На основу члана 39. тачка 84. Статута Града Новог Сада (,,Службени лист Града
Новог Сада , број 11/19), поводом разматрања Предлога nлана деталне регулације
простора између Кеја жртава рацнје, Београдског кеја и дунава у Новом Саду и Іјзвештај
о стратешкој процени утицаја плана деатлне регулације простора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду на живорну средину, Скупштина Града
Новог Сада на ујј седници од 1 8. децембра 2020. године, доноси

ЗАКЈБУЧАК
1. Скуппітина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о
извршеној стручној контроли Нацрта плана деталне регулације простора између Кеја
жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду и Извештаја о стратешкој процени
утицаја плана деталне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и
Дунава у Новом Саду на животну средину пре излагања на јавни увид са 93. седнице од
17.05.2007. године, Извештај о обавленомјавном увиду у Нацрт планадетањне реrулације
простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду са 108. (јавне)
седнице Комисије за планове од 17.10.2007. године, Извештај о извршеној поновној
стручној контроли Нацрта плана детањне реrулације простора између Кеја жртава рације,
Београдског кеја и дунава у Новом Саду и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана
деталне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у
Новом Саду на животну средину пре њихово излагања на јавни увид са 44. седнице од
05. 1 1 .20 І 4. године, l4звеілтај о обавњеном поновном јавном увиду у Нацрт плана деталне
реrулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду и
Извештај о стратешкој процени утицаја плана деталне регулације простора између Кеја
жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на животну средину са 102. седнице
од 10.09.2020. године, као и Извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и
јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени утицаја плана деталне регулације
простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на животну
средину.
2. Заклучак са Планом и извештајима доставити Градској управи за урбанизам и
rрађевинске послове.
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На осноВу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник
РС , бр! 72/09, 8 1/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13
ус, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закони 9/20) ичлана 39. тачка 7. СтатутаГрада
Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада , број 1 1/19), Скупштина Града Новог Сада
на ујј седници од 18. децембра 2020. године, доноси
-

-

-

-

плАН ДЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ИЗМЕЋУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И ДУНАВА
У НоВоМ САДУ
i. увод
Подручје обухваћено планом деталне регулације простора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду (у далем тексту: план) обухвата леву обалу
нава, на потесу између планиране приступнс пстле моста на траси бившег моста Франц
Јозефа, и трасе друмско-железничког моста. Површина обухваћеног простораје 30,85 ћа.
Подручје обухваћено планом обрађено је кроз два плана генсралне регулације, и то
Планом генералне регулацијс старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом
Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , број 45/11) и Планом генералне рсгулације зоне
реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (,,Службени лист
Града Новог Сада , бр. 52/11, 17/17, 9/18, 22/19 и 50/19).
Планом генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у
Новом Саду, који обухвата део предмстног простора од јужне границе плана до Улице
Милоша Бајића, наменс простора су следеће: водена површина са три путничка
пристаништа, ксјски зид обалоутврда, саобраћајна инфраструктура (коловози, паркинзи,
шетна стаза уз кеј и бициклистичке стазе), зслене површине и спомен обслежје (Споменик
жртвама рацијс)
Планом генералнс регулације зонс реконструкције у наслеђеним амбијенталним
целинама у Новом Саду, који обухвата део предметног простора од Улице Милоша Бајића
до северне границе плана, наменс простора су следеће: водена површина (дунав) сајсдним
путничким пристаништем, хидротехнички објекат (кејски зид обалоутврда), уређенајавна
површина и саобраћајне површине.
-

-

1.1.

Основ за израду плана

План је израђен на основу Одлуке о изради плана детањне регулације простора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду (,,Службени лист Града
Новог Сада , број 33/06).
Плански основ за израду плана представлају два важећа плана генералне
регулације: лјІан генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у
Новом Саду и План генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним
целинама у Новом Саду, према којима је за простор кеја са дунавом прописана обавезна
израда плана деталне регулације.
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1.2.

дил, доношења плана

Цил израде и доношења планаје да се утврде претежна намена землишта и правила
уређења и грађења у складу са генералном наменом површина и правцима и коридорима за
саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструкі)тру, те дефиниме
начин реализације планираних садржаја.
2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЋЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Грађевинско подручје које је обухваћено планом налази се у катастарској општини
(у далем тексту: КО) Нови Сад І и Нови Сад 11 унутар описане границе.
3а почетну тачку описа границе утврђена је тачка број 1 на пресеку западне
регулационе линије Кеја жртава рације и правца који је паралелан осовини Радничке улице
на растојању од 70,00 м, у КО Нови Сад 11. Од ове тачке, гравица се пружа у правцу
североистока, прати претходно описани паралелан правац до пресека са источном
реrулационом линијом Кеја жртава рације, затим скреће ка југу, прати источну реrулациону
линију Кеја жртава рације до пресека са правцем којије паралелав осовини Радничке улице
и повученим кроз тачку број 32. дале, граница скреће ка североистоку, прати претходно
описан правац и долази до тачке број 2 којаје на пресеку са границом катастарских општина
КО Нови Сад 11 и КО Петроварадин. Од ове тачке граница прати границу катастарских
општина и долази до тачке број 3 на тромеђи катастарских општина КО Нови Сад і, KO
Нови Сад 11 и КО Петроварадин. Од тачке број 3 граница прати границу КО Нови Сад І и
КО Петроварадин до тачке број 4 на пресеку са правцем повученим из најисточније
преломне тачке границе парцеле број 4156/1 паралелан осовини железничке пруге, затим
прати nретходно описан правац, пресеца парцеле број 10680 (река дунав), 10423/1
(Београдски кеј) и долази до тачке број 5. Од тачке број 5 гравица скреће у правцу
југозапада, прати западну регулациону линију Београдског кеја до тачке број 6 која је на
пресеку КО Нови Сад ј и КО Нови Сад 11. дале, граница прелази у КО Нови Сад 11,
наставла да прати западну регулацију Беотрадског кеја, а затим западну реrулацнју Трга
незнаног јунака, Кеја жртава рације и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку
описа границе грађевинског подручја.
Површина којаје обухваћена планомје 30,85 ћа.

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
3.1.

Претежна намена и подела простора на просторне целинс

Грађевинско подручје обухваћено планом у целости је површина јавне намене, и то
је највећим делом дунав, кејски зид са обалоутврдом и платои са рампом и степеништима
за снабдевање бродова. Преостале површине чине саобраћајнице, у оквиру којих су
дефинисани: коловози, паркинзи, бициклистичке стазе, тротоари, трим-стазе, зелене
површине и уређенејавне гіовршине са елементима урбаног мобилијара.
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Цео потез од планиране гіриступне петње моста на траси бившег моста Франц
Јозефа, До трасе друмско-железничког моста подењен је на седам деоница, које захватају
просторе између улица које излазе на Кеј жртава рације и Београдски кеј. У попречном
смислу, деонице обухватају део од одбрамбеног (кејског) зида тіоред дунава до северне
регулационе линије Кеја жртава рације и Београдског кеја.
Наведене деонице су следеће:
прва деоница (деоница І) обухвата простор измеђујужне границе обухвата плана
и Радничке улице;
друга деоница (деоница 11) обухвата простор између Радничке улице и петње
моста ,,Варадинска дуга . Кејски зид се на овој деоници једним делом повлачи од
дунава према Кеју жртава рације, обилазећи са западне стране заштићену
споменичку целину.
треhа деоница (деоница 111) обухвата петње моста ,,Варадинска дуга .
четврта деоница (деоница ІУ) обухвата простор од петње моста ,,Варадинска
дуга до Улице Милоша Бајића.
пета деоница (деоница У) обухвата простор између улица Милоша Бајића и
Епископа Висариона.
шеста деоница (деоница Уј) обухвата простор између улица Епископа Висариона
и Марка Мињанова.
седма деоница (деоница УТІ) обухвата простор од Улице Марка Мињанова до
северне граница обухвата плана.
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3.2. Концепција уређења простора
Планира се уређење целокупног простора између Београдског кеја и Кеја жртава
рације и дунава, као и водене површине дунава.
Обухваћени просторје готово у целости уређен приликом реконструкције кеја, која
је започета 20. октобра 2009. године, а свечано завршена 2 1. новембра 2011. године.
Основни разлог за реконструкцију било је извођење радова на надвишењу постојеће
одбрамбене линије за одбрану од високих вода дунава, која је пре надвишења била на коти
м н.в, што је само 20 см изнад опаженог водостаја дунава из 1965. године. Прорачуната
кота могућег поплавног таласаје на 79.80 м н.в, паје утврђено да фиксни део одбране треба
да буде на коти 80.60 м н.в, а мобилни на 81.60 м н.в. Радови на реконструкцији кеја су
изведени на основу урбанистичких услова за привремено надвишење одбрамбене линије,
партерно и хортикултурно уређење.
На планом обухваћеном подручју формирана је стална одбрана од поплава на коти
од 80,60 м н.в. Мобилна одбрана од поплава поставња се тако да обезбеди горњу коту од
81,60 м н.в. Систем мобилне одбране од поплава надограђује се на кејски зид, преко
анкерских система за монтажу.
Приликом реконструкције и надвишења одбрамбене линије, осим елемената фиксне
и мобилне одбране од високих вода дунава, обухваћени су и други просторни елементи,
који се односе на решење саобраћаја дуж Кеја жртава рације и Београдског кеја, решење
пешачке и бициклистичке стазе, стазе за зауставњање и одмор, као и на могуће пратеће
садржаје који треба да обогате простор. Новоформирани одбрамбени насип, са кејским
зидом, шетном, бициклистичком и трим стазом, платоима за одмор и зеленилом представња
наставак одбрамбеног насипа, односно шеталишта које иде по круни насипа од Булсвара
цара Лазара до Моста слободе.
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Шетна стаза је приликом реконструкције подигнута на коту 80,10 Ш Н.В, Потес на
коме је некада постојао мостобран поплочан је клинкер опеком, а други делови бехатон
плочама. Како би се изузетно лонгитудинална форма уског појаса шетне стазе оживела,
пешачка комуникацијаје пресецана редовима плоча у боји.
Бициклистичка стазаје изведена целом дужином, а у највећем делује прати и тримстаза од тартана, којаје прекинута само у најужем делу уз мост ,,Варадинска дуга .
Простор спомен обележја (Споменика жртвама рације) задржан је на постојећој
коти, а део шетне стазе између споменичког комплекса и Београдског кеја подигнут је на
коту 80,10 м н.в. Стална одбрана од поплава се у овом делу остварује кејским зидом којије
изведен између споменичког платоа и шетне стазе. Висинска разлика између нивоа шетне
стазе и споменичког платоа искоришћена је за формирање амфитеатра.
Наспрам Улице епископа Висариона поставлен је споменик азербејџанском
композитору Узеиру Хаџибегову, уз који је изведена фонтана и светлосне инсталације.
У склопу уређења слободних и зелених површина реализована су два спортска
терена: терен за кошарку и терен за боћање. Њанира се дечије игралиште са неопходним
пратећим садржајима, и то у делу између улица епископа Висариона и Марка Мил]анова.
Паркинг простор за путничка возила је реализован дуж Београдског кеја и Кеја
жртава рације, а планира се и извођење новог паркинга у делу саобраћајнице од Улице
Марка Миланова до моста, уз кошаркашки терен.
Планира се задржавање бочног приклучка на саобраћајницу који је служио као
приступ понтонском мосту. Елеменат некадашњег моста, са својом, приступном рампом се
задржава, модификује и дограђује, тако да постане силазна рампа за нижи, кејски плато.
Постојећи плато, између два коса кејска зида користи се као сервисни простор за одржавање
обалоутврде и за остале комуналне делатности, а по потреби се може користити и као
паркинг простор за путничка возила.
Поред свих набројаних елемената, дефинисани су и положаји пристаништа и
стајалишта за аутобусе, као и повезивање ове две функције. Како би се додатно олакшао
приступ туристима, али и особама са инвалидитетом, пешацима и бициклистима, планира
се и лифтовски торањ са видиковцем и пешачком nасарелом.
Планирана су укупно четири пристаништа, од којих су три већ изведена. Постојећи
путнички пристан у четвртој деоници се задржава на садашњој локацији, уз могућност да
се на његовом месту постави нови, модернији пристан. Пристаништа представлају лучко
подручје, као и гранично подрује којеје могуће проширити на зону најјужнијег планираног
пристаништа. У зони најсевернијег пристанипіта планиранје паркинг простор за путничка
возила који ће користити представници граничне nолиције и царине.
Аутобуска стајалишта за туристичке аутобусе изведена су ради веће безбедности и
лакшег прихвата туриста који пристижу бродовима у великим групама.
Планирани су и објекти намењени боњем прихвату туриста, и то туристички инфо
nулт са продајом сувенира и туристичко-угостителски објекат. Објекат туристичког инфо
пулта са продајом сувенира поставлен је наспрам Улице Милоша Бајића, у непосредној
близини путничких пристаништа. Туристичко-угостителски објекат се планира у потесу
између првог и четвртог путничког пристаништа, а његова тачна локација ће се одредити
након спроведеног урбанистичко-архитектонског конкурса.
У најсевернијој деоници у зони уз планирани мост преко дунава планирана је
реализација степеништа вертикална пешачка комуникација са планираним мостом.
-
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3.3.

Нумерички показатели

Табела: Нумерички показатењи
површина
(ћа)

Намене површива
Водно землиште (парцела дунава)
Водноогледало
Лучко подручје 1,80 ћа 7,65%
Приобални rіojac (кејски зид, обалоутврда, рампе, степеништа)
Спомен обележје 0,15 ћа О,64%
Саобраћајна површина
зелене и рекреативне површине
спортскитерени
дечија игралишта
поплочане површине (тротоари, пешачке стазе и платои)
тримстаза
бициклистичке стазе
коловоз
паркинг
степенице за мост
Укупна поврмина обухваћеног простора (ћа)

проценат

23,52

(%)
76,24

21.63

91,96

1,89

8,03

7,33
1,88
0,07
0, ј 8
1,68
0,103
0,37
2,66
0,39
0,007

23,76
25,66
0,10
2,45
22,86
1,4
5,04
36,29
5,32
0,095

30,85

100,00

-

-

3.4. План регулације поврідина јавне намене са нивелацијом
3.4.1. План регулације површинајавне намене
Грађевинско ггодручје обухваћено планом у целости је површина јавне намене. Од
целих и делова постојећих парцсла образоваће се парцеле јавне намене, према графичком
приказу број 4 ,,План регулације површина јавне намене у размери 1 : 1000.
Површине јавне намене:
-

саобраћајнице,делови парцела бр. 9347/1, 9365, 9366, 10423/1,10539/1 и 10539/2 у
КО Нови Сад І и целе парцеле бр. 111, 112, 114, 707/4, делови парцела бр. 115, 128,

773 1, 7754/1 у КО Нови Сад 11;
-

дунав, кејски зид са обалоутврдом и платои са рампом и степеништима за

снабдевање бродова, целе парцеле бр. 10681/1, 10681/2, делови парцсле бр. 10680,
10539/1, 10539/2, 10423/1 уКО Нови Сад і u делови парцеле број 7731, 7754/1, 7792

у КО Нови Сад IЈ.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на
графичком приказу број 4 ,,План регулације површинајавне намене у размери 1 : 1000, важи

графички приказ.

б

3.4.2. План нивелације
Нивелационо решење условлено је котом планиране сталне одбране од
стогодишњих високих вода дунава, која на овој деоници износи 80.60 м н.в. У односу на
нивелету одбрамбеног зида дефинисана је шетна и бициклистичка стаза, где максимална
висинска разлика између нивелете ідетне и бициклистичке стазе и одбрамбеног зида износи
0,5 м. Зелени појасје у благом паду од шетне и бициклистичке стазе према коловозу.
Нивелета коловоза Београдског Кеја и Кеја жртава рације креће се од 79,05 до 79,80
м н.в. Попречни падови су 2,0 %, док се подужни падови крећу од 0, 1 до 0,4 %.
Максимални подужни падови за савладавање висинских разлика на петли код
планираног моста су 4,5 %.
На местима денивелисаних укрштања висина слободног профила саобраћајнице
мора износити минимално 4,5 м.
Нивелациони план дат је на графичком приказу број З. ,,План намене површина,
саобраћаја, регулације и нивелације у размери 1:1000.
3.5. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
3.5.1. Саобраћајна инфраструктура
Анализом постојећег стања утврђена су места на којима треба интервенисати,
односно извршити поболіпања у одвијању саобраћаја. У том смислу предлаже се следеће:
приликом реконструкције коловоза на Београдском кеју потребно је извести
разделна острва из разлога безбеднијег прелаза пешака, а у складу са графичким
приказом број З ,,План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације у
размери 1:1000,
на местима где то простор дозволава, потребно је извести паркинге, а све у складу
са графичким приказом,
задржавање локације постојећег полицијско-царинског пристана (путнички
пристан) на kіiі 1254,8 леве обале реке дунав, уз могућност замене постојећег
објектом већих габарита, а мин. 75 м х макс. 10 м,
задржавање и реконструкцију постојећих путничих пристана на km 1254,6 и 1255,2
леве обале реке дунав, димензија мин. 75 м х макс. 10 м,
поставлање новог путничког пристана на km 1255,4, димензија мин 75 м х макс.
l0 м.
-

-

-

-

-

3.5.2. Водна инфраструктура
Снабдевањс водом
Снабдевање водом, подручја обухваћеног овим планом, биће решено преко
постојеће водоводне мреже са планираним nроширењем.
Планом се омогућава се реконструкција и делимично измештање постојеће
водоводне мреже.
Примарни правци сирове воде, профила 600 мм и О 900 мм и примарни водовод
санитарне воде профила О 500 мм, овим планом се у потпуности задржавају уз могућност
реконструкције.
Секундарна водоводна мрежа, профила О 150 мм и О 100 мм, задржава се, уз
могућност реконструкције и делимичног измештања трасе.
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Планира се дања изградња предвиђсне секундарне водоводне мреже, са
повезивањем на постојећу, у оквиру регулације улице.
Постојећа мрежа заједно са планираном и реконструисаном мрежом омогућиће
квалитетно снабдевање водом корисника на овом простору као и транспорт сирове воде са
изворишта ,,Ратно острво и ,,Петроварадинска ада до фабрике за прераду пијаће воде
,,Штранд .
Планом предвиђена водоводна мрежа функционисаће у оквиру водоводног система
Града Новог Сада а положај инсталација водоводне мреже датје на графичком приказу број
5 ,,План водне инфраструктуре у размери 1:1000.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода, подручја обухваћеног овим планом, биће
решено преко постојеће канализационе мреже заједничког типа, са планираним
проширењем.
Планом се омогућава се реконструкција и делимично измештање постојеће
канализационе мреже.
Планира се реализација примарне канализације, односно, колектора, у циЂу
повезивање локалитета постојећих главних канализационих црпних станица гц1 и ГЦ2.
Планирано повезивање, уз претходну реализацију планиране црпне станице НГЦј на
локалитету ГЦ2, ће омогућити далу оријентацију отпадних вода према будућем постројењу
за пречишћавање отпадних вода.
Траса будућег колектора, дефинисанаје у оквиру графичког nриказа, односно,
биће реализована дуж саобраћајница: Кеј жртава рације и Београдски кеј. Протицајни
профил планираног колектора биће О 3000 мш. Колектор започиње и завршава се
бетонским деоницама, на местима повезивања са постојећим колектором и на изливу у
црпну станицу НГЦІ.
Планом се омогућава продужење колектора, дуж Кеја жртава рације, до Булевара
цара Лазара, где би се исти спојио са продужетком Лиманског колектора.
Посебне услове градње колектора, у зони заштите насипа, односно, у зони
санитарних заштита изворишта ,,јптранд , треба исходовати од надлежних институција.
Секундарна канализациона мрежа планира се дуж западне регулације улице а ради
прихватања прикњучака и биће профила О 300 мм.
Планом предвиђена, примарна и секундарна канализациона мрежа, омогућиће
несметано прихватање и одвођење укупних вода, овог дела простора, са оријентацијом
према локалитету постојеће црпне станице ГЦ2.
Планом се омогућавају мања одступања у трасама и капацитетима, односно,
профилима канализационе мреже у односу на графички приказ, а све у складу са
условима од стране ЈКП ,,Водовод и канализација , а у цињу усаглашавања са постојећим
инсталацијама у оквиру регулације улице и постизања оптималног техничког решења.
Планом предвиђена канализациона мрежа функционисаће у оквиру канализационог
система Града Новог Сада а положај инсталација канализационе мреже датје на графичком
приказу број 5 ,,План водне инфраструктуре у размери 1 : 1000.
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Одбрана од поплава
Генералним ппаном града Новог Сада до 202 1 .године-пречишћен текст
(,,Службени лист Града Новог Сада , број 39/06) утврђено је да се град брани од високих
вода дунава вероватноће појавеједном у 1000 година (0,1 % висока вода дунава).
Прва одбрамбена линија, односно, одбрана од 0, 1 % високе воде дунава, на деоници
одбране обухваћене овим планом, реализоваће се као стална и мобилна одбрана.
Стална одбрана је реализована као армирано-бетонски зид (АБ зид) који садржи
тсхничке елементе за надоградњу планиране мобилне одбране од високих вода дунава.
Стална одбрана реализована је са котом 80.60 м н.в. што је 0,8 м више од
стогодишње високе воде дунава НI%=79,80 м н.в.
Планирана мобилна одбрана, за одбрану од хиладугодишње високе воде дунава,
реализоваће се са котом 81,60 м н.в. што је 1,0 м више од котс сталнс одбране од
стогодишње високе воде.
Мобилна одбрана се поставла у случају и према потреби одбране, односно, за
одбрану од водостаја ређе појаве од стогодишње високе воде дунава НІ%=79,80 м н.в.
Карактеристични водостаји односе се на водомерну станицу ,,Нови Сад на
стационажи дунава km 1255+80 и са котом ,,О на 71,73 м н.в.
У цилу заштите ј одбрамбене линије планира се уређење којим се предвиђа следеће:
У rіojacy ширине 10 м од брањене ивице АБ зида (ножице насипа), оставити
слободан пролаз за радно-инсnекциону стазу, за возила и механизацију службе
одбране од поплава и спровођење одбране од поплава. У том појасу не могу се
градити никакви објекти нити поставлати ограде и слично
У појасу ширине минимум 10 м до 25 м од АБ зида, према брањеном подручју, не
могу се градити никакви надземни објекти, поставлати ограде, копати бунари,
ровови, и канали, нити изводити било какве друге радње које би штетно утицале на
I одбрамбену линију и умањиле њену сигурност као заштитног објекта.
У зони ј одбрамбене линије града Новог Сада, дуж Београдског кеја и Кеја жртава
рације, забрањенаје садња високог зеленила (лишћара и четинара).
Због заштите І одбрамбенс линије линијско зелениnо максималне висинс 5,0 м треба
да буде удалено минимум 10 м од ивице АБ зида.
Остало линијско зеленило максималне висине 1,0 м и декоративно шибле треба да
буде удањено минимум 5,0 м од ивице АБ зида.
Положај сталне одбране од стогодишње високе воде дунава и планиране мобилне
одбране за одбрану од хиладугодишње високе воде дунава, дат је на графичком приказу
број 5 ,,План водне инфраструктуре у размери 1 : 1000, као и у попречним профилима улица.
3.5.3. Енергетска инфраструктура
Електроенергетска инфраетруктура
Снабдевање електричном
електроенергетског система.

енергијом

ће

се

вршити

из

јединственог

Електроенергетску инсталацију средњег напона која пролази Београдским кејом
чине 20 kV u 10 kV кабловски водови који повезују дистрибутивне трансформаторске
станице (ТС) 20/0.4 kV u 10/0.4 kV koje снабдевају електричном енергијом објекте са

9
посматраног подручја. Поред ових инсталација, кроз попречни профил улице пролази и
дистрибутивна 0.4 kV мрежа, као и 0.4 kV мрежа јавне расвете, које су изграђене
каблирањем. На Кеју жртава рације и Београдском кејује поставлено и неколико разводних
ормара за приклучење пловних објеката.
Због потпуног прелаека на двостепени систем трансформације електричне енергије,
сва опрема биће прилагођена на 20 kV напонски НИВО! Све планиране садржајс потребно је
повезати на електроенергетски систем приклучењем на постојећу дистрибутивну мрежу и
мрежу јавног осветлења. У случају потребе, на подручју је могућа изградња нових
дистрибутивних трансформаторских станица. Нове ТС се могу градити као
слободностојећи објекти, у складу са важећом законском и техничком регулативом. Свим
трансформаторским станицама потребно је обезбедити колски прилаз ширине минимално
гп ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије.
Све инсталације које се налазе у зони изградње планираних објеката и
инфраструктуре је потребно изместити уз прибавлање услова од ЕПС ,,Дистрибуција ,
огранак Електродистрибуција Нови Сад. У попречним профилима свих саобраћајница
планирани су независни коридори за пролаз електроснергетских каблова.
На местима где се очекују већа механичка напрезања тла и тамо где може доћи до
оштећења подземних водова, исте поставити у кабловску канализацију или кроз заштитне
цеви.
Вреловодна инфраструктура
На подручју постоји изграђен део вреловодне мреже који је врло битан за
снабдевање топлотном енергијом градског подручја. Од термоелектране-топлане изграђен
је преко Канала дТд повезни вреловод пречника д 900 мм до топлане ТО ,,Исток . ТО
,,Исток је повезана са ТО ,,Југ вреловодом пречника 600 мм који пролази дуж целе
улице Београдски кеј. Осим ове инсталације, у појединим деловима улице је изграђена и
дистрибутивна вреловодна мрежа мањих профила која снабдева топлотном енергијом
потрошаче са овог простора.
Не очекује се веће проширење топлификационог система у наредном периоду, а нови
приклучци ће се по потреби реализоватu са постојеће мреже.
Гасоводна инфраструктура
Гасоводна мрежа на овом подручју састојu се из два крака која долазе из правца
Главне мерно-регулационе станице ГМРС ,,Нови Сад преко канала ДТД до Београдског
кеја. Један крак представла гасовод високог притиска који са својим подводним делом
преко Дунава повезује сремску страну на гасификациони систем. други крак представла
гасовод средњег притиска и пролази дуж целог Београдског кеја до топлане ТО ,,Југ .
Гасоводна мрежа је у целости изграђена подземно, могућа је њена реконструкција, а не
планира се веће проширење гасне uнфраструктуре.
Електронске комуникације
Телекомуникациона мрежа је изграђена на појединим деловима улице Београдски
кеј. дуж целе улице је изграђена и инсталација кабловског дистрибутивног система. Ове
две мреже су у целости изграђене подземно. У наредном планском перuоду могуће је
сукцесивно проширење ових инсталација, према потребама. Планира се и дале
поставлање мултисервисних платформи н друге опреме у улuчним кабинетима у склопу
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децентрализације мреже. Улични кабинети се могу поставлати у регулацијама
саобраћајница, на местима где постоје просторне и техничке могућности. Подручје је у
потпуности покривено сигналом мобилне телефоније сва три постојећа оператера. На
nодручју нема изграђених антенских система мобилне телефоније. Због специфичности
подручја не планира се изградња ни поставњање антенских система елеіпронских
комуникација.
3.5.4. Мере енергетеке ефикасноети изградње и обновливи извори енергије
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније
експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно
је применити следеће мере:
приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повоњној оријентацији
објеката, као и о утицају ветра на локацији;
користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње
објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали,
дрво, трска и др.);
обезбедити минималне усдове топлотног, светлосног, ваздушног и звучног
комфора;
у инсталацијама осветњења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне
расвете употребјЂавати енергетски ефикасна расветна тела;
поставњати соларне панеле (фотонапонске модуле) на стубовима осветњења или
као кровне елементе где техничке могућности то дозвоњавају;
-

-

-

-

3.6. План уређења зелених и слободних површина
Београдски и Кеј жртава рације као уређена површина уз реку представња једно од
омињених шеталишта Новосађана. Веома је важно садњом зеленила ово шеталиште
учинити што пријатнијим, а да се притом не угрози основна и најважнија функција насипа
одбрана града од поплава.
Узимајући у обзир и његову велику површину и отвореност простора садњом
зеленила ће се познтивно утицати на поправњање квалитета микроклиматских услова, јер
зелене површине позитивно утичу на квалитет животне средине обезбеђујући кисеоник,
смањујући комуналну буку, температуру ваздуха и др. 3ахвалујући разноврсности облика
и боја, бињке зелених површина оплемењују nовршине на којима се налазе у естетском
смислу и доприносе пријатнијем доживњају простора.
На већем делу простора између шетне стазе н коловоза Београдског кеја налази се
појас врло квалитетне вегетације. Посебно се то односи на дрворед лески и платана у делу
од Улице Милоша Бајића до Улице Марка МиЈЂанова.
Постојећа квалитетна вегетација углавном се задржава и допуњује се одабраним
декоративним врстама, прилагођеним специфичном начину садње. Зелене површине су
овде дефинисане површинама између трим стазе и пешачке стазе, између пешачке и
бициклистичке стазе као и појасом зеленила до бициклистичке стазе, и на косинама насигја,
тако да је заступЈЂено:
средњс високо линијско зеленило. Једнострани, једнореди дрвореди дуж
бициклистичке стазе,
декоративно ниско зеленило у групама на одређеном растојању,
партерно зеленило травњак дуж разделних појаса.
-

-

-

-

-
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Изабране врсте дрвећа су врло отпорне на дате услове и имају високу декоративну
вредност.
Од постојећег зеленила задржавају се: бела топола, врба (бела, жалосна и коврџава),
руј, сорбус, црвенолисна шњива, леска, платан.
Слободне зелене површине су допуњене новим садницама платана, јавора, граба,
багрема, јасена, сорбуса, глога, затим разним врстама украсног шибња: керија, пироканта,
лоницера, котонеастер, спиреа, евонимус, а посебан ефекат је постигнут ружама,
пузавицама, перенама и цветним гредицама.
Поједина стабла су уклоњена изградњом водовода, а понеко је још прсдвиђено за
уклањање, док се на неким деоницама предлаже допуна новим садницама, како би се
постигао континуитет дрвореда или употпунила одређена групација.
Пешачка пасарела која се планира од дунавске улице према Београдском кеју треба
да је на одговарајућој удалености у односу на постојећа дрворедна стабла леске. При томе
је nотребно водити рачуна о габариту хабитуса дрворедних стабала и оставити слободан
простор за њихов несметан раст и развој.
Све поменуте зелене површине допуњене су потребним мобилијаром (клупе,
надстрешнице, канте за отпатке и сл.), садржајима за забаву и рекреацију, воденим
површинама (чесма, фонтана) и одмориштима.
3.7.

3аштита Г

2дИТСЈБСКОГ наслеђа

Мере заштите културних добара и добара која уживају претходну запітиту
регулисане су Законом о културним добрима (,,Службени гласник РС , бр. 71/94, 52/11-др.
закон и 99/11-др. закон).
Културно добро и добро које ужива претходну заштиту не сме се оштетити,
уништити, нити се без сагласности може мењати његов изглед, својства или намена, гірема
члану 7. Закона.
Завод за заштиту споменика културе, заједно са надлежном градском службом и
корисником, стара се о овим културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту,
прописујући услове за nредузимање мере техничке заштите. Након утврђених услова
инвеститор се обавезује да исходује и сагласности на техничку документацију.
У границама плана, према евиденцији Завода за заштиту споменика културе Града
Новог Сада, налази се Споменик жртвама рације, који је евидентиран као знаменито место,
неnокретно културно добро од великог значаја (Решење градског Завода за обнову
градитењског наслеђа и заштиту сnоменика културе бр. 01/151/1-88 од 5.07.1998. године).
За културно добро од великог значаја утврђен је Одлуком у (,,Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине бр. 28/91).
У обухвату плана, на локацији непосредно уз леву обалу, налазило се утврђење
мостобран. доступни архивски подаци, писани историјски извори и картографска грађа,
сведоче о коришћењу овог простора као мостобрана од времена средњовековне тврђаве
Петроварадин (Хјјј XVI век), периода доминације Османског царства (1526 169 1. године)
и изградње савремене барокне артињеријске тврђаве (1692 1780. године). Током прве
половине хујјј века у склопу мостобранаје изграђена црква светог Јана Непомука. Рушење
мостобрана је почело 192 1. године, због изградње Моста крањевића Томислава, а црква је

-

-

-

-
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срушена по завршетку изградње, гтосле 1928. године. Последњи остаци мостобрана су
уклоњени после 11 светског рата, у току изградње одбрамбеног насипа и кеја.
Уколико се приликом извођења земл3аних радова пронађу остаци археолошких
налаза или архитеіпонских остатака од некадашњег Мостобрана и објеката из времена
градње Брукпіанца, обавеза извођача радоваје да одмах стану, оставе предмете и налазе на
месту на коме су пронађени и одмах о томе обавесте Завод за заштиту спомеі-іика културе
Града Новог Сада.
3.8.

