треба  разместити  
близу  ПОда . 

Носеђи  делови  паркинг  гараже  морају  бити  од  материјала  постојаног  на  ватру. 

4.2.2. Услови  за  изградњу  и  прикњучење  за  водоводну  и  канализациову  
мрежу  Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зонн  јавне  површине, између  две  
регулационе  линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зелеј -јом  појасу  једнострано  
или  обострано  уколико  је  улични  фронт  ширн  од  20 м. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставњају  тако  да  
водоводна  мрежа  задовоЈЂи  прописаиа  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  
објекте  инфраструктуре ! 

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

Задате  вредностu су  растојања  од  споњне  ивице  новог  цевовода  до  споњне  uвице  
uнсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  nuje могуће  испоштовати  тражене  услове  пројектом  предвидети  
одговарајућу  заштиту  инсталација  водовода . 

Није  дозвоЈЂено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње ; 

минимално  одстојање  од  темеја  објеката  износu од  1,0 м, али  тако  да  пе  угрожава  
стабилност  објеката. 
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дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2- 1 ,5 м  мерено  од  коте  терена, а  на  
месту  прикњучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод, дубину  приклучка  свести  на  
дубину  постојећег  цевовода . 

На  проласку  цевовода  испод  пута  нредвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  
ілирине  пута  за  мин. 1,0 м  од  сваке  стране. 

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

Водоводни  прикњучци  
Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  се  прик.њучком  објекта  на  јавни  

водовод. 
Прикњучак  на  јавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом, а  

завршава  се  у  склоништу  за  водомер, закњучно  са  мерним  уређајем . 
Пречник  водоводног  прикњучка  са  величином  и  типом  водомера  одређује  Јавно  

комунално  предузеће  Водовод  и  канализација  на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  
нормативима  и  Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  
комуналних  делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 60/10 , 8/11- исправка, 38/11, 13/14 и  59/16) и  Правилником  о  техничким  
условима  за  прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  тсхпички  систем  
канализације  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94), односно  важећим  
прописима  који  регулишу  ову  област. 

Прикњучење  стамбених  објеката  врши  се  минималним  пречпиком  DN 25 пш . 
Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  

прикњучак. 
Индивидуални  водомери , за  мерење  потрошње  воде  за  породичне  стамбене  и  

пословне  објекте, поставњају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта  у  парцели  корисника  0,5 м  од  регулационе  линије. 

За  вишепородичпе  стамбене  објекте  водомери , за  мерење  потроніње  воде  се  
поставњају  у  шахтовима  лоцираним  ван  објекта  у  парцели  корисника  0,5 м  од  
регулационе  линије  н  у  просторијама  за  водомере  лоцирапим  унутар  самог  објекта  која  
мора  бити  лоцирана  уз  регулациону  линију  према  уличној  водоводној  мрежи  са  које  се  
даје  прикЈЂучак . 

Код  изградње  пословних  објеката  поврпјине  преко  150 м2  код  којих  је  потребна  
изградња  само  унутрашње  хидраптске  мреже  (према  важећем  правилнику  и  условима  
противпожарне  полиције) израђује  се  прик.њучак  пречника  DN 63 мм, са  монтажом  
водомера  DN 50 мш. 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  спо.њашња  хидрантска  
мрежа  врши  се  прикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 1 1 0 мм, са  монтажом  
водомера  DN 100 mnі. 
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Уколико  се  планира  обједињена  водоводна  мрежа  хидрантске  и  санитарне  воде  
потребноје  на  приклучку  уградити  комбинован  водомер. 

Извођење  приклучка  водовода, као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Услови  за  изградњу  каіјализационе  мреже  
Трасу  мреже  канализације  полагати  у  зони  јавне  површине  између  две  

регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано  или  обострано  уколико  је  улични  
фронт  шириод 20м. 

Минимални  пречник  канализацијеје  О  250 мгп. 
Трасе  канализације  се  поставњају  тако  да  задовоњи  прописана  одстојања  у  

односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 
Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  

инфраструктуреје  од  0,7 до  1,0 м, а  вертикално  0,5 м. 
Није  дозвоњено  полагање  фекалне  канализације  испод  објеката  високоградње ; 

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

Сви  објекти  за  сакупњање  и  третман  отпадних  вода  морају  бити  водонепропусни  
и  заштићени  од  продирања  у  подземне  издани  и  хаваријског  изливања. 

Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1 ,3 м, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
прикучка  новопланираног  на  постојећл  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода. 

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  
прописаnом  растојању  од  160-200 DN, a максимум  50,0 м. 

Канализациони  прикњучци  
Прикњучак  на  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  завршава  се  у  

ревизионом  шахту. 

Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  Јавно  комунално  предузеће  
Водовод  и  канализација , а  у  складу  са  типом  објекта, техничким  нормативима  и  
Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  
делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
60/10 , 8/11- исправка, 38/11, 13/14 и  59/16) и  Правилником  о  техничким  условима  за  
прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације  
( 1Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94), односно  важећим  прописима  који  
регулишу  ову  област. 

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

Прикњучење  стамбених  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 160 мм. 

Ревизионо  окво  лоцира  се  у  парцели  корисника  на  0,5 м  од  регулационе  линије  
парцеле . 
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Приклучсње  подрумских  и  сутеренских  просторија , као  и  базена  на  
канализациони  систем  дозвоњава  се  само  преко  аутономног  постројења  
препумпавањем . 

Код  решавања  одвода  употребњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно-
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр.  17/93, 3/94, 10/01 и  47/06 - др. одлука). 

Зауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  у.ња  и  масти  и  
лаких  течности  и  тек  потом  испуштати  у  реципијент. 

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

Извођење  прик.њучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  
надлежности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

4.2.3. Правила  за  уређење  еiiергетске  инфраструкре  и  
електронских  комуііикација  

Услови  за  прикњучење  на  електроенергетску  мрежу  
Прикњучење  објеката  извести  са  постојеће  или  плап.иране  електроенергетске  

мреже, изградњом  сопствене  трансформаторске  станице  или  директно  напојним  водом  
из  постојеће  трансформаторске  стаuице, у  зависности  од  потреба. Приклучак  нзвести  
изградњом  подземног  приклучног  вода  до  ормара  мерног  места. Ормаре  мерног  места  
поставњатн  у  складу  са  електроенергетским  условима  Електродистрибуције  ,,Нови  
Сад . 

Услови  за  прикњучење  на  вреловодну  мрежу  

да  би  се  објекти  приклучили  на  вреловодну  мрежу  потребно  је  на  погодном  
месту  у  подруму  (сутерену) или  приземњу  објекта  изградити  топлотну  подстаницу . 
Такође  је  потребно  омогућлти  изградњу  вреловодног  прик.њучка  од  постојећег  или  
планнраног  вреловода  до  подстанице  на  најпогоднији  начин, а  све  у  складу  са  условuма  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Новосадска  топлана  Нови  Сад. 

Услови  за  прикњучењс  на  гасоводну  мрежу  

Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  приклучка  од  
постојеће  гасоводне  мреже  До  мерно  - регулационог  сета. деталније  услове  за  
прик.њучење  прибавити  од  надлежног  дистрибутера . 

Услови  за  прикњучење  на  мрежу  електронских  комуникација  

Приклучење  објеката  у  систем  електронских  комуникација  решити  нзградњом  
прик.њучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника ) од  постојеће  или  

39 



планиране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутранњости  
објекта, где  ће  бити  смештен  типски  телекомуникациони  орман. деталније  услове  за  
приклучење  прибавити  од  надлежног  оператера. 

Приклу -так  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера. 

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  
локалног  дистрибутера . 

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  утврђена  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта. 

За  локалитет  означен  ва  графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  површина, 
саобраћаја , регулације  и  нивелације  у  обухвату  овог  плана, основ  за  реализацију  је  
План  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, 
Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, Булевара  Михајла  
Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , 

бр. 40/11, ЗО/12-исправка, 45/15, 63/15, 9/16,19/16, 34/17, 21/18 и  22/19). 

Закони  и  подзаконски  акти  наведени  у  плану  су  важећл  прописи, а  у  случају  
њихових  измена  или  доношења  нових, примениће  се  важећи  пропис  за  одређену  
област. 

Саставни  део  плана  су  следећи  графички  прикази : 

размера  
1.1 Извод  из  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  

Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, 

Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  - План  
претежне  намене  земњипіта  са  поделом  на  делине  и  зоне  - 

извод АЗ  
1 .2 Извод  из  Одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  

мешовиту  намену  између  Булевара Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  
Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  
Футошке  у  Новом  Саду  - Зона  центра  уз  Футошку  улицу  са  посебним  
амбијенталним  карактеристикама  - урбанистичка  целина  8 - Режими  изградње  
објеката  
извод АЗ  

1.3 Извод  из  Одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  
мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  
Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, Булевара  Михајла  Пуnина, улица  Јеврејске  и  
Футошке  у  Новом  Саду  - Локалитет  60 - Институт  за  заштиту  здравња  и  Завод  за  
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здравствену  заштиту  радника  - 
изВод АЗ  

1.4 Извод  из  Одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  
мешовиту  намену  између  Булевара Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  
Стражиловске  и  Жарка  3рењанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  
Футоілке  у  Новом  Саду  —Локалитет  61 - Булевар  Европе  између  улица  Олге  Петров  
и  Теодора  Павловића  - Пла[І  намене  површина, саобраћаја, регулације  и  нивелације  
- извод АЗ  

2. План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације   Р  1 : 1000 

3. План  регулације  површи[Iајавне  намене Р  1 : 1000 

4. План  водне  инфраструктуре Р  1 : 1000 

5. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација Р  1 : 1000 

6. Синхрон  план  инфраструктуре  и  зеленила Р  1 : 1000 
7, Попречни  профили Р  1 : 100 

Р  1 : 200 

Р  1 : 300 

Р  1 : 400 
8. Типско  решење  партерног  уређења  тротоара  на  прилазу  пешачком  прелазу  преко  

коловоза  у  вези  са  несметаним  кретање  лица  са  посебним  потребама  

План  детањне  регулације  блокова  око  Улице  цара  душана  у  Новом  Саду, садржи  
текстуални  део  који  се  објавњује  у  T1Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  
приказе  израђене  у  три  примерка, које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  
Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  плана  чува  се  у  Скупштини  Града  
Новог  Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, и  у  Јавном  предузећу  
Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

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

План  детајњне  регулације  блокова  око  Улице  цара  душана  у  Новом  Саду, 
доступан  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  3рењанина  
2, и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престаје  да  важи  План  детањне  регулације  
блокова  око  Улице  цара  душана  у  Новом  Саду  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада1  бр. 
31/07 и  61/10). 
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План  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  Службеном  листу  Града  
І-Іовог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 35-83З/2018-ј  
8. октобар  2019. године  
НОВИ  САД  
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РЕЈУБЛИЕА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУГUЛТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
KOMuCІHA ЗА  ПЈјАНОВЕ  
Број : У-35-ЗЗЗ/18 
Дана: 12. 02. 2019. године  
ноВи  САд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКОВА  оКо  УЛИЦЕ  ЦАРА  ДУШАНА  
У  НОВОМ  САДУ  ПРЕ  ИЗЈјАГАЊА  НА  ЈАВИИ  УВИД  

Стручаіа  контрола  Нацрта  плана  ДСТаЈЂНС  регулације  блокова  око  Улице  цара  Душана  у  Новом  
Саду, обавЈЂенаје  на  28. седници  Комисије  за  планове  одржаној  11.01.2019. године, и  на  33. 
седпици  Комисије  за  планове  одржаној  12.02.2019. године, са  почетком  у  09,00 часова, у  зтради  
Јавног  предузећа Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булева  цара  Лазара  3, у  великој  
сали  на  трећем  спрату. 