Услови и мере заштите и унапређења животнс средине

Режим коришћења обале унутар границе плана, неопходно је ускладити са
захтевима за очување квалитета воде дунава.
Употребњена вода контролисаће се и спроводити редовна испитивања у складу са
Законом о водама (,,Службени гласник FC, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон),
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање (,,Службени гласник РС,,, бр. 67/11, 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), Правилником
о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског
и квантитативног статуса подземних вода (,,Службени гласник РС,,, број 74/1 1) и Одлуком
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), односно у складу са
важећим прописима који регулишу ову област.
У реку дунав забрањено је испуштање било каквих вода осим условно чистих
атмосферских и пречишћених отпадних вода које обезбеђују одржавање 11 класе вода
водопријемника и које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у
воде и роковима за њихово достизање (,,Службени гласник РС , бр, 67/11, 48/12 и 1/16),
задовоњавају прописане вредности.
Условно чисте атмосферске воде могу се, без пречишћавања испуштати у
атмосферску канализацију, путни јарак или на околне зелене површине, путем уређених
испуста који су осигурани од ерозијс и не залазе у протицајни профил реципијента, уколико
задовоЈвавају квалитет 11 класе вода.
Атмосферске воде са зауњених и запрњаних површина (паркинг, манипулативне
површине и сл.) одвести на уређај за третман зауњених отпадних вода ради издвајања
минералних и других уња и брзоталоживих честица (сепатратор уња-таложник), а затим
испустити у јавну атмосферску канализациону мрежу. Санитарно-фекалне отпадне воде
испуштати у јавну канализациону мрежу, а потом одвести на Уређај за пречишћавање
отпадних вода (УПОВ), у складу са општим концептом каналисања, пречишћавања и
диспозиције отпадних вода на нивоу Града.
Све прикњучене технолошке отііадне воде морају задовоњавати прописане услове
за испуштање у јавну канализациону мрежу, тако да се не ремети рад Уређаја за
пречишћавање отпадних вода, а у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (,,Службени гласник РС,,, бр.
67/11, 48/12 и 1/16).
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Систематским праћењем квалитета воде дунава омогућиће се потпун увид у стање
квалитета вода и потреба за предузимањем мера у зависности од стања угрожености и врсте
загађивања.
С обзиром на будући значај водног саобраћаја и повећање обима водног саобраћаја,
односно броја пловила која ће пристајати у Новом Саду потребно је урадити процену
ризика и сачинити планове заштите у складу са 3аконом о пловидби и лукама на
унутранјњим водама (,,Службени гласник рС,,, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-др.закон,
92/16, 104/16-др.закон, 11З/17-др.закон, 41/18, 95/18-др.закон, 37/19-др.закон и 9/20) и
другим прописима који регулишу спречавање акцидентних загађења са пловила.
Проценом ризика треба да се идентификује и квантификује подручје где
потенцијално може доћи до настанка акцидента, што је значајан предуслов за адекватно
планирање превенције, припреме, реаговања на удес и санације последида (управњање
ризиком).
Мере у случају ванредних околности односе се на хаваријска загађења, неповоњне
хидролошке прилике и заіптиту појединих деоница водотока.
Рационално коришћење обала и воде дунава, обезбедиће се спречавањем настајања
еколошких конфликата и смањењем ризика при транспорту опасних материја воденим
током дунава.
Баластне материје са бродова сакупњаће се u no потреби неутралисати пре
депоновања на градску депонију.
Бука и знатна аерозагађења на Кеју жртава рације и Београдском кеју узрокована
пролазом путничких и теретних возила из радних зона смањиће се планираним
саобраћајним решењем и отклањањем недостатака постојећих колских, бициклистичких и
пешачких путева.
Праћење нивоа буке потребно је обезбедити у скnаду са Законом о заштити од буке
у животној средини (,,Службени гласник РС,,, бр. 36/09 и 88/10), Уредбом о индикаторима
буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и
штетних ефеката буке у животној средини (,,Службени гласник Рс,,, број 75/10) и
Правилником о методологији за одређивање акустичких зона (,,Службени гласник РС,,, број
72/10).
Регулисање саобраћаја, правилна звучна сигнализација, поштовање nponuca свих
учесника у саобраћају, контрола техничке исправности возила и искњучивање из саобраћаја
технички неисправних возила допринели би смањењу укупног нивоа буке. Планско
озелењавање одређених простора и контрола извора буке додатно би умањили присуство
буке као физички штетне.
Праћење квалитета, односно степена загађености ваздуха указаће на nоступке и
мере у складу са законским прописима, који ће омогућити да се стеnен загађености сведе у
границе предвиђене прописима о загађености ваздуха.
У наредном периоду потребно је обезбедити праћење квалитета ваздуха у складу са
Законом о заштити ваздуха (,,Сnужбени гласник РС , бр. 36/09 и 10/13), Уредбом о условима
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (,,Сnужбени гласник РС , бр. 11/10, 75/10 и
63/13) и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из
постројења за сагоревање (,,Службени гласник РС , број 6/16), односно у складу са важећим
прописима који регуnишу ову област.
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Систем управњања отпадом треба ускладити са Законом о управњању отпадом
(,,Службени гласник РС ,, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) и подзаконским актима
која проистичу из овог закона.
На простору плана налази се међународни еколошки коридор дунав. Међународни
коридори су утврђени Уредбом о еколошкој мрежи (,,Службени гласник РС , број 102/10).
Мере заштите еколошког коридора подразумевају обезбеђивање функционисања коридора
приобања и очувања природоликих карактеристика обале коридора у што веhој мери.
Предметна деоница обале дунава функционише и као мултифункционални зелени коридор
повезујући градске зелене површине подручја Лимана са низводним природним
површинама плавног подручја.
Потребно је избегавати директно осветњење обале и применити одговарајућа
техничка решења заштите зелених делова коридора и саме обале дунава од утицаја
светлости, применом одговарајућих планских и техничких решења (смањена висина
светлосних тела, усмереност светлосних снопова супротно од дунава, таласне дужине
светлости које имају најмањи утицај на животни свет и сл.). Није дозвоњено складиштење
опасних материја (резервоари горива и сл.) у небрањеном делу ппавног подручја водотока.
3а гіројекте уређења обала, за изградњу и реконструкцију објеката и
инфраструктуре, као и за уређење простора за туризам/рекреацију, неопходно је тражити
услове Покрајинског завода за заштиту природе.
Пројекат озелењавања треба да фаворизује аутохтоне дрвенасте врсте као и егзоте за
којеје потврђено да се добро адаптирају датим условима средине.
Водотоци са функцијом еколошких коридора и њихов обалски појас истовремено
представњају станишта заштићеним врстама које се налазе на списковима Правилника о
проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивњих врста бињака, животиња
и гњива (,,Службени гласник РС,,, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16) и доприносе очувању
динамике популација и животних заједница заштићених врста на нивоу предела.
У складу са Законом о заштити природе (,,Службени гласник РС,,, бр. 36/09, 88/10,
91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон), пронађена геолошка и палеонтолошка документа
(фосили, минерали, кристали и Др.) која би могла представњати заштићену природну
вредност налазач је дужан да пријави Министарству у року од осам дана од дана
проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
3.9.

Услови и мере заштите од елементарних непогода и других несрећа
Мере заштите од елементарних непогода

У цињу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја у простору, при њиховом
пројектовању и извођењу потребноје узетиу обзир меродавне параметре, који се односе на
заштиту 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 мерс за
спречавање непогода или ублажавање њиховог дејства, мере које се предузимају у случају
непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе непогоде и
мере ублажавања и отклањања непосрсдних последица насталих дејством непогода или
удеса.
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Мере заштите од поплава
Простор обухваћетј планом брани се од Високих вода дунава.
Одбрана до Високих вода се на овој деоници реализује као стална и мобилна
одбрана. Стална одбранаје реализована као зидић, са котом 80,60 м н.в, и садржи техничке
елементе за надоградњу мобилнс одбране од високих вода дунава. Мобилна одбрана ће се
реализовати са котом 81,60 м н.в.
Сви елементи одбране од поплава дсфинисани су у подтачки 3.5.2. ,,Водна
инфраструктура , поддео ,,Одбрана од поплава .
Мере заштите од земњотреса
Највећи део подручја града Новог Сада се налази у зони угроженој землотресима
јачине 8° MCЅ скале. Ради заштите од потрсса максимално очекиваног удара од 8° MCЅ
скале, објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са Правилником за
грађевинске конструкције (,,Службени гласник РС , бр. 89/19, 52/20, и 122/20).
Мсре заштите од пожара
Заштиту од пожара треба обезбедити погодним распоредом појединачних објеката
и њиховом међусобном удаленошћу, коришћењем незапаливих материјала за њихову
изградњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена,
односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потрсбс, у складу са Законом о
заштити од пожара (,,Службени гласник РС , бр. 111/09, 20/15, 87/18-др.закон, 87/18др.закон и 87/1 8), Правилником о техничким нормативима за приступнс путеве, окретнице
и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара
(,,Службени лист СРЈ , број 8/95) и Правилника о техничким нормативима за инсталације
рС број 3/1 8)
хидрантске мреже за гашење пожара (,,Службени гласник
,
Мере заштите од удара грома
Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске
инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземлена.
Објекти за заштиту становништва
Мере заштите становништва од елементарних непогода и других несрећа
подразумевају склањање луди, материјалних и културних добара планирањем склоништа
и других заштитних објеката.
На простору у обухвату плана нема постојећихјавних склоништа.
3.10. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изrрадње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама (,,Службени гласник Републике Србије , број 22/15).
У оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно предвидети резервацију и
обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида, у складу са стандардом
ЅRPЅ U.54.234:2005.
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Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима
пројектовати тако да се обезбеди несметано кретање деце, старих, особа са отежаним
кретањем и особа са инвалидитетом, у свему према важећем Правилнику о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (,,Службени гласник
Републике Србијс , број 22/15).
4. ГіРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.1.

Услови за изградњу објеката и уређење простора

Туристичко-угостителски објекат
Објекат се планира у потесу између првог и четвртог путничког пристаништа, а
његова тачна локација ће се одредити након спроведеног урбанистичко-архитектонског
конкурса.
Објекат ће се извести на површини јавне намене.
димензије објекта износе максимално 20 х 5 м.
Објекатје приземни, са равним или благим косим кровом.
Архитектонски, објекат треба да је визуелно препознатлив, да оживлава простор
својом наменом. Исто тако, треба да својом транспарентношћу, савременим изгледом и
материјалима унесе један нови, модеран, дух времена у цео потез обале дунава у Новом
Саду. Зидови објекта треба да су од транспарентних материјала. Објекат мора бити тако
архитектонски решен, да је могуће лако поставлање и уклањање у случају високих вода и
потребе одржавања одбрамбене линије.
Објекат извести на равној армиранобетонској плочи или на неки други начин, уместо
укопаних темеа, како се не би nореметила структура одбрамбеног насипа.
Објекатје предмет разраде урбанистичко-архитектонским конкурсом.
Пешачка пасарела и лифтовски торањ са видиковцем
Објекат панорамског лифтовског торња се планира у непосредној близини
постојећег пристана, наспрам излаза дунавске улице на Београдски кеј.
На обали се планира изградња лифтовског торња са видиковцем, у коме треба да се
налазе nанорамски лифт, степенице и простор за продају сувенира и/или туристички инфо
центар. Објекат лифтовског торња са видиковцем ће се извести на површини јавне намене.
Тачан положај ће се одредити на основу решења добијених урбанистичко-архитектонским
конкурсом. Максимални габарит лифтовског торња са видиковцем износи З х 3 м. На
лифтовском торњу предвиђена је наткривена платформа (видиковац), која ће бити
поставлена на висини од 5 м од тла.
Пасарелаје веза платформе на лифтовском торњу и платоа испред Музеја Војводине.
Коса рампа би се налазила унутар парцеле број 9373/1 КО Нови Сад І, која данас nрипада
објекту Клуба војске.
На местима денивслисаних укрштања висина слободног профила саобраћајнице
мора износити минимално 4,5 м, што треба узети у обзир приликом пројектовања пасареле.
Пепіачка пасарела и лифтовски торањ у продужетку дунавске улице својом
архитектуром и материјализацијом морају бити у корелацији са туристичко-угостителским
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објектом описаним у претходној ставци. Пожењна је што већа употреба Транспарентних
материјала.
Објекат извести на равној армиранобетонској плочи или на неки други начин, уместо
укопаних темења, како се не би пореметила структура одбрамбеног насипа.
Пешачка пасарела која се планира од дунавске улице према Веоградском кеју треба
даје на одговарајућој удалености у односу на постојећа дрворедна стабла леске. При томе
је гготребно водити рачуна о габариту хабитуса дрворедних стабала и оставити слободан
простор за њихов несметан раст и развој.
Положај лифтовског торња са видиковцем и пешачке пасареле, као и архитектонско
решење оба објекта, предмет су разраде урбанистичко-архитектонским конкурсом.
дечије игралиште
У делу деонице б, поред постојећег терена за боћање, планира се дечије игралиште
уз све неопходне елементе одговарајућег мобилијара.
Пристаништа
Постојећа пристаништа се задржавају уз могућност реконструкције и обнове, и
планира се поставњање нових, тако да на обухваћеном простору буду укупно четири
путничка пристаништа. Постојећа пристаништа су део граничног подручја, а планом се
омогућава ширење граничног гіодручја на локалитет планираног најјужнијег пристаништа.
Минимална прописана удаленост бродских пристана од мостова износи 50 м.
Постојећи путнички пристан у четвртој деоници се задржава на садашњој локацији,
уз могућност да се на његовом месту постави нови, модернији пристан. Уколико се
поставња нови пристан, његова реализација се условњава архитектонским конкурсом. Нови
пристан планирати као двоетажни, како би се лакше савладавале висинске разлике између
обале и просечног водостаја у наутичкој сезони.
Услови за путничке пристане су дефинисану у подтачки 4.4. 1. ,,Услови за грађење
саобраћајних rіовршина .
Лучко подручје
Путничка пристаништа представњају лучко подручје. Тоје подручје које се користи
за обавњање лучке делатности, а којим управња Агенција за управњање лукама, и на њему
важи посебан режим контроле доласка и одласка пловила, као и уласка и изласка возила и
лица.
Лучко подручјеје дефинисано у копненом делу на планираној парцели у зони између
координатних тачака бр. 10989 и 10990. Унутар планиране регулације дунава лучко
подручје је дефинисано координатама детањних тачака, с обзиром да се ради о лоцирању
гілутајућих објеката и припадајуће акваторије за пристајањеједног или два брода. Простор
је дефинисан са максимално дозвоњеним габаритима поштујући наутичке и друге услове
који су од утицаја. Плутајући објекти су у функцији обавњања послова граничне и царинске
контроле и прихватања путника и особња са бродова.
У овој зони се утврђује подручје граничног прелаза, односно простор који је
потребан за обавњање граничне контроле, као и непосредна околина са објектима
неопходним за несметано и безбедно одвијање саобраћаја. Подручје граничног прелаза
утврђује се решењем надлежног Министарства.
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С обзиром да је подручје граничног прелаза од гіосебног безбедносног значаја, у
случају изградње на овом подручју обавеза је надлежне управе да у поступку издавања
локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе да прибави претхсдну сагпасност
Министарства!
дунав
Водена површина (дунав) чини највећи део обухвата плана.
Основна функција дунава у највећем делу је пловидба. Пловни пут на деоници
дунава у обухвату плана има статус међународног пловног пута класе Ујс, који је
дефинисан прописаним габаритима. Захтеване вредности параметара габарита пловног
пута, према најновијим Препорукама дунавске комисије (ДК/СЕС 77/11), за предметну
деоницу су:
минимална дубина пловног пута у односу на ниски пловидбени ниво (ЕН), без
резерве, је 2,50 м;
минимална ширина пловног путаје 120,00-150,00 м;
минимални радијус кривине пловног путаје 800,00-1000,00 м;
минимална висина пловидбеног отвора моста у односу на високи пловидбени ниво
(ВHН)је 9,50 м;
минимална ширина пловидбеног отвора моста (са хоризонталном доњом ивицом
конструкције)је 150,00 м;
минимална ширина пловидбеног отвора моста код лучних мостова, по тетиви лука
(уз поштовање прописаног најмањег растојања између стубова моста) је 120,00 м;
минимална висина зазора испод каблова и високонапонских далековода до 110
kV, y односу на ВПН (ова висина се увећава по 1 см за сваки киловат изнад 110 kV),
19,00 м;
кабл који се полаже преко корита реке укопава се у приобале 1,00-2,00 м, и то до
дубине од 4,50-5,00 м испод ЕН, а на већим дубинама у зони корита се полаже
синусоидно;
за поставњањс гасовода, нафтовода и других инсталација по дну реке потребно јс
затражити услове од меродавних институција.
-

-

-

3а обухвађену деоницу релевантна је водомерна станица Нови Сад, која се налази
на стационажи km 1254+980, са следећим карактеристичним пловидбеним нивоима:
ниски пловидбени ниво (ЕН) 72,30 м н.в ;
високи пловидбени ниво (ВПН) 77,46 м н.в!
-

-

-

-

Са аспекта бсзбедности пловидбе, најзначајније су мостовске конструкције, чији
табарити пловидбених отвора могу представњати ограничавајући фактор при пловидби. У
обухвату плана се налази:
друмски мост ,,Варадинска дуга на стационажи knі 1255+070, са корисном
ширином пловидбеног отвора 125,00 м и корисном виеином пловидбеног отвора
9,73-11,12 м;
-

У обухваћеној деоници се налази и водомерна станица на левој обали реке, на
стационажи km 1254+980.
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Наведене грађевине и објекти се морају узети у обзир при планирању и изградњи
Нових објеката и ни на који начин се не може угрозити функционисање истих.
При уређењу подручја у обухвату плана треба водити рачуна да изградња објеката и
поставлање пловила не сме утицати на безбедност пловидбе и промену дефинисаних
габарита пловног пута. У тоМ смислу, потребно је испунити и следеће услове:
У цилу обезбеђења пловног пута и безбедне пловидбе потребноје обратити пажњу
да ширина ангажоване акваторије за поставлање пловила у приобању реке Дунав
може бити максимално 40 м воденог простора од уреза воде при ниском
пловидбеном нивоу. У акваторији је потребно обезбедити дубину од 3,50 м у
односу на ниски пловидбени ниво.
Пловни објекти не смеју да заклањају знаке за регулисање пловидбе на обали, који
морају бити видливи у свим условима.
Пловни објекти морају бити тако позиционирани да не ремете слободан приступ
службених возила већ уређеној обали и степеништу на њој.
За све објекте који би се градили на обали или у кориту реке потребно је пре израде
техничке документације исходовати одговарајуће предпројектне услове од надлежних
институција.
За издавање одобрења за изградњу лука, пристаништа и привремених претоварних
места потребнаје сагласност Агенције за управлање лукама.
4.2.

Елементи урбаног мобилијара

Планирани елементи урбаног мобилијара, клупе за седење, канделабри, канте за
смеће, инфо панели, привременс тезге за продају сувенира, рекламне табле, као и
жардињере треба да буду стилски уједначене и урађене од истих или сличних материјала.
Нрепоручује се употреба кованог или хладно вученог гвожђа са дрвеним елементима.
Нлатнени сунцобранн летњих башта треба да буду светлијих тонова и без рекламних
натпнса и логотипа.
4.3.

Локације за које је обавсзно расписивање конкурса

Планом се пропнсује обавезно спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса
за туристичко-угостителски објекат, пешачку пасарелу са лифтовским торњем и
пристаниште на четвртој деоници, уколико се на садашњој локацији поставла нови
пристан.
Сва три објекта су тема разраде јединственим урбаннстичко-архитектонским
конкурсом, како би се добило целовнто, свеобухватно и препознатњиво решење обале
дунава у Новом Саду.
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4.4. Правила за опремање простора инфраструктуром
4.4.1. Услови за грађење саобраћајних површина
Коловоз и бициклистичку стазу је потребно извести од асфалта уз коришћење
ивичњака беле боје. Коловозна конструкција мора бити димензионисана тако да омогућава
одвијање најтежег теретног саобраћаја.
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 поврајина. Ово поред обликовног и визуелног ефекта има практичну сврху
код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација).
Тротоар, односно шетну стазује потребно извести од монтажних елемената (плоча,
блокова) које је гјотребно дефинисати у смислу најлепшег партерног уређења.
Паркинзи моту бити уређени и тзв. ,,перфорираним плочама префабрикованим
танкостеним пластичним (или сл.) елементима који обезбеђују услове стабилности подлоге,
доволне за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање (узгајањс) траве.
На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара извршити типско партерно
уређење тротоара у складу са трафичким приказом који је саставни део овог плана, а све у
складу са ЅRPЅ U.А9.202 који се односи на просторне потребе инвалида у зградама и
околини.
Изтрадњу паркинга извршити у складу са ЅRPЅ U.54.234 којим су дефинисане мере
и начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања. У оквиру
паркиралишта, потребно је резервисати простор за дрвореде по моделу да се на четири
гіаркинг места планира по једно дрво! Око и унутар планираних паркинга обезбедити
одговарајућу засену садњом високог зеленила. Такође је потребно извршити резервацију
паркинга у складу са ЅRРЅ U.А9.204, који се односи на просторне потребе инвалида.
Ако у оквиру регулације улице постоји простор за организовање паркинга, а паркинг
није назначен у графичком приказу, могуће гаје дефинисати у складу са већ горе наведеним
техничким Нормативима.
Путнички пристани моту бити максималних димензија мин 75 м х макс 10 тп и
морају бити димензионисани тако да прихватају меродавне бродове типа ,,Европа 11 Б и
путничке бродове димензија 76,50 х 11,40 х 2,5/3,5 м или 145,00 х 12,00 х 2,5 м.
Препоручује се везивање путничких пристана преко шипова. Пре поставлања путничких
пристана потребно је извршити тралање у дужини од 50 м узводно и низводно у профилу
дунава.
-

4.4.2. Правила за уређење водне инфраструктурс
Услови за изградњу водоводне мреже
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две реrулационе
линије у уличном фронт по могућности у зеленом појасу, једнострано или обострано
уколикоје улични фронт шири од 20 гп.
Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се поставјЂају тако да водоводна
мрежа задовоњи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре.
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Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и
објеката инфраструктуре је 1,0 м, а вертикално растојање водоводне мреже од других
инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 м.
Задате вредности су растојања од споњне ивице новог цевовода до споњне ивице
инсталација и објеката инфраструктуре.
Уколико није могуће испоштовати тражене услове, пројектом предвидети
одговарајућу заштиту инсталација водовода.
Није дозвоњено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње;
минимално одстојање од темења објеката износи од 0,7 до 1,0 м, али тако да не угрожава
стабилност објеката.
дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 м мерено од коте терена, а на
месту планираног приклучка на постојећи цевовод, дубину прикњучка свести на дубину
постојећег цевовода.
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од

ширине пута за мин. 1,0 м, са сваке стране.
На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број хидраната у
свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.
Уколико се нова водоводна мрежа планира у оквиру зоне изворишта воде радови
морају бити спроведени у складу са Законом о водама (,,Службени гласник РС , 6р. 30/10 и
93/12) и Правилником о начину одређивања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања (,,Службени гласник РС,,, број 92/08, чланови 27, 28, 29 и 30).
Водоводни прикњучци
Снабдевање водом изјавног водовода врши се приклучком објекта најавни водовод.
Прикњучак најавни 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 ЈКП
,,Водовод и канализација на основу претходно урађеног хидрауличког прорачуна
унутрашњих инсталација за објекат, а у складу са техничким нормативима и важећим
Правилником и Одлуком ЈКП ,,Водовод и канализација .
Прикњучење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 25 мм.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикњучак.
Индивидуални водомери за мерење потрошње воде за пословне објекте поставЈЂају
се у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта у парцели корисника 0,5
м од регулационе линије.
За виніепородичне стамбене објекте водомери за мерење потрошње воде се
поставњају у шахтовима лоцираним ван објекта у парцели корисника 0,5 гп од регулационе
линије и у просторијама за водомере лоцираним унутар самог објекта која мора бити
лоцирана уз регулациону линију према уличној водоводној мрежи са које се даје
прикњучак.
Код изградње пословних објеката површине преко 150 м2 код којих је потребна
изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима
противпожарне полиције) израђује се прикњучак пречника DN 63 мм, са монтажом
водомера DN 50 мм.
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Код изградње пословних објеката код којих је неопходна сполашња хидрантска
мрежа врши се прикњучење објеката пречником максимално DN 110 мм, са монтажом
водомера DN 100 mm.
Уколико се планира обједињена водоводна мрежа хидрантске и санитарне воде,
потребно је на приклучку уградити комбинован водомер.
Снабдевање водом за пиће, пловних објеката и објеката на води, Врши се
приклучењем на постојећи водоводни систем на пунјповима где је то одређено, односно,
где су реализовани приклучци, а све према условима ЈКП ,,Водовод и канализација и
институције која управла предметним простором и у складу са важећом законском
регулативом.
Извођење приклучка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности JkH
,,Водовод и канализација Нови Сад.
Услови за изградњу канализајдионс мреже
Трасу мреже опште и фекалне канализације полагати у зони јавне површине између
две регулационе линије у уличном фронту, једнострано или обострано уколико је улични
фронт шири од 20 м.
Минимални пречник отпадне канализације је О 250 мм, а опште канализације О
Трасе отпадне и опште канализације се поставлају тако да задоволи прописана
одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката
инфраструктуреје 1,0 м, а вертикално 0,5 м.
Није дозволено полагање отпадне канализације испод објеката високоградње;
минимално одстојање од темела објекта износи 1,0 м, али тако да не угрожава стабилност
објеката.
Сви објеіnи за сакунлање и третман отпадних вода морају бити водонеnропусни и
заштићени од продирања у подземне издани и хаваријског изnивања.
Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 м, мерено од горње
ивице цеви (уз испуњење услова прикњучења индивидуалних објеката), а на месту
планираног приклучка на постојећи цевовод, дубину прикњучка свести на дубину
постојећег цевовода.
На траси предвидети изградњу доволног броја ревизионих шахтова на прописаном
растојању од 160-200 DN, a максимум 50,0 м.
Канализациони приклучци
Приклучак на отпадну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у
ревизионом шахту.
Пречник канализационог приклучка одређује ЈКП ,,Водовод и канализација , а у
складу са типом објекта, техничким нормативима, важећом Одлуком и Правилником JkH
,,Водовод и канализација .
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се приклучити на
канализациону мрежу, ако је она изграђена.
Приклучење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 160 мм.
Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5 м од регулационе линије
парцеле.
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Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне материје
могу се прикњучити на канализациону мрежу само ако се испред прикњучка угради уређај
за пречишћавање индустријских отгіадних вода до прописаног квалитета упупітања у
канализацију.
Објекат који се водом снабдева из согіственог изворишта може се прикњучити на
отпадну канализацију под условом да постави водомер за мерење исцрпњене воде.
Прикњучење подрумских и сутеренских просторија, као и базена, на канализациони
систем дозвоњава се само преко аутономног постројења гірепумпавањем.
Код решавања одвода употребњених вода поступити по Одлуци о санитарнотехничким условима за испуштање употребњених вода у јавну канализацију (,,Службени
лист Града Новог Сада , број 17/93).
Зауњене атмосферске воде са манипулативних поврілина, 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 уња и масти и лаких
течности и тек потом испуштати у реципијент.
Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну
канализациону мрежу уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног
предузећа!
Технолошке воде се могу испуштати ујавну канализацију. Зависно од потреба, код
загађивача предвидети изградњу уређаја за предтретман технолошких отпадних вода, тако
да њихов квалитет задовоњава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну
канализацију, а пре пречишћавања на постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ),
тако да се не ремети рад пречистача у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава 111, Табела 1
(,,Службени гласник рС,,, бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
Све активности и радови у оквиру зоне заштите изворишта воде, морају бити
спроведени у складу са Законом о водама и Правилником о начину одређивања зона
санитарне заштите изворишта водоснабдевања, као и другом законском регулативом која
третира ову област.
Отпадне воде, пловних објеката и објеката на води, сакупњају се у специјализованнм
танковима за ову намену и истачу у постојећи канализациони систем на пунктовима где је
то одређено, односно, где су реализовани прикњучци за истакање отnадне воде, а све према
условима ЈКП ,,Водовод и канализација и институције која управња предметним
простором и у складу са важећом законском регулативом.
Истакање отпадних вода, односно, режим и начин решавања отпадних вода где нема
реализованих прикњучака за истакање, решиће се преко специјализованог возила за ову
намену и дефинисаће се посебним условима од стране ЈКП ,,Водовод и канализација и
институције која управња предметним простором и у складу са важећом законском
регулативом.
Извођење прикњучка канализације, као и његова реконструкција, су у надлежности
ЈКп ,,Водовод и канализација Нови Сад.
Водни услови
За лоцирање објеката у зони ј одбрамбене линије реке дунав, уважавати следеће
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-

-

-

-

У појасу ширине 10,0 м од брањене ивице АБ зида (ножице насипа) оставити
слободан пролаз за радно-инспекциону стазу, за возила и механизацију службе
одбране од поплава и спровођење одбране од поплава! У ТоМ појасу не могу се
градити никакви објекти нити поставњати ограде и слично!
У појасу ширине МИН! 10,0 м до 25,0 м од АБ зида према брањеном подручју не
могу се градити никакви надземни објекти, поставњати ограде, копати бунари,
ровови и канали, нити изводити било какве друге радње којс би штетно утицале на
І одбрамбену линију и умањиле њену сигурност као заштитног објекта.
У зони ј одбрамбене линије града Новог Сада на Веоградском кеју и Кеју жртава
рације забрањенаје садња високог зеленила (лишћара и четинара).
Због непосредне заштите постојећег кејског зида, као и новог одбрамбеног зида,
линијско зеленило максималне висине 5,0 м треба да буде удањено мин. 10 м од
ивице армирано-бетонског зида.
Остало линијско зеленило, максималне висине 1,0 м, и декоративно шибње треба
да буде удањено минимум 5,0 м од ивице армирано-бетонског зида.

Не предвиђати никакве радове нове објекте, који би утицали на стабилност ј
одбрамбене линије и услове њеног редовног одржавања и спровођења одбране од поплава.
Планска документација мора бити у складу са општим концептом каналисања,
пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу града Новог Сада.
Приликом израде Плана морају се испоштовати сви дати услови и решења у вези са
напред наведеним концептом у складу са прописима о заштити површинских и подземних
вода уважавајући следећа законска акта и подзаконска акта која из њих следе:
Закон о водама (,,Службени гласник рС,,, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18др.закон),
Уредбу о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима
за њихово достизање (,,Службени гласник рС,,, бр. 67/11, 48/12 и 1/16),
Уредбу о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање
(,,Службени гласник РС,,, број 24/14), тј. Правилник о опасним материјама у водама
(,,Службени гласник СрС,,, број 31/82),
Уредбу о класификацији вода (,,Службени гласник СРС , број 5/68),
Уредбу о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (,,Службени
гласник РС,,, број 50/12),
Закон о заштити животне средине (,,Службени гласник РС , бр. 135/04, 36/09др.закон, 36/09,72/09, 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон, 43/11-УС, 14/16,
76/18 и 95/18-др.закон),
Закон о управњању отпадом (,,Службени гласник РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и
95/1 8-др.закон).
-

-

-

-

-

-

-

Предвидети сепаратни тип канализационе мреже, посебно за сакупњање условно
чистих атмосферских вода, посебно санитарно-фекалних и евентуално технолошких
отпадних вода и посебно зауњених атмосферских отпадних вода, које ће се прикњучити на
јавну канализациону мрежу у складу са условима и сагласности надлежног јавног
комуналног предузећа (ЈКП).
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Условно чисте атмосферске воде са кровних површина, надстрешница и сл. могу се
без пречишћавања испуштати у атмосфсрску канализацију, путни јарак или на
околне зелене површине, путем уређених испуста који су осигурани од ерозије и не
залазе у нротицајни профил реципијента, уколико задовоЈhавају квалитет Іі класе
вода.
Атмосферске воде са зауњених и запрњаних површина (паркинг, манипулативне
површине) одвести на уређај за третман зауњених отпадних вода ради издвајања
минералних и других уња и брзоталоживих честица (сепаратор уња таложник), а
затим испустити ујавну атмосферску канализациону мрежу.
Санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде испуштати у јавну
канализациону мрежу, а потом одвести на насењски или централни уређај за
пречишћавање отпадних вода (УПОВ), у складу са општим концептом каналисања,
пречишћавања и диснозиције отпадних вода на нивоу града. Услове и сагласност за
прикњучење прибавити од подручногјавног комуналног предузећа (ЈКП). Квалитет
отпадне воде која се исnушта у реципијент мора најмање испунити граничне
вредности емисије за постројење са секундарним пречишћавањем.
Све прикњучене технолошке отпадне воде морају задовоњавати прописане услове
за испуштање у јавну канализациону мрежу тако да се не ремети рад УПОВ-а, а у
складу са Прилогом 2, Глава 111, Табела 1, Уредбе о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (,,Службени гласник
РС , бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Пројектом обухватити све кориснике.
Уважити и све друге услове које за сакупдање, каналисање и диспозицију отпадних
вода пропише надлежно јавно комунално предузеће.
У природне и вештачке водотоке забрањено је испуштање биnо каквих вода осим
условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода које по Уредби о
класификацији вода (,,Службени гласник СРС , број 5/68) обезбеђују одржавање 11
класе вода водопријемника и које по Уредби о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (,,Службени гласник
РС , број 67/11) задовоњавају прописане вредности.
Снабдевање водом предвидети из јавне водоводне мреже у свему према условима
надпежногјавног комуналног предузећа (ЈКП).
-

4.4.3. Правила за урсђењс снергетске инфраструіпурс
Услови прикњучсња на електроснсргетску ирсжу
Прикњучење планираних садржаја на електроенергетску мрежу решити изградњом
прикњучка који се састоји од прикњучног вода и ормана мерног места (ОММ). За
снабдевање плутајућих објеката напајање се мора вршити из кабловског прикњучног
ормара (КПК) смештеног на неплавном делу обале. ПрикјЂучни вод изградити од
постојећег или планираног вода у улици, или директно из трансформаторске станице.
детањније услове за прикњучење и изградњу прикучног вода и положај ОММ-а
прибавити од Еnектродистрибуције ,,Нови Сад .
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Услови прикњучења на вреловодну мрежу
У случају потребе прикучење планираних садржаја у тогтлификациони систем
извести у складу са условима Јкп ,,Новосадска топлана .
Уелови за прикњучење на мрежу електронских комуникација
Прикњучење објеката у систем електронских комуникација решити изградњом
прикњучка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или
лланиране уличне мреже до приступачног места на фасади или у унутрашњости објекта,
где ће бити смештен типски телекомуникациони орман. деталније услове за приклучење
прибавити од надлежног олератера.
Прикњучак на заједнички антенски систем извести према условима надлежног
оператера.
Прикњучак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног
дистрибутера.
.