28. и  33. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије, Нада  Милић, 
секретар  Комисије ,  Васо  Кресовић  и  Радосав  Hјћепаковић , чланови  Комисије  за  планове . 

Седницама  су  присуствовали  и  представници  Јп  Урбаnизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  улраве  за  зајдтиту  животне  средине  и  Градске  управе  за  грађевинско  земЈЂипіте  и  
инвестиције . 

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

Да  је  Одлука  о  изради  плаnа  детањне  регулације  блокова  око  Улице  цара  Душана  у  Новом  Саду, 
усвојена  је  на  ХХјј  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  30. јуна  20 17. године  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  32/17) са  Решењем  о  негхриступању  изради  стратешке  
процене  утицаја  плана  детајњне  регулације  блокова  око  Улице  цара  Дујпаиа  у  Новом  Саду  на  
животну  средину. 

Коацептуални  оквир  плана  детањне  регулације  блокова  око  Улице  цара  дугпапа  у  Новом  Саду  
био  је  на  раном  јавном  увиду  у  перноду  од  31.07.2017. године  до  14.08.20 17. годuне. 

Нацрт  плана  деталне  регулациије  блокова  око  Улице  цара  Душана  у  Новом  Саду, израдило  је  
Јавно  предузеће  Урбанизам t Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Нацрт  плана  дета.тњне  регулације  блокова  око  Улице  цара  дупіана  у  Новом  Саду  Комисија  за  
плалове  је  првобитно  разматрала  на  28. седници  одржаној  11.01.2019. године  и  том  приnuком  
одложила  доношење  коначног  става  јер  је  констатовала  да  су  потребне  одређене  корекције  
Нацрта  плана. 

На  33. седници  одржаној  12.02.2019. годиае  Комисија  за  планове  разматрала  је  коригован  
Нацрт  плана  по  закњучку  Комисије  за  планове  са  23. седнице  и  том  приликом  констатовала  да  
је  текст  за  Надрт  плана  дета.тњне  регулације  блокова  око  Улице  цара  душана  у  Новом  Саду  
припрсмњен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласиик  Републике  



челника  
зам  и  грађевинске  послове  

Србије  бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/ГЗ-УС, 98/1З-УС, 
132/14, 145/14 и  8311Ѕ ). Комисија  за  планове  прихвата  потребне  корекције  текста  Нацрта  плана  
у  делу  4.1.4. ,,Пословни  комплекси  у  зони  становања  тако  да  се  брише  четврти  став, иа  предлог  
обрађивача  плана. 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  дета.вне  
регулације  блокова  око  Улице  цара  дупіана  у  Новом  Саду  може  се  упутити  у  даи  поступак  
донопјења  плана, у  складу  са  чланом  50. 3акона  о  планирању  и  изградњи  изгра,цњи  ( Службени  
гласник  Релублнке  Србијс , бр.  72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 
50/1З-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14 и  83/18). 

Извештај  доставити: 

1. ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбализам  Нови  Сад  
2. Градској  утјрави  за  граевинско  земњипіте  и  инвестиције  
З. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  веіа  задуженом  за  урбанизам  и  заіптиту  животне  срединс  
5.Архиви  

Председиик  Комисије  



РЕПУБЈВІКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУјЋЈЈТІ4НА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V-35--833/18 
Дана: 11. 09. 2019. године  
НОВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЈћЕНОМ  ЈАВНОМ  УВНДУ  У  НАЦРТ  ПЛАНА  дЕТАЈНn? 

РЕГУЛАЦHЈЕ  БЛОКОВА  око  УЛИЦЕ  ЦАРА  ДУШАНА  У  ноВом  сду  

Комисија  за  планове  Скупштинс  Града  Новог  Сада, на  62. (јавној ) седници  која  је  одржана  дана  
І  1.09.2019. године  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  Зрењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  Т  спрату, са  гјочетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детагњне  рсгулације  блокова  око  Улицс  цара  дупзана  у  
Новом  Саду. 

62. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, предссдник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комнсије , Васо  Кресовић  и  Радосав  Шћепановић , чланови  Комисије  и  Нада  
Милић, секретар  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  nлана  дстањне  регулацијс  блокова  око  Улицс  цара  дуаіана  у  Новом  Саду  
усвојена  јс  на  XXH седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одр)каној  30. јуна  2017. године  
( Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада  број  32/17) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратепјке  
процене  угицаја  плана  детал,не  регулације  блокова  око  Улице  цара  душана  у  Новом  Саду  на  
животну  средину. 

Концептуални  оквир  плана  детањне  регулације  блокова  око  Улице  цара  душана  у  Новом  Саду  био  
је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  3 1.07.20] 7. године  до  14.08.20 17. године. 

Нацрт  Іглана  дета.тњне  регулације  блокова  око  Улице  цара  Душана  у  Новом  Саду  израдило  је  
ЈН  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  детањне  регулације  блокова  око  Улице  цара  ,душана  у  Новом  
Саду, Комисија  за  планове  извршила  је  на  28. ссдници  одржаној  l ј .01.20 і 9. године  и  на  33. 
седници  одржаној  12.02.2019. године  и  том  лриликом  дала  лозитивно  мишјњење  на  исте. 

Нацрт  плана  детал.не  регулације  блокова  око  Улице  цара  Дуідана  у  Новом  Саду, изложен  је  на  
јавни  увид  у  периоду  од  11. 04. 2019. године  до  Ј 0. 05. 2019. године  (чијејс  оглашавање  објавјњено  
у  листу  Дневник  од  ] 1. априла  2019. године). У  току  јавног  увида  досмвл.ено  је  27 
(двадесетседам ) примедби, а  након  оставјњеног  рока  доставњено  је  још  05 (пет) примедби , што  је  
обрађивач  ллана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеномјавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  62. (јавној) седници , одржаној  1 1.09. 
2019. године  (чијеје  одржавање  објавњено  у  листу  дневник  од  06. 09. 2019. године) разматрала  
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Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  
блокова  око  Улице  цара  Душана  у  Новом  Саду. 

Након  изношења  ставова  обрађивача  плана  на  јавној  седннци  омогућено  је  подносиоцима  да  
додатно  образложе  своје  примедбе , након  чегаје  закњученјавнн  део  седнице. 

У  затвореном  делу  седнице , Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  27 
(двадесетссдам ) примедби  а  након  оставј-Беног  рокајопј  05 (пет) примедби , укупно  32 примедбе  на  
Нацрт  плана  деталне  регулације  блокова  око  Улице  цара  Душана  у  Новом  Саду. 

Прнмедбе  су  доставили: 

1. Ѕlavіjacoop доо  
2. Владимир  Стојшић  
3. Марија  Шовњански  и  Иерсида  Рибић  
4. Уштипак  Јела  
5. Мирослав  Зелењак  
б. Милица  и  Ђурађ  Јокић  
7. ОШ  Васа  СтајићтІ  
8. Сотић  Владислав  
9. Електропривреда  Србије , Огранак  Електродстрибуција  Нови  Сад  
10. Протестантска  хрипіћанска  заједница  
11. ДОО  !Q јfуfД  Нови  Сад —Винко  Ђулић  
12. Горановић  Горан  и  др. 
13. Игор  Ловрић  - Вукашић  у  име  Стамбене  заједнице  Браће  Кркњугіі  1 
14. Павле  Микалаци  
15. Управник  стамбене  заједнице  Браће  Кркњуш  3-1 І  Петар  дмитровиђ  
16. 3а  дијагона.па  доо  Наиња  Битићи  
17. Угарак  Ђорђе  
18. Драговић  Марија, Јелена  Глипић  зевеђи  и  Предраг  Глишић  
19. Стамбена  зејадница  цара  Душана  бр.i 6 

20. Стамбена  заједница  Теодора  Павловића  бр.З  
21. Д-далтон  —душан  Пајовић  
22. ојdег  і nveѕt doo - Матић  Гордана  и  Панин  Ђурђинка  
23. Вењко  Погговић  и  др.  — заст. адв. канцеларија  Вигњевић  
24. Таково 1  доо  
25. ІтдијагоналаІт  доо  Нови  Сад  
26. Маја  Симић  
27. Милан  Салапура  
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Након  оставњеног  рока  доставњене  су  следеће  примедбе: 

28. Стамбена  заједница  зграде  у  Улици  Лазе  Нанчића  брЛ,lа  и  16 

29. Бек  Ладислав, Мариа  и  Виктор, Свитлица  Милица  и  Бардак  Вида, правни  
заступник  адв. Милица  Торњански  

30. Институтзајавно  здравње  Војводине  
3 1. Мирослав  Терзин  
32. Живко  Новаковић , Радомир  Секулић  и  други  станари  улице  Теодора  Павловића  

Примедба  број  1  

(Нодносилац : Ѕ1аvјасоор  дОО) 

Подносилац  примедбе  захтева  да  се  приступ  парцели  у  Улици  цара  дуціана  бр.30  
планира  из  Улице  браће  Кркњупі, како  би  се  Улица  цара  дуиіана  растеретила  
саобраћајним  прикњучцима . Такође  иницира  се  могућност  изградње  дворишног  крила  
спратности  П+2 на  предметној  парцели, ка  парцели  бр.2978. 

Комисија  за  планове  арихвата  примедбу. 

Примедба  број  2  

(Подносилац : Владимир  Стојшић) 

Подносилац  примедбе  захтева  да  се  планским  решењем  омогући  задржавање  
изведеног  уличног  вишепородичног  стамбеног  објекат  спратности  П+3+Пк, односно  
дворишног  спратности  П+ ј +Пк  на  парцелама  2929 и  2930 у  Улици  Теодора  Павловића  
бр.з  о. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  број  3  

(Hодносилац: Марија  HЈовњански  и  Персида  Рибић  

Подносилац  примедбе  захтева  да  се  планским  репјењем  на  парцели  бр. 2963 у  
Улици  Теодора  Павловића  бр.6  омогуђи  изградња  вишепородичног  стамбеног  објекат  са  
І минимално  4 спрата 1, будући  да  су  у  непосредном  окружењу  већ  изграђени  
вишепородични  стамбени  објекти  који  утичи  на  намену  породичног  становања  на  
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предметној  парцели . Такође  натзоде  да  ће  јіробијање  Улице  браће  Крклуш  довести  До  
велике  фрсквенције  саобраћаја, шТо  ће  додатно  угрозити  квалитет  породичног  становања. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. ПланираГіе  се  вишепородично  
становање  спратности  П+2+Пк. 

Примедба  број  4  

односилац : Уштипак  Јела) 

Подносилац  примедбе  захтева  да  сс  на  парцели  4337/! у  Улици  Тсодора  Павловића  
бр.41 уместојавне  блоковске  површинс  планира  намена  породично  становање  у  складу  са  
изведеним  стањем  на  терену. Подносилац  иницијативе  наводј  да  је  1995. годинс  
исходовала  одобрење  за  изградњу  породичног  стамбеног  објеwга, да  је  исти  у  
међувремену  изведен  ниже  спратности  од  исходованог  одобрења  и  да  због  тога  није  
исходована  употребна  дозвола. Након  промсне  планског  репіења  дошло  је  до  рсализације  
виілепородичног  стамбеног  објекат  у  непосредном  окружсњу  у  чији  састав  није  ушла  
лредметна  парцела. 

Комисија  за  планове  сматра  да  прнмедба  није  основана. 

Планским  документом  ширег  подручја  за  предметни  локалитет  су  утврђена  
правила  уређења, грађења  и  парцелације. 

Примедба  број  5  

(подносилац : Мирослан  Зелењак) 

Подносилац  примедбе  захтсва  да  се  планским  решењем  на  парцели  4377 у  Улици  
Теодора  Павловића  бр.  7 не  ограничава  формирање  другог  саобраћајног  прилаза  парцели  у  
складу  са  технологијом , и  да  се  омогући  нзградња  објекта  спратности  Су+П+2. 

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

Примедба  број  б   
(подносилац: Милица  и  Ђурађ  Јокић) 

Подносилац  примедбе  захтева  да  се  планским  решењем  парцела  4340/4 и  део  
парцеле  бр.  4340/1 у  Улици  Теодора  Павловића  не  планирају  за  јавну  саобраћајну  
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површину, већ  за  породично  становање  према  фактичгом  стању  на  терену, а  будући  да  је  
партерно  уређсње  ове  улице  већ  заврuіено. 

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

Примедба  број  7  

(Подносилац: ОШ  1•Васа  Стајић t) 

Подносилац  примсдбс  захтева  да  се  планирана  зона  доградње  коригује  према  
конкретном  доставленом  рсіпењу, као  и  да  се  формирају  двс  летње  учионице -салетле. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  бро  8  
(Гјодносилац: Согић  Владислав) 

Подносилац  примедбе  захтева  да  се  на  гтарцели  бр.з  139 ко  Нови  Сад  1ј  планира  
пет  стамсбнихјединица , у  складу  са  фактичким  стањем  на  терену. 

Комисија  за  nланове  прихвата  примедбу. 

Примедба  бро  9  

(гјодносилац : Елепропривреда  Србије, Огранак  Елсктродстрибуција  Нови  Сад) 

Подносилац  примедбе  захтева  да  се  дислоцира  планирана  ТС  у  урбанистичком  
блоку  бр.2, ради  појсдноставњења  њене  реализације. 

Комисија  за  плановс  прихвата  примедбу. 

Примедба  број  10  

(Гјодносијіац : Протестантска  хришћанска  зајсдница) 

Подносилац  примедбе  захтепа  да  се: дислоцира  планирана  ТС  са  источне  стране  
парцеле  бр.З I1 /1 КО  Нови  Сад  11, јер  је  на  том  месту  изграђен  приземни  стамбени  
објскат, планира  повећање  спратности  планираног  објекта  до  По+П+Г+5(б), са  делом  
спратности  По+П+Г  и  делимично  стамбеном  наменом . 
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Комисија  за  планове  делгтмично  не  прихвата  примедбу  а  за  део  примедбе  
сматра  да  није  основан, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  
јавном  увиду. 

Прнмедба  број  11  

(Гјодносилац: доо  TOHTuMA Нови  Сад — Винко  Ђулић) 

Цодносилац  nримедбе  захтева  да  се  уместо  лостојећег  приземног  објекга  на  
парцели  бр.ЗЗ4I ј I КО  Нови  Сад  1ј, планира  изградња  пословног  објекта  П+1+Пк. 

Примедба  је  15.05.2019. године  допуњена  захтевом  да  се  након  легализације  постојећег  
објеісга  спратности  П+Пк, омогући  његова  надоградња  до  П+1+Пи, са  образложењем  да  
предметни  радови  не  би  угрозили  концепт  плана  јер  не  би  угицали  на  заузеће. Такође  
наводи  се  дасу  у  окружсњу  сви  објеІпи  изведени  већих  спратности  од  предложене . 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  број  12  

(Подносилац: Горановић  Горан  и  др.) 

Подносијіац  у  примедби  наводи  следеће : ітувидом  у  Нацрт  плана  који  се  налази  на  
јавном  увиду  утврдили  смо  да  се  за  блок  на  углу  улица  Сарајевкса  и  Цара  душана  
лредвиђа  могућност  изградње  објеіпа  спратности  П+З. Сматрамо  да  наведено  планско  
реніење  није  у  складу  са  наменом  и  структуром  објеката  у  Сарајевској  и  улици  
Митрополита  Стратимировића . Читав  блок  је  планиран  и  изграђен  тако  да  у  њему  
доминирају  приземни  објектг  спратности  П+1+Пк. Изградњом  објеката  спратности  П+З  у  
потпуности  би  се  нарутпио  постојећи  караіпер  читавог  блока. . . 

Комисија  за  nланове  сматра  да  примедба  није  основана , уз  образложење  дато  у  
Извепјтају  обрађивача  о  спроведеиом  јавном  увиду. 

нримедба  број  13  

(Подносилац : Игор  Ловрић  - Вукашнћ  у  име  Стамбене  заједнице  Браће  Кркл.упі  І ) 

Примедбу  је  тіоднела  једна  од  шест  стамбених  заједница  у  предметном  објекту . 

Подносиоци  примедбе  захтевају  да  се  због  лоше  статичке  носивости  објекта  и  примећених  
ііукотина  услед  слегања  не  планира  надоградња  објеіnа, као  и  да  се  не  nланира  доградња  
лифта  ( што  би  била  обавеза  у  случају  надоградње ) будући  да, како  наводе, за  то  нема  
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техниqких  могућности. Такође  у  примедби  се  захтева  да  се  не  уводи  саобраћајница  дуж  
источне  границе  парцсле  бр.ЗЗЗО, већ  да  се  задржи  постојећа  зелена  поврпјина . 

Комисија  за  лланове  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  14  

(подносилац : Павле  Микалаци) 

Примедба  се  односи  на  следеђе: 
- Сматра  се  да  није  потребно  планирати  проширење  саобраћајницс  за  прилаз  

згради  у  Улици  Теодора  Павловића  бр.32, јер  се  тим  решеем  руіјје  легално  
изграђсне  гараже. 

-	 Тра?ки  се  да  се  не  планира  подземна  гаража  између  улица  Теодора  Павловића  и  
Олге  Петров, будући  да  је  на  овом  простору  већ  уређено  дечије  игралиште , 

вишегодишње  зеленило , као  и  даје  веома  висо iс  ниво  подземних  вода. 

- Подносилац  примедбе  наводи  да  је  објекат  у  Улици  Теодора  Павловића  бр.22  
истурен  и  сужава  постојећу  рсгулацију  улице, као  и  да  ова  улица  Huje 

одржавана  иако  представа  везу  између  Улице  цара  душана  и  Булевара  
Европе. 

- На  десној  страни  Улице  цара  душана  постоји  бициклистичка  стаза, али  је  
пеілачка  стаза  испрекидана  поготово  на  улазу  у  Улицу  Теодора  Павловића  и  
код  ресторана  Двор . 

Комиснја  за  планове  сматра  да  примедба  делом  није  основана  а  део  примедбе  
се  не  прихвата, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  
увиду. 

Примедба  број  15 
(Подносилац : Управник  стамбене  зајсднице  Браће  Кркуш  3-1 1 Петар  дмитровић ) 

Примедбу  је  поднела  једна  од  шест  стамбених  заједница  у  лредметном  објекту. 
Подносиоци  примедбе  захтевају  да  се  због  лоше  статичкс  носивости  објеісга  и  примећених  
пукотина  услед  слегања  не  планира  надоградња  објекта, као  и  да  се  не  планира  доградња  
лифта  ( што  би  била  обавеза  у  случају  надоградње) будуhи  да, како  наводе. за  то  нема  
техничких  могућности . Такође  у  примедби  се  захтсва  да  се  не  уводи  саобраћајница  дуж  
источне  границе  парцеле  бр.ЗЗЗО, већ  да  се  задржи  постојећа  зелена  површина . 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 
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Н)имедба  број  16  

(Подносилац: за  дијагонапа 1  доо  Наила  Битићи) 

Примедба  се  односи  ка  планирање  парцеле  бр .2912(б  за  саобраћајну  паркинг  
поврілину, уместо  заједничке  блоковске  површине  како  је  предвиђено  Нацртом  плана. 

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

Примедба  бро f 17  
(Подносилац : Угарак  Ђорђе) 

Примедбу  се  односи  на  условјавање  обавезе  формирања  грађевинске  парцеле  од  
парцеле  бр.4326/б  ко  Нови  Сад  ІГ  према  следећој  скици: 

Комисија  за  планове  нс  прихвата  примедбу , уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Примедба  број  18  

(Подносилац: драговић  Марија, Јелена  Глишић  зепсђи  и  Предраг  Глишић) 

Власници  објеката  у  Улици  Лазе  Нанчића  бр.43 и  45 захтевају  да  се  уместо  
посдовне  наменс  на  предметним  парцелама  планира  породично  или  виіпепородично  
становање  или  да  се  уз  пословну  намену  планира  намена  породичног  и  вишепородичног  
становања. 

Комисвја  за  планове  прихвата  примедбу. На  парцелама  у  Улици  Лазе  
Нанчића  број  43 и  45 планираће  се  лородично  становање, према  утврђеним  
параметрима  за  ову  намену. 