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 које је утврђена обавеза спровођења јединственог урбанистичкоархитектонског конкурса и то за туристичко-угостителски објекат, пешачку пасарелу са
лифтовским торњем и пристаниште на четвртој деоници, уколико се на истој локацији
поставња нови пристан.

1.
2.
3.
4.
5.
б.
7
8.

Саставни део овог плана су следећи графички прикази:
Положај у Генералном плана града Новог Сада до 202 1. године
Катастарско-топографски план са границом обухвата плана
План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације...
План регулације повргпинајавне намене
План водне инфраструктуре
План енергетске инфраструктуре
План зеленила и слободних површина
Попречни профили

..

.

.

А-4
Р 1 : 1000
Р 1 : 1000
Р 1 : 1000
Р 1 : 1000
Р 1 : 1000
Р 1 : 1000
Р 1 : 200
Р 1 : 300

План детањне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и
дунава у Новом Саду садржи текстуални део који се објавњује у ,,Службеном листу Града
Новог Сада , и графичке приказе израђене у три примерка које својим потписом оверава
председник Скупштине Града Новог Сада! Поједан примерак потписаног оригинала плана
чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске
послове, и у Јавном предузећу ,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад!
документациона основа овог плана чува се у Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове.
План деталне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и
дунава у Новом Саду доступан је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, и путем интернета (www.ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ).
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Ступањем на снагу овог плана престају да важе план деталне регулације блокова
измеу улица Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду (,,Службени
лист Града Новог Сада , бр. 15/07, 27/09 и 34/17), План деталне регулације блока музеја и
Рибле пијаце у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , број 35/06) и План
деталне регулације моста на траси бившет моста Франц Јозефа у Новом Сад (,,Службени
лист Града І-іовог Сада , број 61/10) у деловима за који се план доноси.
План ступа на снагу осмог дана од дана објавливања у ,,Службеном листу Града
Новог Сада .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУНШТИНА ГРАДА нОвоГ САДА
Број: 35-148/2007-1
18. децембар 2020. године
MЅcJ
НОВИСАД

Председница

Маринковић Радомировић

На основу члана 27. став 2. тачка 4. Правилника о садржини, начину и постулку
израде докумената просторног и урбанистичког планираіhа (,,Службени гласник рс,,,
број 32/19),

ИЗЈАВЊУЈЕМ ДА ЈЕ НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЊНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА
ИЗМЕЋУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И ДУНАВА У
НОВОМ САДУ):

ПРИПРЕМЈЂЕН У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И
ИЗГРАДЊИ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, КАО
ИДАЈЕ
HРИЛРЕМЈЂЕН И УСКЛАЋЕН СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ОБАВЈЂЕНОМ
ЈАВНОМ УВИДУ
-

-

ОДI ОВОРНИ УРБАНИСТА
KOk

У Новом Саду, 4. 1 1 .2020. године

РЕПУБЈШКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЛША ВОЈВОДШ!
А
ГРАД ноВи слд
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ПЛАВА ДЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ
КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ,
1 ЕОГРАдСКОГ КЕЈА ИДУНАВА У НОВОм САДУ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Нови Сад, новембар 2020. године
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СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПЛАНА дЕТАЈБНЕ РЕГУЈјАДИЈЕ ПРОСТОРА
ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И дУНАВА
У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1.0. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

3аконом о заштити животне средине ( Службени гласник Републике Србије ,
бр. 135/04, 36/09, 36/09 др. закон, 72/09 др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18,
95/1 8- др.закон) утврђена је обавеза израде стратешке процене утицаја на животну
средину у области просторног и урбанистичког планирања, с тим да јединица локалне
самоуправе, у оквиру својих права и дужности, одређује врсте планова за које се
израђује стратешка процена утицаја.
Скулштина Града Новог Садаје, Одлуком о одређивању врсте планова за које се
израђује стратешка процена утицаја на животну средину (ІСлужбени лист Града Новог
Сада , број 48/09), утврдила да се за планове деталне регулације којима се обухватају
простори система за одбрану од великих вода града Новог Сада израђује стратешка
процена.
Одлуком о изради плана деталне регулације простора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду ( Службени лист Града Новог Сада ,
број 33/2006) утврђено је да се приступа изради плана деталне регулације простора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду, утврђен је
грађевински рејон који ће се обухватити планом, као и да је саставни део ове Одлуке
Решење о изради стратешке процене утицаја плана деталне регулације простора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду на животну
средину, број У-35-241/06 од 18. јула 2006. године. Овим Решењем дефинисало је да
се приступа изради стратешке процене утицаја плана на животну средину за
грађевински рејон који се обухвата планом, као и да ће Извештај о стратешкој процени
утицаја плана ла животну средину бити изложен на јавни увид заједно са Нацртом
плана.
Ци.ЈЂ израде ове стратешке процене је да се анализира утицај планиране одбране
од високих вода дунава, која обухвата сталну одбрану са појавом једном у сто година и
могућности надоградње мобилне одбране за појаву хињадугодишње воде.
Овом стратешком проценом утврђен је утицај планских решења на животну
средину, прописана је обавеза предузимања одређених мера ради обезбеђења заштите
животне средине и унапређења одрживог развоја, интегрисањем основних начеда
заштите животне средине у пданско решење.
-

1

2.0.
2.1.

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ [ІРОЦЕНЕ
Приказ плана дстањне регулаиијс простора између Кеја жртава рације,
Београдског ксја и дунава у Новом Саду

Подручје обухваћено планом деталне регулације простора измеl)у Кеја жртава
рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду (у далем тексту: гілан) обухвата
леву обалу дунава, на потесу између планиране приступне петње моста иа траси
бившег моста Франц Јозефа, и трасе друмско-железничког моста. Површина
обухваћеног простораје ЗО,85ћа.
Подручје обухваћено планом обрађено је кроз два плана генералне регулације,
и то Планом генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана
у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , број 45/11) и Планом генералне
регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом
Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , број 52/11, 17/17 и 9/18).
Планом генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана
у Новом Саду (,,Службени лист Града 1-Јовог Сада , број 45/11), који обухвата део
предметног гЈростора од јужне границе iiлана до Улице Милоша Бајића, намене
простора су следеће: водена површина са три путничка пристаништа, кејски зид
обалоутврда, саобраћајна инфраструктура (коловози, јіаркинзи, шетна стаза уз кеј и
бицикјіистнчке стазе), зелене површине u спомен обележје (Споменик жртвама
рације).
-

Планом генералне рсгулације зоне реконструкциј е у наслеђеним
амбијенталним целинама у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , број
52/11), који обухвата део јјредметног простора од Улице Милоша Бајића до северне
границе плана, намене простора су следеће: водена површина (дунав) са једним
путничким пристаништем, хидротехнички објекат (кејски зид
обалоутврда),
уређенајавна површина и саобраћајне површине.
-

2.2.

Цињеви просторног развоја гіодручја плапа
Цињ израде и доношења плана је да се утврде претежна намена земњишта и
правила уређења и грађења у складу са генералном наменом површина и правцима и
коридорима за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу
инфраструктуру, те дефинише начин реализације планираних садржаја.

2.3.

Веза са плановима вишег реда

Подручје обухваћено планом обра1)ено је кроз два плана генералне регулације, и
то Планом генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у
Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сад&, број 45/11) и Планом генералне
регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом
Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , број 52/11).
2

Планом генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана
у Новом Саду (,,Службени лисТ Града Новог Сада , број 45/11), који обухвата део
обухваћеног простора од ју?ј(Не границе плана до Улице Милоша Бајића, намене
простора су следеће: водена површина са три лутничка пристаништа, кејски зидобалоутврда, саобраћајна инфраструктура (коловози, паркинзи, шетна стаза уз кеј и
бициклистичке стазе), зелене површине и спомен обележје (Споменик жртвама
рације).
Планом генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним
целинама у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , број 52/11), који
обухвата део обухваћеног простора од Улице Милоша Бајића до северне границе
плана, намене простора су следеће: водена површина (Дунав) са једним пугничким
пристаништем, хидротехнички објекат (кејски зид-обалоутврда), уређена јавна
површина и саобраhајне површине.
Плански основ за израду nлана дета.њне регулације нредставлају два важећа
плана генералне регулације, према којима је за простор кеја са дунавом прописана
обавезна израда ллана дета.њне регулације.

2.4 Концепција просторног уређења
Планира се уређење целокупног простора између Београдског кеја и Кеја жртава
рације и дуuава, као и водене површине дуuава.
Обухваћени простор је готово у целости уређен приликом реконструкције кеја,
која је започета 20. октобра 2009. године, а свечано завршена 21. новембра 2011.
године. Основни разлог за реконструкцију било је извођење радова на надвишењу
постојеће одбрамбене линије за одбраиу од високих вода дуиава, која је нре
надвишења била на коти 79.70 м н.в, што је само 20 см изнад опаженог водостаја
дуиава из 1965. године. Прорачуната кота могућег поплавног таласаје на 79.80 тп н.в,
па је утврђено да фиксни део одбране треба да буде на коти gо.бо м н.в, а мобилни на
81.60 м н.в. Радови на реконструкцији кеја су изведени на основу урбанистичких
услова за привремено надвишење одбрамбене линије, партерно и хортикултурно
уређење.
На планом обухваhеном подручју формирана је стална одбрана од поплава на
коти од 80,60 ТЛ Н.в. Мобилна одбрана од поплава поставла се тако да обезбеди горњу
коту од 81,60 м н.в. Систем мобилне одбране од поплава надограђује се на кејски зид,
гтреко анкерских система за монтажу.
Приликом реконструкције и надвишења одбрамбене линије, осим елемената
фиксне и мобилне одбраuе од високих вода дунава, обухваћени су и други просторни
елементи, који се односе на решење саобраћаја дуж Кеја жртава рације и Београдског
кеја, решење пепіачке и бициклистичке стазе, стазе за зауставлање и одмор, као и на
могуће пратеће садржаје који треба да обогате простор. Новоформирави одбрамбени
насип, са кејским зидом, шетном, бициклистичком и трим стазом, платоима за одмор и
зеленилом представла наставак одбрамбеног насипа, односно шеталишта које иде по
круни насипа од Булевара цара Лазара до Моста слободе.
Шетна стазаје rіриликом реконструкције подигвута на коту 80,10 м н.в. Потес на
комеје некада постојао мостобран поплочанје клинкер опеком, а други делови бехатон

з

плочама. Како би се изузетно лонгитудинална форма уског појаса шетне стазе оживела,
пеіиачка комуникацијаје пресецана редовима плоча у боји.
Бициклистичка стаза је изведена цепом дужином, а у највеhем делу је прати и
трим-стаза од тартана, која је прекинута само у најужем Делу уз мост ,,Варадинска
дуга .
Простор спомен обележја (Споменика жртвама рације) задржан је на постојећој
коти, а део шетне стазе између споменичког комплекса и Београдског кеја подигнут је
на коту 80,10 м н.в. Стална одбрана од поплава се у овом делу остварује кејским зидом
који је изведен између споменичког платоа и шетне стазе. Висинска разлика између
нивоа шетне стазе и споменичког платоа искоришћенаје за формирање амфитеатра.
Наспрам Улице епископа Висариона поставњен је споменик азербејџанском
композитору Узеиру Хаџибегову, уз који је изведена фонтана и светлосне инсталације.
У склопу уређења слободних и зелених површина реализована су два спортска
терена: терен за ковіарку и терен за боћање. nnauupa ce дечије игралиште са
неопходним пратећим садр)кајима, и то у делу између улица епископа Висариона и
Марка Мињанова.
Паркинг простор за путничка возила је реализован дуж Београдског кеја и Кеја
жртава рације, а планира се и извођење иовог паркинга у делу саобраћајнице од Улице
Марка Мињанова До моста, уз кошаркашки терсн.
nnaі rupa се задржавање бочног прикл)учка на саобраhајницу јсоји је служио као
приступ поитонском мосту. Егсмснат некадашњег моста, са својом, приступном
рампом се задржава, модификује и дограђује, тако да постане силазна рампа за нижи,
кејски плато. Постојећи плато, између два коса кејска зида користи се іcao сервисни
простор за одржаваі-Бе обалоутврде и за остале комуналне делатности, а по потреби се
може користити и као паркинг простор за путничіса возила.
Поред свих набројаних елемената, дефинисани су и поло)каји путничких
пристаништа и стајалишта за аутобусе, као и повезивање ове две функције. Како би се
додатно олакшао приступ туристима, anu u особама са инвалидитетом, пешацима и

бициклистима, планира се и лифтовски торањ са видиковцем и пешачком пасарелом.
Планирана су укупно четири путничка пристаништа, од којих су три већ
изведена. Постојећи путнички nристан у четвртој деоници се задржава на садашњој
локацији, уз могућност да се на његовом месту постави нови, модернији
nристан.Пристаништа представњају лучко подручје, као и гранично лодрује које је
могуће nроширити на зону најјужнијег планираног пристаништа. У зони најсевернијег
пристаништа планиран је паркинг простор за путничка возила који ће користити
представници граничне полиције и царине.
Аутобуска стајалишта за туристичке аутобусе изведена су ради веће безбедности
и лакіпег nрихвата туриста који пристижу бродовима у великим групама.
Планирани су и објекти намењени боњем прихвату туриста, и то туристички
инфо пулт са продајом сувенира и туристичко-угоститењски објекат. Објекат
туристичког инфо пулта са продајом сувенира поставњен је наспрам Улице Милоша
Бајића, у непосредној близини путничких пристаништа. Туристичко-угоститењски
објекат се планира у потесу између првог и четвртог путничког пристаништа, а његова
тачна ло!(ација ће се одредити након спроведеног урбанистичко-архитектонског
конкурса.
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У Најсевернијој деоници у зони уз планирани Мост преко дунава планирана је
реализација степеништа вертикална пешачка комуникација са планираним мостом.
-

Нумерички показатели
Табела: Нумерички показатењи
површина
(ћа)
23,52

проценат
(%)
76,24

Водно огледало
Лучко лодручје 1,80 ba 7,65%
Приобални лојас ( кејски зид, обалоутврда, рампе, степеништа)
Спомен обележје 0,15 ha О,64%
Саобраћајна ловршина

2L63

91,96

1,89

8,03

7,33

23,76

зелене и рекреативне површине

1,88

25,66

спортски терени

0,07

0,10

дечија игралишта

0,18

2,45

поплочане ловршине (тротоари, пешачке стазе и платои)

1,68

22,86

трим стаза

0,103

1,4

бициклистичке стазе

0,37

5,04

коловоз

2,66

36,29

ларкинг

0,39

5,32

степенице за мост

0,007

0,095

30,85

100,00

Намене површина
Водно земл,иште (ларцела Дунава)
-

-

Укупна површина обухваћеног простора (ћа)

2.5. Садржај плана деталне рсгулацијс простора
раиије,Београдског ксја и дунава у Новом Саду

измсђу

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

i.
1.
1.2.
2.
3.
3. 1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
.

уВОД
Основ за израду плана
Цињ доношења плана
ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Претежна намена и подела простора на просторне целине
Концепција уређења простора
Нумерички показатењи
План регулације поврпіинајавне намене са нивелацијом
План регулације површинајавне намене
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Кеја

жртава

3.4.2.
3.5.
3.5. 1.
3.5.2.

3.5 .3.

3.5.4.
3.5.5.
3.6.
3.7.
3.8.
З!9.

3.10.
4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.4. 1.
4.4.2.

4.4.3.

5.

План нивелације
Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
Саобраћајна инфраструктура
Водна инфраструктура
Снабдевање водом
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одбрана од поплава
Енергетска инфраструктура
Електроенергетска инфраструктура
Вреловодна инфраструктура
Гасоводна инфраструктура
Електронске комуникације
Мере енергетске ефикасности изградње и обновл,иви извори енергије
План уређења зелених и слободних површина
Заштита градитењског наслеђа
Услови и мере заштите и унапређења животне средине
Услови и мере заштите од елементарних непогода и других несрећа
Мере заштите од елементарних непогода
Мере заштите од поплава
Мере заштите од земњотреса
Мере заштите од пожара
Мере заілтите од удара грома
Објекти за заштиту становништва
Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Услови за изградњу објеката и уређење простора
Туристичко-угоститењски обј екат
Пешачка пасарела и лифтовски торањ са видиковцем
дечије игралиште
Путничка пристаништа
Елементи урбаног мобилијара
Локације за којеје обавезно расписивање конкурса
Правила за опремање простора инфраструктуром
Услови за грађење саобраћајних површина
Правизіа за уређење водне инфраструктуре
Услови за прикњучење на водоводну мрежу
Услови за прикњучење на канализациону мрежу
Правила за уређење енергетске инфраструктуре
Услови прикњучења на електроенергетску мрежу
Услови прикњучења на вреловодну мрежу
Услови прикњучења на телекомуникациону мрежу
ПРИМЕНА ПЛАНА
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ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА
Списак графичких приказа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.6.

Положај у Генералном плаиу града Новог Сада до 202 1. године
Катастарско-топографски план са граиицом обухвата плана
План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације
Нлан регулације површинајавне намене
План водне инфраструктуре
Гілан енергетске инфраструктуре
План зеленила и слободних ловршина
Попречни профили

размера
А-4
Р 1 : 1000
Р 1 : 1000
Р 1 : 1000
Р 1 : 1000
Р 1 : 1 000
Р 1 : 1000
Р 1 : 200
Р 1 : 300

Услови надлежних институција

3а израду овог плана затражени су услови који су од утицаја на реализацију
концепта плана, од надлежних комуналних организација и других институција, а то
су:
3авод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад,
Покрајински завод за заштиту природе Србије,
ЈКп ,,Градско зеленило , Нови Сад,
ЈКП ,,Чистоћа , Нови Сад,
Електропривреда Србије, Електровојводина, ,,Електродистрибуција Нови Сад ,
Нови Сад,
JKH ,,Новосадска топдана Нови Сад,
ЈП ,,Србијагас , Нови Сад,
,,Телеком Србија , Предузеће за телекомуникације А.д., Нови Сад,
Радио телевизија Војводине, 0делење КУЕМС,
ЈВП ,,Воде Војводине , Нови Сад,
Министарство грађевинарства, саобраhаја и инфраструктуре, дирекција за водне
путеве, Лучка капетанија Нови Сад,
Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне
ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, Нови Сад,
Агенција за управњање лукама,
ЈКП ,,Водовод и канализација , Нови Сад,
Министарство унутрашњих послова, дирекција полиције, Управа граничне
полиције, Станица граничне полиције Нови Сад,
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни
саобраћај и безбедност пловидбе,
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, дирекција за водне
пугеве.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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з.о.

опшТи и ПОСЕБНИ ЦИЈћЕВИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА

Стратеuіка процена је поступак којим се процењују утицаји предложених
стратешких одлука (лланова и програма) на елементе животне средине. Стратешка
процена треба да обезбеди одређивање и процену кумулативних, синергијских,
секундарних, глобалних и других утицаја предложеног плана на животну средину.
Стратеіјіка процена укњучује поступак учешћа јавности у складу са међународним
споразумима и треба да обезбеди различите мере спречавања односно заштите од
негативних и увећање позитивних угицаја на животну средину у разним фазама
одлучивања.
Принципи на којима се заснива стратешка процена утицаја на животну средину су:
принцип одрживог развоја,
принцип интегралности,
принцип предострожности,
принцип хијерархије и координациј е,
принцип јавности.
-

-

-

Цињ стратеілке процене утицаја Плана детањне регулације простора између
Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у 1-јовом Саду на ЖИВОТН средину је
спречавање промена које доводе до негіовоњних просторних односа и загађивања услед
неконтролисаних агпивности. Стратешка процена утицаја на животну средину
спроводи се са цињем да се штетне промене благовремено идентификују, спрече,
умање или ублаже, у почетној фази одлучивања и реализације таквих активности!
Израдом стратешке процене утицаја плана на животну средину обезбсђују се
инструменти за интегрисање заштите животне средине у поступак припреме и усвајања
планова и програма код којих постоји могућност да се њиховом реализацијом изазову
значајне последице на животну средину, као и да се обезбеди виеок ниво заштите
животне средине и здравња и осигурају услови за одрживи развој.
На основу потенцијала и ограничења на простору плана и начела одрживог
развоја, одређени су општи и посебни, приоритетни и специфнчни цињеви за решавање
проблема )кивотне средине на простору nлана.
3.1.

Општи цињеви

Цињ стратешке процене је да обухвати и анализира утицај планиране одбране
од високих вода Дунава која обухвата реализацију сталне одбране од високих вода
Дунава, вероватноће појаве јсдном у сто година и могућност надоградње мобилне
одбране.
Стратешком nроценом утврдиће се и угицај планираног решења на животну
средину у смислу рационалног коришћења обале и воде дунава, спрсчавања настајања
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еколошких конфликата и смањења ризика при транспорту оласних материја воденим
токоМ Дунава, као и планираног озелењавања лростора око реке, не само због естетске
већ и еколојпке важности таквог потеза.
У оквиру стратешке лроцене утицаја разматраће се основни проблеми заідтите
животне средине и мотућиости утицаја планских решења на животну средину,
природно н урбано окружење. Стратешка процена утицаја указаће и превентивно
спречавати нетативне захвате у прнродној н жнвотној средини.
Стратешка процена утицаја плана на жнвотну средину засннваће се на
критернјумима за одређивање могућих карактеристика значајних угицаја и мерл.ивнм
индикаторима, којима ће се одредити однос према прнродној и жнвотној средини.
На основу аналнзе, ндентификације и еколошке валоризације обухваћеног
простора, утврдиће се постојећи и могућн утицајu релевантни за квалитет животне
средине.
У оквнру стратепіхе процене утицаја ллана на животну средину разматраhе се
следећа питања везана за заштиту животне средине:
значај плана за заштиту животне средине и одрживи развој;
основни проблеми заштите животне средине на простору плана, и могућности
утицаја плана на делове животне средине, прнродног н урбаног окружења;
степен утицаја плана на друге планове на различитим хијерархијским нивоима.
-

-

-

3.2.

Посебни цил,еви

Посебнн цнл,еви односе се на одбрану града од вuсоке воде Дунава, очување
еколошког капацнтета простора и поболшање квалнтета животне среднне; макснмално
могуће смањење свих активности које имају негативне ефекте на природни систем
дунава; очување слободннх простора као део ширег система повезивања биотопа ради
умрежавања слободних простора и развоја еколошки квалuтетних животних простора.
Заштита природних вредности Дунава
Трајно коришћење природних вредности дуиава н спречавање штетних промена
треба остваритu одговарајућим режuмима и условима коришћења на начин да се
поболша квалитет воде u обезбеди примарио u секундарно пречишћавање комуналннх
отпадних вода, пре uспуштања у дунав.
-

3аштита ваздуха
Обезбедити побоњшање квалитета ваздуха у складу са стандардима смањењем
емиснја из емитера у областu транспорта.
Успоставитн аутоматски мониторннг на простору плана и спроводити мере за
побоњшање квалнтета ваздуха ако је нuво загађујућих материја вuши од прописаних
гранuчнuх вредности.
-

3аштита од буке
Увођење снстема монuторинга дуж саобраћајнице Кеја жртава рације u
смањење емuсије буке .
-
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Заштита оД јонизујућих и нејонизујуhих зрачења:
Проширити мрежу мониторинга радиоаІпивности.
На осНову дефинисаних цињева извршен је избор одговарајућих индикатора у
изради стратешке процене.

Избор индикатора
На основу дефинисаних посебних цињева, Врши се избор одговарајућих
индикатора који ће се користити у изради стратешке процене утицаја на животну
средину. і4ндикатори су веома прикладни за мерења и оцењивање планских решења са
становишта могућих штета у животној средини и за утврђивање које неповоњне
утицаје треба смањити или елиминисати. Они представњају један од инструмената за
систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и
сагледавање последица. Ој-ји су средство за праћење извесне променњиве вредности у
пронјлости и садашњости, а неопходни су као улазни подаци за планирање.
да би индикатори били поуздани и променњиви на свим нивоима планирања као
инструмент за компарацију, неопходан је ycarnaіііeu систем праћења који подразумева:

-

-

-

-

јединствеі-іе гјоказагеле,
јединице мерења,
метод мерења,
период праћења,
начин обраде података,
приказивање резултата.

Подаци се прикупњају на разним нивоима и у разним институцијама:
статистичким заводима, заводима за јавно здравње и здравствеиу заштиту,
хидрометеоролоЈлким слу)кбама, геолошким и геодетским заводима, заводима за
заштиту природе и др.
Приказ индикатора ОдЖИВОГ развојаје лимитиран начином прикупњања и обраде
статистичких података. Индикатори одрживог развоја морају бити коришћени у
контактима са међународним организацијама и институцијама.
На основу Правилника о Националној листи индикатора заштите животне
средине ( Службени гласі-јик РС , бр. 37/1 1), на простору у обухвату Плана релевантни
су следећи индикатори:

-

-

-

-

-

-

учесталост прекорачења дневних граничних вредности за Ѕ02, NO2, PMі o,
Оз,
годишња температура ваздуха,
годишња количина nадавина,
квалитет воде за пиће,
индикатор потрошње кисеоника у површинским водама,
Ѕerbіan Water Qualіty іndex (ЅWQІ),
квалитет воде за купање,
угрожене и заштићене врсте,
заштићена подручја,
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-

-

-

-

4.0.

предузећа овлашћена за управњање отпадом,
укупни индикатор буке,
индикатор ноћне буке,
моторна возила.

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Основнн методолошки пристул и садржај Извепітаја о стратешкој процени
утицаја Hnaua детањне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског
кеја и Дунава у Новом Саду на животну средину дефинисан је чланом 12. Закона о
стратепјкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС , број 135/04
и 88/10) и Законом о заштити животне среднне ( Службени гласник Републике Србије ,
135/04, 36/09, 36/09 др. закон, 72/09 др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18, 95/18др.закон).
Извештај о стратеітткој процени обухвата:
полазне основе,
опште и посебне цијЂеве стратешке процене и избор индикатора,
приказ коришhене методологије,
процену могућих утнцаја са описом мера предвиђених за смањење негативних
утицаја,
програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана,
приказ планскот решења са аспекта заідтите животне средине,
закњучке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени.
-

-

-

-

-

-

-

Основу за израду процене чине:
ретулатива у области запітите и унапређивања животне средине,
цињеви заштите животне средине у функцији развоја трада,
досадашња истраживања животне средине,
анализа стања животне средине, степен угрожености и значај природних
и
створених вредности,
Генерални план града Новог Сада до 2021. године пречишћен текст
( Службени лист Града Новог Сада , број 39/2006),
остала документација и литература.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детањне регулације лростора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на животну
средину сачињен је на основу постојеће просторно-планске документације, процењеног
стања животне средине и процене могућих утицаја планираног решења на животну
средину.
Ради еколошке валоризације простора, процена постојећег стања животне
средине, сачињенаје ва основу расположивих података, постојећих сазнања и обиласка
-

-

-

-

-

-

-
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терена. Примењена методологија у изради стратешке процене утицаја заснована је на
вредновању животне средине на подручју плана. Полазни критеријуми за одређивање
могућих карактеристика утицаја су постојеће стање и одлике плана и њихови могући
утицаји на квалитет ваздуха, воде, земњишта, климатске прилике, бињни и
животињски свет, станипіта, биодиверзитет, природна добра и створене вредности.
За процену ризика по животну средину и здравње уди коришћене су методе
процена утицаја чије су основне (ј)азе де(lжнисане у складу са цињевима поставњеним у
поступку процене, односно анализи утицаја планских активности на животну средину.
Обухватају: идентификацију, предвиђање, интерпретацију, саопштавање и утврђивање
поступака.
Извештај о стратешкој процени ради се у фази израде нацрта Плана детаЈЂне
регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом
Саду. Оба документа биће изложена на јавни увид са обезбеђењем учешћа јавности у
разматрању Извештаја о стратешЈ(ој процени пре упућивања захтева за добијање
сагласности на Извештај о стратешкој процени.

5.0.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА (ВАЛОРИЗАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИHЕ)

5.1.

Природне карактсристикс простора плана

5.1.1. Географски лоложај
Геогра(1)ски положај Новог Сада изузетпо је повоњан. Нови Сад је раскрсвица
главних копнених и водених путева у Војводини. Преко територије Града пролази низ
магистралних путева и железничких пруга од којих неки имају и међународни значај.
Положај је повоњан и због протицања пловне реке дунав и Канала дунав Тиса
дунав.
Нови Сад је значајна раскрсница железничког саобраћаја и лука речног и
каналског воденог саобраћаја. ј-јовосадско пристаниште служи као лука за теретни и
путнички локални и међународни саобраћај. У дунав се низводно од града улива канал
хидросистема Дтд којим се одвија теретни саобраћај.
-

-

5.1.2. ГсоNіорфолошке одлике
Простор плана заузима уски појас који припада инундационој равни дунава,
најнижем геоморфолошком елементу у новосадском подручју. На овом потезу
инундациона раван дунава заштићенаје насипима.
Корито дунава усечено је у инундациону раван. Међу најинтензивнијим
геоморфолошким процесима је еродирање инундационе равни. Просечна ширина
главног корита дунава на сектору новосадског подручјаје око 600 м.
дунав прссеца новосадско подручје својим средњим Током. Поред дунава се
простире инундациона раван чији је правац пружања исти као и правац дунавског
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отицања. Ширина инундационе равни није свуда иста, али су границе јасно изражене.
Надморска висина инундационе равни опада у правцу речног отицања, она је
заталасана и створенаје дејством воде.
5.1.3. Землиште
Земњиппе на простору ллана припада алувијалним наслагама везаним за
инундациону раван Дунава.
5.1.4. Сеизмичка рејонизаиија (основни степен)
Сензмичку микрорејонизацију карактеришу могућн лотреси ннтензитета б8°МСЅ скале. Вредност ннтензитета могућих потреса усдовњена је ннжењерско
геолошким карактернстнкама тла, дубином подземних вода, резонантннм
карактернстикаиа тла. Потреси од 8° су могућн северно од дунава, обухватајући лесну
терасу, односно највећн део региона. Сеизмичка микрорејонизацнја подручја Нови Сад
спроведена је на основу података о осенченнм епицентрима потреса, као и на основу
података инжењерско-геолошкнх карактеристика тла.
На nодручју Новог Сада важећи је режим понавњања потреса 8°МСЅ скале на
сваких 150 година на повріпини од 1000 kм2.
5.1.5. Површинске воде
Површинске воде на подручју плана представња река дунав.
5.1.6. Климатске ісарактеристике
Нови Сад се налазн у поволннм условима умерено-континенталне климе са
карактернстикама субхумндне н микротермалне клнме.
Најннжу средњу месечну температуру ваздуха имајануар (-1,2° С). два месеца у
години, јул и август, имају средње температуре више од 2 1,0° С, с тим што је јул (2 1,б°
С) у просеку најтоплији месец у години. Период у којем се појавњују мразнu дани траје
од октобра до маја.
доминактаи је југоисточни ветар unu кошава. Средња годишња учесталост
кошаве износи 21?%о. Највећу фреквенцију југоисточни ветар има од септембра до
априла, а нарочито у септембру, октобру, децембру и априлу. По учесталости на друго
место долазu северозападни ветар (lб?%о). После ветрова из југоисточног и
северозападног правца по честиии долази западнu ветар (lбЗ%о). Ветрови из осталих
праваца ређе се јавњају. Њихове честине су мање од 100 промuла. Најмање се
појавњује јужни ветар, па североuсточнu и југозападни. Јачина ветра је између 0,98
1,35 Bof. (0,81 1,31 miѕec).

-

-

Релатuвна влажност ваздухаје 60

-

80% током целе године.
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Веће количине падавина су распоређене у Топлијим месецима (од априла до
октобра).
Просечна годишња количина воде од падавинаје 593 мм.
Највеће лросечне вредности месечних количина воде од падавина су у јулу 200
мм, а најмање у октобру 0,3 ітім У Току године има око 2120 сунчаних саТи!
5.1.7. Заштићсна ПРИРОДјІа добра
На подручју плана нису регистрована заштићена природна добра, као ни
природне вредности које су у поступку разматрања за ставњање под заштиту.
Река дунав и његов обалски појас са насипом је еколоЈлки коридор
међународнот значаја који је саставни део Паневропске еколошке мреже. Еколошки
коридори омогућују одвијање сезонских миграција и размену генетског материјала
између просторно удалених станишта. дунав обезбеђује комуникацију међу
заштићеним добрима, која се налазе уз њене обале и притоке. Очување проходности
овог коридора је од приоритетног значаја за дугорочни опстанак биодиверзитета
подручја. Као еколошки коридор, река дунав и њен обалски појас истовремено
представњају и станишта I•Іacen)eі•І a водоземцима, гмизавцима и птицама међу којима су
и врсте заштићене као іриродие реткости. Бројвост врста и јединки природних
вредности показује сезонску варијабилност, са највећим вредностима у периодима
миграције лојединачних )кивотињских rpyna. У складу са Правилником о проглашењу
и заштити строго заuітићених и заіптићених дивњих врста бињака, животиња и гњива
( Службени гласник Републике Србије , бр. 5/10, 47/11) на њиховим стаништима
прописан је I степен заштите.
5.1.8. Занітиhена културна добра
У границама плана, према евиденцији Завода за заштиту споменика културе
Града Новог Сада, налази се Сnоменик жртвама рације, који је евидентиран као
знаменито место, непокретно културно добро од великог значаја (Решење градског
Завода за обнову градитењског наслеђа и заштиту сnоменика културе бр. 01/15 1/1-88
од 5.07.1998. године). За културно добро од великог значаја утврђен је Одлуком у
,,Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/91.
У обухвату плана, на локацији непосредно уз леву обалу, налазило се утврђење
мостобран. Достуnни архивски подаци, писани историјски извори и картографска
грађа, сведоче о коришћењу овог простора као мостобрана од времена средњовековне
тврђаве Петроварадин (ХIII XvI век), периода доминације Османског царства (1526
1780.
169 1. године) и изградње савремене барокне артињеријске тврђаве (1692
године). Током прве половине ХУјIЈ века у склопу мостобрана је изграђена црква
светог Јана Непомука. Рушење мостобрана је почело 1921. године, због изградње
Моста кралевића Томислава, а црква је срушена no завршетку изградње, после 1928.
године. Последњи остаци мостобрана су уклоњени после IТ светског рата, у току
изградње одбрамбеног насипа и кеја.