Примедба  број  19  
(Подносилац: Стамбена  зејадница  цара  дупјана  бр.1  б) 

Примедба  се  односи  на  планирањс  саобраћајнс  повріuине  уместо  заједничке  
блоковске  повріnине  на  ларцели  бр.3048, за  іірилаз  дворишном  делу  парцеле  бр.ЗОЗ8/I 

ко  Нови  Сад  јј. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. Комисија  за  планове  констатује  да  је  
за  предметни  објекат  на  парцели  број  3038/1 КО  Нови  Сад  П  исходована  употребна  
дозвола. 

Птимедба  број  20  

(Подносилац: Стамбена  заједница  Теодора  Павловића  бр.З) 

Примедба  се  односи  на  динамику  извођења  поврпіине  за  стационарни  саобраћај  
између  улица  Теодора  Павловића  и  Браће  Лучић. Такође  стамбена  заједница  се  противи  
изградњи  пословних  садржаја  и  вишепородичног  становања  у  непосредном  окружењу. 

Комисија  за  планове  делом  не  прихвата  лримедбу  а  за  део  примедбе  сматра  да  
uuje основан, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађиваја  о  спроведепом  јавном  
увиду. 

Примедба  број  21  

(Подносилац: д-далтон  - дупіан  Пајовић ) 

Примедба  се  односи  на  повећање  планиране  спратности  на  парцели  бр.4376 за  на  
Су+П+З+Пк. Предметни  захтев  аргументован  је  изведеним  вишепородичним  стабеним  
објектима  спратности  Су+П+4+Пк  у  непосредном  окружењу . допуном  примедбе  
захтевано  је  следеће: 
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- повећање  зоне  изградње  до  границе  са  ларцслом  бр.  4377, 
- формирање  препуста  максималне  uирине  0,5м  са  уличне  и  дворипјне  стране, осим  

према  пролазу  гдеје  могуће  планирати  препусте  дубине  1,2м  и  
- изградњу  балкона  (лођа) у  оквиру  поткровне  етажс. 

Комисија  за  планове  делимичио  прихвата  примедбу , уз  образложење  дато  у  
Извеuітају  обраІ)ивача  о  спроведепом  јавном  увиду. 

Примедба  број  22  

(Hодносилац : ,, ојdег  іnveѕt doo - Матић  Гордана  и  Панин  Ђурђинка) 

Примедба  се  односи  на  могућност  формирања  три  грађевинке  парцеле  приближно  
једнаког  фронта  и  површинс, оД  лостојеће  четири  nарцеле  бр.3056, 3057/1, 3057/2 и  3058. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Предлог  парцелације  

Примедба  број  23  

(Подносилац : Вел,ко  Поповић  и  др. - заст. адв. канцеларија  Вигњевић ) 

Примедба  се  односи  на  планирану  изградњу  комплекса  основне  школе  у  Улици  
Ђорђа  Магарашевића . Подносиоци  примсдбе  наводе  да  реализација  планираног  комплекса  
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није  извршена  од  1963. године  до  данас  и  да  они  и3 тог  разлога  нису  у  могућности  да  на  
одговарајући  начин  располажу  својим  некретнинама . Подносиоци  примедбе  предлажу  да  
се  на  гіредметном  простору  планира  изградња  вишепородичних  стамбених  објеката  
спратности  По+П+4+Пк  у  складу  са  рсализованим  објектима  на  Булевару  Европе. 

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

Примедба  бро  24  

(Нодносилац : Іттаково ?І  доо) 

Примедба  се  односи  на  услове  
изградње  за  парцелу  бр.3415, те  се  у  оквиру  
намене  отдтеградског  центра  предлаже  
изградња  вишепородичног  стамбеног  објекта  
снратности  П+З+Пк  са  индексом  заузетости  
до  75%. 

 

PІANІ RANO ЅTANJE/ РRІZЕмL)Е  

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

Комисија  је  сагласна  са  предложеним  габаритом  објеіпа, којн  је  обрађивач  
дао  кроз  образложење  примедбс, изузев  ,,увлачња  грађевигіске  линије  од  3,00 ш  у  
односу  на  регулациону  линuју  Улице  цара  Душана. Комисија  сматра  да  је  потребно  
планирати  грађевинску  линију  објекта  тако  да  сс  иста  поклапа  са  регулационом  
линијом  Улице  цара  Душана. 

Примецба  број  25  

(Подносилац : 
І ?дјјјаrонја?т  

доо  Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  могућност  формирања  лучног  крова  (са  описаном  
кружницом  око  троугла  који  формирају  кровне  равни  нагиба  30 степени  са  надзитком  
lб0см) на  парцели  бр. 3433 КО  Нови  Сад  11. 

Комисија  за  лланове  прихвата  примедбу. 
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Примедба  број  26  

(Подносилац : Маја  Симић) 

Примедба  се  односи  на  могућност  изградње  вишепородичног  стамбеног  објекта  
спратности  Су+П+2+Пк, уместо  породичног  становања  на  гтарцели  бр!43?2 КО  Нови  Сад  
11 у  Улици  браће  Лучић  бр.б. Примедбу  подносилац  захтева  образлаже  чињеницом  даје  на  
суседној  парцели  планиран  випјепородични  стамбени  објекат. 

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

Примедба  број  27 

(Подносилац: Милан  Салапура) 

Примедба  се  односи  на  планирану  изградњу  витлепородичног  стамбеног  објетпа  
између  Еулевара  Европе  и  Улица  Лазе  Нанчића  и  Серво  Михања  односно  на  близину  

планираног  објекта  парцели  подносиоца  захтева  бр.  З  128 КО  Нови  Сад  11. 

мј iагј  Ѕalapura,ѕFn DuFan 

tJLLaze NапЕја  bг.49 

ік) САЦ, 
Novі  Ѕad , ГУ, ....... н  ј  ј  

(;А .t а_ 

kr):
g2ОІ9 

нови  с.л  N/R GradonaEeІ njka 

PREDMET : і nfornіzc іja,doѕtavіja ѕe 

Potovan і , 

ObraEam Vam ѕe і n(ormІ Feіn Vaѕ  da je u toku procodura cko uѕvaіanjd jznena і  cJopuna Pіana 

gеnегајпе  regutacіje іa ne,ovku numenu Buievar Evrope, Buіevar Cara Laza -a,ui і ce Ѕгtа .јјоу kе  ј  
агКа  zгепја nјпа,вuІеуаг  Г 1 ј hајІа  і uріпа  . uІ jcc Јеvтејѕkе  ј  FutoFіce u Novcm Ѕadu ( І okaІІ tet na 

Bu Іevartі  Ewope .іzmedu џiјса  Laze NanEіEa $ervo мІhаЦа), а  EІ je )e uѕvajanje prvdvі cіeo na ѕednіcі  
ЅkuptІ ne grada. koja је  zakazara а  1О.О5.2О1.gоdIІіІF. 

Ргосеdvта  uѕvajanja ртопwпе  vei і kog ruguІ acІono pFana nz і okaІіFeteіі  јз uгеvаг  Evrope,Іznіedtі  uІІca 

Lzіze NanEFEa j Ѕarvo M іІ a І ja vodj ѕe parzііe І no u dva pravca, r. РГОШП U ѕpretnoѕt І  dodavanju nove 

doda І ne amele, ѕvc ra Іѕtonі  І oka Іі tetu.NІѕ u poznatF raz Іoz І  dup ІІ ranja poѕtupka puten javnog uvІda 
І  to ѕa razІІ Eі t і m reenjem (razІі Eі ra ѕpratnoѕtrazІ jEі ta jrіііa ІanіeІa,razІіEі tІ  gabar і ti і  dг.).Ѕма tгапі  da 
ovakvo poѕtupanje nіje u ѕkІadu ѕa zaFconon І  dn dovodj radanѕtvo u гаbІіјсЈ u.Такосе  nіѕі,  pozratj 

та zІоt ј  і  nі otІ vj za ovako nezakonііo poѕwpanJe. 

Drua і  vеопіа  Іјса  Eіnjen і ca і e da bІ  pred І o~ena ,predme І na promena Regutacіonog p І ana djrektno 
ugroііІa ѕve objekte na moіoj parce і  з .га  к,о  Novі  Ѕad 2,ОІ)Іе ktј  kojF $u ѕagradQnі  nrі  ратсеІј  ѕu 

ѕtаtјЕКј  veonz neѕ tabІІ r і  to podrazuneva da bі  dІіan і Ekі  poreѕі  nd wda t і kk і h гас  v:nskjh na і zі a 

doveІі  do газ tге 1пја  ebjaka, nіoguEe І  do uEenja.Oѕі nі  toga, ѕао bгаЕајnісв  predv і cJera do ѕada 

vazeEіn Rііgu Іacіor І m рЈапом  pre Іar і  dі ektno preko ffoje parceFe, zto podrazurne,a ѕІ kіarі jaііJe 

poѕtojezіh objekata і  reѕavarі jo mog novog Іі Enog ѕteuѕa ѕ tanova і jj. 
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Novі rn predіogonі  Regu і acіoncg pіana ponіenute ѕаоbгаајаісе, pomera ѕe nepoѕredno іza mog 
ѕtamhenog objekta па  udaіjenoѕtі  od nekoіі ko deѕetі na centі rnetara, te na ovaj nadn ѕтпа tгам  da je 
pored oѕtaі og ugro~ena гпоја  ііEna i bezbednoѕi nlQje porodice. 

О  паvеdепотп  5anІ  upozodo паdіе nе  u Jp kUгbаnі z2мд  і javno KomіѕіJu n P іanove Ѕkuр tіпе  grada 
Novog Ѕada па  ѕednіcі  оdгаГјсј  17.О4.2оІ..gоdіпе.Ргімеdbе  koje ѕa іn іznec, odbaEene ѕu kao 
neoѕnovane, bez оbгалІоепја . - 

D3kіе, nadіe~nі  nіѕ u паЈј  za shodno da ѕe uvere u іѕ tіnі toѕt mojііі  navoda, n іt і  da Гогмјгај u Ѕtгu пu 
komіѕіju (vе tаКа) kojі  b і  potvrdіo navode po піогті  prіgovoru, оbzјгом  da ѕe radі  o ZаКопом  
ргоріапоп  poѕtupku і  jnvnom-uvіdu, Eі ja ѕvrha e upravo ѕprovodenje і  ро tоvајіје  voі je гаdапа. 

Ме  uіалеі  u razіoge MOrNE za navedeno nezakonito ропаагје, оbгіјЕам  VanІ  ѕe ѕa rnoІ bom da ѕe 
taEka dгіеупбg reda na narednoj.ѕednіcі  ѕКuр tіпе  grada Novog $ada,koja ѕe оdпоѕ  na ргеdпіемо  
uѕvajanjc zmene ReguІacіonog pіana , іzuzrnc ѕa ѕednіce do konaEnog геаvапЈа  evіdentnog 
probІema іz prethcdnіh navoda. 