-

-

-

-

Мере заштите културних добара и добара која у?кивају претходну заштиту
регулисане су Законом о културним добрима (,,Службени гласник РС,,, бр. 71/94, 52/11др. закон и 99/11-др. закон).
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Уколико се приликом извођења земњаних радова пронађу остаци археолошкнх
налаза или архитектонских остатака од некадапјњег Мостобрана и објеката из времена
градње Брукшаица, обавеза извођача радова је да одмах стану, оставе предмете и
налазе на месту на коме су пронађени и одмах о томе обавесте Завод за заштиту
споменика културе Града Новог Сада.
5.1.9. Флора и фауна
Природне погодности за распрострањење бињних врста усл0влене су
биогеографским каректеристика подручја које одговарају пределима панонског обода,
односно подунавском пределу лод потпуним антропогеним утицајем. Специфичности
фауне подручја условлене су хидролошким одликама реке.
Фауну овог подручја одликује више врста риба у водама Дунава и птица
алувијалне равни. Орнитофаунаје у регресији, а квантитет рибЈЂег фондаје у опадању.
Сразмерно угрожености не постоји адекватна практична заіптита.
5.1.10. Еколошке промене живог света
Еколошке промене живог света установјњене су на основу тренутног стања
екосистема и компаративних резултата у односу на дугорочна сапробиолошка и
хидролошка истраживања, истраживања фауне безрепнх водоземаца, истраживања
флоре, пра1іење биомаркера, нхтиолошка нстраживања, истражнвања акватичне флоре
и вегетације, макрогњнва н фауне сирфида.
Сапробиолошким и хндробиолошкнм истражнвањима обухваћена је река Дунав
у делу тока града Новог Сада. На основу резултата мнкробиолошких и биохемијских
испитивања квалитета воде Дунава констатован је редативно стабилан квалитет воде
(претежно 11 класа бонитета) уз десну обалу н на средини реке, а променлив на
локалитетнма уз леву обалу (Іі до Іјј-ју класа боннтета). Најлошији квалитет воде
регистроваu је уз леву обалу код друмско-железничког моста, што нма утнцај на
квалитет воде нuзводно.
На основу ихтнолошких нстраживања регнстровано је смањење бројностн
економскн важних врста риба, како у смислу броја врста, тако и у њеној квалитативној
заступњеностн.
Хематолошки профил ихтиофауне, као поуздан инднкатор присуства токсина у
води, показује да су индивндуална варнрања значајна, али да су у физиолошким
граннцама. Испитивања метаболичких маркера ихтuофауне потврђује перзистентност
промена у активности мерених ензuма указујући на континунраност деловања
полутаната.
У оквиру истраживања акватнчне флоре и вегетације констатовано је знатно
смањење фонда акватичннх и семuакватичних васкуларних макрофита, како у
квалитативном, тако н у квантитативном погледу.
На основу лромене у саставу и густини заооценоза које чuне рибе, безрегіи
водоземци заједно са паразнтофауном, констатована је релатнвна очуваност
акватичних екосистема.
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Успоставњањем континуираног мониторинга и контроле популације ретких,
угрожених и заштићених бињних и животињских врста у дугорочноМ периоду
обезбедиће се предузимање одтоварајућих мера за одржавање оптималних услова
водног режима у истраживаним екосистемима.
Спречавање органског и неорганског загађивања водених станишта подразумева
отклањање негативних утицаја угрожавајућих фактора применом одговарајућих
конкретних мера у зависности од типа и облика негативних дејстава.
Биотоп Дунава
Са аспекта диверзитета )кивог света, дунав представл3а неисцрпну ризницу. Овај
биотоп посебног значаја, окружен је спектром различитих типова екосистема у чијем
формирању и сам учествује. У складу са тенденцијама бриге о животној средини, овај
најзначајнији водени биотоп у својој околини треба да се заштити од дале деградације.
У оквиру European Framework Dіrectіveѕ, налаже се коришћење )kИВИХ водених
организама. као биоиндикатора стања. Најкомплекснија истраживања до сада
заснивала су се на проценн квалитета и I(вантитета акватичних макрофита.
5. 1 1 1. 3елсиило
.

На већем делу iiростора између шетне стазе и коловоза Београдског и Кеја
жртава рације налази се појас врло квалитетне вегетације. Посебно се то односи на
дрворед лески и платана у делу од улице Мнлоша Бајића до улице Марка Мињанова.
Зелене површине су овде дефинисане површинама између трим стазе и пешачке
стазе, између пеiiiачке и бициl(листИчке стазе као и појасом зеленила до бициклистичке
стазе, и на косинама насипа, тако даје заступњено:

-

Високо линијско зеленило (високо листопадно дрвеће у бетонским
жардињерама). Једнострани, једнореди дрвореди дуж бициклистичке стазе (у
бетонским жардињерама).
Декоративно ниско зеленило ( у бетонским жардињерама) у групама на
одређеном растојању.
Партерно зеленило травњак дуж раздезп-Іих појаса као и на косини
насипа.

ИзабраНе врсте дрвећа су врло отпорне на дате услове и имају високу
декоративну вредност.
Од постојећег зеленила задр)кавају се: бела топола, врба (бела, жалосна и
коврЈ,јава ), руј , сорбус, црвенолисна пјњива, леска, платан.
Слободне зелене површине су допуњене новим садницама платана, јавора,
граба, багрема, јасена, сорбуса, глога, затим разним врстама украсног шибла: керија,
гіироканта, лоницера, котонеастер, спиреа, евонимус, а посебан ефекат је постигнут
ружама, пузавицама, перенама и цветним гредицама.
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Све поменуте зелене површине допуњене су потребним мобилијаром (клупе,
надстрешнице, канте за отпатке и сл.), садржајима за забаву и рекреацију, воденим
површинама (чесма, фонтана) и одмориштима.

5.2. 0премленост инфраструктуром
5.2.1. Водна инфраструктура
5.2.1.1. Снабдевање водом
Простор обухваћен овим планом је врло битан за функционисање укупног
водоводног система Града Новог Сада, с обзиром да су на том простору смештене
главне везе између изворишта Ратно острво и Петроварадинска ада и постројења за
прераду воде ( Штранд )
Дуж Београдског кеја реализовани су примарни доводници сирове воде О 600
гмп и О 900 мм који транспортују сирову воду до постројења за прераду воде
На Кеју се налази и примарни доводник чисте воде О 500 мм који воду из
постројења за прераду воде Штранд одводи у градску мрежу.
На овом потезу изграђенаје и секундарна водоводна мрежа пречника fд 100 гпм
за снабдевање корисника у непосредној близини Кеја.
Сагледавајући лостојеће функционално стање водоводног система и потребе
постојећих корисннка, констатује се да постојећи водоводни систем у потпувости
задовоњава потребе за водом, на анализираном простору.
5.2.1.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода решено је заједничким канализационим системом.
У непосредном додиру са приобалним простором налазе се два врло битна
објекта за фувкционисање канализациоиог система Града. То су главне црпне станице
гц1 (крајња тачка јужног канализациоиог слива) и ГЦ2 (крајња тачка северног
канализационог слива), на којима се отпадне воде препумпавају у реципијент када
висина водостаја Дунава не дозвоњава гравитационо упуштање.
На подручју Београдског кеј а изграђена ј е секундарна каиализациона мрежа која
одводи отпадне и атмосферске воде према колекторима. Постојећа канализациона
мрежаје углавном профила О 250 и О 350 мм.
Сагледавајући постојеће функционално стање канализационог система и
потребе постојећих корисника, констатује се да постојећи канализациони систем у
потпуности задовоњава потребе евакуације укупних вода са анализираиг простора, уз
констатацију да се у непосредној близини објеката ГЦ1 и ГЦ2 или на локалитетима
самих излива, у неповоњним климатским приликама, повремено јавњају проблеми са
аерозагађењем.
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5.2.1.3. Одбрана од високих сполних вода
После појаве високих вода дунава 1965. год. извршенаје изградња одбрамбених
насипа, а у склопу тога и реализација кејског зида дуж Београдског кеја, на деоници од
Булевара цара Лазара до ушћа канала дТд Савино Село-Нови Сад.
Од Булевара цара Лазара до ушћа канала дТд Савино Село-Нови Сад, у периоду
од 2008 до 2010 године, извршена је реконструкција кејског зида, са издизањем
постојеће коте одбране, на коту 80.60 м.н.в. која лредставја сталну одбраі-іу од
високих вода Дунава вероватноће појавеједном у сто година (1,О% в.в.дунава).
Истовремено је извршено делимично насипање шетне стазе, на деоници од
Булевара цара Лазара до улице Висарионове, на коту 80.10 м.н.в .
зид, ширине 60 см, није реализован у континуитету већ је са прекидима код
степеништа и силазних рампи, на ниже платое.
деоница одбране обухваћена овим Планом у потпуности задовоњава
нивелационо (висином) потребну коту сталне одбраuе од стогодишњих високих вода
дунава.
5.2.2. Енергстска иіјфраструІпура
Ово подручје је опремњено енергетском инфраструктуром. Кроз попречни
профил улице Београдски кеј пролази електроенергетска, вреловодна, гасоводна и
телекомуникациона инстајјација различитих профила.
5.2.2.1. Сјјабдевање електрнчііом еііергијом
Електроенергетску инсталацију средњег uапона која пролази Београдским кејом
чиi•је 20 kV u 10 kV кабловски водови који повезују дистрибутивне трансформаторске
станице 20/0.4 kV u 10/0.4 kV које снабдевају електричном енергијом објекте са
посматраног подручја. Вод 20 kV je изграђен каблирањем, докјеl0 kV водједим делом
каблиран. Поред ових инсталација, кроз попречни прОфил улице пролази и
дистрибутивна 0.4 kV мрежа, као и 0.4 ку мрежа јавне расвете, које су изграђене
каблирањем. На кеју је поставњено и неколико разводних ормара за прикњуtіење
бродова у пристану и привремених бродова-ресторана на електроенергетски систем.
Снабдевање електричном енергијом је поуздано и квалитетно у постојећим условима.
5.2.2.2. Систем снабдевања топлотном енергијом
Вреловодна мрежа
І-Iа овом, подручју постоји изграђен део вреловодне мреже i(оји је врло битан за
снабдевање топлотном енергијом градског подручја. Од термоелектране-топлане
изграђен је преко канала дтд, повезни вреловод пречника 900 мм до топлане ТО
То 1
600 mnі koju
ТО !ІЈугтI
Осим
Београдски
Исток

ј4сток 1 је

пролази дуж целе улице

повезана са

вреловодом

пречника

ове инсталације, у појединим деловима

кеј .
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посматраког подручјаје изграђена и дистрибутивна вреловодна мрежа мањих профила
која снабдева ТоплотНоМ енергијом потрошаче са овог простора. Снабдевање
топлотном енертијом се одвија несметано и уз повповање свих безбедоносних услова
који важе за врсту инсталације која се односи на цеви поД притиском.
Гасоводна мрежа
Гасоводна мрежа се састоји из два крака која долазе и3 правца Главне мернорегулационе станице гМрС Нови Сад преко канала ДТД до Београдског кеја. Један
крак представла гасовод срсдњег притиска који са својим подводним делом преко
Дунава повезује ГМРС Нови Сад и МрС Петроварадин и обезбеђује снабдевање
гасом свих насела на сремском делу Града. Други крак представла гасовод средњег
притиска и пролази дуж целог Бсоградског кеја до тоnлане ТО Југ . Гасоводпа мрежа
је у целости изграђена подземно. Снабдевање се одвија несметано и уз поцітовање свих
безбедоносних услова које важе за врсту инсталације која се односи на цеви под
притuском.
5.2.2.3. Електронске комуникације
Телекомуникациона мрежа јавла се на појединим деловима улице Београдски
кеј. Она обезбеђује телефонски сигнал за кориснике са анализиравог подручја и у
целости је изтрађена каблирањем. Инсталације кабловског дистрибутивног система
налазе се у трасама телекомуникационих водова.
На овом подручју нема инсталираних антенских стубова и базних станица
мобилне телефоније.

5.2.3. Саобраћајна инфраструктура
Булевар цара Лазара, Кеј жртава рације и Београдски кеј представлају примарне
саобраћајпице у саобраћајној мрежи града и као такви чине део прстена за одвијање
теретног саобраћаја.
5.2.3.1. друмски саобраћај
У цилу валоризације постојећег стања животне средине на подручју плаuа, а
који се односе на друмски саобраћај, искористиће се резултати добијени бројањем
саобраћаја које је извршено 16.02.2006.године од страuе Факултета техничких наука,
Одсек за саобраћај, Нови Сад.
Означавање прилаза на раскрсницама је урађено тако да је северни прилаз
означен као Прилаз 1, западни као Прилаз 2, јужни као Прилаз З и источии као Гірилаз
4. Сви подаци су приказани за меродавни вршни сат од 14:00 до 15:00 сати.
1) Раскрсница Трг Незнанот јунака Кеј жртава рације (северни прилаз) представла
трокраку семафоризовану неканалисану раскрсницу. Уливна грла на свим прилазима
-
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састоје се од ло две саобраћајне траке, а са уливних трла дозвоњени су сви смерови
кретања
Измерене величине гіротока дате су на слици 1, а величина, карактеристиі(е протока и
калацитета као и временски губици на раскрсници у следећим табелама 1 и 2.
Слика 1. Величине токова по уливним грлима (PA/h)
Кеј Жртава Рације Незі-іаногјунака
-

1200

109

1 GOO
776
800
о Уливно грло ј

600
400

303

200
0
Прилаз 1

npurіaa з

Пригіаз 2

Табела 1. Карактеристике протока и капацитета
Ознака
Припаза

Измерени
саобрађани Ток
Маневар

2

З

ПАјх

гіраво

778

десно

246

јіево

179

десно

124

лево

28

Ток на прилазу
Бр. с.
трака
2

2

Намена

ПА/х

Капацитет (аозЈх)
С.
трака

П

В20

1090

Пд

259

920

ЈІ

189

234

д

130

210

Л

29

530

787

1424

2
право

74В

П

•
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ПРилаза
2010

Искориuјђсње
капацитета
трка
0,76

Прилаз
0,54

О,2В
444

0,8

072

062
0,06
1905
0,55

0,42

Табела 2. Ниво услуге
Прилоз
Ознака
прилоаа

Бр. с.
грака
2

2

ц=130 с

Намена
с. трака

q,.
(ГІАх)

Ефоктивно
зелоно

Л

820

88

0,68

12,7

flд

259

88

0,68

6,4

189

20

0,15

52,3

д

130

20

0,15

43,1

Л

29

103

0,79

2,2

Л

787

103

0,79

3,6

2

3

2

Времонски ј-убици (сЈвоз}

Коефицијент
поделе
циуса

Гјрилаа

Ниво усзіуге

с-

Раскрсн.

Прилаз

Раскрсн

д

Б

Б

11,2

А
488

13,8

д

А
А

Анализом је утвђено да се у садашњем стању у вршном часу на свим прилазима
остварује прихватјив Ниво услуге. Нешто већи губици на прилазу Трг незнаног јунака
последица су униформних временских губитака. На свим прилазима постоје одређене
резерве калацитета.
2) Раскрсница Трг незнанот јунака Кеј жртава рације (јужни прилаз) лредставња
трокраку семафоризоваву неканалисану раскрсницу. Уливна грла на свим прилазима
састоје се од по две саобраћајне траке, а са уливних грла дозвоњени су сви смерови
кретања
-

Измерене величине протока дате су на слици 2, а величина, карактериске протока и
капацитета као и временски губици на раскрсници у следеhим табелама З и 4.
Слика 2. Велнчине токова по уливним грлима (РАјћ)
Кеј Жртава Рације Незнаногјунака
-
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Табела 3. Карактеристике протока и капацитета
Измереви
саобраћајни ток

Ознака
Прилаза

q
ПАјх

Манеаар

2

3

гіраво

632

десно

287

лево

95

десно

56

лево

107

гіраво

577

Р с.
трака
2

2

2

Намена

Искориііћење
капацитета

Капацитет (возtх)

Ток на прилазу

с
(ПАI
х)

т ака

П

665

1144

д
Л

302

973

100

233

д

59

210

Л

113

202

г1

607

1410

с.

Прилаза

т.ака
058

2117

Прилаз
046

0,31

043

443

036

0,28
0,56

1613

0.45

0,43

Табела 4. Ниво услуге
ц=I3о С
Коефицијент

Прилаз
Ознока
прилаза

Бр. с.
трака
2

2

3

2

2

Намена
с трака

q,
(flNx)

Ефективно

П

665

103

0,л

7,4

Гід

3о2

1С3

0,71

5,2

Л

100

20

0,15

38.6

д

59

20

0,15

37,2

11

113

93

0ј9

4.5

П

607

93

0,70

3.3

зелено

поделе
іикпуса

Ниво услуе

Временски губиіи (сЈвоз)
•

ТракQ

Приnаз

Роскрсн

с
трака
А

6,7

Прилаз

Раскрсн.

А

А
38ј

35

8,2

д
д
А

д

А

А

А

Анализом је утвђено да се у садашј-bем стању у вршном часу на свим прилазима
остварује прихватјвив ниво услуге. Непіто већи губици на прилазу Трг незнаног јунака
последица су униформних временских губитака. На свим прилазима постоје одређене
резерве капацитета.
3) Раскрсница Кеј жртава рације
Максима Горког представа трокраку
семафоризовану неканалисану раскрсницу. Уливна грла на свим прилазима састоје се
од по две саобраћајне траке, а са уливних грла дозвоњени су сви смерови кретања
-

Измерене величине протока дате су на слици 3, а величина, карактеристике протока и
капацитета као и временски губици на раскрсници у следећим табелама 5 и 6.

Слика 3. Величине токова по уливним грлима (РА/ћ)
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МаксимаГорког Кеј Жртава Рације
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Табеда 5. Карактеристике протока и капацитета
Измерени
саобраћајни Ток

Ознака
Прилаза

q
ПА(х

Маневар

2

Гок на прилазу

право

658

досно

152

лево

151

Бр. с.
трака
2
2

25

з

Лево

20

Право

665

2

Намена

ПА(х)

Капацитет (возl
х)

Искоришћење
капацитета

С.
трака

С

П

692

1120

Пд

160

952

Јl

159

222

д

26

197

Л

21

592

П

700

1280

Прилаза

062

2072

017
072

419

013
0,04

1872

Q55

Прилаз
Q41
Q44
0,30

Табела 6: Ниво услуге
Прмпаз
Ознака
прилаза

1

2

3

Бр. с.
Трака

Намема
С. трака

q,
(ПАЈх)

Ефојпивно
золено

Коефицијент
поделе
цикЈ1усо

П

692

91

0,7

8,2

Пд

ј 6О

91

0,7

5

Л

159

10

о 15

д

26

19

0,15

21

104

700

104

2

2

Временски губици (с(воз)

ц=130 с

2
П

Прилаз

Раскрсн.

Ниво услуте

трака

Прилоз

Раскрсн.

А

7,6

А
А

42,9

9,7

36,7

д

0,8

2,0

А

0,8

3.7

А

д

А

4) Раскрсница Кеј жртава рације Радничка представа трокраку неканалисану и
нессмафоризовану раскрсницу Вертикалном сигнализацијом је дефинисано да је Кеј
жртава рације приоритетни путни правац. Уливна грла у улици Кеј жртава рације (2 и
4) састоје се од по две саобраћајне траке, од којих је лева на северном прилазу
-
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намењена за кретање право, а на јужном за скретање леВо док је десна на северном
прилазу намењена за скретање десно, а на јужном за кретање право. Уливно трло у
Радничкој улици састоји се од једне саобраћајне траке из које су дозволена скретања
лево и десно.
Измерене величине протока дате су на слици 4, а величина, караіперистике протока и
капацитета као и временски тубици на раскрсници у следећим табелама 7 и 8.
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Слика 4. Величине токова по уливним трлима (PA!h)
Кеј Жртава Рације
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Табела 7. Карактеристике протока и капацитета
Ознака
прилаза

Измерени
саабраћајни
ток
Смер

Капацитет
PA(h

Ток на пригіазу
H

PAІh

Нам.

PAІh

Трака

554

1350

Искоришћење
капацитета

Прилаз

Трака

Прилаза

Раскр

,-

гіраво

2
3

654

2

п
-

десно
лево

45
37

ПД
Л

145
37

1320
185

десно

16

Д

16

678

лево

6

Л

6

797

право

2

620

П

620

1320

2670

0,41

0,26

0,1
0,2
817

0,02

0,06

0,24

0,01
2117

0,47

0,29

Табела 8. Ниво услуте
Ознака
прилаза

І
2
3

Маневар

Временски губици
(ѕ)
Манебар
Призіаз
Раскр.

Ниво услуге
Маневар

право

0

А

десно

0

А

лево

242

десно

5,4

лево

4,5

право

О

1,0

18,5

Прилаз
А

Д
Б

ц

А
0,5

А
А
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Раскр.

А

У постојећем стању на свим прилазима, за сва кретања остварује се прихватњив
ниво услуге.
На основу резултата бројања на најважнијим раскрсницама на посматраном
потезу, може се закњучити да се друмски саобраћај одвија уз прихватњиве временске
губитке, па самим тим су и загаl)ења на нивоу прихватњивих.
Степен моторизације
Степен моторизације представња један од значајних фактора који утичу на
мобилност и видовну расподелу путовања. Он се изражава бројем путничких
аутомобила на 1000 становника.
У периоду од 198 1. до 2002.године у Новом Саду са Петроварадином и
Сремском Каменицом степен моторизације се увећао за 14%, док су сва остала
приградска насења имала пораст степена моторизације од чак 40%. И поред тога само
градско подручје Новог Сада има убедњиво највећи степен моторизације који је у 2002.
години износио 291 ПАјст (Извор: Муп Секретаријат у І-јовом Саду, одењење за
аналитику, евиденцију и информатику, 2004).
Јавпи превоз путіінка
Јавни превоз путника у Граду Новом Саду функционише на завндном нивоу. У
градском и приградском саобраћају, превезе око 260.000 nутника (број готово једнак
броју становника). Овај вид превоза има најзначајнији утицај на околину, који се
исказује у смањењу коришћења путничких аутомобила и високом учешћу у масовном
превозу путника. Као пример може да послужи податак да аутобус капацитета 120
путника замењује 60
80 путничких аутомобила, не захтева велики простор за
саобраћајнице и далеко мање угрожава животну средину, што указује на потребу
развоја овог саобраћајног подсистема у интересу становника Новог Сада.
-

5.2.3.2. Водпи саобраћај
Нови Сад има изузетне погодности јер је ослоњен на међународни пловни пут
односно на реку Дунав и пловни канал ДТД, односно деоницу Нови Сад Савино
Село. На ушћу канала постоји међународна лука која је повезана са новосадским
железничким чвором преко ранжирне и теретне станице и путuом мрсжом која луку
спаја са градским и ванградским саобраћајницама
На Београдском кеју и Кеју жртава рације налазе се два путничка пристаништа,
на Дунаву. У последње време примећено је знатно повећање броја пристајања
туристичких бродова у Новом Саду. У 2003. години пристало је 55 бродова са 6.615
nутника, у 2004. години 149 бродова са око 21.700 путника, а у 2005. години 285
бродова са 34.000 путника.
-
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5.3.

Извори загађења у зони обухвата плана
загађивачи вода

На подручју града регистрован је велики број загађивача вода, који својим
отладним водама загађују водотоке. Квалнтет воде дунава и основне каиалске мреже
хидросистема ДтД погоршава се услед неконтролисаног директног изливања отпадних
вода. Отпадне воде садрже различита загађења. Штетно дејство загађујућих материја
има утицај на водоnријемнике, на систем за одвођење отпадннх вода и пречишћавање
отпадних вода.
На простору града нема изграђеног постројења за пречишћавање отпадних вода.
Упунјтање отпадних вода, често агресивних, угрожава објекте канализације и крајњи
реципијент-Дунав. Велики загађивачи су излнви канализације у реципнјент:
нзлив канализације ју)кног градског слнва у Дунав црпна станнца ГЦI,
излив канализације северног градског слива у Дунав црпна станица ГЦ2.
Систематским nраћењем квалитета воднuх ресурса (дунава, Канала ДТд и
nодземних вода) омогућиће се потnун увид у стање квалитета вода и потреба за
предузимањем мера у зависности од стања угрожености и врсте загађнвања.
Исnитивањима квалитета воде Дунава обухвата се одређивање органолептичких,
физичко-хемијских nоказатезЂа значајних за квалитет воде, штетних и опасних
материја као и одређивање хидробиолоіuких и бактериолошких показатезва квалитета
воде. У одређеним nериодима годuне долази до погоршаног санитарног стања воде што
ухазује на потребу заштите воде Дунава од новог испуштања отпадних вода на
узводном току, nречишћавање вода канализације, контролу и ограничавање испуштања
отладних вода у канализацuју без претходног пречишћавања и контролу квалитета
отnадних вода.
-

-

-

5.4.

-

идентификација хазарда

Са аспекта настанка хемијских удеса и могућuх nоследица на ііростору плана
uucy изграђени објекти који се могу означити као хазарднн, алн се у неnосредној
близини у радној зони ,,Север
и ,,Север јУ налазе објекти високог ризика од
хемијских удеса, који могу угрозитu здравње и жнвоте луди, животну средину и
материјална добра на іиuрем nростору. Саобраћајницама на простору nnaua u воденим
током Дуuава транспортују се опасне и штетне материје, па је потребно створити
услове за улравЈЂање рuзиком од хемијских акцидената.
У некосредној зонн обухвата плана nостојећи u nотенцнјални изворн
угрожавања животне средине везују се за хидротехнuчке системе за одвођење отпадних
u атмосферских вода (црnне станuце- ГЦ І u ГЦ јј ). Црnне станице представлају извор
аерозагађења, а обзиром на чињеницу да се комуналне отnадне воде Града uспуштају у
дунав без пречишћавања, извор су u загађсња Дунава.
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5.5.

Мониториiiг животне срсдине
За предметни простор користићемо податке
површинских вода, ваздуха, буке и аероподена.

за

мониторинг квалитета

5.5.1. Квалитет водс дунава
Праћење стања површинских вода на територији Града Новог Сада се врши у
цињу добијања резултата и информација гіотребних за планирање мера заштите од
нежењених ефеката загађења, управњања ризиком путем превентивног деловања у
цињу заштите здравња њуди и заштите животне средине, као и могућности
информисања јавности о добијеним резултатима.
На основу члана 69. Закона о заштити )кивотне средине ( Службени гласниј(
Републике Србије , бр. 135/04, 36/09, З6/09-др.закон, 72/09 -др.закон и 43/11-одлука
уС, 14/16, 76/18,95/18, 95/18-др.закон), Градско веће Града Новог Сада је донело
Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за
2016. и 2017. годину ( Службени лист Града Новог Сада , број 04/16). Праћење
квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за сваку календарску
годину планира се Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине.
Податке које ћемо користити су подаци преузети за мерно мссто дунав-Официрац:

У периоду О1.06.2017.-18.09.2017. године, 93,75% (15) контролисаних узорака
површинске воде са мерног места дунав-Официрац одговарало је прописаним и
препорученим вредностима параметара еколошког и хемијског статуса од І до 111 класе.
Најчешће искултивисан микроорганизам показатењ свежег фека.пног загађења је
Eѕcherіchіa coH, изолована у девет (56,25%) контролисаних узорака. Физичко-хемијски
показател.и су одговарали прописаним и препорученим вредностима параметара І 111
класе у 93,75% (15) контролисаних узорака током периода О1.06.2017.-18.09.2017., а
утврђено је да физичко-хемијски показатењи не одговарају прописаним и
препорученим вредностима параметара I јјі класе у једном (6,25%) контролисаном
узорку, због повећане засићености кисеоником епилимнион (стратификована вода).
-

-

-
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5.5.2. Квалитет ваздуха
Квадитет ваздуха, као један од основних параметара стања животне средине,
прати се у Новом Саду од 1971. године.
На основу континуираног праhења квалитета ваздуха и анализе добијених
резултата утврђено је да у Новом Саду повремено долази до повишења концентрација
одређених лараметара у ваздуху на појединим мерним местима. Показатели квалитета
ваздуха Новог Сада, праћени на изабраној мрежи мерних места, указади су на степен
загађења ваздуха и омогућили процену утицаја загађења ваздуха неопходних за
превентивне аіпивности ради заштите животне средине и здравња луди.
На наредној слици приказано је мерно место за узорковање ваздуха у Граду
Новом Саду, М3 Соња Маринковић, Кеј жртава рације 4, Нови Сад (мерно место у
обухвату Плана).
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Слика 5. Мерно место МЗ Соња Маринковић, Кеј жртава рације 4, Нови Сад
На овом мерном мссту се узоркују: сумпордиоксид, приземни озон и ВТх
(бензен, толуен и ксилен).
Резултати за ово мерно место су следећи:
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Са наведепих графика можемо закњучити да концентрација сумпордиоксида
Током новембра и децембра 2017, године није прелазила граничне вредности.

Утврђеие дневне вредности концентрације ВТЕХ-а у ваздуху:
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5.5.3. Бука
Градска управа за заштиту животне средине у оквиру своје надлежности, а на
осНову 3акона о заілтити оД буке у животној средини ( Службени гласник РС , бр.
32

36/09 и 88/10) обезбеђује континуалну контролу и МониТоринг буке у жиВоТној
средини.
Праћење и мерење ннвоа буке спроводи се ради утврђивања стања животне
средине, као и правидног одабира превентивиих мера, а у цијју заштите и унапређења
здравѕіа њуди и очувања животне средине. Мерење нивоа буке врши се систематским
мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора буке којима се описује бука у
животној средини и који указује на штетне ефекте бухе.
Протрамом мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог
Са,ца утврђена су мерна места, начин и учестапост систематског мерења нивоа
комуналне буке, као и одговарај yhe оцењивање индикатора буке, укѕіучујући
евентуалне штетне ефекте.
Програмом мерења нивоа 6уке у животној средини на територији Града Новог
Сада за 2016., 2017. и 2018. годину утврђује се осам мерних места која су одабрана као
релрезенти поједних делова Града различите намене простора и на којима ће се
приступити континуираном мерењу нивоа буке у животној средини.
Намена простора за мерна места дефинисана је у складу са Одлуком о
одређивању акустичких зона на територији Града Новог Сада ( Службени лист Града
Новог Сада , 54/15) којом су одређене акустичке зоне у зависности од постојећег стања
изграђености, начина коришћења земњишта, као и према планираним наменама
простора.

Једно од најближих мерних места предметном простору је мерно место ММ5
Стари трад (Влада), зграда Владе АП Војводине , Булевар Михајла Пупина 16.
Резултати за ово мерно место су следећи:
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Рекапитулација резултата мерења нивоа буке — јул-децембар 2017.:
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5.5.4. Аерополен
Праћење стана и прогнозу аерополена током 2017. тодине спроводи Универзитет
у Новом Саду, Природно математички факулеп, Департман за биологију и екологију,
Лабораторија за палинолотију.
Праћење стања и прогноза аерополоне за децембар 2017.
Сарадници Истраживачко-развојног института за информационе технологије
биосистема
БиоСенс из Новог Сада су извршили експертизу квантитативних
података 24 типа аерополена: јавор, јова, амброзија, пелен, бреза, конопле, граб,
пепезЂуге, леска, јасен, орах, дуд, борови, боквица, платан, траве, топола, храст,
киселица, врба, чемпреси и тиса, липа, брест и коприве. Међу набројаним врстима се
налазе најзначајнији узрочници поленских алергија али и тилови значајни у
поЈЂопривреди.
Узорковање u анализу ваздуха ј е спровела Лабораторија за nалинолотнју,
Департмана за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду. Континуирано узорковање
полена и спора суспендованих у ваздуху по Хирстовом волуметријском принципу је
спроведено апаратом (,,Lanzonі УРРЅ2000), који је поставлен на крову зграде
Департмана за биолотију и екологију од априла месеца 2002. године. За потребе
реализације уговорених обавеза (утовор о јавној набавци услуге: ,,Праћење стања и
прогноза алергеног аерополена на територији Града Новог Сада бр. Уј-501-2/2017-1 1
од 17.05.20 17.), извршена је експертиза података о стању аерополена од 1. До З 1.
децембра 2017. године. Месечни извештај за децембар је формиран од података о
дневним концентрацијама аерополена за З 1 дан.
Дневне концентрације аерополена (ПЗ/м3 ваздуха) горе наведених типова
nолена употребњене су за формирање извештаја о ризику за настанак алергијских
реакција. Како би ускладили резултате мониторинга са принципом кожног тестирања у
Србији (тест осетЈЂивости на полен дрвећа, трава и корова), графички је приказано
дневно варирање присуства ових класа аерополена (График 1).
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График 1. Однос лолена дрвећа, трава и корова у укупним просечним дневним
концентрацијама Током децембра 2017. год. у Новом Саду
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Прилог 1. Стегіен ризика за настаііак алергијских реакција у Новом Саду за децембар
2017. годијје

6.0.

ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА
ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАН)ЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА

6.1.

Водла ппфраетруіпура

6.1.1. Снабдсвање водом
Снабдевање водом биће решено преко постојеће водоводие мреже Града Новог
Сада са могућношћу реконструЈ(ције дотрајалих деоница, делимичног измештања, као
и изградње нових.
Примарни правци сирове воде профила О 600 мм и 900 мм и примарни
водовод санитарне воде профила О 500 мм, овим планом се потпуно задржавају уз
могућност реконструкције.
Секундарна водоводна мре)1(а профилаје О 150 мм и О 100 мтв и задржава се у
потпуности.
Планом се оставла могућност измештања постојеће мреже у оквиру регулације
улице због изградње нових инсталација.
Постојећа мрежа заједно са реконструисаном мрежом омогућиће квалитетно
снабдевање водом корисника на овом простору као и транспорт сирове воде са
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извориппа Ратно острво и Петроварадинска ада До фабрике за прераду пијаће воде
Штранд .
Процењује се да ће предложено решење снабдевања водом, на лодручју Плана,
очувати и унапредити квалитет животне средине.
6.1.2. Одвођењс отпадних и атмосфсрских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојеће
канализационе мреже Града Новог Сада заједничког типа са планираннм проширењем.
Планом се омогућава се реконструкција и делимично нзмештање постојеће
канализационе мреже.
Планира се реализација примарне канализације, односно, колектора, у цизњу
повезивање локалитета постојећих главних канализационих црпних станица гц1 и
ГЦ2. Планирано повезивање, уз претходну реализацију планиране црпне станице нГЦ1
на локалитету ГЦ2, ће омогућити далу оријентацију отпадних вода лрема будућем
постројењу за пречишћавање отпадннх вода.
Траса будућег колектора, дефинисана је у оквиру графичког приказа, односно,
биће реализована дуж саобраћајница: Кеј жртава рације и Београдски кеј. Протицајни
профил планираuог колектора биће О 3000 тпм. Колектор започиње и завршава се
бетонским деоницама, на местима повезивања са постојећим колектором и на изливу у
црпну станицу НГЦІ.
Планом се омогућава продужење колектора, дуж Кеја жртава рације, до Булевара
цара Лазара, где би се исти спојио са продужетком Лиманског колектора.
Посебне услове градње колектора, у зони заштите насипа, односно, у зони
санитарних заштита изворишта ,,Штрајід , треба исходовати од надлежних
институција.
Секундарна канализациона мрежа плаuира се дуж западне регулације улице а
ради прихватања прикѕњучака и биће профила О 300 тпгп.
Планом предвиђена, примарна и секундарна канализациона мрежа, омогућиће
несметано прихватање и одвођење укупних вода, овог дела nростора, са оријентацијом
према локалитету постојеће црпне станице ГЦ2.
Планом се омогућавају мања одступања у трасама и капацнтетима, односно,
профилима канализационе мреже у односу на графички лриказ, а све у складу са
условима од стране ЈКП ,,Водовод и канализација , а у цињу усаглашавања са
постојећим инсталацијама у оквиру регулације улице и постизања оптималног
техничког решења.
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6.1.3. Одбрана од поплава
Генералним планом града Новог Сада до 2021. год. утврђено је да се град брани
од високих вода дунава вероватноће појаве једном у хињаду година (0,1% високих
вода Дунава).
Прва одбрамбена линија, односно, одбрана од 0,1 % високе воде дунава, на
деоници одбране обухваћене овим планом, реализоваће се као стална и мобилна
одбрана.
Стална одбрана је реализована као армирано-бетонски зид (АБ зид) који
садржн техничке елементе за надоградњу планиране мобилне одбране од високих
вода Дунава.
Стална одбрана реализована је са котом 80.60 м н.в. што је 0,8 м више од
стогодитпње високе воде дунава Нј°і0=79,80 м н.в.
Планирана мобилна одбрана, за одбрану од хињадугодишње високе воде
дунава, реајіизоваће се са котом 81,60 м н.в. што је LO m више од коте сталне
одбране од стогодишње високе воде.
Мобилна одбрана се поставња у случају и према потреби одбране, односно, за
одбрану од водостаја ређе појаве од стогодишње високе воде дунава Нј%=79,80 м
І-І B.
.

Карактеристични водостаји односе се на водомерну станицу ,,Нови Сад на
стационажи дунава km 1255+80 и са котом ,,0 на 71,73 м н.в.
У цињу заштите ј одбрамбене лиНије планира се уређење којим се предвиђа
следеће:
У појасу ширине 10 м од брањене ивице АБ зида (ножице насипа),
оставити слободан пролаз за радно-инспекциону стазу, за возила и механизацију
слу)І(бе одбране од поплава и спровођење одбране од поплава. У том појасу не
могу се градити никакви објекти нити поставњати ограде и слично
-

У појасу іnирине минимум 10 м до 25 м од АБ зида, према брањеном
подручју, не могу се градити никакви надземни објекти, поставњати ограде,
копати бунари, ровови, и канали, нити изводити било какве друге радње које би
штетно утицале на ј одбрамбену линију и умањиле њену сигурност као
заштитног обј екта.
-

У зони ј одбрамбене линије града І-{овог Сада, дуж Београдског кеја и
Кеја жртава рације, забрањенаје садња високог зеленила (лишћара и четинара).
-

36ог заштите I одбрамбене линије линијско зеленило максималне висине
5,0 м треба да буде удањено минимум 1 0 м од ивице АБ зида.
-

Остало линијско зеленило максималне висине 1 ,0 м и декоративно
шибње треба да буде удањеио минимум 5,0 м од ивице АБ зида.
-
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6.2.

Енергетска ивфраструктура

6.2.1. Снабдевање електричном енергијом
Планом деталне регулације за оВо подручје потребно је изврпіити неколико
интервенција у цилу повећања поузданости и сигурностн у снабдевању електричном
енергијом. Планирана електроенергетска мрежа градиће се подземно.
Потребно је да се све активности у овој области одвијају са цилем да се спречи
негативан угицај на животну средину. То подразумева примену свих норматива и
стандарда који се примењују при изградњи овакве врсте објеката и поштовање услова
надлежних органа и организација код издавања услова, одобрења и сатласности за
изградњу електроенергетских објеката.

6.2.2. Систем снабдевања топлотном енергијом
Плаком деталне регулације за овај простор не предвиђају се веће промене на
топлификационом и гасификационом систему. Снабдевање топлотном енергијом
планира се из топлификационог система и обновЈЂивих извора енергије.
Процењује се да планиране атпивности у вези са електроенергетском и
термоенергетском инфраструктуром неће имати угицаја на очување и уналређење
квалитета животне средине.

6.2.3. Електронске комуникацијс
Плаuом се предвиђа повезивање свих будућих објеката у систем електронских
комуникација, изградњом подземне мреже цеви кроз које ће пролазити будуhа
инсталација електронских
комуникација. Планира се и дање поставлање
мултисервисних платформи и друге опреме у уличним кабинетима у склопу
децентрализације мреже.
Све активности везане за планираие цилеве у области електронских
комуникација одвијаће се са цилем да се спречи негативан угицај на животну средину.
Уз све потребне мере заштите, лроцењује се да планиране активности неће имати
угицаја на очување и унапређење квалитета животне средине.

6.3.

Саобраћајна инфраструктура

Важећим Генералним планом Града Новог Сада до 202 1. године, планирана су
разна побоњшања у оквиру свих видова саобраћаја која ће угицати на животну
средину. Најважније измене су предвиђене у оквиру друмског саобраћаја.
Анализом постојећег стања утврђена су места на којима треба интервенисати,
односно извршити поболшања у одвијању саобраћаја. У том смислу гіредлаже се
следеће:
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-

-

-

-

-

приликоМ реконструкције коловоза на Београдском кеју потребно је извести
разделна острва из разлога безбеднијег прелаза пешака, а у складу са графичким
приказом број З ,,План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације у
размери 1:1000,
на местима где то простор дозвоњава, потребно је извести паркинге, а све у
складу са графичким приказом,
задржавање локације постојећег полицијско-царинског пристана (путнички
пристан) на km 1254,8 леве обале реке Дунав, уз могућност замене постојећег
објектом већих габарита, а мин. 75 м х Макс! 10 м,
задржавање и реконструкцију постојећих путничих пристана на km 1254,6 и
1255,2 леве обале реке дунав, димензија мин. 75 м х макс. 10 м,
поставњање новог путничког пристана на km 1255,4, димензија мин 75 м х
макс. 10 м.
Јавнп лревоз путника

Повећањем комфора и иивоа услуге (односно подизањем квалитета превозне
услуге), увођењем савремених информационих система, давањем приоритета возилима
ЈГПГІ-а и увођењем електричних видова превоза (ЛРТ) у јавном превозу путника, овај
вид превоза бu се популаризовао. Резултат би био мап)и број аутомобила на улицама
квалитетннји ваздух-мање буке-мање загаiјења.
Бицпклистички саобраћај
Као и код јаввог превоза путника, треба тежити ка популаризацији
бициклистичког саобраћаја, чиме би се створили максимални позитивни ефег(ти на
ЖИВОТH средину.

У том смислу треба подржавати пројекте за развој бициклистичког туризма!
Пројекти се заснивају на изградњи тзв зелених путева» (Project for Pub!іc Ѕpaceѕ &
Greenwayѕ) u (<бициклистичких стаза дуж дупава» (GTZ-Programm fu..Wі rtѕchaftѕ-und
Веѕсћ fгіgunfѕfбгdегџng іn Ѕerbіen-WBF) на територији Војводине, а посебно на
територији Града Новог Сада. Због тога треба предвидети пешачке и бициклистичке
везе будућег моста са шетном и бицикпистичком стазом на Кеју жртава рације и
nланираном Алејом Мирослава Антића.

7.0.

МЕРЕ ЗА С[ІРЕЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Успоставјвање интегралног ситема управвања и заштите животне средине,
заснива се на спречавању загађивања животне средине на месту настајања, избором
одговарајуlіе намене простора, планирањем одговарајуће путне мреже и друге
инфраструктуре, распоредом адекватних намена дуж водотока. Планирање и извођење
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захвата који Могу имати негативан утицај на )ІСИВОТН средину, спровоДи се уз тіоступак
стратешке процене утицаја на животну средину и процсне утицаја на животну средину.
На основу идентификације стања животне средине, ради отклањања негативних
последица разних активности, деградације простора у експлоатацији и мењања
природних услова, утврђене су мера за спречавање, отклањање или умањење фактора
угрожавања и мере заштите животне средине.
7.1.

Заштита зсмдишта

Мере заштите земњишта на простору плана обухватају уређење обале Дунава и
заштиту зелених површина.
7.2.

Заштита ваздуха

У управњању квалитетом ваздуха неопходна је контрола концентрације
загађујућих материја која не може бити већа од дозвоњене, с обзиром на намену
простора, концентрација ових материја не сме да утиче на повећање затађености и
штетна дејства у другим системима.
Смањење загађености ваздуха у наредном периоду засниваће се на адекватном
избору намене простора и унапређењу функционисања саобраћаја.
Негативан утицај моторних возила на околину, испоњен аерозагађивањем издувним
гасовима, заузетошћу простора у динамичком и стационарном саобраћају, елиминисаће
се избором оптималне саобраћајне мреже и концентрацијом паркиралишта на мањим
површинама и уз саобраћајнице.
Праћење квалитета, односно степена загађености ваздуха указаће на поступке и
мере у складу са законским прописима, који he омогућити да се степен загађености
сведе у границе предвиђене прописима.
Предузеhа у непосредној близини простора Плала која имају изворе загађнвања
ваздуха, својим технолошким, техничким и другим мерама треба да обезбеде емисију у
ваздух испод прописаних граничних вредности, а уколико дође до квара уређаја којима
се обезбеђују прописане мере замтите, или до поремећаја технолошког процеса, због
чега долази до прекорачења граничних вредности емисије, загађивач ваздуха је дужан
да квар или поремећај отклони, односно прилагоди рад насталој ситуацији, или да
обустави технолошки процес, како би се емисија свела на дозвоњене границе у
најкраћем року.
7.3.

Заштита, унапређеа.е и управдањс квалитетом вода

Заштита вода на подручју Новог Сада обухвата спе активности у лростору које
утичу на очување квалитета воде у водоносном слоју, површинским токовима и
стајаћим водама, а односи се на запјтиту: изворишта, воде за пиће, подземне воде,
дунава, каналске мреже хидросистема ДТд, мреже мелиорационих канала,
фрујпкогорских потока и рибњака.
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Ради заштите вода од загађивања у периоду до изградње система за
прсчишћавање, у индустријским погонима, технолошким процесима треба смањити
продукцију отладних вода и степен њихове загађености.
Систематским праћењсм квалитета дунава и подземних вода обезбедиће се
потпуни увид у квалитет воде и утврдити потреба за предузимањем мера, у зависности
од степена угрожености и врсте загађења.
Мере заштите од вода обухватају одвођење сувишних вода и спречавање
загађивања подземних вода, уређење водотока, и спречавање неконтролисаног
изливање и плав.њење за време високих вода.
Мере у случају ванредних околности односе се на хаваријска загађења,
неповолне хидролошке прилике и заштиту појединих деоница водотока.
С обзиром на будући значај водног саобраћаја и повећање обима водног
саобраћаја на гіростору плана, односно броја пловила која ће пристајати у Новом Саду
потребноје урадити процену ризика и сачинити планове заштите у складу са 3аконом о
пловидби и лукама на унутрашњим водама ( Службени гласник Рс,I бр. 73/10, 121/12,
18/15, 96/15-др.закон, 92/16, 104/16-др.закон, 113717-др.закон, 41/18, 95/18-др.закон,
37/19-др.закон и 9/20 ) и другим прописима који регулишу спречавање акцидентних
загаiјења са пловила.
Употребњена вода контролисаће се и спроводити редовна испитивања у складу са
Законом о водама (..Службеііи гласпик РС , 61). 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18др.закон), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање ( Службени гласник РС , бр. 67/11, 48/12 и 1/16),
Уредбом о Граничним вредностима приоритетних и nриоритетвих хазардних сујiстанци
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ( Службени гласник
РС , бр. 24/14), Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса
површинских вода и параметрима хемијског и кваi-ітитативног статуса подземних вода
( Службени гласник РС, , бр. 74/1 1), Одлуком о санитарно-техничким условима за
испуштање отпадвих вода у јавну канализацију (,,Слу?кбени лист Града Новог Сада ,
бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06), односно у складу са ва)т(еhим прописима који регулишу
ову област.
У реку дунав забрањено је испуіпгање било каквих вода осим условно чистих
атмосферских и пречишћених отпадних вода које обезбеђују одржавање 11 класе вода
водопријемника и које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање ( Слу?І(бени гласник РС , бр. 67/11,
48/12 и 1/16), задовоњавају прописане вредности.
Условно чисте атмосферске воде могу се, без пречигпћавања испуштати у
атмосферску канализацију, путни јарак или на околне зелене површине, путем
уређених испуста који су осигурани од ерозије и не залазе у протицајни профил
реципијента, уколико задовоњавају квалитет іI класе вода.
Атмосферске воде са зауњених и запрњаних површина (паркинг, маниnулативне
површине и сл.) одвести на уређај за третмап зауњених отпадних вода ради издвајања
минералних и других уња и брзоталоживих честица (сепатратор уња-таложник), а
затим испустити у јавну атмосферску канализациону мрежу. Санитарно-фекалве
отпадне воде испуштати у јавну канализациону мрежу, а потом одвести на Уређај за
пречишћавање отпадних вода (УПОВ), у складу са општим кондептом каналисања,
пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу Града.

42

Све прикњучене технолошке отпадне воде морају задовоњавати прописане услове
за испуштање у јавну канализациону мрежу, тако да се не ремети рад Уређаја за
пречијцћавање отnадних вода, а у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућчх материја у воде и роковима за њихово достизање ( Службени гласник РС ,
бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
На подручју града систематским лраћењем квалитета отворених токова и
подземних вода, ради потлуног увида у квалитет воде, утврдиће се потребе за
предузимањем мера у зависности од степена угрожености и врсте загађења. Hлавирање
и остваривање функционисања заштите квалитета вода засниваће се на познавању
узрочника њиховог угрожавања и нарушавања, што ће се обезбедити: израдом и
вођењем јединственот катастра загађивача (са подацима о количини, квалитету и
начину ислуштања отnадних вода, технолошком процесу, обиму производње),
систематском контролом вода и водотока и отпадних вода ради праћења утицаја
отпадних вода и оцена ефеката предузетих мера, допуном прописа који perynuіny
ислуілтање отпадних вода и ближе дефинишу услове испуштања отпадних вода и
највеће дозво.њене количине опасних и штетних материја у отпадним водама које се
испуштају, као и доношењем прописа за регулисање термичког оптерећења водотока и
прецизирање услова испуштања ових вода у водотоке.
7.4.

3аштита од букс

Свођење буке у нормативне границе обезбедиће се:
успоставњеним и планираним системом саобраћаја у оквиру којег ће се
кориговати и реконструисати улична мрежа;
приликом реконструкционих захвата каналисаће се саобраћај према капацитету саобраhајница;
раздвајањем магистралног и локалног саобраћаја;
регулисањем постојећег режима саобраћаја, увођењем већег броја ј едносмерних саобраћајних праваца, увођењем зеленог таласа , корекцијом појединих саобраћајних токова, стварањем пешачких зона и решавањем стационарног саобраћаја.
Регулисање саобраћаја, правилна звучиа сигнализација, поштовање прописа од
стране свих учесника у саобраћају, контрола техничке исправности возила и
искњучивање из саобраћаја технички неисправних возила допринели би снижењу
укупног нивоа буке.
Техничка документација за изтрадњу и реконструкцију саобраћајница, треба да садржи
техничко решење заштите од буке и вибрације.
Праћење нивоа буке потребно је обезбедити у складу са Законом о заштити од
буке у животној средини ( Службени гласник РСј , број 36/09, 88/10), Уредбом о
индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ( Службени гласннк РС ,
број 75/10) и Правилаиком о методологији за одређивање акустичких зона ( Службени
гласник РС,,, број 72/10), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову
област.
-

-

-

-
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7.5.

Заштита оД јонизујућсг зрачења

Ради запјтите становништва оД јонизујућег зрачења потребно је обезбедити
услове за ефикасну конТролу извора јонизујућег зрачења у радним процесима и
успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине.
Поред радиоактивних супстанци, за које се зна у којој мери могу бити штетне,
треба водити рачуна и о другим нерадиоактивним материјалима који зраче и у извесној
мери могу бити штетни, јлто се односи на готово све грађевинске материјале који се
користе.
Неопходно је планирати изворе нејонизујућих зрачења од посебног интереса у
складу са одредбама Закона о заштити од нејонизујућих зрачења ( Службени гласник
Републике Србије , број 36/09) и извршити стручну оцену оптерећења животне средине
за поједине изворе и могућност поставњања нових, уз обавезу да се прикаже постојеће
стање и план.
У спровођењу заштите од нејонизујућих зрачења лредузимају се следеће мере:
откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима;
одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног
интереса;
обезбсђивање организационих, техјгичких, фиІІансијских и других услова за
спровођење заштите од не- јонизујућих зрачења,
примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;
контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животіІОј средини и
контрола сгіроведених мера запјтите од нејоі-іизујућих зрачења;
обезбеђивање материја.иних, техничких и других услова за систематско
испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини.
За постојеће и плакиране стационарне изворе електромагнетног пола,
прописане Правилником о изворима нејонизујућег зрачења од посебног
интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања ( Службени
гласник рС? , број 104/09) потребно је извршити стручпу оцену оптерећања
)кивотне средине за поједине изворе и могућност поставњања истих.
-

-

-

-

-

-

7.6.

3аштита од акцидената

Проценом ризика треба да се идентификује и кванти(1)икује подручје где
потенцијално може доћи до настанка хемијског удеса, што је значајан предуслов за
адекватно планирање превенције, припреме, реаговања на удес и санације последица
(управлање ризиком).
7.7. 3аштита од отпадних и опасних материја
Обавезно је контролисано сакупњање отпадних материја, њихово разврставање
и употреба као секундарних сировина, а потом одлагање и по потреби уништавање.
Сви који nроизводе, прерађују, обавњају превоз, nромет, складиштење, одлагање и
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чување опасних материја, дужни су да обезбеђују мере заштите (у зависности од:
локације објеката у којима се производе или складиште опасне материје, врсте,
величине и конструкције објеката; техничко-Технолошких карактеристика опасних
материја, односно њихових физичких и хемијских особина; врсте потенцијално
утрожених електричних и других инсталација у објектима; начина складиштења; места
за утовар и истовар; врсте и количине средстава за гапіење пожара; процене степена
угрожености објеката и шире околине од опасних материја) и спроводе превентивне и
друге мере заштите животне средине од опасних материја, као и да у складу са
проценом могуће угрожености обезбеде организацију поступака и ангажовање њуди и
средстава у случају удеса.
Проценом степена угрожености простора плана и шире околине од опасних
материја које ће се транспортовати саобраћајницом, спроводиће се превентивне и друге
мере запјтите животне средине од опасних материја у случају удеса или изливања у
околни простор. У складу са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама
( Службени гдасник РС , бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-др.закон, 92/16, 104/16др.закон, 1 137 17-др.закон, 4 1/1 8, 95/18-др.закон, 37/19-др.закон и 9/20) и другим
прописима обезбедиће се спречавање акцидентних загађења и збрињавање баластног
отпада са пловила.

7.8.

Информаииони систем за спровођењс надзора квалитета животне срединс

За подручје Новог Сада потребно је формирање информационог система за
надзор квалитета заіптите животне средине, успоставњањем мониторинга и
формирањем базе података за све загађиваче и активности које се дешавају у животној
средини.
Праћење стања животне средине треба остварити успоставњањем мониторинга
према посебним методама за праћење прекограничног загађивања и то степсна
загађености ваздуха, земњишта, биодиверзитета, воде, климатских промена, озонског
омотача, јонизујућег зрачења, као и преузнмањем обавеза из међународних уговора у
овој области.
7.9.

Заіптита лриродних добара

Заштита биодиверзитета урбане поврпіина на простору плана заснива се на
стварању и одржавању зелених површина као и на очувању одговарајућсг квалитета
животне средине.
Сви облици туристичко-рекреативног коришћавања простора приобања дунава
на простору плана ускладиће се са потенцијалним природним могућиостима и
капацитетима простора, односно регулисаhе се утврђивањем планираног начина
коришћења његових одређених делова уз организовану, контролисану и рационалну
експлоатацију.
Обавезе везане за међународни еколошки коридор дунав заснивају се на
Конвенцији о заштити реке Дунав која подразумсва одрживо и интегрално управњање
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водама, укњучујући и заштиту, побоњшање и рационалну употребу вода у цињу
добробити земала дунавског слива и њихових становника.
Окружење дунава на простору плана и сама река је простор посебних
природних вредности, у којима је неопходан континуирани биолошко-еколошки
мониторинг у цињу рационалног корипіћења, очувања, унаtтређења и ОдЖИВОГ развоја
и подразумева вишегодишње праћење, контролу и оцену стања популације акватичне
)лоре, вегетације и фауне, утврђивање потенцијалних еколошких промена под
утицајем раздичитих фактора споњашње средиЈІе и степена антропогеног утицаја, и у
случају потребе, јіредузимање одговарајућих акција и мера на санацији и
ревіпализацији екосистема.
Очување квалитета воде дунава и еколошких карактеристика обале потребно је
регулисати начином коришћења и уређивања.
Мере заштите еколошгсог коридора подразумевају обезбеђивање функционисања
коридора приоба.ња и очувања природоликих караістеристика обале коридора у што
већој мери. Предметна деоница обале дунава функционише и као мултифункционални
зелени коридор повезујуhи градске зелене површине подручја Лимана са низводним
природним површинама плавног подручја.
Потребно је избегавати директно осветњење обале и применити одговарајућа
техничка решења заштите зелених делова коридора и саме обале дунава од утицаја
светлости, примено одговарајућих гілакских и техничких решсІ-і)а (смањена висина
светлосних тсла, усмсреност светлосiiих снопова супротно од дунава. таласне дужине
светлости које имају најмањи утицај на животни свет и сл.). Није дозвоњено
складиштење onacі-і ux материја (резервоарн горива и сл.) у небрањеном делу плавног
подручја водотока.
Заштита ретких, угрожених и заштићених 6илних н животињских врста
обезбедиће се успоставњањем континуираног мониторинга и контролом популације
ретких, угрожеких и заштићених бињних и животињских врста, предузимањем
одговарајућих мера за одржавање оптималних услова водног режима и спречавањем
органског и неорганског загађивања водених станишта које подразумева отклањање
i-iегативних утицаја угрожавајућих фактора применом одговарајућих конкретних мера у
зависности од типа и облика негативних дејстава.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали
и др.) која би могла представњати заштићену природну вредност налазач је дужан да
пријави надлежном министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме
мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
7.10. Мере заштите у области водјіс инфраструктуре
7.10.1. Водоводни систем
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе
линије у уличном фронту, по могућности у зеленом појасу, једнострано или обострано
уколико је улични фронт шири од 20 м.
Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се поставњају тако да водоводна
мрежа задовоњи прописаиа одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре.
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Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и
објеката инфраструктуре ј е 1,0 тп, а вертикално растојање водоводне мреже од других
инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 м.
Задате вредности су растојања од споњне ивице новог цевовода до спојвие ивице
инсталација и објеката инфраструктурс.
Уколико Није могуће испоштовати тражене услове, пројектом предвидети
одговарајућу заштиту инсталација водовода.
Није дозволено полагање водоводне мреже испоД објеката високоградње;
минимално одстојање од темела објеката износи од 0,7 до 1,0 м, али тако да Не
угрожава стабилност објеката.
Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 м мерено од коте терена, а на
месту планираног прикњучка на постојећи цевовод, дубину прикњучка свести на
дубину постојећег цевовода.
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од
ширине пута за мин. 1,0 іn, са сваке стране.
На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број
хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних
хидраната.
Уколико се нова водоводна мрежа планира у оквиру зоне изворипла воде радови
морају бити спроведени у складу са Законом о водама (,,Службени гласник РС , бр.
30/10 и 93/12) и Правилником о начину одређивања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања (,,Службени гласник РС,,, бр. 92/08, чланови 27, 28, 29 и 30).

7.10.2. Канализациони систем
Трасу мреже опште и фекалне канализације полагати у зони јавне површине
између две регулационе линије у уличном фронту, једнострано или обострано уколико
је улични фронт шири од 20 м.
Минимални пречник отпадне канализације је О 250 мш, а опште канализације О
300 мм.
Трасе отпадне и опште 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 1,0 м, а вертикално 0,5 м.
Није дозвоњено полагање отпадне канализације испод објеката високоградње;
минимално одстојање од темела објекта износи 1,0 гп, 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
планираног nрикњучка на постојећи цевовод, дубину прикњучка свести на дубину
постојећег цевовода.
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На траси предвидети изградњу довоњног броја ревизионих іпахтова на
прописаном растојању од 160-200 DN, a максимум 50,0 nі

7.10.3. Одбраіiа од поплава
За лоцирање објеката у зони
следеће:

ј

одбрамбене линије реке дунав, уважавати

У појасу ширине 1 0,0 м од брањене ивице АБ зида (ножице насипа)
оставити слободан пролаз за радно-инспекциону стазу, за возила и механизацију
службе одбране од поплава и спровођење одбране од поплава. У том појасу не
Могу СС градити никакви објекти нити поставњати ограде и слично.
-

У појасу ширине мин. 10,0 м до 25,0 м од АБ зида према брањеном
подручју не могу се градити никакви надземни објекти, nоставњати ограде,
копати бунари, ровови и канали, нити изводити било какве друге радње које би
штетно утицале на І одбрамбену линију и умањиле њену сигурност као
заштитног објекта.
-

У зони ј одбрамбене линије града Новог Сада на Београдском кеју и Кеју
?ј(ртава рације забрањенаје садња високог зеленила (лишћара и четинара).
-

Због непосредне заіптите постојећсг кејског зида, као и иовог
одбрамбеног зида, липијско зслеј-іило максималпе висине 5,0 ш треба да буде
удањено мип. 1 0 м од ивице армирано-бетонског зида.
Остало линијско зеленило, максималне висине 1,0 м, и декоративно
јлибње треба да буде удањено минимум 5,0 м од ивице армирано-бетоиског
зида.
-

-

Не предвиђати никакве радове нове објекте, који би утицали на стабилност 1
одбрамбене линије и услове њеиог редовног одржавања и спровођења одбране од
поплава.
-

7.1 1. Мере заштите у области епергетске инфраструЈпуре
7.11.1. Снабдевање едектричном еіiергијом
Као заідтиту од електромагнетног зрачења надземних водова u іcao заштиту
самог вода поштовати сигурносне висине и сигурносне удањености из Правилника о
техничким нормативима за изградњу надземних водова од 1 kV до 400 КУ. Такође
поштовати Закон о заштити од нејонизујућих зрачења и подзаконске акте. Током
изградње електроенергетског вода долази до тренутне деградације земњишта услед
ископа или до евентуалне сече растиња на деоницама проласка трасе вода. Неопходно
је због тога, приликом поставњања вода, укопавање вршити у ров, у што веhој мери
ручно, чиме ће се заштитити постојећа вегетација од могућег оштећења.
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7.11.2. Систем снабдевања ТоплоТноМ енергијом
Врсловодну мрежу је на појединим деловима лотребно изместити под земзу
због обезбеђења рада у условима пдавлења, док на гасоводном систему нису лотребне
никакве интервснције.
Током изградње вреловода долази до тренутне деградације земњишта услед
ископа или до евентуалне сече растиња на деоницама проласка трасе. Неопходно ј е
због тога, приликом поставњања вреловода, укопавање вршити у ров, у мто већој мери
ручно, чиме ће се заштитити постојећа вегетација од могућег оштећења.

7.11.3. Елеістронске ісомуниісације
У току експлоатације водова електронских комуникација нема негативног
утицаја на животну средину, а у Току изградње може доћи до привремене деградације
земњишта која се неутрализује каснијим затрпавањем рова и нивелацијом са околним
землиідтем.
Због специфичности подручја не планира се изградња ни поставлање антенских
система електронских комуникација.

7.12. Мере заштитс у области саобраћајне инфраструістурс
Коловоз и бициклистичку стазу је потребно извести од асфалта уз іоришћење
ивичњака беле боје. Коловозна конструкција мора бити димензионисана тако да
омогућава одвијање најтежег теретног саобраћаја.
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).
Тротоар, односно шетну стазу ј е потребно извести од монтажних елемената
(плоча, блокова) које је потребно дефинисати у смислу најлепшег партерног
уређења.
Паркинзи могу бити уређени и тзв. ,,перфорираним
плочама
префабрикованим танкостеним пластичним (или сл.) елементима који обезбеђују
услове стабилности подлоге, довоњне за навожење возила и истовремено
омогућавају одржавање (узгајање) траве.

-

На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара извршити типско партерно
уређење тротоара у складу са графичким приказом којије саставни део овог плана, а
све у складу са ЅRPЅ U.А9.202 који се односи на просторне потребе инвалида у
зградама и околини.
Изградњу паркинга извршити у складу са ЅRPЅ U.Ѕ4.234 којим су дефинисале
мере и иачин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања. У
оквиру паркиралишта, потребно ј е резервисати простор за дрвореде по моделу да се
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на четири гјаркинг места планира по једно дрво. Око и унутар планираних паркинга
обезбедити одговарајућу засену садњом Високог зеленила. Такође је потребно
изврпіити резервацију паркинга у складу са ЅRPЅ U.А9.204, који се односи на
просторне потребе инвалида.
Ако у оквиру регулације улице постоји простор за организовање паркинга, а
паркинг није назначен у графичl(ом приказу, могуће гаје дефинисати у складу са већ
горе наведеним техничким нормативима.
Путнички гіристани могу бити максималних димензија мин 75 м х макс 10 м и
морају бити димензионисани тако да прихватају меродавне бродове типа ,,Европа 11
Б и путкичке бродове димензија 76,50 х 11,40 х 2,5/3,5 nі или 145,00 х 12,00 х 2,5 м.
Препоручује се везивање путничких пристана преко шипова. Пре поставЈhања
путничких пристана потребно је извршити трањање у дужини од 50 м узводно и
низводно у профилу Дунава.

7. 13. Заштита зелевила н заштита зелснилом
Београдски и Кеј жртава рације као уређеnа површина уз реку представња једно
од омиленuх шеталишта новосађапа. Веома је важно садњом зеленила ово Інеталиште
ЧИ[ІИТИ ШТО Јірнјатнијим. а да се гіритом не угрози основІіа и најважііија функција
насипа одбрапа града од гiоплава.
Узимајући у обзир и његову велику површину и отвореност простора садњом
зеленипа ће се пОзитивНо утицати на поправњање квалитета микроклиматских услова,
јер зелеі•Іе површине ПОЗИТИВНО утичу на квалитст ?кивотне средине обезбеђујући
кисеоник, смањујући комуналну буку, температуру ваздуха и др. Захвањујући
разноврсности облика и боја, бињке зелених површина оплемењују површине на
којима се Іјалазе у естетском смислу и доприносе пријатнијем доживјЂају простора.
Постојећа квалитетна вегетација углавном се задржава и допуњује се одабраним
декоративnим врстама, прилагођеним специфичном начину садње (бетонске
?І(ардињере).
Поједина стабла су уклоњена изградњом водовода, а понеко је још предвиђено
за уклањање, док се на неким деоницама предлаже допуна новим садницама, како би се
постигао континуитет дрвореда или употпунила одређена групација.
-

7.14. Мсре заштитс културних добара
Мере заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту
регулисане су Законом о културним добрима (,,Службени гласник РС , бр. 71/94,
52І11-др. закон и 99/1 1-др. закон).
Културно добро и добро које ужива претходну заштиту не сме се ојптетити,
уништити, нити се без сагласности може мењати његов изглед, својства или намена,
према члану 7. Закона.
Завод за заштиту споменика културе, заједно са надлежном градском слу?кбом и
корисником, стара се о овим културним добрима и добрима која у)кивају претходну
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заілтиту, nponucyjyhu услове за предузимање мере техничке замтите. Након утврђених
услова инвеститор се обавезује да исходује и сатласности на техничку документацију.
Уколико се приликом извођења земњаних радова пронађу остаци археолошких
налаза или архитектонских остатака од некадашњет Мостобрана и објеката из
времена традње Брукшанца, обавеза извођача радова ј е да одмах стану, оставе
предмете и налазе на месту на коме су пронађени и одмах о томе обавесте 3авод за
заштиту споменика културе Града Новог Сада.