Takode napom і njem da cu bі tj prіnutTen da o konkretnom probіemu upozrіanі  ѕve nаdіепе  Ј  
reіevantne І nѕtі tucіje, kako u gradu ,Іako і  u RepubііcІ. 

ТаКое  Vaѕ  оbаvе tаvам  da je ѕa ѕіцајем  uponnato Vје  javrіo tціІа tцо  ц  Nоvом  Ѕadu. 

Moііm Vaѕ  da ѕnagom Ѕvog autorі teta ukаеtе  na navedene nepravІі noѕ tі  te da taEka dnevnog reda 
na koJoj Ee ѕe razmalr і  eventuaІ no uѕvajanje іzmena Regіііacіonog ptana NE RAZІuATRA na Ѕedn іcі  
W.ОЅ.2019.gоdіпе.. 

Q navedenom Vам  dc;tavІ jam dokaze u prііogu ove і nfornіacіje. 

Ѕ  ро tоvаnјеііі, 

о  Novom Ѕаdц,Оз.О5.2019.gоdіпе  

Podnoѕііac 

7/ 
 Ѕ  Јарга  мЈјап, 

;W2 

Комгтсија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана, уз  образЈтожење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примеnба  бро  28 
(Uодносилац: Стамбена  заједница  зградс  у  Упици  Лазс  Нанчића  бр,1  ,1 а  и  16) 

Примедба  сс  односи  на  могућност  доградње  лифта  на  постојећем  надограђеном  
о6јесгу  у  Улици  Лазе  Нанчића  6р,  1, 1 а  и  16, односно  на  доградњу  тсраса. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 
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Примедба  бј)ој  29  
(Подносилац: Бек  Ладислав , Мариа  и  Виктор, Свитлица  Милица  и  Бардак  Вида, правни  
заступник  адв. Милица  Торњаиски ) 

Примедба  се  одНоси  на  планирану  изградњу  основне  школе  у  Улици  Ћорђа  
Магарашсвића . Гlодносилац  примедбе  наводи  да  основна  школа, која  је  од  9б3. године  
Јхланирана  на  овом  подручју , није  nланирана  у  складу  са  низом  законских  и  подзајсонских  
аката, као  ни  са  Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  2021. године, будући  да  су  
предметне  парцеле  у  приватној  својини. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  делом  нијс  основана  а  део  примедбе  
не  прихвата, уз  образлоисење  дато  у  Извештају  обрађивача  о. спроведеном  јавном  
уВиДу. 

Примедба  број  30  

(Гlодносилац : Институт  зајавно  здравле  Војводине ) 

Примедба  се  односи  на  могућност  проширења  последње  спратне  (међуспратне) 
етаже  до  пуног  габарита  на  nарцели  бр.32б ]/ КО  Нови  Сад  1ј  у  огсвиру  објеісга  Института  
зајавно  здравње  Војводине. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

ПримедбабројЗ l  

(Hодносилац: Мирослав  Терзин) 

Подносилац  примедбе  захтева  да  се  омогући  формирање  две  грађевинске  парцеле  
од  парцеле  бр. 3071 КО  Нови  Сад  1і  y Улици  Ђорђа  Магарашевића  бр.22,  будући  да  су  на  
истој  изведсна  два  двојна  породична  стамбена  објеісга, која  су  функционално  независна. 

ј(омисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  број  32 

(Hодносилац: Живко  Новаковић , Радомир  Секулић  и  други  станари  улице  Теодора  
Павловића) 

Подносиоци  примедбе  захтевају  следећс  у  Улици  Теодора  Павловића: 
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. да  се  планира  и  засади  јом  дрвећа  у  оаој  улици, с  обзиром  да  су  у  протеклих  25 
година  сва  посечена ; 

2. да  се  реши  проблем  паркирања ; 
З. да  се  извсду  пеuіачке  стазе  са  обе  стране; 
4. да  се  постави  семафор  на  раскрсници  овс  улице  са  Булеваром  Европе; 
5. да  се  предметна  улица  планира  каоједносмерна; 
б. да  се  планира  ограничсње  брзине  30 ](m/h; 
7. да  се  планира  јавни  паркинг  на  парцели  бр.4342fl ко  Нови  Сад  јј, која  је  у  

власниппви  града . 
8. да  се  не  планира  задржавање  нелегално  изграђеног  пословног  објеіса  - хотела  у  

Улици  Теодора  Павловића  бр.ЗО, будући  да  је  исти  нслегално  изграђен  и  на  
землишту  које  је  у  власнипЈтву  града, и  да  исти  омста  породично  становање  у  
окружсњу . 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  делом  није  основана  а  делом  не  
прихвата , у3 образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Комиеија  за  планове  је  сагласна  да  се  планира  саобраћајни  прикњучак  у  
оквиру  регулације  лродужетка  Улице  браће  Кркњуш, како  би  се  ускладило  ово  
лланско  репење  са  планским  рехдењем  за  локалитет  у  Улици  цара  дутлака  број  2, 
који  је  поступку  израде. 

Сходво  члану  50. Закона  о  лланирању  и  изградњи, Извештај  се  доетавња  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање. 
Након  поступања  по  овом  Извеідтају, обрађивач  плана  ће  плански  документ  доставити  
надлежном  органу  градеке  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доношења. 

В.д. Начелника  

? Градскс  управс  за  урбанизам  и  гранске  послове  

дсјан  Михајловић  

ІТРЕДС  && КОМИСИЈЕ  

доња  дабстић, дипл.инж.арх. 



ЧЛАНОВИ  KQMHCHJE: 

1. Зоран  Вукадиновић , дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић, дипл. инж.арх. 

3. Радосав  Шћеnановић, дипл.инж.арх. 

4. Нада  Милић, дипл.инж.арх.-мастср I ІЈ  Те-- 
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РЕГWЕЛuКЛ  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПіНТИНА  ГРАДА  НОВОГ  СЛдА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАЧОВЕ  
Број: У-35-83З/18 
Дапа: 12. 02. 2019. годкне  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  коНтРоли  

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦЛ  БЛОКОВА  ОКО  УЛИЦЕ  ЦАРА  ДУШАНА  
у  новОм  сд  ГТРЕ  ИЗЈIАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВНД  

Стручаа  контрола  Нацрта  плана  деталне  регулације  бЛОІ(ова  око  Улице  цара  Дуглаuа  у  Новом  
Саду, обавл,ена  je na 28. седници  Комисије  за  планове  одржаној  11.01.2019. године, и  на  33. 
сеици  Комисије  за  плаиове  одржаuој  12.02.2019. године, са  почетком  у  09,00 часова, у  згради  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбаnизам  Нови  Сад, Булева  цара  Лазара  З, у  великој  
сали  на  трећем  спрату. 

28. и  33. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Нада  Мклић, 
секретар  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  јТјћепановић , чланови  Комисије  за  планове. 

Седницама  су  присуствовали  и  представннци  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  захлтиту  животне  средине  и  Градске  управе  за  трађевинско  земјњиніте  и  
кnвестиције. 

Накол  уводиог  образложења  одговорног  урбанисте  из  JH TУрбанизам  Завод  за  урбаиизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плала, Комисијаје  коистатовала  следеће : 

даје  Одлука  о  изради  плала  деталне  регулације  блокова  око  Улице  цара  Душаиа  у  Новом  Саду, 
усвојена  је  на  ХХјј  седници  Скугхштине  Града  Новог  Сада  одржаној  30. јуна  2017. године  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  32/17) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  
процене  утицаја  плана  деталне  регулације  блокова  око  Улицс  цара  дупхана  у  Новом  Саду  na 
животну  средину. 

Кондептуални  оквир  плана  деталне  регулације  блокова  око  Улице  цара  Дујпана  у  Новом  Саду  
био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  3 1.07.2017. године  до  14.08.20 17. године. 

Нацрт  плана  детал,не  регулациије  блокова  око  Улице  цара  душаиа  у  Новом  Саду, израдило  је  
Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Нацрт  плана  деталне  регулације  блокопа  око  Улице  цара  дупіана  у  Новом  Саду  Комисија  за  
ллалове  је  првобитно  разматрала  на  28. седuици  одржаној  1 1 .0 1 .20 19. године  и  том  пркзшком  
одло)кила  доношеј-ње  коначног  става  јер  је  констатовала  да  су  потребне  одређене  корекције  
Нацрта  плана. 

На  33. седници  одр)каној  12.02.2019. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  коригован  
Нацрт  плана  по  заклучку  Комисије  за  планове  са  28. седнице  и  том  приликом  констатовала  да  
је  текст  за  Нацрт  плана  детајњне  регулације  блокова  око  Улице  цара  душана  у  Ј-јовом  Саду  
припремњен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  (TСлужбени  гласник  Републике  



ел  ника  
изам  и  грађевинске  послове  

србије , бр. 72/09, Ѕ1/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50113-УС, 98113-УС, 
132/14, 145/14 и  83/18). ј(омисија  за  плановс  прнхвата  потребне  корекције  Текста  Нацрта  плана  
у  делу  4. 1 .4. ,,Пословни  комплекси  у  зони  становања  тако  да  се  брише  четврти  став, на  прсдлог  
обрађивача  плана. 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  детањне  
регулације  блокова  око  Улице  цара  Дупіана  у  Новом  Саду  може  се  улутити  у  дањи  поступак  
доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. Закона  о  плаиирању  и  изградњи  изградњи  ( Службени  
гласnик  Републике  Србије , бр.  72/09, 1/09-исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50113-УС, 98113-УС, 132/14, 145/14 и  83/18). 

Извепітај  доставити : 

1. ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбапизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестицчје  
3. Градској  управи  за  урбавизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  )кивотне  средине  
5.Архнви  

Секретад  Комисије  

1- 
Нада  илић, дuпл.инж.арх. 

Прсдседник  Комисије  



РЕПУЕШЖА  СРБИА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУІІШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  СЛДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број ; У-35.-8ЗЗ/18 
дана: 11. 09. 2019. године  
НОВИ  САД  

и 3В :ЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  нАЦРТ  ПЛАНА  дЕТАЈБНF 

РЕгУлАЦиЈЕ  БЛОКОВА  ОКО  УЈЈЦЕ  ДАРА  ДУШАНА  У  НОВОМ  САДУ  

Комисија  за  планове  Скуіиптине  Града  Новог  Сада, на  62. (јавној ) седници  која  је  одр)кана  дана  
1 1 .09.2019. године  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  Зрењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  nлана  деталне  регулације  бЈіокова  око  Улице  цара  дуЈлана  У  
Новом  Саду. 

62. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије , Васо  Кресовић  и  Радосав  Шћепановић , чланови  Комисије  и  Нада  
Милић, секретар  Комисије  за  nланове. 