8.

пРогРАм ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ У тОку СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

Имајући у виду карактеристике подручја плана, ради формирања инфор—
мационот система животне средине потребно је успоставити мониторинг и формирати
базе података за загађиваче и активности које се дешавају у животној средини.
Систем мониторинта животне средине је значајна активност за успоставњање
континуиранот осматрања, мерења, процене и пружања брзе информације о променама
у животној средини, а укњучује анализе података, као што су сакупзање временских
серија података, класификација објеката животне средине или идентификација
хазардних супстанци базираиа на измереним подацима.
8.1.

Контрола загађивача

Код загађивача потребно је извршити мерења отпадних вода, отпадних гасова и
отпада. Подаци ових мерења треба да послуже за санацију стања, а база података за
прорачуне пројектовања система за пречишћавање отпадних вода и гасова и санацију
насталот отпада, као и за информисање и едукацију трађана из ове области.
Отпадне воде
Мониторинт отпадих вода треба успоставити ради 6олег и лакшет управњања
будућим системом за пречишћавање комуналних и индустријских отпаданих вода и
сазнања о утицају отпадних вода при испуштању у традску канализацију, као и
сепаратнот пречићавања отпадних вода ради контроле рада тих постројења и утицаја
пречишћених вода на околину.
Отпадни гасови
Мониторинт треба да се врши ради процене аерозатађења на основу мерених
или процењених података и добијања информација о загађујућим материјама које
доспевају у атмосферу и концентрацији око извора загађивања амосфере, као и за
процену утицаја на околину постројења у акцидентним ситуацијама.
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Чврст отnад
Мониторинг чврстог отпада треба вршити ради изналажења оптималних
варијанти за решавање санације насталог отпада. Увођењем контроле отпада
контролише се опасан отпад и његово безбедно одлагање или спаЈЂивање.
Коіiтрола буке
Мониторинг буке потребно је вршити с обзиром на природу планом
предвиђеник садржаја.
Контрола подзсмних вода
Контролу треба организовати ради процене загађења подземних вода.
&2.

Контрола ресурса

Контрола квалитета површинских вода дунава, Канала дТд и подземних вода
(мерење емисије употребњених вода, nраћење квалитета околних стајаћих вода,
дефинисање параметара који се прате, броја и положаја мерних места и учесталости
мерења); подземне воде (одређивање броја и положаја пијезометара, nараметара који се
прате и учесталости мерења).
Коі-ітрола земњишта на радиоактвност и остале видове загађивајћа који утичу на
квалитет земЈЂишта (одређивање параметара и учесталости мерења).
Контрола ваздуха у односу на намене простора, диспозицију загађујућих
материја, повећање загађености и штетна дејства (редовно мерење емисија и имисија:
утврђивање броја и положаја мерних места, дефинисање параметара који се прате и
учесталости мерења).
8.3.

Предвиђање промела парамстара квалитета животпе срсдине

У оквиру ове активности анализирају се структуре података Ісоје се (ј)ормирају у
процесима мониторинга и аквизиције података о стању и квалитету животне средине и
примени познатих и/или развијених модела предвиђања. Овај сегмент обезбеђује
подлоге за превентивно деловање на поједине елементе животне средине и на процесе
који могу довести до поремећаја у еколошкој равнотежи, а треба да омогући:
стратегијско планирање заштите и унапређења жнвотпе средине,
тактичко планирање активности на заштити животне средине и
оперативно планирање извођења појединих поступака и метода заштите
животне средине, односно могућност планиране интервенције у смеру побоњшања
квалитета сваког од основних елемената животне средине.
Такви подаци омогућавају диференциран прилаз са становишта штетности,
приоритета и могућности спречавања угрожавања животне средине.
На основу свих података, користећи информациони систем заштите животне
средине могуће је предвидети, спречити еколошке катастрофе и утврдити оптималне
мере за санацију и рекултивацију.
-

-

-
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Подаци о стању и квалитету животне средине првенствено треба да буду
усмерени ка формирању информационих основа за функционисање система, шТо значи
планирано и перманентно формирање записа у бази података система о измереним и
утврђеним вредностима параметара квапіпета свих елемената животне средине. То,
такође имплицира трајну обавезу за све субјекте који учествују јер се вредности
параметара мере и утврђују на терену (на лрецизно утврђеним местима и по јасно
дефинисаној процедури).
Основа за сваку од поменутих временских слика представјва малу цијвног
подручја на којој би се јасно видела сва мерна места и сви други битни елементи,
заклучио са вредностима измерених и утврђених параметара квалитета животне
средине у било ком временском пресеку.
Примена средстава информационе технологије укомпоноваиих у кореспондентни информациони систем, у овом случају треба да се развија у З основна правца:
1. Анализа стања животне средине и утврђивање критичних параметара
Ова аутоматизована актипност треба да се одвија на основама које се обезбеђују
у процесима мониторинга и аквизиције података о стању и квалитету животне средине.
При томе се подразумева пермаиентна анализа стварних (измерених и
утврђених) вредности параметара квалитета животне средине (анализа садржаја базе
података) и њихово упоређивање са еко-еталонима уз утврђивање критичних вредности
параметара (оних вредности појединих параметара које недоnустиво одступају од
стандардима прописаних, или имају тренд који води ка области недопуштених
вредности).
Као резултат такве анализе добијају се поддоге и смернице за превентивно
деловање на елементе животне средине и уклањање узрока негативних трендова
примена, а истовремено и подлоге за корективне активности чији је цињ поправњање
стања елемената животне средине чија је природна равнотежа нарушена.
Узроци и узрочници негативних промена у животној средини и њеном
квалитету, као и њихова идентификација, имају посебно важно место у свим
информационим системима у слу)кби заштите и унапређења животне средине. Сви
потенцијални узрочници негативних промена у животној средини и њеном квалитету
(загађивачи) морају бити каталогизирани и врецизно алоцирани у простору, а
формирање и одржавање каталога загађивача сматра се системским поступком (кој и се
одвија безусловно, на сличан начин као што се врши успоставњање и одржавање
стандарда квалитета животне средине).

2. Прилрема и извођење превентивних акгивности заштите
животне срсдине
Превентивне активности на заштити животне средине се припремају и
извршавају на основу предвиђања промена стања животне средине, и посредно, на
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основама анализе стања и квалитета животне средине. Припреме и извођење
превентивних активности на заштити животне средине треба да обухватају:
обликовање оперативног плана превентивних активности заштите )кивОТНС средине,
израду планова превентивног деловања на појединачним локалитетима,
израду планова потребних ресурса за планиране превентивне активности на заштити
животне средине,
-припрему неопходне оперативне документације за извођење превентивних
активности,
израду подлога за надзор и контролу извођења превентивних активности заштите и
контролу квалитета извршених поступака рада на заштити животне средине.
Сигнал за припрему и извођење превентивних активности заштите животне
средине је резултат предвиђања промена стања животне средине, или лостојање
негативног тренда у промени вредности неког од параметара главних елемената
животне средине, што никако не значи да је неки од параметара животне средине
попримио недозвоњене вредности.
-

-

-

-

3. Припрема п и3вођеЈbе кореіппвііих аіnпвности у цињу
поправњаіБа стаlbа ?КИВОТІІС ССДИІІС
Корсктивнс активности І Ia nnany поправњања стаіа и квалитета животјiе
средине се приііремају и извршавају на основу анализе параметара стања и на основу
евидентиране и утврђене критичне вредности неког од параметара ОСнОВНИХ елемената
животне средине. Припрема и извођење корективних активности у цињу поправњања
стања животне средине, іі pu томе, обухватају:
обликовање оперативног плана корективних активности заштите животие
средине,
израду планова корективног деловања на појединачним локалитетима,
израду планова потребних ресурса за корективне активности на попрвњању
животне средине,
припрему неопходне оперативне документације за извођење корективних
активности,
израду подлога за надзор и контролу извођења корективних активности
заштите и
контролу квалитета изврпјених поступака рада на заштити )кивотне средине.
Сигнализација за припрему и извођење корективних активности усмерених ка
поправњању стања животне средине се обезбеђује из процеса анализе стања животне
средине и утврђивања критичних вредности појединих параметара њеног стања.
-

-

-

-

-

-
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9.

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ ПРОЦЕНА НА
НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА И ЗА ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖІ{ВОТНУ СРЕДИНУ

3а све пројекте који се буду реализовали у границама обухвата плана, неопходно
је утврдити обавезу предузимања мера заштите животне средине, а за пројекте који
могу имати утицај на животну средину, у складу са 3аконом о лроцени угицаја на
животну средину ( Службени гласник РС бр. 135/04, 36/09) и Уредбом о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена угицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину ( Службени гласник РС1, бр. 1 14/08),
утврдити обавезу покретања поступка процене угицаја на животну средину.

10.

ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ОБУХВАЋЕНЕ ПЛАНОМ ПРЕМА
СТЕПЕНУ РИЗИКА, МОГУЋЕМ ЕКОЛОШКОМ ОПТЕРЕЋЕЊУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИI{Е И КАПАЦИТЕТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу анализе постојећих намена, планиране комуналне опремњености и
успоставзЂеног мониторинга животне средине на подручју плана, процењени су
постојећи и могући неповоњнн угицаји са одређеним ризиком од акцидентих ситуација
и утврђене су мере заштите. Планираним наменама простора, елементима уређења и
опремања, режима коришћења простора и предузимањем планираних мера капацитет
животне средине се не мења.

11.

ЗАКЈБУЧАК ИЗВЕШТАЈА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Стартешка процена урађена је у поступку израде Плана деталне регулације
простора између Кеја жртава рације,Београдског кеја и Дунава у Новом Саду на основу
Решења о изради стратепіке процене утицаја плана детаЈЂне регулације простора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду на животну
средину број У-35-241/06 од 18. јула 2006. године.
Стање животне средине процењено је на основу анализе доступних података
који се односе на начин корншћења простора, утицај инфраструктуре, квалитет
ваздуха, површинскнх вода, ниво буке и природних ресурса.
Стратешком проценом анализиран ј е утицај планиране одбране од високих вода
Дунава која обухвата реализацију сталне одбране од високих вода дунава, вероватноће
појаве једном у сто година и могућност надоградње мобилне одбране за одбрану од
високих вода, вероватноће појавеједном у хиладу година.
Стратешком проценом утврђен је утицај планираног решења на животну
средиву у смислу рационалног коришћења обале и воде Дунава, спречавању настајања
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еколошких конфликата и смањењу ризика при транспорту onacІІux материја воденим
токоМ дунава, као и планираном озелењавању простора око реке.
Планом деталне регулације не нарушава се квалитет животне средине и не
производе се штетни утицаји на ЖИВОТН средину. Планираним наменама не уводе се
садржаји који ће штетно деловати на ваздух, земњиште, становништво,
инфраструктурне и друге објекте и створене вредности.
Предложене су мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или
отклонити. Мере заштите )і(ИВОТНС средине односе се на простор плана и непосредног
окружења, на постојеће и планиране намене и мере заштите животне средине које се
односе на природни ресурс дунава.

12.

КОРИШЋЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

пРописи
Закон о заштити )І(ивотне средине (ислужбени гласник РС1, бр. 135/04, 36/09, 36/09
др. закон, 72/09 др. Закон, 43/1 1 -УC, 1 4/16, 76/18, 95/18, 95/18 др.закон);
Закон о стратешкој процеии утицаја на ЖИВОТНу средипу ( Службени гласник РС ,
бр. 135/04 и 88/10);
Закон о процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС , бр. 1 35/04 и
36/09);
Закон 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,
31/19, 37/19-др.закон, 9/20);
3акон о заштити ваздуха (TСлу)І(бени гласник РС , бр. 36/09 и 10/13);
3акон о заштити од нејонизујућих зрачења ( Службенн гласник РСт!, број 36/09);
3акон о водама ( Службени гласник РСТ!, број 30/0, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18др.закон);
3акон о заштити природе ( Службени гласник РС , бр. 36/09, 88/10 и 91/10
исправка, 14/16, 95/ 1 8-др.закон);
3акон о културним добрима ( Службени гласник РС , бр. 71/94, 52/1 1-др.закон,
99/11-др.закон);
Закон о управњању отпадом ( Службени гласник РС 1, бр. 36/09, 88/10, 14/16,
95/18);
Закон о заштити од буке у животној средини ( Слу)і(бени гласник РС , бр. 36/09 и
88/10);
3акон о заштити од пожара ( Службени гласник РС , број 1 1 1/09, 20/15, 87/18,
87/1 8-др.закон);
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
( Службени гласник РС , број 92/10);
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
( Службени гласник РС , број 72/10);

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

Правилник о Методологији за одређивање акустичких зона (ІІСлужбени гласник
РС , 6рој 72/10);
Правилник о садржинн политике превенције удеса и садржини и методолотији
израде извештаја о безбедности и плаиа заштите од удеса (ІІСЛУЖбеНИ тласник PcІ!,
број 41/10);
-Уредба о индикаторима буке, граничиим вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
( Службени гласник РС , бр. 75/10);
Уредба о условима за мониторинт и захтевима квалитета ваздуха (ІІСлужбени
гласник рС!!, бр. 11/10, 75/10, 63/13).

13. ГРАФИЧКИ пРикА3и
1.
2.
З.
4.

Положај у Генералном плану Новог Сада
Постојеће стање (аеро-фото)
Намена површина постојеће стање
План намене површина, саобраћаја, нивелације и
регулације извод из плана
Инжењерско теолошка карта
Педолошка карта
-

-

5.
6.
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А4
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 75000
Р 1 : 75000

ИЗЕЕЕДА.і О С ?АТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УIиЦАаА
ПflЛ}іАЕТАЈнЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА
ИЗМЕЂУ КЕЈА 1 ТАЕА Рн1иЈЕЕЕОГРАДСКОГ КЕ.јА
ј4 ДУИРЕАУНОЕОМ С дУіА)ЕіЕОпІУ СРЕДИЊ
плАн
САОЕРАТЕ.ЕА.РЕfУЛАЦHЈЕ И НИЕЕЛАфUЈЕ
-uзnq ИЗ ПЛАЕИЕ

јUЈ

.ЕІl.HЈ-І

—
---

ЈШКЕ ТЕДРЈЕЕИТРЕАНИЗА$гз.
ЕлА лИ урЕнu1Іо1І

РЕПУБЛHКА СРБИЈА
АУТОНОМHА ПОКРАЈИјіА ВОЈВОДинА
ГРАД ноВи САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМІ4СИЈА ЗА пЛАНОВЕ
Број : 35-148/07-У
Дана: 17.05.2007. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧнОЈ КОНТРОЈШ НАЦРТА НЛАІјА ДЕТАЈБНЕ
РЕГУЛАДИЈЕ ЛРОСТОРА ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ
КЕЈА ИДУНАВА У НоВОм САДУ И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ
HРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЈјАНА ДЕТАЈјНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ
КЕЈА ЖРТАВА РАЦHЈЕ, БЕОГРАдСКОГ КЕЈА ИДУНАВА У НОВОМ САДУ
НА ЖИВОТНУ СРЕДWНУ
rіPE ЊИХОВОГ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВиД

Стручва контрола Нацрта плаиа деталне регуладије простора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду и Извештаја о стратешкој процени
утицаја плапа деталне регулације простора између Кеја жртава рације, Беотрадског
кеја и Дулава у Новом Саду на животву средину обавленаје на 87. седници Комисије
за плавове, одржаној 05.04.2007. године, са почетком у 10,00 часова, у згради ЈП
Урбапизам Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3, у Великој сали
на 111 спрату и на 93. седници, одржавој 17.05. 2007. године, са почетком у 10,00
часова, у згради Скулштиие Града Новог Сада, Жарка Зрењалина број 2, у Плавој сали
на І спрату.

Седвицама су присуствовали: дубравка Ђукаловић, председник Комисиј;Златибор
Паунов, Васо Кресовић, Владимир Стојковић, Весна Поповић и дјаган плавец,
чпаиови Комисије.
Након уводјтог образложења представника Л1 Урбанизам Завод за урбаnизам Нови
Сад, као обрађивача плава, Комисија констатује :
...

1.Даје Одлуку о изради плаuа деталне регулације простора између Кеја жртава радије,
Београдског кеја и дунава у Новом Саду донела Скупштина Града Новог Сада, на
XXІіІ седници од 25. септембра 2006. године ( Службени лист Града Новог Сада број
33/2006).
2. Да је Ремење о изради стратешке процене утицаја плаиа деталне регулације
простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на
животну средину, број У-35-241/2006, донето од страие Градске управе за урбанизам и
стамбене послове 18. јула 2006. године.
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3. Да је Нацрт плаиа детањне регуладије простора између Кеја жртава рације,
Беотрадског кеја и Дуиава у Новом Саду припремњен у складу са чланом 39. 3акона о
плакирању и изградњи (I!службени гласник Републике Србије , број 47/2003 и 34/2006)
и да су се стекли услови да се поступах доношења овог гглаиа настави у складу са
чданом 53. 3ахона о плакирању и изградњи.
4. Да је Извештај о стратепжој процени утицаја плана детањне регулације простора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду на животну
средину припремлен у сісладу са члаиом 12. 3ахона о стратешкој ироцени угицаја на
животну средину (ІіСлужбени тласник Републике Србије , бр. 135/2004) и да су се
стекјги услови да се поступах одлучивања настави у складу са чдаком 19. Захона о
стратешкој процени утицаја на животну средину.

Комиснја сматра да се Надрт плала детањне регулације простора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и Дуиава у Новом Саду и Извештај о стратешкој процени
утицаја плана детањне реrулације нростора између Кеја жртава радије, Бсоградског кеја
и Дунава у Новом Саду на животну средину, нахоu усклађивања са ставовима Градске
управе за прописе, могу изложити најавни увид у трајању од 30 дака, од даиа њиховог
оглапгавања уједном од дневиих листова.
Овај Извештај је саставни део образложењаплала и саставни део записника са 87. и 93.
седнице Комисије за планове.

Извештај доставити:
1. Градској управи за урбанизам и стамбене послове
2. ЈП Урбаиизам
З. Инжењерској комори Србије
4. Архиви

СекртаіХомисије

Бориt

вковић, днпл.инж.арх.

РЕпУБЛиКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈНА ВОЈВОДІ4НА
ГРАД нови сд
ГРАДСL& УГТРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: У-35-148/07
Дана: 17.10. 2007. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ОБАВЈћЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ЗА
НАЦРТ ПЈјАНА ДЕТАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ HPOCTOPA
ИЗМЕЋУ КЕЈА ЖРТАВА РАциЈЕ, БЕОГРАдСКОГ КЕЈА И
ДУНАВА У ноВом слдУ
Комисија за плалове Скулштине Града Новог Сада на 106. седници, која је
одржаиа дапа 20.09. 2007. године у згради ЈП Урбаиизам Завод за урбаиизам,
Нови Сад, Булсвар цара Лазара број 3, у сали на П спрату, и на 108. ссдвици,
којаје одржана даuа 17.10.2007. годнне у згради ЈП Урбаиизам у великој сали
на Ш спрату, разматрала је Извештај обрађивача ллана о спровсденом јавном
увиду о Нацрту nлана деталне регуладије простора између Кеја жртава рације,
Београдског кеја u Дуиава у Новом Саду.
На 106. седници билu су присутни: Дубравка Ђукановић, председник Комисијс,
Драгап Гјлавец, Весна Поповић, Васо Кресовић, н Владимир Стојковић, чланови
Комисuје. Седиици није присуствовао златибор Паунов, члан Комисије.
На 108. седнаци били су прuсутнu: Дубравка Ђукаиовић, председник Комисије,
Драгаи Плавец, Весна Поповић, 3лати6ор Паунов и Васо кресовulті. чланови
Комисије. Седниди није присуствовао Владимир Стојковић, члад Комисије.
Комисија констатује да су у токујавног увида поднете следеће примедбе:
1. ЕRолошки покрем Града Новог Сада, поднео је следеће прuмедбе и
предлоге:
1.1. Петроварадинска тврђава прсдставла зазлтнћено културно добро које
може бuти замајац развоја туризма и пратсће привредс Новог Сада и пшрег
подручја. Предложеним плапом се предвиђа изградња моста преко стубова
срушеног моста Фраиц Јозеф , чиме се директно угрожава Петроварадикска
тврђава и атаіује на развојне могућиости туристкчке привреде Новог Сада.
Hnauupano промирење тунела испод Петроварадинске тврђаве директно ће
угрозити статус стсне на којој се налази Петроварадинска тврђава. Наведсна
опасност је реална и више пуга јавно изнета од страuе стручњаха статике.
Наведени плад деталне регулације сс може сматрати наставком аітивности
организоваиог криминала на унипзтењу зазитићеног културног блага
Петроварадинске тврђаве са подграђем, да би остварuли своје намере.
Уместо спорног плаuа, Еколошки покрет предлаже потпуну
демилитаризацију, реконструкцију и одређивање Петроварадинске тврђаве

-
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исклучиво за потребе културе. Пстроварадинска тврђава испуњава природне
предуслове потпупе безбедности изложених експоната на различитим
поставкама изложби највишег културног ранга које би привухде туристе из целе
Европе. Испуњавањем иаведених предуслова омогућило би се ставл,ање
Петроварадинске тврђаве na светску листу заштићених добара UNEЅCO-a, што
би самнм тим допринедо развоју туризма.
Комисија Нс лрихвата ову примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача плана о спровсденом јавном увиду.
1.2. Сматрају да би се пданираним подизањем коте насипа на кеју уништида
визура отворености погледа на Дуиав и Петроварадинску тврђаву, а тиме и
деградирало најлепше шеталиште на Дунаву у напЈој земли. Предлажу да се
одбраnа од поплава на делу насипа изведе на други (привремени) начин, а не
унипітавањем Іпетадишта И кеја.
Комисија не прихвата ову примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
LЗ. Сматрају да плапирано сужавање1 меморијалиог дела споменика
жртвама рације радн изградње паркиралишта, представла крајње непоштовање
Захона о ауторском праву н пнјетета према жртвама рације.
У скдаду са првим лредлогом лредлажу одбацивање наведене идеје.
Уместо уништења кеја, Еколошки nокрет предлаже продужење шеталишта до
ІІчеревие скеле иза Футога са следственим уклањањем препрека (пролаз кроз
морнарицу, уклањање шлункаре и др.). Подређивањем целог шетадишта
искњучиво пешадима, Нови Сад би добио најлепшу піеталиіпну, спортскорекреативну, пешачку стазу уз Дунав што би могло да буде европско обележје
Новог Сада.
Комиеија сматра да ова примедба није основана. Меморијални део
споменика жртвама раџије није сужаваи ради изградње парквнга.
Комисија сматра да план доприноси уређењу Кеја и његовој атрактивности
одвајањем пехпачких од бициклистичких стаза, дефинисањем пешачких
стаза са клупама и планирањем нових садржаја.
1.4.а Предлажу да се не планнра изградња моста од пристаниитга на дунаву
до Музеја преко саобраћајнице на кеју, ради безбедности туриста. Сматрају да
било каква грађевина, сталцог или монтажног типа за прелаз туриста је
беспредметна укозшко се наводни туристи не приморају да га користе, што је,
по њиховом мишлењу, неизводњиво.
Комиснја не лрихвата ову примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
1.4.6 Предлажу да се не плапира пропіирење коловозне трахе за аутобуско
стајалиште испред пристаніплта на Дунаву. Идеју сматрају беспредметпом
поред постојећих стајалишіа на оба кеја у оба правца у непосредuој близини.
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Комисија не лрихвата ову примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача плана о спроведеиом јавном увиду.
изградњс
1.5. Подржавају грађаис Новог Сада у протесту против планирања
утоститсЈЂског објскта на срсд најдспшсг пјеталипіта уз реку којс природа може
да подари неком граду. Сматрају да би такав објскат прскинуо шетну стазу,
који
наружио визуру најлепјлег шеталитлта уз Дунав, угрозио мир грађаuа
радним
и
својим
радом
ставују преко коловознс трахе у стамбеним објектима
објскта,
угостиТеЈЂског
гостнју
возилима
времелом, угрозио би саобраliај
објскта
улипітио зедене повргкине и део шетадиЈпта паркирањем возила око тог
и угрозио безбедност грађава и шетача на кеју.
да је
Комисија делимично прихвата ову nримедбу. Комисија сматра
потребно, уместо угоститењског објекта са тачно одређеном
микролокацијом, планирати туристичкоугоститеЛски објекат, чија
диспозиција Није чврсто дефиuисана, већ ће се иста тачuо одредити након
спроведеног урбанистичко-архитсктонског конкурса, а у потесу између
објекта
првог и четвртог планираног пристана. димензије предметног
плана.
овог
треба да су приближне димеuзијама датим у Нацрту
тсрена.
1.6. Не слажу се да се плаНира изградња ограђених спортских
по
кретања
Сматрају да би сс, омогућавањем безбедиог и личим прекилугог
дужини од 14 кuлометара, од
најдужој и најлеппіој пхетној стази уз леку реку у
грађаас вреднији
ушћа канала у Дунав до Черевићхе скедс, постигли већи и по
морала
ефекти него изградњом десст описаиих терсна за чије би се коришћење
плаћати новчана накнада.
планираних
Комисија делимично прихвата ову примедбу. Уместо
са
спортских терена, потребно је планирати рекреативне површине
скејт-борд
са
земл,иште,
зелеиим иартером, као јавно грађевинско
Ове
теренима и теренима за екстремне слортове (free clіnіbing u слично).
уз
разлога
безбедносних
површине се не могу ограђивати, осим из
саобраћајницу и то искњучиво живом оградом.
Еколошки покрет надање предлаже:
1. Да се са могуће најдуже шетне стазс уз рску уклоне све препрекс
отварањем пролаза кроз морнарицу. Сматрају да би се, измсштањем
аугомобилског саобраћаја са круuе насипа на паралелиу саобраћајлицу поред
добила
насипа, уређењсм и опремањсм стазе клупама и опремом за трим стазе,
најдужа шетна, рскреативна и спортска стаза европске врсдuостu.
Комисија сматра да ова примедба није основана.
Предлог се не односи на простор обухваћен овим планом.
2. Сматрају да део шеталишта оД срушеног Жеже.њсвог моста према
ynіhy кавала треба уредити и оплеменитu травом и ниским растињем
(жбуuастим красним врстама). Тако би, са клупама за седење, опрсмом за uгру
децс и одговарајућим освет.њењсм, Нови Сад добио najnennіy рекреативно
забавну парковску површиву уз Дунав.
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Сама поврідина на ушћу Всликот бачкот калала,тзв.
уредити у пгиру и праву парковску површииу.

шпицІІ

могао би сс

,

Комисија сматра да ова лримедба није основана.
Предлог се не одвоси на простор обухваћен овим планом.
3. Сматрају да пред Новим Садом стоји цивилизадијска и еколошка
обавеза да изгради фабрику за прсраду отладnе воде из фекалне и
атмосфсрске канализације. Када се наведено постројење изгради, створиће се
гтретпоставка уклањања две црне тачке на делу Дунава кроз Нови Сад
(каиализациони излив код Радличке улице и испред срушенот Жежел,евот
моста), а самим тим и изласка Новог Сада на своју реку.
Комисија сматра да ова примедба није основана.
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године и овим планом
створев је плански основ, а планираном реализацијом постројења за
пречишhавањс вода, односно ловезивањем nостојећих црпНих станица гц1
и ГЦ2 и оријентацијом отпадних вода на поменуто постројење, нестаће
садашњи проблеми изливања отпадних вода у дунав.
4. Предлажу да се, ради очувања најлепше шетне стазе уз дуиав y uaіnoj
земњи, спорни план у целости одбаци и приступи изради новот плана који ће
обрађиватu предметну локадију искњучиво у цињу његовог оплемењивања и
уређења по изнегим предлозима у складу са интересима грађала Новог Сада.
Комисија не прихвата ову примедбу. Образложење је дато у одговорима на
претходне примедбе.
2. Месна заједница
предлоте:

Соња Маринковић

поднела је следеће прuмедбе и

2.1. Сматрају да би nnanupanu друмско-пешачки мост, иахо је предвиђен
Генералним урбалистичким плалом, на овој локацији донео више штете нето
користи. Аутопут лреко Дунава у овом делу Града сасвим је непотребал, за
друмски и траuзитни саобраћај Нови Сад има потребе за друтом врстом моста,
пре света на другом путном правцу, док би у овом делу Града био довоњал и
пешачки мост. Путна петња уместо садатпњет парка донела би нова
аерозагађења и буку у овај већ довоњно бучал и загађен део Града због
постојећих саобраћајница и Варадинског моста. Изградњом новот, правог
транзитног моста на мес старог Жежењевог постиже се исти цињ, а то је
измештање саобраћаја са Кеја и из Петроварадвлског подграђа и Београдске
улице.
Комисија ве прихвата ову примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
2.2. Наводе да овом Граду треба више зеленила и шеталишта. Противе се
плалирању и изградњи паркинга.
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образложење дато у Извепітају
Комисија не прихвата ову примедбу, уз
обрађивача цлапа о спровсденом јавиом увиду.
угоститењскu објекат. наведених
2.3. Сматрају да је непотребно планирати
лостоје у близини, а
карахтеристика на овој локацији. Угоститењски објекти већ
без икакве потребе само би
Кеј треба да остане гпеталиште. Овај нови објекат
нарушио ту целину шеталишта.
о6разл0жспе које је дато у
Комисија делимично прихвата ову примедбу, уз
овом Извештају, код одговора на примедбу број 1.5.
поднела захтев да се на
2.4. Наводе да је Месна заједница Подбара већ
лростора Кулпина,
месту далалјње Квавташке пијаце и дела маГацииског
буде подржаи, спортски
изграде Нови слортскu објекти. Уколико њихов план
непосредНој близини, на већ
терени, уместо на Кеју, били би изграђени у
разлога предлажу да се не
предложеној локацији. Из напред наведених
плаичрају терени предложени y Hnauy.
образложењс које је дато у
Комисија делимичnо прихвата ову примедбу, уз
1.6.
овом јјзвештају, код одговора на примедбу број
примедбс и предлоге:
3. Месна заједница гГодбара подиелаје следеће
старог моста (мост Фрање
3.1. Примедба се односи на ахтивирање срушеноГ
тунела. Наводе да је, према
Јосила) са зnатним лроширењем жењезничког
Сада, то једав од разлога
речима председиика еколошхоГ покрета Града Новог
лод заштиту, као и да поседује
да УНЕСКО не прими Петроварадинску тврђаву
тврђаву (да може доћи
документа где стручњаци тврде да је то опасно и по саму
катахомби). Наломенуто је да је још
до слетања због мреже постојећих тунела
ЈтО којем би се постојећu
пре тридесет годииа направњен идејни елаборат
повезивала Нови Сад са тврђавом
стубови искористили за израду жичаре која бu
Радно тело је мишњења да мост не
и да би се мост користио као пешачки мост.
угрозила тврђава) и да би се
би требало да служи за саобраћај (да се не би
жичаре. Предлажу да мост буде
требало поново размотрити потребу изградње
возићем кеј (и за иностраве
пешачки и да, као туристuчка атракција, повезује
госте), кроз туnел, и Петроварадинску тврђаву.
-