Одлука  о  изради  плана  деталне  регулације  блокова  око  Улице  цара  Душана  у  Новом  Саду  
усвојена  јс  на  ХХјј  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одр)каној  30. јуна  2017. године  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  32/17) са  Репіењсм  о  неприступању  изради  стратепјке  
ііроцене  утицаја  плана  детањне  регулације  блокова  око  Улице  цара  Душана. у  Новом  Саду  на  
животну  средину. 

Концептуални  оквир  плана  детањне  регулацвје  блокова  око  Улице  цара  душана  у  Новом  Саду  био  
је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  3 І  .07.2017. године  до  14.08.2017. године. 

Нацрт  плана  детл,не  регулације  блокова  око  Улице  цара  д.ушана  у  Новом  Саду  израдило  је  
JH ,,

урбаниаІ  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  дсталне  регулације  блокова  око  Улице  цара  ,душана  у  Новом  
Саду, Комисија  за  планове  извршила  је  на  28. седнuци  одржаној  11.01.2019. године  и  на  33. 
седници  одржаној  12.02.2019. године  и  том  приликом  дала  позитивно  мишлењс  на  исте. 

Нацрт  плана  деталне  регулације  блокова  око  Улицс  цара  Душана  у  Новом  Саду, изложен  је  на  
јавни  увид  у  псриоду  од  11. 04. 2019. године  до  10. 05. 2019. године  (чијеје  оглашавање  објавњено  
у  листу  Дневник  од  11. априла  2019. годuне). У  току  јавног  увида  доставњено  је  27 
(двадесетседам ) nримедби, а  након  оставњеног  рока  доставњено  је  joіn 05 (пет) примедби , шТо  је  
обрађивач  плана  констатовао  у  IГзвештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  62. (јавној ) ссдници , одр)каној  1 1.09. 
2019. године  (чијеје  одржавање  објавњено  у  листу  дневник  од  06. 09. 2019. године) разматрала  
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Извепітај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  уВиду  у  Нацрт  плана  детазвне  регулације  
блокова  око  Улице  цара  Дупјана  у  Новом  Саду. 

Након  изношења  ставова  обрађивача  плана  на  јавној  седници  омогућено  је  подносиоцима  да  
додатно  образложе  своје  примедбе, након  чегаје  закзвученјавни  део  седнице. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  27 
(двадесетседам ) примедбн  а  након  оставњеног  рокајош  05 (пет) примедби, укуnно  32 примедбе  на  
Нацрт  плана  деталне  регулације  блокова  око  Улице  цара  Душана  у  Новом  Саду. 

Примедбе  су  доставили: 

1. ѕlavіjacoop доо  
2. Владимир  Стојшић  
3. Марија  Шовњански  и  Персида  Рибић  
4. Уштипак  Јсла  
5. Мирослав  Зелењак  
6. Милица  и  Ђурађ  Јокић  
7. ОШ  Васа  Стајић T 
8. Согић  Владислав  
9. Елекгрогіривреда  Србије , Огранак  Елеwгродстрибуција  Нови  Сад  
10. Протестантска  хришћанска  заједница  
11. ДОО  ОПТHМА  Нови  Сад —Винко  Ђулић  
12. Горановић  Горан  и  др. 
13. Игор  Ловрић  Вукашић  у  име  Стамбене  заједнице  Браће  Кркњуш  1 
14. Павле  Микалаци  
15. Управник  стамбене  заједнице  Браће  Кркњуш  3-1 І  Петар  дмитровић  
16. За  дијагонала  доо  Наиња  Битићи  
17. УгаракЂорђе  
18. Драговић  Марија, Јелена  Глишић  Зсвеђи  и  Предраг  Глипжћ  
19. Стамбена  зејадница  цара  Душана  бр. 16 
20. Стамбена  заједница  Теодора  Павловића  бр-3 
21. д-Далтон  - Дуnіан  Пајовић  
22. ојdег  і nveѕt doo - Матић  Гордана  и  Панин  Ђурђинка  
23. Вењко  Поповић  и  др. - заст. адв. канцеларија  В  игњевић  
24. Таково  доо  
25. дијагонала  доо  Нови  Сад  
26. Маја  Снмић  
27. Милан  Салапура  
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Након  оставњсног  рока  доставњене  су  следеће  примедбе: 

28. Стамбена  заједница  зграде  у  Улици  Лазе  Нанчића  бр.1,iа  и  16 

29. Бск  Ладислав , Мариа  и  Виктор , Свитлица  Милица  и  Бардак  Вида, правни  
заступник  адв. Милица  Торњански  

30. Институт  зајавно  здравњс  Војводинс  
3 1. Мирослав  Терзин  
32. Живко  Новаковић , Радомир  Секулић  и  други  станари  улице  Тсодора  Павловића  

Пхжмедба  бро  1  
(Поді-јосилац: ѕlavіjacoop дОО) 

Подносилац  прuмедбе  захтева  да  се  прис-гуп  парцели  у  Улици  цара  душана  бр.30 

планира  из  Улице  браће  Кркњуш, како  би  се  Улица  цара  дуніана  растеретила  
саобраћајним  прикњучцима . Такође  иі-іицира  се  мотућност  изградње  дворишног  крила  
спратности  П+2 на  предметној  парцели, ка  парцели  бр.2978. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  бро  2  

(Подносилац: Владимир  Стојпјић) 

Подносилац  примедбе  захтева  да  се  планским  реuіењем  омогући  задржавање  
uзведеног  уличног  вишегіородичног  стамбеног  објекат  спратности  П+3+Пк, односно  
дворишног  спратности  П+ ј +Пк  на  парцелама  2929 и  2930 у  Улици  Теодора  Павловића  
бр  .3 0. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примелба  број  3  

(Подносилац: Марија  Шовњански  и  Персида  Рибић  

Подносилац  примедбе  зах-гева  да  се  планским  рејпењем  на  парцели  бр. 2963 у  
Улици  Теодора  Павловића  бр.6 омогући  изградња  вишепородичног  стамбеног  објеІ(ат  са  
Ііминимајіно  4 спрата , будући  да  су  у  непосредном  окружењу  већ  изграђени  
вишепородични  стамбени  објекти  који  утичи  на  намену  породичнот  становања  на  
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предметној  парцели . Такође  наІзоде  да  ће  пробијање  Улице  браће  Крклуіл  довести  до  
велике  фреквенције  саобраћаја, што  ће  додатно  угрозити  квалитет  породичног  становања. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. ПланираПе  се  витпепородично  
становање  спратности  П+2+Пк. 

Пј)имедба  број  4  

(Подносилац : Уштипак  Јела) 

Подносилац  примедбе  захтева  да  се  на  парцели  4337/1 у  Улици  Теодора  Павловића  

бр.41 уместо  јавне  блоковске  површине  планира  намена  породично  становање  у  складу  са  
изведеним  стањем  на  терену. Подносилац  иницијативе  наводи  да  је  1995. године  
исходовајiа  одобрење  за  изградњу  породичног  стамбеног  објегпа, да  је  исти  у  
међувремену  изведен  ниже  спратности  од  исходованог  одобрења  и  да  због  тога  није  
исходована  увотребна  дозвола. Након  промене  планског  решења  допіло  је  до  реализације  
вишепородичног  стамбеног  објекат  у  непосредном  окружењу  у  чији  састав  није  ушла  
предметна  парцела. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана . 

Планским  документом  ширег  подручја  за  предметни  локалитет  су  утврђена  
правила  уређења, грађења  и  парцелације. 

Примедба  број  5  

(Подносилац: Мирослав  Зелењак) 

Подносилац  примедбе  захтева  да  се  гіланским  решењем  на  парцели  4377 у  Улнци  
Теодора  Павловића  бр. 7 не  ограничава  формирање  другог  саобраћајног  прилаза  парцели  у  
складу  са  техі-іологијом , и  да  се  омогући  изградња  обје tпа  спратности  Су+П+2. 

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

Примедба  број  б   
(Подносилац : Милица  и  Ђурађ  Јокић) 

Подносилац  лримедбе  захтева  да  се  планским  решењем  парцела  4340/4 и  део  
парцеле  бр. 4340/1 у  Улици  Теодора  Павловића  не  планирају  за  јавну  саобраћајну  
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површину , већ  за  породично  становањс  према  фактичком  стању  на  терену, а  будући  да  је  
партерно  уређење  овс  улице  већ  завршено . 

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

Примедба  број  7 
(Гјодносилац : ОШ  Баса  Стајић ) 

Подносилац  примедбе  захтсва  да  се  планирана  зона  доградњс  коригује  прсма  
конкретном  досгавњсном  реLпењу, као  и  да  се  формирају  двс  лстње  учионице-салстле. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Првмегба  бо  8  
(Hодносилац: Согић  Владислав ) 

Подносилац  примедбе  захтсва  да  се  на  парцели  бр.3139  КО  Нови  Сад  јј  ггланира  
пет  стамебнихјединица , у  складу  са  фактичким  стањем  на  терену . 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  број  9  
(подносилац : Елсктроприврсда  Србије, Огранак  Електродстрибуција  Нови  Сад) 

flодносилац  примедбе  захтева  да  се  дислоцира  планирана  ТС  у  урбанистичком  
блоку  бр.2, ради  поједноставњсња  њене  рсализације . 

Комисија  за  планове  прихвата  лримедбу. 

Примедба  број  10  
(Hодносилац: Протестантска  хришћанска  зајсдница) 

Подносилац  примедбе  захтева  да  се: дислоцира  планирана  ТС  са  источне  стране  
парцеле  бр.ЗІІ  / І  КО  Нови  Сад  11, јер  је  на  том  месту  изграђен  приземни  стамбени  
објекат, планира  повећање  спратности  планираног  објскта  до  По+П+Г+5(6), са  делом  
сnратности  По+П+Г  и  делимично  стамбеном  наменом . 



б  

Компеија  за  планове  делимично  не  прихвата  примедбу  а  за  део  примедбе  
сматра  да  nuje основан, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  
јаввом  увиду. 

ПDнмедба  број  11  

(подносилац: Доо  ОјІТИМА  Нови  Сад  - Винко  Ђулиh) 

Подносилац  примедбе  захтева  да  се  уместо  постојећег  приземног  објекга  на  
парцели  бр.3341]1 КО  ј-јопи  Сад  јј, планира  изградња  пословног  објек-га  П+1+Пк. 

Примедба  је  15.05.2019. године  допуњена  захтевом  да  се  након  легализације  постојећег  
објеіпа  спратности  П+Пк, омогући  његова  надоградња  до  П+1+П , са  образложењем  да  
предметни  радови  не  би  угрозили  концепт  пјіана  јер  не  би  утицали  на  заузеће. Такође  
наводи  се  дасу  у  окружењу  сви  објеіnи  изведени  већих  спратности  од  предложене . 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  броі  12  

(Подносилац: Горановић  Горан  и  Др.) 

Подносилац  у  примедби  наводи  следеће : Увидом  у  Нацрт  плана  који  се  налазн  на  
јавном  увиду  утврдили  смо  да  се  за  блок  на  углу  улица  Сарајевкса  и  Цара  душана  
предввђа  могућност  изградње  објеіпа  спратности  П+З. Сматрамо  да  наведено  планско  
решењс  није  у  складу  са  наменом  и  структуром  објеката  у  Сарајевској  и  улици  
Митрополита  Стратимировића . Читав  блок  је  планиран  и  изграђен  тако  да  у  њему  
доминирају  приземни  објекп  сгіратности  П+1+Пк. Изградњом  објеката  спратности  П+З  у  
потпуности  би  се  нарушио  постојећи  карактер  читавог  блока. - - 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана, уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  13  

(Hодносилац: Игор  Ловрић  - Вукаuјић  у  име  Стамбеве  заједнице  Браће  Кркњупі  1) 

Примедбу  је  поднејіа  једна  од  шест  стамбених  заједница  у  предметном  објеіпу. 

Подносиоци  примедбе  захтеаају  да  се  због  лоше  статичке  носивости  објекта  и  примећених  
лукотина  услед  слегања  не  планира  надоградња  објеісга , као  и  да  се  не  лланира  доградња  
лифта  ( што  би  била  обавеза  у  случају  надоградње) будући  да, како  наводе, за  то  нема  
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техничІсих  могућности . Такође  у  nримедби  се  захтева  да  се  не  уводи  саобраћајница  дуж  
источне  границе  парцеле  бр.ЗЗЗО, већ  да  се  задржи  ггостојећа  зелена  поврпіина . 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  број  14  

(Подносилац : Павле  Микалаци) 

Примедба  се  односи  на  следеће: 

- Сматра  се  да  није  потребно  планирати  проіцирење  саобраћајнице  за  прилаз  
згради  у  Улици  Теодора  Павловића  бр.32,  јер  се  тим  решеј-тем  pynіe легално  
изграђене  гараже. 

- Тражи  се  да  се  не  планира  подземна  гаража  између  улица  Теодора  Павловића  и  
Олге  Петров, будући  да  је  на  овом  простору  већ  уређено  дечије  игралиште, 

вијнегодишње  зеленило, као  и  даје  веома  висоіс  ниво  подземних  вода. 

- Подносилац  примедбе  наводи  да  је  објекат  у  Улици  Теодора  Павловића  бр .22 
истурен  и  сужава  постојећу  регулацију  улице, као  и  да  ова  улица  није  
одржавана  иако  представ.тња  везу  између  Улице  цара  дугііана  и  Булевара  
Европе. 

- На  десној  страни  Улице  цара  душана  гіостоји  бициклистичка  стаза, али  је  
пешачка  стаза  испрегсидана  поготово  на  улазу  у  Улицу  Теодора  Павловића  и  
код  ресторана  двор . 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  делом  није  оснсвана  а  део  примедбе  
се  не  прихвата , уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  
увиду. - 

Примедба  број  15 
(Подносилац: Управник  стамбене  заједнице  Браће  Кркњуш  3-1 1 Петар  дмитровић ) 

Примедбу  је  поднела  једна  од  глест  стамбених  заједница  у  предметном  објеІпу. 
Подносиоци  примедбе  захтевају  да  се  због  лоше  статичке  носивости  објеісга  и  примећених  
пукотина  услед  слегања  не  планира  надоградња  објекта, као  и  да  се  не  планира  доградња  
лифта  ( што  би  била  обавеза  у  случају  надоградње ) будући  да, како  наводе, за  то  нема  
техничких  могућности . Такође  у  примедби  се  захтева  да  се  не  уводи  саобраћајница  д ?І( 

источне  границе  парцеле  бр.ЗЗ3О, већ  да  се  задржи  постојећа  зелена  повріnина. 

Комисија  за  лланове  прихвата  примедбу. 



ѕ  

Примедба  број  16  

(Подносилац: За  Дијагонала 1  доо  Наила  Битићи) 

Примедба  се  односи  на  планирањс  парцеле  бр.291216 за  саобраћајну  - паркинг  
nоврџјину, уместо  заједничке  блоковсІсе  површине  како  је  предвиђено  Нацртом  плана. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, у3 образложењс  дато  у  ИзвеLптају  
обрађивача  о  епроведепом  јавном  увиду. 

Примедба  бро  17  
(Подносилац : Угарак  Ђорђе) 

Примедбу  се  односи  на  условавање  обавезе  формирања  грађевинске  парцеле  од  
парцеле  бр.4326/6 ко  Нови  Сад  1ј  према  следећој  скици: 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спропеденом  јавном  увиду. 
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Пјимедба  број  18  
(Подносилац: драговић  Мар dа,  Јелена  Глишић  Зевеђи  и  Предраг  Глипјић) 

Власници  објеката  у  Улици  Лазе  Нанчића  брАЗ  и  45 захтевају  да  се  уместо  
пословне  намене  на  предметним  парцелама  планира  породично  или  виuіспородично  
становање  или  да  се  уз  пословну  намену  планира  намена  породичног  и  винЈепородичног  
становања . 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. На  парцелама  у  Улици  Лазе  
Нанчића  број  43 и  45 планираГіе  се  породично  становање, према  утврђеним  
параметрима  за  ову  намеиу. 

Примедба  броі  19  
(Подносилац: Стамбена  зејадница  цара  дупјагіа  бр.I6) 

Примедба  се  односи  на  планирање  саобраћајне  површине  уместо  заједничке  
блоковске  поврпіине  на  парцели  бр.3048, за  прилаз  дворишном  делу  парцеле  бр.3038/ І  
ко  Нови  Сад  11. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. Комисија  за  планове  констатује  да  је  
за  предметни  објекат  на  парцели  број  3038/1 КО  Нови  Сад  П  исходована  употребна  
дозвола. 

Прнмедба  бро  20  
(Подносилац: Стамбена  заједница  Теодора  Павловића  бр.З) 

Примедба  се  односи  на  динамику  извођења  површине  за  стационарни  саобраћај  
између  улица  Теодора  Павловића  и  Браће  Лучић. Такође  стамбена  заједница  се  противи  
изградњи  пословних  садржаја  и  випјепородичног  становања  у  непосредном  окружењу. 

Комисија  за  планове  делом  не  прихвата  лримедбу  а  за  део  примедбе  сматра  да  
није  основан, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  
увиду. 

Примедба  број  21  
(Подносилац: д-далтон  - душан  Пајовић) 

Примедба  се  односи  на  повећање  планиране  спратвости  на  парцели  бр.4376 за  на  
Су+П+З+Пк. Предметни  захтев  аргументован  је  изведеним  вишепородичним  стабеним  
објекгима  спратности  Су+П+4+Пк  у  непосредном  окружењу. допуном  гтримедбе  
захтевано  је  следеће: 



10 

- повећање  зоне  изградње  до  границе  са  парцелом  бр.  4377, 
- формирање  прегіуста  максималне  пзирине  0,5ггі  са  уличне  и  дворишне  стране, осим  

према  пролазу  гдеје  могуће  планирати  прегіустсдубине  1,2м  и  
- изградњу  балкона  (лођа) у  оквиру  поткровне  етаже. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу , уз  образложее  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведепом  јавном  увиду. 

Пt имедба  бро  22  

(подносилац : ,, ојdег  іnveѕt doo - Матић  Гордана  и  Панин  Ђурђинка) 

Примедба  се  односи  на  могућност  формирања  три  грађевинке  парцеле  приближно  
једнаког  фронта  и  површинс, од  постојсће  четири  парцелс  бр.3056, 3057/1, 3057/2 и  3058. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

Предлог  паріјелсіције  

Примелба  број  23  
(Подносилац : Вењко  Поповић  и  др. - заст. адв. канцеларија  Вигњевић ) 

Примедба  се  односи  на  планирану  изградњу  комплекса  основне  nіколе  у  Улици  
Ђорђа  Магараптевића . Подносиоци  лримедбс  наводе  да  реализација  планираног  комплскса  
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није  извршена  оД  1963. године  До  данас  и  да  они  из  Тог  разлога  нису  у  могућности  да  на  
одговарајући  начин  располажу  својим  некретиинама . Подносиоци  примедбе  nредлажу  да  
се  на  гіредметном  простору  планира  изградња  вишепородичних  стамбених  објеката  
спјатности  По+П+4+Пк  у  складу  са  реализованим  објектима  на  Булевару  Европе . 

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

Примедба  б.рој  24  

(Подносилац: Таково  доо) 

Примедба  се  односи  на  услове  
изградње  за  парцелу  бр.3415, тс  се  у  оквиру  
намене  оштеградског  ценіра  предлаже  
изградња  вишепородичног  стамбеног  објекта  
спратности  П+З+Пк  са  индексом  заузетости  
до  75%. 

 

PLANІ RANO $TANJE / PRIZEMUE 

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

Комисија  је  сагласна  са  предложеним  габаритом  објеiпа, Іcoju je обрађивач  
дао  кроз  образложење  примедбе, изузев  ,,уВлачња  грађеввнсјсе  линuје  од  3,00 м  у  
односу  на  регулациону  линuју  Улице  цара  Душана. Комисија  сматра  да  је  потребно  
планиратн  грађевинсІсу  линију  објекта  таісо  да  се  иста  поіслапа  са  регулационом  
линијом  Улице  цара  јгупіана. 

Примедба  бро  25  

(Подносилац: дијагонала  доо  Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  могућност  формирања  лучног  крова  (са  описаном  
круісницом  око  іроугла  који  формирају  кровне  равни  нагиба  30 стејіени  са  надзитком  
јбОсіп) на  парцели  бр. 3433 КО  Нови  Сад  11. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 
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Примедба  број  26  

односилац: Маја  Симић) 

Примедба  сс  оДноси  на  могућност  изградње  вишепородичног  стамбсног  објскта  
спратности  Су+П+2+Пк, уместо  породичног  становања  на  гіарцели  бр.4372 КО  Ноаи  Сад  
јј  у  Улици  браће  Лучић  бр .б.  Примедбу  подносилац  захтсва  образлаже  чињеницом  даје  на  
суседној  парцели  планиран  вишепородиідіи  стамбени  објекат. 

Комиеија  за  планове  не  прихвата  примедбу, у3 образложење  дато  у  Извеиітају  
обрађивача  о  епроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  27  

(подносилац: Милан  Салапура) 

Примедба  се  односи  на  лланнрану  изградњу  виніепородичног  сгамбеног  објекта  
између  Булевара  Европе  и  Улица  Лазе  Нанчиtіа  и  Серво  Михања, односно  на  близину  
планираног  објекта  парцели  гјодносиоца  захтсва  бр.  3 128 КО  Нови  Сад  јј. 