образложење дато у Извеiптају
Комисија не прихвата ову примедбу, уз
обрађивача плаиа о стЈровсдеиом јавНом увиду.
објекта (преко пута саме
3.2. примедба се одuосИ на изградњу угоститењског
на лепо урађеном шеталишту
улазне рамне на варадивски мост). Сматрају да је
угоститењски објекат.
кејом нотлуно Непотребно и неукусно изградити
образложење које је дато у
Комисија делимичио прихвата ову примедбу, уз
број 1.5.
овом Извештају, код одговора на примедбу
дечија игралишта. Наводе да су се
3.3. Примедба се односи на гтланирана
пута и дунава и кахва је ту
грађаии питали кахо је то могуће урадити између
ће се на том делу, који је јако узаn,
безбедност деце, а добиnu су одговор да
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тходићи ограде. Сматрају да јс помевуга локадија неподобна за дечија
итралишта. Након обавспітења од странс представника мсснс зајсдницс о
тражењу локацијс за спортскс терене на подручју МЗ Подбара (који би били
прско пута локације предложеног од страпе Града), грађаііи су једнотласно
одбили предлог града и прихватили предлот месне заједвице. Предлажу да сс не
плаиирају дечија игралимта и спортскн терени предложени у Плаиу.
Из напрсд наведених разлога сматрају да се регуладиоии плаи мора поново
обрадити.
Комисија дедимично nрихвата Део иримедбе који се односи на дечија
итралишта, уз образложење дато у І{звсіптају обрађивача плана о
епроведеном јавном увиду.
Комисија делимично прихвата део тіримедбе који се односи на спортекс
терене, уз образложсњс које је дато у овом Извештају, код одтовора на
примедбу број 1.6.
4. Месна заједјјица дунав поднелаје слсдсће примедбе и предлоге:
4.1. Сматрају да би плаuирани друмско-пешачки мост (иако је предвиђен
Гснеразшим урбанистичким nлалом), на овој локацији донсо више ілтете него
користи. Аутопуг прско дунава у овом делу града сасвим јс непотребав; за
друмски и транзитни саобраlтіај Нови Сад іма потрсбе за другом врстом моста
(прс света на другом путном правцу), док би у овом делу града бно довоњаа и
пешачки мост. Путна петња уместо садапзњсг парка донела би нова аеро
загађења и буку. Изградњом новог, првог травзитног моста ва месту старот
Жежењевот постиже се исти цињ, а то је измештање саобраlтіаја са кеја и из
Петроварадинског подграђа и Београдскс улице. Због наведених разлога
изјалјњавају се против изградњс плаnираnог моста.
Комисија не іірихвата ову примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
4.2. Сматрају да овом граду треба више зеденила и шеталишта. Противе се
планuрању и изграда.н паркинга.
Комисија не прихвата ову лримедбу, уз образложење дато у Извемтају
обрађивача плана о стіроведеном јавном увиду.
4.3. Сматрају да је непотребно планирати угоститењски објекат наведених
карактеристика на овој локацuји. Угоститењскu објектu всћ постоје у близини, а
Кеј треба да остаnе металиште. Овај нови објекат без икакве потребе само би
нарушио ту целину шеталишта.
Комисија делимично прихвата ову лримедбу, уз образложење које је дато у
овом Извештају, код одговора на примедбу број 1.5.
4.4. Наводе даје Месна заједница Подбара већ поднела захтев да се на месту
данашње Квавтапхке пијаце и дсла магацинског простора Кулпива, изграде нови
спортски објекти. Уколико њихов плаn буде подржаи, спортски терени, уместо
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на Кеју, били би изграени у непосредно.ј близнни, на већ прсдложеној
плаиирају терени
локацији. Hз налред наведевнх разлота прсдлажу да сс нс
предложепи у Плану.
Комисија делимично лрихвата оВу примедбу, у3 образложење које је дато у
овом Извештају, код одговора на примедбу број 1.6.
На крају, Савет Месне зајсдницс дуuав констатује да је Нацрт плана
и
детаЈЂне регуладијс простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја
Дуuава у Новом Саду, доставлен заинтересоваиим меспим заједницама и
грађаиима 06. јуаа 2007. године, са роком јавног увида од 11. јуна до 11. јула
2007. године. Међутим, грађевинске мај.пине су се појавиле већ 13. јуна 2007.
године, и разориле Београдски кеј на њиховој територији тј . аре истекајавног
увида, па се питају, куда све то иде и запгто се тако ради.
Комисија констатује да ова примедба није освована, из разлога што
реализација ллавираних еадржаја није nредмет овог плана и вије у
надлежности Комисије.
5. Природно-математичlш фаRултеЈп, департман за географију,
хотелијерство доставио је следећу примедбу и предлог:

туризаk& и

Прuмедба се односи на оставњање могуt пости за поставњање јопi једног,
трсhег, путничког пристанuшта на локацији која се налази на око 120 метара
низводно од осовине нланнраиог моста. Сматрају да поставзЂање пристанипЈта
на предложеНој локацији нс би нарушавало визуру спомсннка на Кеју, а уједно
инострапих
бн представлал0 атраi тиваи простор за прихват и пријсм
туристичких бродова и њихових путника. Предлажу да димензије и услови буду
уз
исти као код већ постојећих пристаништа у Новом Саду. Наводе да је,
консултације са стручним лицима градских, покрајинских и републичких
структура, констатоваНо да ј е nоставЈЂање оваквог објекта са техничке страuе
могуће и да не би ни у ком смислу нарушавало међународни наутичкu
саобра11ајпu коридор који је устаЕовњен у урбаиистичком nnauy. Сматрају да,
према досадашњим показатеЈЂима, поставњање оваквог објекта на поменутој
Новог Сада
стационажи не само да би учиинло адекватнијим туристичку понуду
(и србијс) у ссгмснту наугике, већ би се уналредио укупни турuзам Новог Сада,
као све значајпије туристuчке дестинацијс. Конкурснтпост Србије у сфери
наутике је за сада јоЈп увек на веома ннском uивоу (nросечка оцена 1,6). При
евалуацнј u су утврђене вредности (од 1 до 5) фактора као што су доступност н
пристаиишга на рекама (оцена 1), комnлементарне ај.сгивности у
систем марuна!
међу
nонуду (2) u др. У Стратегији развоја туризма Републике Србuје,
идентификовапим туристичким производнма који су од интереса за ову земЈу,
је наутика. Међутим, у Србији још увек није у потпуностu развијсиа
инфраструктура неопходна за несметаНо одвијање наутичког туризма, иако
последњих годнна међународна туристичха крстарсња Дунавом доживњавају
експаuзију. У Новом Саду је у 2002. години инострани туристички промет
uзносно 1.563 nутНика, у 2003. години 4.687 путника, а у 2004. години 13.194
пугника међународних туристнчхих крстарења дукавом.
С обзиром да сви досадатлњи nараметри указују на повећање промета
наутичко-туристuчког саобраllаја у Новом Саду (годишњи промет турнстичких
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бродова н путника), сматрају да је њихов предлог лравовремен и да оставња
могућкост за ефикасније прнлагођавање да.њем порасту наутичког промета у
наредним годинама.
Комисија прпхвата оВу примедбу. Комисија сматра да је потребно
планирати четири пристана за пристајањс бродова, лрема Измени и доиуни
Мивјњења Лучке капетаније Нови Сад, број 342-966/07-02-јі од 21.09.2007.
године и графичком прилогу који чини саставни део овог Извемтаја.
6. ЈП Завод за изградњу Града Нови Сад доставио је следеће примедбе и
предлоге:
6.1.

спотски КОМHЛЕКС

6.1.1. Предлажу корекцију (сужењс) габарита парцеле намењене спортском
комплексу, кориговањем врсте заступњеннх спортских терена. Будући да су
плаиирани наједлнственој подлози, која би се у зимском режиму користида као
клизалипЈте, ова подлога би заузеда готово целу травнату поврхпиву Кеја на
овом делу. Асфалтнрани терен за мали фудбал стандардне піирнне од 20 nі, са
заштитном оградом, не оставња могућност шнре траке до ивице коловоза од
мипималних 1,5 м, јпто Huje довоњно нu за садњу дрвореда, ни за решење
денивелације уз коловоз која се може појавнти након нздuзања шетнс стазе
(примедба 8.6). Предлажу да се текстом хлана не условњава нзградња спортских
терена најединственој подлози.
6.1.2. Алтернатнвно се као садржај спортског комплекса лредлажу могућлост
реализацијс скејт-борд терена на овој локацији.
6.1.3. Сматрају да плаuираuи нови дрворсд око спортског комплекса, уз ивицу
коловоза и нвицу бициклистичке стазс, није могуће реализовати, с обзнром на
расположиву mupuny слободног травнатог појаса од око 1,5 м, као и позицију и
висину заштитне жичалс ограде која би смстала крошњама стабала. Наводе да
би се, постојећс дрвеће на поврхпини под јсдинственом подлогом спортских
терена, морало уклонитu рсаЈјизацијом планиране изградње.
Комисија прихвата ове примедбс, уз образложење хсоје је дато у овом
Извештају, код одговора на примедбу број 1.6.
6.1.4. Прсцизирати габарит парцеле прсдложене за намеНу спортскот комплскса
у статусу осталог грађевиІіског зсмњипхта, и отклонити иејасноће око постојања
или неnостојања кратећег приземног објекта у склопу овог комплекса, с
обзиром да се у тексту Плаиа на неким местима помиње али сс у графнчком
прилогу не приказује. Такође nредлажу, да сс на графичкој ситуацнји намене
површина уцртају дuмензнје свих клаиираиих сnортских терена (садржаја) који
се у тсксту наводс чиме бu се димензионално оправдао предложени габарит
парцеле.
Комисија сматра да ова примсдба није основана, уз образложење дато у
Извештају обрађивача плана о сировсденом јавном увиду.
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6.1.5. Сматрају да архитектонски конкурс Није неопходан за садржаје
отворених спортских терена, ахо у сЈслолу спортског комплекса не постоји
пратећи приземни објекат кафе-бар и свлачионица.
Комисија прихвата ову лримедбу.
6.1.6. Предлажу да се прикаже и полречии пресек са оквириим нивслационим
ренјењем, Тј . плалираним и постојсћим котама нивелсте ивицс коловоза,
подлогс спортских терена, јлетнс и бицихлистичке стазе и ксјског зида на
графичком прилогу бр. 9 уз ситуацију детања Г (спортски комплекс), с
обзиром да није дат попрсчни профил саобраћајнице продужстка улице Марка
Милаuова.
Комисија лрихвата ову примедбу.
6.2. За садржај фонтанс и водене површине на крају улицс Марка Мињаnова,
предлажу идејно обликовно-архитектонско рсшењс позивним конкурсом.
Комисија дедимично прихвата ову лримедбу и сматра да је за ремење
нланиране фонтане и водене површине на крају улице Марка Мил.анова
потребно предвидети епровођење конкурса, без навођења врсте конкурса.
6.3. ОБАЛСКИ ОЕЈЕКТИ УЗ РЕЧНЕ ПУТНHЧКЕ HPHCTAHE
Предлажу да сс текстом Плаnа експлицнтно изразе лросторнс потребе и
рслсваnтни параметри за формирањс рсчних пугничкuх пристана, њихових
неопходних пратсћих садржаја (царина, полuцијска станица, рамnе и сл.) и
овој обдасти. Из овог може
трелугне ингсренције по захонској рсгулативи у
бити лакшс сагледива потреба, намера и оправданост смештања одређених
предложи
садржаја у објекте на приобалном делу. Предлажу да се планом
на
објската
угоститењских
формирања
могућност, или образложи немогућност
води (у контексту ?Іизласка града на рску ), а што је у директној всзи са
предложеннм поставњањем ових садржаја у приземне грађене објскте на уској
травнатој поврінини шсталипЈта.
6.4. HРИЗЕМШІ УГОСТИТЕЈЂСКО-ТУРИСТHЧКИ ОБЈЕКАТ (мах. 5 х 20 м),
код Споменичког платоа u прнстана, за koju ce nponucyje разрада
архuтектонским конхурсом, сматрају неадекватно смештеним на премалу (уску)
зелсну травнату поврілину између поплочане јпетне u бициклнстичке стазе.
Графички прихаз позиције и габарита угоститењско-туристичКог објекта код
детал Б
споменичхог платоа, на ситуацији у графнчком придогу број 9
габарита овог објекта.
неусаглапен је са осталим приказима позиције и
-

Комисија делимично прихвата ову примедбу. Комисија сматра да је
потребно, уместо угостител.ског објекта са тачно одређеном
микролокацијом, планирати туристичко-угоститењски објекат, чија
диспозиција није чврсто дефинисана, већ ће се иста тачно одредити након
епроведеног урбанистичко-архитектонског конкурса, а у лотесу између
лрвог и четвртот планираног пристана. димензије предметног објекта
треба да су приближне димензијама датим у Нацрту овог ллана.
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6.5. За објекат паиорамског лифтовског торња и пасареле, којом би се повезао
видиковац на торњу са терасом Музеја Војводине, траже појашњење просторног
и програмског концепта и то кроз графички прилог іпематског приказа оквираог
нивслационог и регулационог решења објекта, којим би се преиспитао нагиб
пасареле на плакираној дужини трасе, а која мора имати минималиу висипу 4,5
nі изнад коловозних траха (коловоз Кејаје иіирине око 12 nі), тј. предлажу да се
с обзиром да се као
преиспита висина слободног профила
почетна тачка рампе (пасареле) планом наставла на висиаИ 5 nі изнац коте
неопходно надвигпене шетне стазе на страни Кеја. Сматрају да је дискутабилна
висина видиковца од ш од коте нивелете шетне стазе. гlредлажу да се
прецизније rрафички прнкаже траса планираие пасареле (могући варијаптни
прихази) и даје у прилогу ситуације са назначеним намеиама поврuгииа из
предлажу
суседних планова на које се односи (пДР Блока Музеја). Поред тога,
да се установе услови фундирања торња објекта.
Комисија не прихвата ову примсдбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.

6.6. Предлажу да се управно паркирање уз ивицу коловоза замени косuм
паркирањем (300 unu 45°) где годје то могуће.
Комисија прихвата ову примедбу.
и
6.7. Предлажу да се формира нова паркинг површuна између ивице коловоза
ивице бициклистичхе стазе, на парцели број 4156, КО Нови Сад І (корисништво
Опгптина Нови Сад), која је Генералним планом града намењена за парковску
постројења
површиНу, а користu је ЖП Водовод и канализација за смештај
ГЦ2.
Комисија прихвата ову примедбу.
колских
6.8. Предлажу да се приклучци на главну саобраћајницу постојећих
такође
Кеја
рампи код пристаuа Капетаније изведу у нивоу шетне стазе
Тахође,
поплочавањем, у другој бојu или слогу, н то у тексту Плана нагласи.
очекивани
и
предлажу да се текстом Плана нагласе основне намене ових рампи
режим њиховог коришћења, који повлачи саобраћајно регпење и разраду.
Комисија прихвата ову примедбу.
КО Нови Сад ј
6.9. Предлажу да се бициоЈистичка стаза на парцелu број 4156,
повеже
од уrла улице
(коју сада користи ЖП Водовод u каиализација ГЦ2),
омогућивіпи
Марка Мињанова са осталим бициклистичким правцима,
континуитет кретања.
-

Комисија гјрихвата ову примедбу.
и терена за
6.10. Паркинг уз коловоз поред плаnираnот дечијег игралишта
могућим
боћање проnисно обезбедuти u одвојити од ових садржаја,
nоставЈЂањем адекватних физичхих и вuзуелних баријера.
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С обзиром да је прихватила примедбу под 6.7., Комисија сматра да је ова
примедба постала беспредметна.
6.11. СИЛАЗНА КОЛСКА РАМПА код БиВјЈІFГ поНТонског МОСТА
Наводе да је предложена позиција и теометрија рампе проистекла превасходно
из настојања да се Плалом повуди економично решење које би искористило
преосталс елементе уклоњеног понтонског моста саобраћајни приквучак и
стуб моста на доњем кејском платоу, надограђивањем два силазна крака рамле
на стуб привременог понтонског моста. Напомињу, да су се по уклањању
привременог моста на баржама и по завршетку ра,цова на реконструкцији
коловоза Кеја, стекли услови за отлочињање пројектима предвuђеног враћања у
првобитно стање овог дела Кеја, којс подразумева уклањање свих преосталих
привремених обалских објеката баржи са трасе обалског стуба и навозних
рампи баржи, приступне саобраћајнице и враћање зида обалоугврде у
првобитно стање. Сматрају да тuме постају ирелевантни планскuм решењсм
наведени просторни оквири (удазни параметри) на основу којих је рамла била
конципираиа и отзара се могућност редефинисања геометрuје рампе и чак
њеног репозиционuрања, у складу са основним функцијама ове рамлс и
наменама околног простора које треба да опслужи, а које текстом Hnaua треба
нагласити.
Примедбе на, у планским оквирима предложепу, рампу су:
оправданост предлога задржавања посојећег саобраћајног прuкњучка бившег
понтонског моста, ако је ннвелационим решењем Нлана предвиђена изградња и
издизање комплетне мстне стазе уз плалирало падвишење кејскот зида;
масивна геометрија рампе смањује маневарски простор на доњем кејском
платоу, npu чему паркипг доњег платоа додатно онемогућава пролаз возила
uзмеђу кракова рампе и косог зида обалоутврде. Нејасна фуикција левог
(јужног) крака рампе, у сдучају да се плалским решењем надвишења зида
затвара постојећа силазна рампа код Универзитетског парка која је веза са
шеталипітем Сунчаиог кеја.
-

-

-

-

Комисија Не прихвата оВу лримедбу, уз образложењс дато у Извештају
обрађивача плапа о спроведеном јавном увиду.
6.12. Предлажу да се предвиде клупе за седење и одморимта у зонама
хладовине, поштујући пропuсаuе моrућностu садње високог растиња у зони
одбраnе од попдава или користећи постојећу високу вегетацију која се Планом
задр)кава. Наводе да, радвајањем пешачке стазе и бициклистичке стазе,
формира сс између њих зауставна трака ширине 2 м, која би се користила за
поставњање клупа и стубова јавне расвете. Оваква позuција клупа не обезбеђује
њихово поставњање у зонама високог растиња, тј. хладовиuе, што је с обзиром
на оријентадију Кеја нарочито значајно током nреподневнuх сатн у суіічаиим
годимњим uнтсрвалuма, у којuма се knync за седсње најчејлће и користе.
Комисија прихвата ову примедбу, уз образложеи.е дато у Извсштају
обрађивача плана о спроведепом јавном увиду.
6.13. Сматрају даје потребно брисати текст на странu 3, који гласи: Низводно
од улипе Максuма Горког налази се споменички плато коме треба посветuти
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или
поссбну пажњу и чије ће решење зависити од ковцепта задржавања
подизања садапЈње коте нивелстеt , с обзиром да сс у даЈњсм тсксту и графичккм
придозима нигде не даје овакво опционо ковцептуалво ниведационо рсшење.
Комисија іірихвата ову примедбу.
везе
6.14. Сматрају да плап треба да подр)ки саобраћајно решење
жртава
Кејом
и
нОвоплаиираиог моста преко Дунава са Булеваром цара Лазара
рације, а којс ће бити утврђено генсралним пројсктом и претходnом студuјом
оправдаuости за изградњу новог друмског uоста лреко Дупава, тј. да омогући
и
каснију инкорпорацију овог репіења у просторне, димензионаЈіне
функционалнс оквире Ллана.
већ
Комисија сматра да ова примедба није основава, јер је планом то
омогућеио.
за
Комисија констатује да је Министарство за инфраструктуру-Сектор
Сад
водни саобраћај и безбедност хіловидбе-Лучка кацетанија Нови
за
Програма
израду
за
доставила ИзмеІіу и допуву мишлења о условима
израду іілана деталне регулаџије простора између Кеја жртава рације,
21.09.2007.
Београдског кеја и дуиава у Новом Саду, број 342-966107-02-П од
обзиром на измењене
године. У наведеиом мишЈЂењу се наводи да је, с
Дунав, а
услове коришhења обале и воденог простора на овом потезу реке
Нови
пристаништу
којп се састоје од nовећаног броја пловила на стајању у
и бродарске
Сад, величнне и тежине бродова, локалних услова пловидбе
пристајање
за
ристана
нраксе, потребно предвидети најмање четири n
број 342-966/05 П од
бродова сходно тачкама З.,4.,б.,7. и 8. Мишлења
17.08.2005. године Лучке капетаније Нови Сад.
Главног
Комисија надале констатује да је доставњено и мишлење
жртава раџије,
архитекте града о примедби на јГдР простора између Кеја
4 од
јј-0203/20О7-ЗОЗ
број
Београдског кеја и дунава у Новом Саду,
да
могу
не
24.09.2007. године, у којем се изражава став да путннчки бродови
слике о
наруме визуру са кеја, всh наnротив, они доприносе стварању
У
временом.
еа
Новом Саду као модерном граду, који иде у корак
Новог Сада
мишњењу се посебно наномиње да се Градоначелник града
да се Нови
наnоре
залаже за овакав стратешкu развој Града и подржава
носледњих неколико
Сад активно уклучи у наутичко тржиштс, које у
као и да је сагласна са
година бележн највећи раст у туристичкој привреди,
напред изпесеним ставом.
потребно, у илаиу
Имајуhи у виду наиред наведено, Комисија сматра да је
Београдског кеја
детањне регулације простора између Кеја жртава рације,
за пристајање
и дунава у Новом Саду, илаиирати четири пристана прилогу који
графичком
бродова, чија јс тачна диспозиција приказана у
чини саставни део овог Извепiтаја.
следеће техннчке
Комисија констатује да је nотребно у ллану исправити
грешке:
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У текстуалном делу nлана, на страни број 10, уместо тскста: Постојећс
аутобуско стајалиілтс сс травсформише и проширује, да би Могло да приМи
неколико туристпчких аутобуса, радн всће безбсдвости и лахшсг прихвата
туриста који лристижу бродовима., уписати тскст који тласи: flланира сс
изградња туристичкот аутобуског стајалимта којс би требало да прими
нсколико туристичких аутобуса, ради веће безбедности и лакшег прихвата
туриста који пристижу бродовим&.
Комисија сматра да су се стскли услови да Скупіптина Града Новог Сада, нахон
разматрања, донесс План детајЂне регудацпје простора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду у тексту који је био изложен
на
јавни увид, са прихваћеним примсдбама изнетuм у овом Извеіптају.

пРЕДјнсКОМИ
ЧЛАНОВИ КОМиСИЈЕ:
Мр Дубка, укановић, дuпл. иНж. арх.
1.Весна Поповнћ, дипл.инж.арх.
2. Васо Кресовић, дипл.инж.ар
3.Драган Плавсц, днпл.инж.арх.
4. 3лати6ор Паунов, дипл. правник

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеном јавном увиду о Нацрту плана детал)не регулације
простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду

Градоначелник Града Новог Сада доНео је дана 01. 06. 2007. године заклучак да
се утврђује Нацрт плана деталне регулације простора између Кеја жртава рације,
Београдског кеја и дуиава у Новом Саду са Извештајем о стратетпкој процени утицаја
плана деталне регулације простора нзмеђу Кеја kртава рације, Београдског ксја и
дунава у Новом Саду на животну среднну и излаже најавни увид у трајању од 30 дана
и то од 1 1. 06. до 1 1. 07. 2007. године, сваког радног дана, у холу зграде ЈП
ІІурбанизам?І
Завод за урбанизам, Булсвар цара Лазара З, у времену од 900 до 1400 часова
и
у просторијама мссних
заједнида подбара , ІІ Дунав?І Стари градІІ, Соња
маринковићІІ и Лиман .
У оставзњеном року за доставлање примсдби, предлога и сугестија стигла су
мишзњења од:
1.Еколошког покрста Града Новог Сада,
2. Месне заједнице Соња МаринковићІІ,
3. Месне заједаице ІІподбараІІ,
4. Месне заједнице Дунав ,
5. Природно-матсматичког факултета, департмана за географију,
туризам и хотелијерство,
6. ЈП Завод за изградњу Града Новог Сада.

Ал. 1.

Еколошки покрет Града Новог Сада поднео је следеће примедбе и предлоге:

1.1.
Пстроварадинска тврђава представла замтићено културно добро које може
замајац
бити
развоја туризма и пратеће привреде Новог Сада u nіuper подручја.
Предложсном дсталном регулацијом којом се предвиђа изградња моста преко
стубова срушеног моста ІІ франц јозефІі директно се угрожава Петроварадинска тврђава
и атакујс на развојне могућиости туристичке привреде Новог Сада.
Планирано проширење тунела испод Петроварадинске тврђаве директно ће
угрозити статус стене на којој се налази Петроварадинска тврђава. Навсдена опасност
је реална и више путајавно изпета од стране стручњака статике.
Посде два покушаја продајс Петроварадинске тврђаве да би се на том платоу
изградила мсђународна коцкарница, а на месту Војне болнице 1 8-спратни хотел са
марином у Вассрмтату , наведени плав деталне регулације се може сматрати
наставком активности ортанизованог криминада на уништењу заштићеног културног
блага Петроварадинске тврђаве са подграђем, да би остварили своје намсре.
Уместо спорног пдаиа, Еколоілки покрет предлаже више пута јавно изнети
предлог потпуне дсмилитаризације, реконструкцијс и одређивања Петроварадинске
тврђаве искзњучнво за потребе културе.
-

Петроварадинска тврђава испуњава природне предусдове потпупе безбедности
издожсннх експоната на разлнчитим поставкама изложби највишег културног ранга
које би привукле туристе из целе Европе.
Испуњавањем наведених предуслова омогућило би се ставњање
Петроварадинске тврђаве на светску листу заштићених добара ІJNEЅCO-a, што би
самим тим допринело развоју туризма.п
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата.
Изградња моста преко стубова срушенот моста ,,Франц Јозеф је планирана
важећим Генералним планом града Новот Сада до 2021. године, што је и обавеза
која је унета у Нацрт плана деталне регулације.
Петроварадинска тврђава је обухваћена планом пДР Петроварадинске тврђаве у
Новом Саду. Нацрт плана је у изради и у оквиру плана одредиће се режими
коришhења н намене површина.
1.2.
Пданирано подизањс коте наснпа на наведсном кеју уништкла бн се визура
отворености погледа на дунав и Петроварадинску тврђаву, а тиме и детрадирало
најлепше металиште на дунаву у намој зеМЈЂи.
Одбрана од поплаве на делу насила се може извести и на други (привремени)
начин, а не уништавањем шеталишта и кеја.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата.
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године утврђено је да се град
брани од високих вода дунава вероватноће појаве једном у хињаду година (О,1%
високих вода дунава).
Одбрана од О,1% високих вода дунава на деоници одбране, обухваћене овим
планом, реализоваће се као стална и мобилна одбрана.
Стална одбрана реализоваће се са котом 80.60 Ш Н.в. што је 0,8 м више од
стогодишње високе воде дунава НІ%=79,80 м н.в..
Надвишење постојеће одбране до коте 80.60 и формирање сталне одбране од
стогодишњих високих вода подразумева и уздизање постојеће шетне етазе и
уређење са котом 80.10 чиіие се задржава постојећа денивелација између
садашв.ег зидића и шетне стазе. Предвиђено решење дакле подразумева издизање
шетне стазе за просечно 0,5 ш, на деоници од Булевара цара Лазара до улице
Висарионове, чиме се неbе нарушити визуре према Дунаву.
Заштита од хињадугодишњих високих вода спроводиће се преко мобилне
( хтривремене ) одбране која ће се монтирати на сталпу у случају потребе.
У прилогу дат је попречни профил са приказом вивелације терена, сталном и
мобилном одбраном.
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1.3.

Представл.ањем планираног сужавања мсморијалног дела спомсника жртвама
рацијс ради изітадње паркиралишта, аутори сnорног дела Плана детаЈтнс рсгулацијс
наведеног простора су демонстрирали крајњс нсгіоіптовање 3акона о ауторском праву и
пијстста прсма жртвама рације.
У складу са првим предлогом предпажс сс одбацивањс наведсне идеје . Умссто
уништсња ксја, Еколошки покрет предлаже продужење пхеталишта до Чсревићхе
скеле иза Футога са следственим уклањањем препрска (пролаз кроз морнарнцу,
уклањање шлункаре и др.).
Подрсђивањем целог шеталишта искњучиво пешацима, Нови Сад би добио
најлепшу шсталишиу, спортско-рскрсативну, пешачку стазу уз дуиав што би могло да
будс свропско обслсжје Новог Сада.

ОДГОВОР:
Примедба ннје основана
Меморнјални део споменика жртвама рације Није сужаван ради изградње
паркинга.
У питању није јасно на који сс паркинг мисли.
План одвајањем пешачких стаза од бициклистичких стаза, дефинисањем
пешачких стаза са клупама и планирањем Нових садржаја доприноси уређењу
кеја и његовој атрактивности.
1.4.а ІІпрсдлаже се брисање ІіцдсјсІ изтрадњс моста од пристаништа на дуиаву до
Музеја прско саобраliајнице на ксју, ради наводне безбсдлости туриста.
Било каква грађевина, сталног нли монтажног типа за прелаз туриста је
бсспрсдметна укодико се наводни туристи не приморају да га користе, што је опст
неизводливо одређивати туристима правац њиховог интересовања и кретања.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
за
Планирана пешачка пасарела са панорамским лифтом и простором
туристичко-информативни цектар првенствено има намену да се организује
прелазак великих група туриста са пугничког пристаништа ка дунавској улици
без прекида, и могућношћу панорамског разгледања.
3а пасарелу је условлено спровођење архитектонског конкурса, да би визуелно
допринела атрактивности обале.
Поред пасареле планиран је и пешачки прелаз у нивоу саобраћајнице, тако да
грађани имају могућност избора преласка улице Београдсіси кеј.
1.4.6 Предлаже се такође брисање идеје проширења коловозле траке за аутобуско
стајалиштс нспред пристаништа ла Дунаву. Цдеја се сматра беспредметном поред
постојећих стајалишта ла оба кеја у оба правца у лепосрсдној близини.

з

ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата.
Туристичка аугобуска стајалимта су неопходна за пристајапе туриетичісих
аутобуса за превоз туриста који долазе са брода у великим групама.
У другој и четвртој деоници се додају нова аугобуска стајалишта за туристичке
аутобусе, ради веће безбедности и лакјпег прихвата туриста који пристижу
бродовима.
Постојећа стајалишта іcoje користи ЈГСП ,,Нови Сад ие моіу да се користе за
прихват туристичких аутобуса јер би они у том случају једни другпма
онемогуhавали приступ стајалишту. Возила ЈГСП-а ,,Нови Сад функционишу по
унапред дсфинисаном реду вожње іcoju се у том случају не би могао нспоштовати.
Осим тога за планирана туристичка стајалишта су на захтев Лј ,,Завод за
изградњу града већ издати урбанистички услови број 72119 које је одобрила
комисија за урбанизам Градоначелника Града Новог Сада на 29. седници, оджаној
23.02.2007. године.
-

1.5. 11Вколопгки покрет подржава грађане Новог Сада у протесту против идеје да се
из било ког и каквот разлога дозволи хтадња угостителског објекта (за познатог
инвеститора) на сред најлепшет шеталлштауз рску које природа може да подари нском
граду.
Такав објекат би прекинуо шетну стазу, наружио визуру најлепшег шеталишта
уз Дуиав, угрозио мир грађаиа који стаиују преко коловозне wаке у стамбеним
објектима својим радом и радним временом, угрозио би саобраћај возилима гостију
угостителског објекта, уиихптио зелене површинс и део піеталиіпта паркирањем возила
око тог објекта и угрозио безбедност грађана и шетача на кеју.
ОДГОВОР:
Примедба се делимично прихвата
Уместо планиране намене угостител.ско-туристичког објекта прихвата се да
планирана намена објскта буде туристнчкн инфоцентар са продајом сувенира.
Планирана намена је на јавном грађевинском землишту( и у Нацрту плана је
планирана као јавно грађевинско землиште)
Туриетички инфоцентар је од великог значаја уз само пугничко пристаниште због
адекватног прихвата туриста и развоја туризма.
3а објекат је предвиђен архитеіпонски конкурс да би визуслно допринео
атрактивности обале.
Изградња спортских терена lкоји би били ограђени1 такође спада у сулудс
1.6.
идеје аутора спорнот плана.
Омогућавањем безбедног и ничим прекинугог кретања по (могуће) најдужој и
најлепшој шстној стази уз неку реку у дужини од 14 километара, од ушћа канала у
дунав до Черевићхе скеле, постигли би се већи и по грађане вреднији ефекти него
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изградњом десет описаних терена за чије би се коришћење морала плаћати новчана
накнада (познатом) приватном инвеститору 1.

ОДГОВОР:
Примедба се дедимично прихвата
Преллаже се намена ,,Рекреативне поврмине са зејтеним партером као јавно
грађсвипско земд1имте са скејт-борд терелима и теренима за екстремне спортове
(free cflmbіііg u слично) и у складу са nреддогом ЛІ 3авод за.изградњ-у Града
да се тсао садржај спортскогкоиплекса планир2 алтернативно екејт-борд терен на
овој локапији.

Уместо поразне (и наручене) хреативности аутора спорног плапа који садржи
до сада најпогубније последнцс по свеукуіtне вредности Новог Сада (градитеско
наслеђе, природнн положај, вредност локајгитета, итд ) укодико се реализује, Еколошки
покрет предлаже;
1

1. да се са могуће најдуже шетне стазе уз реку уклоне све препреке отварањем
пролаза кроз морнарицу, цио је Вколошки покрет омогућио још 1995. године
добијањем дозволе комадаита морнарицс и ухлањањем шјњункаре са стазе.
Њмемтањем аутомобидског саобраћаја са круне насила на паралелку саобраћајницу
поред насипа, уређењем и опремањем стазе клупама и олремом за трим стазе, добнла
би се најдужа шетна, рекреативна и свортска стаза европске вредностн.

ОДГОВОР:
Преддог се не односн на простор обухваћен оіиім планом.
ЈЛУрбанизам 3авод за урбанизам Новн Сад је у ,,Апализи обала дунава у
грађевинском рејону Новог Сада указао на препреке у усп0ставлању
континуитета шетне стазе и дате су смернице развоја.
2. Пдео шеталишта од сругпеног Жежел.евог моста према ушћу канала треба
уредити и оплеменитн травом и ниским растињем (жбунастuм красним врстама).
Са клупама за седење, опремом за иј-ру деце и одговарајућим осветјњењем, Нови
Са,д би добио најлешпу рекреатнвно забавлу парковску површину уз Дунав.
Сама поиршина на ушћу Велихог бачкот каnала, тзв. 11шпиц11. могао би се
уредити у ширу и праву парковску површину за чегаје својевремено Еколошки покрет
био замојњен од руководства данубиус -а да посредује између Градске управе и
наведене заинтересоване стране.
Руховодство ІДанубиусПа је тад бuдо спремно да ради реализације наведеног
предлога уклони део жичане ограде и учествује у трошковима урсђсња наведене
локације.
Нажалост, данас постаје јасно зашто је предлог одбијен и зашто је предметиа
локација претворена у депонију грађевинског nіyra.
-
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ОДГОВОР:
Примедба је неоевована.
Предлог се не одноеи на простор обухваhен ОВИМ планом.
ГІДР Радне зоне Север ТТј у Новом Саду обухвата овај простор, тако да nостоје
плански услови да се уреде плавиране зелене површине уз кеј, и изграде пемачке
и бициклистичке стазе према овом плану.
3 fІ]Јрд Новнм Садом стоји цивилнзацијска и екоnоптка обавеза да изградн
fІфа6рикуfі за прераду отпадве воде из фекалие и атмосферске каиализацнје.
Када се наведено постројење нзгради, створиће се претпоставка уклањања две
црне тачке на делу Дунава кроз Нови Сад (каиализациони излив крд Радничке улице и
испред срушенот Жежелевог моста), а самим тим и изласка Новог Сада на своју реку.