сад  
- •

UІ  ПоСПоЕ  

МІІагі 5аІарuга,ѕЈ n Оu ап П  

U ј.Lте  Nапја  br 49 __-.---- 

NоЅаd і  t 
55Г  L Л  

02 О 2019 
иови  с& 

PREDMET І nfornіecіjadoѕtavіJa ѕe 

POttovanІ, 

Оbгаам  Vam ѕe іnformІ tem Vas da je u toku procedura oko uѕvajanja іznіena dopuna Pіana 
generaІne reguіacіJe іa пеоvј tu narnenu BuІcvar Evrope, BuІevar Cara Latara,uІіce Ѕгtаіо-vsГсе  ј  
агКа  ZгепјаПіпавцЈе vагг lјh ајја  Pupіna ui іce Jevrejѕke і  Futotke ѕі  Noyorn Ѕadu (ioka іitet na 

BuІevar і  Ewope ,Іznedu uІіca Laze Nan&a $eі-vo іІІhаІја), а  ђе  je uѕvaJanje predvіaeno Па  ѕednІd 
ЅКuр tјпе  grada, koja Je zakazana za ZО.О5.2ОZ.gоdіпі , 

Procedura uѕvajanja promene veІіkog rtguіacіonog pІ ana na і oka Іііcteu Buіevar Evrope,Іzmedu uІІca 
Laze Nапја  Ѕervo M і ha і ja vodі  se paraІeІіі o u dva pravca, аа  ргошепіі  ѕpretnoѕІІ  І  dodavanju nove 
dodatnc Јамеје. ѕче  гта  ston oka Іі tetu.Nіѕ u poznatі  raz І onІ  dupІ(ranja poѕtupka putem javnog uv(da 
І  to ѕa галјјј tјм  retenjenі  (гаzІјіса  ѕрга tnоѕt,гааІІіса  tі rіііa јамеІа ,гаијіј tІ  gabar і tІ  і  dг..Ѕта tгам  da 
ovakvo poѕtupanje nіJe u ѕkІadu Ѕa Zakononі  І  da dovodі  gradanѕtvo u zab(udu.Takocіe nіѕu poznatі  
razІozІ  І  moіІvі  za ovako nezakonііo postupanje. 

Oruga І  veonіa bІ tra ІпјепІса  e da bІ  predіoіena ,ргеdме tпа  pronena RegUІacІonog pІana dі rektno 
ugrozІіa sve obІekte na moІoj parne ІІ  З t28 K.O Nov і  Ѕad Z.Objekt і  kojі  ѕu ѕagraoenі  na parceІІ  ѕu 
ѕtа tјКј  veonіѕ  nesіabiі rіі  ko podre?umeva da bі  dітіапіјКІ  porreѕІ  od rada tіі tІcіІ  gГаоеvігіѕкјГ  nіај;іа  
doverj do rаѕtгеsапја  objekіa, піоаu е  І  do пјКепја .Оѕіпі  toga, ѕеоbrаајтііса  precІѕІ aena do sada 
цаеІм  Rcguіacіonfrn p(anom pre І azІ  d Іі ektno preko іііoje parceІe, ko podrazunі eva ukІ arі janje 
роѕtоЈеІh objekata і  retavanje mog novog tіпоа  ѕtatuѕa stanovaіі ja. 

датуѕ : N(R Гаdопаеј nјка  

OVі  ЅAD 
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Novіm predіogonі  Regufacіonog pІa І a ponrenute ѕаоbгаајпісе, ромега  ѕe nepoѕrodno і za mog 
ѕtamhenog objekta na udaІjenoѕn od nekof іko deѕenna сеntјгпе tаГа, te na ovaJ nadn ѕrrіatran da je 
pored oѕta іog ugro~ena моја  h ра  і  bezbednoѕt mQJe porodіce. 

о  navedenvm ѕат  upozorіo паdјепе  ц  ЈР  Огbаnј zапі  І javno КомјѕЦо  za Pianove Ѕkup~tі ne grada 
Novog ѕada na ѕednіd odііanoj 17.04.2019.gоdіпе.Ргіпіеdbе  Које  ѕarn іzneo, оdbаеле  ѕu kao 
neoѕnovane, bez obrazfo~enja. 

DаКіе  nаdіелј  пјѕц  na~іі  za ѕhodno da ѕe uvere u іѕtіn і toѕ t mojІ n navoda. nіtі  da Гогмігаи  Ѕtгunгј  
komіѕІju (ve~taka) kojі  b і  potvrdІo navode po іnorn prіgovcru, obzІrom da ѕe radі  o Zakononі  
propіѕanom poѕtupku І  j,іvrі omuvіdu јја  ѕvrha je upravo $provodenje po~іovanje voіje gradana. 

Ne џіаzеі  u razі oge і  MOTIVE za navedeno nezakonі to pona~anJe, оbГаам  Vam ѕe 58 піоЈbом  da ѕe 
tаКа  dnevndg reda na naednoj ѕednіcІ  Ѕkнр~tігіе  grada Novog$ada.koja ѕe odnoѕі  na predmetno 
uѕvajanje іzmene Regu і acіonog pІana , іzuzmo ѕa ѕedn іce do Копапоg геаvапја  evіdentnog 
probіema іz preihodnі h navoda. 

Takode napom І nіem da cu b іtі  pr іnuden da o konkretnom probіemu upoznanі  ѕve геdіеое  ј  
reіevantne і nѕtі tudje, КаКо  u gradu ,tako і  u Repubііd 

Takoіe Vaѕ  obave~tavam da je ѕa ѕіџајем  upoznato Vі~e javho tu јіа~tvо  ц  Nоvом  Ѕadu. 

Moііm Vaѕ  da ѕпаgом  ѕvog autoriteta ukaіete na naveclenc nepravііnoѕtі  te da tаКа  dnevnog reda 
na kojoj е  ѕe razmatratі  eventua і no uѕvajanje Іznіena Regiііacіonog pіana NE RАигАі RА  pa Ѕedn іcі  
10.О5.2019.gоЈіnе. 

O navedanom Уам  doѕ tavіjam dokaze u prііogu ove іn(ornіacіje. 

Ѕ  po~tovanjeііі, 

U Novom 5аdu С3.О5.2о19.gаdіпе  

Роdлоііас  

$ іap ra Mііan 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана, уз  образложење  дато  у  
Извепітају  обрађивача  о  слроведеном  јавном  увиду. 

Прпмелба  број  2  
(Подносилац: Стамбена  заједница  зградс  у  Улици  Лазе  Нанчића  бр.1, 1 а  и  16) 

Примедба  се  односи  на  могућност  доградње  лифта  на  постојећем  надограђсном  
објекту  у  Улици  Лазс  Нанчића  бр.  1, 1 а  и  1 б, односно  на  доградњу  тераса. 

Комисија  за  гтланове  прихвата  примедбу. 
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Примедба  број  29  
(подносилац: Бек  Ладислав , Мариа  и  Виктор, Свитлица  Милица  и  Бардак  Вида, правни  
засіупник  адв. Милица  Торњански ) 

Примедба  се  односи  на  планирану  изградњу  основне  школе  у  Улици  Ђорђа  
Магарахпевића . Подносилац  примедбе  наводи  да  основна  інкола, која  је  од  1963. године  
плапирана  на  овом  подручју, није  планирана  у  складу  са  Низом  законских  и  подзаконских  
аката, као  ни  са  Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  202 ј . године, будући  да  су  
прејдіетне  парцеле  у  приватној  својини. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  делом  није  основана  а  део  примедбе  
не  прихвата, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о. спроведеном  јавном  
увиду. 

Примедба  број  30  
(Подносилац : Институт  зајавно  здравле  Војводине ) 

Примедба  се  односи  на  могућност  проширења  последње  спратне  (међуспратне) 
етаже  до  пуног  габарита  на  парцели  бр 3261/1 ко  Нови  Сад  ІГ  у  оквиру  објекта  Института  
зајавно  здравње  Војводине . 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

ПримедбаброЗІ   
(Подносилац: Мирослав  Терзин) 

Подносилац  примедбе  захтева  да  се  омогући  формирање  две  грађевинске  парцеле  
од  парцеле  бр. 3071 КО  Нови  Сад  јј  у  Улици  Ђорђа  Магарашевића  бр.22, будући  да  су  на  
истој  изведена  два  двојна  породична  стамбеиа  објсіпа, која  су  функционално  независна. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  бро  32  

(Hодносилац: Живко  Новаковић, Радомир  Секулић  и  други  станари  улице  Теодора  
Павловића) 

Подносиоци  примедбе  захтевају  следеће  у  Улици  Теодора  Павловића: 



Дсјан  Михајловић  
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1. да  се  планира  и  засадијош  дрвећа  у  овој  улици , с  обзиром  да  су  у  протеклих  25 
година  сва  посечена ; 

2. да  се  реши  проблем  паркирања ; 
3. да  се  изведу  пешачке  стазе  са  обе  стране; 
4. да  се  постави  семафор  на  растсрсници  ове  улице  са  Булеваром  Европе; 
5. да  се  предметна  улица  планира  каоједносмерна ; 
б. да  се  планира  ограничење  брзине  30 km/h; 
7. да  се  планира  јавни  паркинг  на  парцели  бр.4342/1  КО  Нови  Сад  1ј, која  је  у  

власништви  града. 
8. да  се  не  планира  задржавање  нелетално  изграђеног  пословног  објеісга- хотепа  у  

Улици  Теодора  Павловића  бр.ЗО, будући  да  је  исти  нелегално  изграђен  и  на  
земњишту  које  је  у  власништву  трада, и  да  исти  омета  лородихІно  становање  у  
окрутењу . 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  делом  није  основана  а  делом  не  
прихвата , уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Комисија  за  планове  је  сагласна  да  се  планира  саобрагіајни  прикњучатс  у  
освиру  регулације  продужетіса  Улице  браће  Крклуш , како  би  се  ускладило  ово  
планско  решење  са  плапским  решењем  за  локалптет  у  Улици  цара  душава  број  2, 
који  је  поступку  израде. 

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи , Извештај  се  доставња  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање . 
Након  поступања  ло  овом  Извештају, обрађивач  плана  ће  плански  документ  доставити  
надлсжном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доиошења . 

ПРЕДС комисиЈЕ  

? Градске  управе  за  урбанизам  и  гранске  послове  

В.д. Начелника  

доња  дабетић, дипл .инж.арх. 



ЧЛАНОВИ  КОГvНІСИЈЕ: 

1. Зоран  Вукадиновић , дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић, Дипл. инж.арх. 

З. Радосав  Шћепановић , дипл.инж.арх. 

4. Нада  Милић, дипл.инж.арх.-мастер  
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