ОДГОВОР:
Прнмедба је неоснована.
Генералним планом града Новог Сада до 2021. тодине и овим планом створен је
плански основ, и реализацијом постројења за пречишћавање вода, односно
повезиваа,ем поетојеhих ЦПНІП станица гц1 и ГЦ2, и оријентацијои отпадвих
вода на поменуго постројење нестаће садашњи проблеми изливања отладних вода
у дуиав.
4. Тади очувања најлепше піетке стазе уз дунав у нашсј земли, сnорни ппав се
мора у целости одбацити и приступити изради новот који ће обрађивати nредметпу
локацнју искњучиво у цињу његовог оплемењивања и уређења по изнетнм преддозима
у складу са интересима грађана Новог Сада и његовог складног развоја, а не
уништавања свега вредног, изузетног и јединственот.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата.
Образложење је дато у одговорима на претходне nримедбе.

Ад. 2.

Месна заједница всоња Маринковнћ
поднела је следеће примедбе и предлоте:

2.1.

На изградњу друмско-пешачкот моста:
Нови друмско-пешачки мост, иако је предвиђеи Генералним уфанистнчким
планом, на овој локацији донео би више мтете него користи. Аутопут nреко дунава у
овом делу Града сасвим је непотребав, за друмски и транзнтни саобраhај Нови Сад има
потребе за другом врстом моста, пре свега на другом пупом правцу, док би у овом
делу Града био довол,ан и пегпачкu мост. Пугна петња уместо садапјњег парка донела
би нова аерозатађења и буку у овај већ довоњво бучан и загађен део Града збот
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постојећих саобраћајница и Варадинског моста. Њградњом новог, правог тралзитног
моста на месту старог ЖСЖСЈLСВОГ постиже се исТи ЦИЛ, а то је измештање саобраћаја
са Кеја и из Пеіроварадииског подграђа и Београдске улице. Због наведених разлога
присутни на Трибини изјаснили су се против изградње овог моста.І
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата.
Hзградња моста преко стубова срушеног моста ,,Франц Јозеф је планирана
важећнм Геиералним планом града Новог Сада до 2021. године, піто је н обавеза
која је унета у Нацрт плаиа детањне регулаиије.
На изградњу паркивга:
Овом Граду треба випте зелевила и шеталиппа. Паркинзи последњих година
грађадима Новог Сада и буквазгно отимају простор. Грађаии су се изјаснили против
паркинга.1
2.2.

ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата.
Од нових паркннга за вугничке аутомобиле најчешће су предложени само
паркннзи на којима се веИ годинама врхпило нерегулисано паркирање на
Београдском кеју. Овим се желело ретулисати веh годинама нерегуларно стање.
На осталим местнма су планирани паркинзи само у фуикцији повећања
прпетупачности хіланираних садржаја. Осим тога постоје и другачија мишњења
грађана јер је нпр. ЛТ ,,Урбанизам добило 04.06.2007. године петицију грађана
којом етанари зграда на Ееоградском кеју 1, 3 н 5, траже хитно ретпење проблема
паркирања испред њихових зграда.

1На изградњу уГоСLИLСЈЂСКОГ објеіста:
УгоститеЛски објекат наведених карактеристика сасвим је нелотребан на овој
локацији. УтоститеЈЂски објекти већ постоје у близини, а Кеј треба да остане
тпеталимте. Овај нови објетсат без икакве потребе само би нарупіио ту целину
шеталишта. Грађали су сс и поводом овог предлога изјаснили протнв.ІІ
2.3.

ОДГОВОР:
примедба се делимично прихвата
Уместо планиране намене угоститењско-туристичког објекга пріuвата се да
планирана намена објекта будетурнстички инфоцентар са продајом сувенира.
Планирана намепа је на јавном грађевииском земњимту( и у Нацрту nnaua je
планирана као јавно грађевинско земњнште).
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Туристички инфоцевтар је од великог значаја у3 само вутничко пристаниште због
адекватног прихвата туриста и развоја туризма.
3а објекат је предвиђен архитектонски конкурс да би визуелно допринео
атраіпивности обале.
2.4.

1На изградњу спортских терена на делу Кеја:
Кадје реч о изградњи ноВих сгтортских терена, Месназаједница Подбараје већ
поднела захтев да се на месту даиапіње Квантапгке пијаце и дела магацинског простора
Кудпина, изграде нови спортски објекти. 3а овај плав, како сазнају, веh су наишли на
разумевањс, апи очекују подршку и других МЗ. Елаборатом су, такође, прсдложили и
место за гаражу к паркинг за туристuчке аутобусе на подручју својс М3. Уколнко
њихов план буде подржаи, спортски терени, уместо на Кеју, бкли би изграђени у
непосредној близиви, на всћ предзтоженој локацији. Присггни на Трибнии
констатовали су да треба подржати захтеве Месне зајединце Подбара T, а изјаснила су
се против изградње терена предложспих y Hnany.

ОДГОВОР:
Примедба се дслимично прихвата
Предлаже се намена ,,Рекреативне површине еа зеленим партером као јавно
грађевинско землимте са скејт-борд тсренима л теренима за екстремне спортове
(free clіmbіng u слично) и у складу са предлогои ЈЛ 13авод за изградњу градаІт
да се као садржај спортског иомплекса вланира алтернативно скејт-борд терен на
овој локацији.
Предложена намена ,,Рекреативне поврпіине са зеленим партером не исклучује
пданирање епортских терена за потребе Месне заједнице на локацији коју
предлаже Месна заједница.

Ад. 3. Месна заједлица ТтПодбараті поднела је следеће примедбе и предлоге:
.. Активирањем
3.1.
срушеног старог моста (мост Фрање Јосипа) са знатним
проширењем жел,езничког тунела. Према речима председкика екодошког покрета
Града Новог Сада, да је то један нов разлог за УНВСКО да не nрими Петроварадинску
тврђаву под заілтиіу, као и да іјоседује документа где стручњаци тврде да је то опасно
и по саму тврђаву (да може доћи до сдегања због мреже постојећих іyuena
катакомби). Напоменутоје дајејош пре іридесет година напра.влен идејни елаборат по
којем би се постојећи стубови искористипи за израду жкчаре која би повезивала Нови
Сад са тврђавом и да би се мост користио као пешачки Мост. Такођс је било споменуто,
а не упозорење г-ђе Весне Просенидс главног архитекте Града да је мост предвиђен за
саобраћај генералним плаиом да се овај мост као и Варадински мост направе као
једносмерни мостови чuме би се саобраћај дупло смањио,
Грађани нису прихватили предлог Града већином гјјасова.

-

Радно тело је мимњења да мост не би требало да служи за саобраћај да се не бu
угрозила тврђава, али да би се требајјо од страие Града поново размотрити изградња
жичаре да мост буде за пешачки саобраћај и као туристичка атракција повезује возићем
кеј (и за ииостране госте), кроз тунел, и Петроварадинску тврђаву. 1
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ОДГОВОГ:
Примедба се нс прихвата.
Изградња моста преко стубова срушеног моста ,,Франц Јозеф је планирана
важеhим Генералним планом трада Новог Сада до 202L године, мто је и обавеза
која јс унета у Нацрт плана детајbне регулације.
Жичара није планирана важећим Генералним планом града Новот Сада до 2021.
године.
3.2. Іј _ На предлог Града, за изградњу угоститењског oGjeІcra (преко лута саме улазне
рампе на Варадивскн мост) грађааи МЗ Соња МарииковићІ су сматралн да се ту не
ради о лепом изгледу кеја већ о чистој финансијској добнтu некога у граду и
једнотласно га одбили.
Радно тедо сматра да је на лепо урађеном шеталиіпту кејом потпуно непотребно
и неукусно изтрадити угоститезЂски објекат.

ОДГОВОР:
Примедба се делимично nрихвата

Уместо планиране намене угоститењско-туристичког објекта прихвата се да
плапирана намена објекта буде туристичкн инфоцентар са продајом сувенира.
Планирана намена је на јавном грађевннском земњишту( и у Нацрту плана је
планирана као јавно грађевинско земњиште).
Туристички инфоцентар је од великог значаја уз само пугничко пристаниште због
адекватног арнхвата туриста и развоја туризма.
За објекат је предвиђен архитектонски конкурс да би визуелво допринео
атрактивности обалс.
- На делу прекопута кула (до излаза калализационе цеви) прсдложено јс од
3.3.
стране Града изтрадња 1Дечија пгралигпта , граЂаuи су се питали хако је то могуће
урадитн између пута и дунава и каква је ту безбедност децс, добилч су одговор да ће се
на том делу (јако узаuом) подиhи ограде. Након обавештења од сітанс натлих
представника о тражењу локацијс за спортске терснс на uодручју МЗ 1Подбара
(малтене прекопута локације предложеног од страие Града) трађани су једногласно
одбили прсдлог града и прихватили предлот напте МЗ.

Мигплење радног тела сс слаже са мишењем грађана МЗ 1Соња Маринковић
дајс поменута локација неподобна за дсчија игралимта.
Како су одбијеви малтене сви књучии предиози дати од стране Града сматрамо
да се регулациони план мора поново обрадити.
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ОДГОВОР:део примедбе који се односи на дечија иградишта
Примедба се делимично прихвата
Преиспитано је уређење простора намењеног за дечије игралиште ради повећања
безбедности, и предлаже се нова организација са шетним стазама са клупама
ободно у облику слова ,,П а унугар намештање сарава за итру деце до 12 година, и
може се оградити (слнчни примерн постоје у Бечу).
Паркинг се лремешта поред предложене намене Рекреативне поврпіине са
зеленим партером.
Овај простор мож-е се планирати као одморимтс родитеима са децом који
користе кеј, јер постоји само једно место за игру деце на кеју код ђачких
игралишта . Ова намена је планирана за све грађане са децом, који користе кеј.
-

ОдГОВОР део примедбе који се односи на спортска игралишта
Примедба се делимичпо прихвата
Предлаже се намена ,,Рекреативне површине са зеленим партером као јавно
грађевинско землиште са скејт-борд теренима и теренима за екстремне спортове
(free cflnіbіng u слично) и у складу са преддогом ЛТ 113авод за изградњу Града
да се као садржај спортског комплекса планира алтернатнвно скејтборд терен на
овој локацији.
Предложена намена ,,Рекреативне површине са зеденнм партером не некд.учује
планирање спортскнх терена за потребе Месне заједнице на локацији коју
предлаже Месна заједвица.

Ад. 4. Месна заједница дупав 1 поднела је еледеће примедбе и предлоге:
4.1.

На изградњу друмско-пешачкот моста.
Нови друмско-пешачхи мост, иахо је предвиђен Генералвим урбанистичхим
пјјаиом, на овој локацнји донео би више пгтете него користи.
Аутопут прско Дувава у овом делу трада сасвим је непотребан, за друмски и
транзитни саобраhај Нови Сад има потребе за другом врстом моста прс свега на
другом пугном правцу, док би у овом делу града био довозњаu и пешачки мост. Пугиа
петња уместо сададјњег парка донела би нова аеро загађења и буху у овај већ довоѕњно
бучан и загађен део града због постојећих саобраћајница и Варадинског моста.
Изградњом новог, првог трапзнтпог моста на месту старог Жежењевог ііостиже се исти
цињ, а то је измештање саобраћаја са кеја и из Петроварадинског подграђа и Београдске
улице. 36ог наведених разлота изјапгњавамо се против нзградње овог моста.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата.
је планирана
Изградња моста преко стубова срушеног моста Франц
важеhим Генералним планом града Новог Сада до 2021. године, што је и обавеза
која је унета у Нацрт плана детаѕњне регулације.
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На изградњу паркинга:
Овом граду треба више зеленила и шеталишта. Паркинзи последњих година
грађанима Новог Сада и бухвално отимају простор. Грађани су се изјаснизти против
паркинга.
4.2.

ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата.
Од ноВих іхаркинга за путничке аугомобиле најчешће су предложени само
паркинзн на којима се већ тодинама Вршило нереіулисано паркираае на
Београдскои кеју. Овим се желело регулисати већ годинама нерегуларно стање.
На осталим местима су планирааи паркинзи само у функцији повећап,а
приступачностџ планираних садржаја. Осим тога постоје и другачија мишлења
грађана јер је нпр. ЛТ ,,Урбанизам добило 04.06.2007. године пстицију грађана
којом станари зграда на Београдсісом ксју 1, 3 и 5, траже хитно решење проблема
паркирања испред њахових зграда.
изградњу угостИТелског објекта:
Угосгјпл3ски објекат наведекнх караісгеристuха сасвим је непотребаи на оЕОј
локацији. Угосителски објекти веh постоје у близиик, а кеј треба да остаuе
шетЈТиЈиГе. Овај нови објекат бсз икакве потрсбе само би napyіnuo ту целину
шеталишта. Грађани су се и поводом овог прсдлога изјаскили протиЂ.
4.3.

ііна

ОДГОВОР:
Примедба се делимично прихвата
Уместо планиране намене угостител,ско-туристичког објепа прихвата се да
планирана намена објеІста буде туриегички инфоцентар са продајом сувенира.
Планирана намена је на јавном грађевинском земл,ишту( и у Нацрту плана је
плааврана као јавно грађевинско земњиште).
Туристички инфоцентар је од великог значаја уз само лугничко лристаниште због
адекватног nрнхвата туриста и развоја туризма.
3а о6јекат је предвнђен архигепонски конкурс да бн визуелно допринео
атратсгивности обале.
На изградњу спортских терена ка делу кеја:
Кадје реч о изградњи нових спортских терена, Месна заједница іІПодбараІІ је веh
поднела захтев да се на месту данашње Кванташке пијаце и дела магацинског простора
Іікулпинаfі изграде нови спортски објекти. За овај плаи, ако сазнају, већ су наипјли на
разумевање, али очекују подршку и других месних заједница. Елаборатом су, тахође,
предложили и место за таражу и паркинт за турисLичке аутобусе на подручју своје
месне заједнице. Сматрамо да ово треба подржати, спортски тереuu, уместо на кеју,
били бн изграђени у непосредној близиии, на већ предложеној локацији.
Савет Месне заједкице дунав подржава захтеве Месне заједнице ІІподбараІі а
изјашњава се против изградње спортскнх тсрена предпожених у овом плану.
4.4.
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На крају, Савет Месне заједнице Дуиав констађје да је Нацрт плана детањне
регулације иростора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом
Саду, доставзЋен заинтересовавим Мссним заједницама и грађанима 06. јуна 2007.
годин; са роком јавног увида од 1 1. јуна до 1 1. јула 2007. године. Међутим,
грађсвинске машкне су се појавиле већ 13. јуна 2007. године, и разориле Београдски кеј
на нашој тернторији, тј. пре истека јавног увида, па се гІитамо, куда све то иде и заіпто
се тахо ради.
ОДГОВОР:
Примедба се делимично прихвата

-

Предлаже се намена ,,Рекреативне површине са зеленим партером као јавно
грађевннско земл,иште са скејт-борд теренима и тереиима за екстремне спортове
(fтее сlітbhіg и слнчно) и у складу са предлогом ЈП 3авод за изградњу Града
да се као садржај спортског комплекса планира алтернативно скејт-борд терен на
овој локацији.
Предложена намена ,,Рекреативне површине са зеленим партером не исклучује
планирање спортсккх терена за потребе Меене заједнице на локацији коју
предлаже Месна заједиица.

Ад. 5. Природно-математичкu факултет, департман за географију, туризам
и хотелијерство доставио је следећу примедбу и предлог:
Уложена примедба на Нлан деталне регулације назначеног простора у наслову
се односи на оставл.ане мотућлости за поставлање још једног, трећег, путничког
пристаншпта на локацији која се налази на око 120 метара низводно од осовине
планираног моста.
Поставлање пристанитпта на предложеној локацији не би нарушавало визуру
споменика на Кеју, а уједно би представлало атрахтивап простор за прихват и лријсм
иностраних туристичких бродова и нихових nутника. Предлажемо да димензије и
услови буду исти као код већ постојећих приставишта у Новом Са.цу.
Првобитним разматрањем, уз консултације са стручним лицима градских,
покрајинских и републичких структура, констатоваuо је да је поставЈЂање овахвот
објекта са техничке стране могуће и да нс би ни у ком смислу нарушавало међународки
наутички саобраhајни коридор којије установл,ен у детал,ном урбанистичком плаву.
Према досадајпњим показателима, поставзЂан,е оваквог објегсга на поменутој
стапонажи не само да би уинило адекватнијим туристичку понуду Новог Сада (и
Србије) у сегменту наутике, већ би се уиапредио укупни туризам Новог Сада, као све
значајније туристичке дестинације. Конкурентност Србије у сферu наугнке је за сада
jonі .увек на веома ниском ннвоу (тіросечна оцена 1,6). При еваЈхуацији су угврђене
вредности (од 1 до 5) фахтора као пхто су доступност и систем марина/прнстаништа на
рекама (оцена 1), комплементарне активности у понуду (2) и др. Ипак у Стратепіји
развоја туризма Републике Србије међу uдентификованим туристичким производима,
који су од иитереса за ову землу, је каутика. Међутим, у Србији још увек није у
потпуности развијена инфраструктура неопходна за несметано одвијање наугичког
туризма, иако последњнх годииа међународна туристичка крстарења Дувавом
Доживл,авају експанзију. У Новом Садујс у 2002. годиин инострани туристички промет
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износио 1.563 вугника, у 2003. гоДини 4.687 путника, а у 2004. години 13.194 пугника
међународних туристичких крстарења Дунавом.
С обзиром да сви досадашњи параметри указују на повећање промета наугичкотуристичхог саобра1 аја у Новом Саду (годишњи промет туристичких бродова и
путника), сматрамо као институција која се активно бави стратешким плаиирањем и
развојем туризма уопште, да је наш предлог правовремен и да оставзва мотућност за
ефикасније прилагођавање дањем порасту наугичког промета у наредним годииама.
Алаnтацијом предложене локације у туристичко пристаниште добробити би се
особно рефлектовале у мкогобројвим областима, па и у индиректно всзаним за
имплсментацију туристичке стратегије и развоја града Новог Сада.
Апроtтријадијом овог простора град Нови Сад би у мnогоме побоњшао своју
позицију на подунавском туристичком тржипіту и створио услове за ефикасније
уквучивањс у наутичке светске трендове. имајућч у виду порастх0нкуреиције од
стране туристичкдх центара у окружењу, сматрамо да би усвајање овахвог предлога
свакако побоњшало позицију нашег града за дужи в.ременеки период у погледу
прнхвта и nријема инострандх туристичхих бродова.Іі

ОДГОВОР:
примедба се не прихвата
Генералним планом града Новог Сада до 2021.г. планирана су само 2 пугничка
пристаништа.
Поставл,аве пристанимта на nредложевој локацији нарушавало би визуру на
Споменик жртава рације према Петроварадинској тврђави ( треба узети у обзир и
два туристичка брода која пристају уз пугнички пристан).
Предлогом у плаиу направлев је комnромис између изузетног значаја овог
споменика, внзура којс треба еачувати, и дат јс предлог повећања броја
путничких пристаништа тако да се сачувају најзначајније визуре и у складу са
планираним наменама на обали.

А.ц. б. 3јј 3авод за изградњу Града Нови Сад
доставио је следсће примедбе и предлоге:
б.i;

спортски KOMrUІEKC

6.1.1. Предлаже сс кориговање (сужење) габарита парцеле намењене спортском
комплексу, кориговањем врсте заступњених спортских терсна. Будући да су планирави
на јединственој подлози (како се у тексту наводн) која би се у зимском режиму
користнла као клизајіиште, ова подлога би заузела готово целу травнату површину Кеја
на овом делу. Асфалтирани терен за мали фудбал стандардне ширине од 20 м, са
заштитuом оградом, ве оставња могућЕост іnupe траке до ивице коловоза од
минималних 1,5 rn, мТо Еије довозвно пи за садњу дрвореда, ни за решење денивелације
уз коловоз која се може појавити након нздизања шетне стазе (примедба 8.6).
Текстом Плана не обавезивати на изградњу спортских терена на јединственој
подлози1 .
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ОДГОВОР:
Примедба се прихвата
Прихвата се да се јсоритује табарит предложене Рекреативне површине са зеленпм
партером и јавног грађевинеког земишта.
ГТлавирани спортски терени нису планирани на јединственој подлози, то је
промењено тхосле Комисије за плавове на 45.седници 15.03.2006.
6.1.2.

се као садржај сnортског комплекса предлаже могућност
реализације скејт-борд терена на овој локацuји.
ІАлтернативно

ОДГОВОР:
Примедба се прихвата
6.1.3. гјланирали нови дрворед око спортскот компдекса, уз ивицу коловоза и ивицу
бициклистичке стазе, жије могуће реализоватu, с обзиром на расположиву ширину
слободног травнатог појаса оД око 1,5 м, као и позидuју и висииу заштитне жичанс
(кончаие) отраде која би сметала крошњама стабала.
Постојеће дрвеће на површини под јсдинственом подлогом спортских терена,
морало би се планираном изградњом уклонити.
ОДГОВОР:
Примедба се прнхвата.
Прихвата се да се између бициклистичке стазе и предложене Рекреативне
ловршине са зеленим партером повећа слободан појас на 2,0 хв. Постојеће дрвеће
је иогуће задржати.
Планирани спортски терени аису планиранн на јединственој иодлози, то је
промењено аосле Комисије за планове на 45. седници 15. 03. 2006) тако да
постојеће дрвеће је могуhе задржати.
6.1.4. 1Прецизирати габарит парцеле предложене за намсну спортског комплекса у
статусу осталог грађсвипског земишта, и отклањаае нејасноћа око постојања илн
нспостојања пратећег приземног објскта у склопу овог комплекса, с обзиром да се у
тексту Ллана на неким местима помиње азш се у трафичком прилогу не лриказује.
Тражи се такође, да се на графичкој снтуадији намене површина уцртају
димензије свих плажиравих спортских терсна (садржаја) који се у тексту наводе чиме
би се днмензионајјно оправдао предложени габарит парцеле.11
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ОДГОВОР:
Примедба није основана.
Планирани спортски комплекс у Нацрту плана има сТаі)т осталог грађевинског
землишта, после Комисије за планове 15. 03. 2006, и нема планнраних приземних
објеката само спортске терене .
Прихватањем претходних примедби на спортски комлекс предлаже се намена
Рекреативне површине са зеленим партером као јавво грађевинско землиште,и не
одваја се посебна парцела, већ је то зона лланиране намене, која е бити
кориговаuа (сужена) убацивањем паркинга и према претходним примедбама
ЈЛ Завод за изградњу традаtі Нови Сад.
6.1.5. t1Архитектонски конкурс није неопходан само за садржаје отворених спортских
терена, ако у склолу спортског комплекса не постоји пратећи приземни објекат кафе-бара и свлачионице.
ОДГОВОР:
Примедба се прихвата.
Није потребан архитектонски конкурс.
6.1.6. Додати и попречии nресек са оквирним нивелационкм решењем, і j.
плаиираним и постојећим котама иивелете ивкце коловоза, подлоге спортских терена,
вјетnе и бицикјгистичке стазе и кејскот зида на графичког прилогу бр. 9 уз ситуацију
,ЈЏТЛЊА Г (СПОРТСКИ КОМГјЈІЕКС), с обзиром да није дат попречни профил
саобраћајнице продужепа улице Марка Мињанова.1

ОДГОВОР:
Примедба се прихлата, да се допуни иресеком.
ЗА САДРЖАЈ ФОНТАНЕ и водене поврпгине на крају улице Марка Мил.анова,
6.2.
предлаже се идејно обдиковно-архнтеЈпонско решење позивним конкурсом.

ОДГОВОР:
Примедба се дедимичпо прнхвата, предхаже се само да не буде позивни конкурс
већ јавни конкурс.
OBAnCKH OBJEKTH УЗ РЕЧКЕ ПУІИИЧКЕ ПРИСТАНЕ
Текстом Плана експлицитно изразити просторне потребе и релевантне
параметре за формирање речних путuичких пристана, њихове неопходне пратеће
садржаје (царина, полицијска станица, раіпе и сл.) н тренутне интсренције по законској
6.3.
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рсгулативи у овој области. Из овог може бити лакше сагледива потреба, намера и
оправданост смештања одређених садржаја у објекте на приобалном делу.
Гіланом предложити могућност, или образложити немогућност формирања
града на реку ), а што је у
угоститеЛских објеката на води (у контексту
директној вези са планом предложеним п0ставлањем оВих садржаја у приземне
грађене објекте на уској травнатој површини шеталиліта.1
Ііизласка

ОДГОВОР:
Примедба се прахват

-.

Дунав је међународна река и пловидбеии пуг не сме се угрозити. Корито реке
између Жежењевог моста и моста Слободе се сужава, тако да се сужава и проетор
који остаје између обале п пловидбеног пуга. Узводно и низводно од моетова
минимум 50 м је простор где је забрањено поетавњање објеката ва води и према
Одлуци о коришћењу обале и воденог проетора на унутрашњим водама проистиче
немогућност поставњања угоетИтелских објеката на вода.
Путннчка прнетаништа имају потребу за пратеhим еадржајима: царива,
полицнјска станица,станица за туристичке аутобусе, туристички инфоцевтри,
тоалети, паркинзи, мењачпица, продавннца сувеннра(карата, књига, Цд и сл.),
мања пошта у блнзини( или бар пунп са цоштанским сандучићем и поштанским
маркицама) и др. Неопходни садржаји стварају потребу и за објепом турнстичко
информативног центра, како би се долазак страних туриста ортанизовао на
адекватав начин,
1пРизЕМНи УГОСТјпВЈЂСКО-ТУРИСТHЧКІ{ОБЈВКАТ (мах. 5 х 20 nі), код
6.4.
Споменичхог платоа и лристана, за који се прописује разрада архитектонским
коакурсом, сматрамо неадекватно смештеним на премалу (уску) зелену травнату
повріпину између поллочане шетне и бициклистичке стазе.1

ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Из ограничења која су навеена и потребних садржаја која прате међуиародне
речне пугничке пристане неопходаи је објекат туристичког инфо центра, који је
неопходно да буде одмах уз пугничко пристаниште.
Графкчки приказ позиције глЕАритл угОСтитЕЈЂско-туристичког
овзвктл код спомвничхог HЛАТОА, на сwrуацији у трафнчхом прилоrу број 9
ІјТ} ТАЈЂ Б неусаглашенје са осталим приказима позиције и габарита овог објекта.
-

ОДГОВОР:
Примедба се прихвата.
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Габарит објеіпа код спомеаичког платоа, на ситуацији у графичком прплогу број
9 ,,детал Б исправиће се према габариту који је у осталим прилозима, и који
износи махссимално 20 м*5 nі
І3А ОБЈЕКАТ ПАНОРАМСКОГ ЛфТОВСКОГ ТОРЊА (ЗхЗ nі) И
6.5.
ГL4САРЕЛЕ (КОСА ТУНЕЛСКА РАМНА), којом би се повезао видиковац на Торњу
(h5 nі) ca терасом Музеја Војводине, ТРАЖИ СЕ ПОЈАШ}БЕЊЕ HРОСТОРНОГ И
ПРОГРАМСКОГ КОНЦЕПТА и то кроз графички прилот јпематског лрuхаза оквирног
нивелационог и регулационог решења објекта, којим би се преиспитао нагиб паСареле
на планираној дужини трасе, а која мора имати мивималну висину 4,5 nі изнад
коловозиих трака (коловоз Ксја је ширинс око 12 м), тј. пренсштала висина слободиог
профила саобраћајнице, с обзиром да се као почетuа тачка рампе (пасареле) Лланом
наставла на висшш 5 м изна.іt коте неопходко надвишене шетне стазе на страни Кеја.
Bucuua видиІовца (равне платформе торња) плавирана на 5 тп од коте ниведете
шетне стазе је дискутабизпга висииа за ову намеку, ахо је она превасходна.
Прецизније графички прнказати и трасу планирале пасареле (могући варијаНтви
прикази) н дати јс у прилогу ситуације са назначенИм наменама поврпіина из
суседннх ллаиова на које се односи (ЛДР Блока Музеја).
Установнти услове фундирања торња објекта (3х3 м).

ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата.
кроз
Висина видиковца је минимуи 5,0 ш а тачна висина ће бити дефннисана
потребне
због
конкурс ( она може бити већа од 5 nx). Bucuna од 5,0 м је дата
мипималае виеине од 4,5 nі изнад коловозних трака.
ће
Траса пасареле је дата обухватом конкурса, и у оквиру обухвата конкурс
и
воказата најбоњу трасу. Траса је узета према условима за кретање пешака
да
за
зиачи
што
1:20
(5%),
инвалидских колица тако да аатиб рампе није веhи од
висииу од 5 м потребна је дужина рампе око 100 м.
Темелење по могућности решавати аа армирано бетонским плочама, а материја—
лизацију што је могуhе више прилагодити транспарептним материјалима
(евентуално фуидирање темења извести према условима ЈВЛВоде Војводине
Нови Сад).

УГГРАВНО ЛАРКHРАЊЕ УЗ uцив КОЛОВОЗА ЗАМЕНМТІ{ КОСиМ
6.6.
ГјАРКИРАЊЕМ (ЗО° и.тји 45°) ГДР год јв ТО МОГУЋЕ, ПОВвЋАвАЈуЋИ
У
БЕЗБЕДНОСТ И ФУНКЦHОНАЛНОСТ КРАЈЊЕ ДРСНЕ КОЛОВОЗНЕ ТРАКЕ
ОБА СМЕРА.

ОДГОВОР:
Примедба се прихвата.

6.7. tФОРМиРАТі{НОВУ HАРКHHГ ПОВРПIШ{У између ивице коловоза и ивице
Општина
бициклистичіе стазе, на парцели број 4156, КО Новн Сад Т (корисништво
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Нови Сад), која је Генералним ллаиом града намењена за парковску површину, а
користи је n(H Водовод и канализадија за смепггај постројења ГЦ2.
Формирање паркивта оправдаио је непосредном близином комплекса отворених
спортских тсрена, увођењем нових садржаја у обухват Плана и могућом каснијом
реализацијом на парцели број 4156, КО Нови Сад L
ОДГОВОР:
Примедба се делимичао врихвата.
Предлаже премештање парканга који је пданиран код дсчијег игралишта на нову
локацнју з спортске теренс.
6.8. 1ГТРИКЈЂУЧКЕ НА ГЛАВН~ САСБРАЂАЈииЦУ ПОСТОЈЕЂИХ КОЛСКHХ
мпи кОд nриствл КАјјЕТАниЈЕ , извести у нивоу шетне стазс Ксја такође
поплочавањем, у другој боји или слогу, и то у тексту Ллала нагласити. Такође, тскстом
Плана нагласити основнс намене ових рампи и очекивани режим њиховог коришћења,
који повлачи саобраћајно регпење и разраду.ІІ
ОДГОВОР:
Примедба се прихвата.
БИЦИКЛИСТHЧКУ СТАЗУ на парцелu број 4156, КО Нови Сад І (коју сада
6.9.
користи ЖН Водовод и канализација ГЦ2), повезаги од угла улuце Марка Мињанова
са осталим бициклистичким правцима, омогућивши контииуитст кретања.Іі
-

ОДГОВОР:
Примедба се прнхвата.
6.1О ПАРКИ}IГ УЗ КОЛОВОЗ ПОРБД ЛЛАНИРАНОГ ДFЧЈЕГ ИГРАЛШТА и
терена за боћање прописно обезбедити и одвојити од ових садржаја, могућим
поставлањем адекваіних физичких и визуелних баријера.ІІ

ОДГОВОР:
Примедба се прихвата
Предлаже се премештање паркинга тако да уместо код дечијег игралишта буду уз
спортске терене.
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6.11. 1 СHЈТАЗНА КОЛСКА РАМГТА коД ВИВШЕГ понтонског мостл
Предложена позиција и геометрија рампе проистекла је превасходно из
настојања да се Hланом покуди економичио репіење које би искористило преостале
елементе уклоњеног понтонског моста саобраћајни приклучак и стуб моста на доњем
кејском платоу, надограђивањем два силазна крака рамгте на стуб привременог
понтонског моста.
Напомињемо, да су се по уклањању лривременог моста на баржама и по
завршетку радова на реконструкдији коловоза Кеја. стекли услови за отпочињање
пројектима предвиђеног враћања у првобитно стање овот дела Кеја, које подразумева
укhањање свих преосталих привременихобалских објеката баржи са трасе обалскот
стуба и навозних рампи баржи, приступпе саобраhајнице н враhање зида обалоутврде у
првобитно стање.
Тиме постају ирелевантни планским решењем наведени просторни оквири
(улазни гтараметри) на основу којих је раипа била кондипираиа и отвара се могу1пост
са основиим
редефиниеања геометрије рампе и чак њеног репозидионuрања, у складу
функцијама ове рампе и наменама околког простора које треба да опслужи, а које
текстом Плаиа треба натласити.
-

-

Примедбе на, у планским оквирима предложену, рампу су:
Оправданост предлога задржавања постојећег саобраћајног прикњучка бившег
понтонског моста, ако је нивелационим регаењем плаиа, предвиђена изградња и
издизање кожілетне пјетне стазе уз плаиирано надвипіење кејског зида.
Масuвна геометрија рампе емане маневарски простор на доњем кејском
платоу, при чему паркинг доњег тјлатоа додатно онемогућава пролаз возкла uзмеђу
кракова рампе и косог зида обалоутврде. Нејасна функција левог (јужног) крака рампе.
у случају да се планским решењем иадвишења зида затвара постојећа сплазна рампа
код Универзитетског парка којаје веза са гпеталиштем Сунчаиог кеја.

ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата.
Као што и сам подносилац примедбс каже, прсдложена позиција и теометрија
рампе проистекла је превасходно из настојања да ее Планом поиуди економично
решење које би искористиЈЈо преостале елементе уклоњеног нонтонског моета
еаобраћајни прик .учак н стуб моста на доњем кејском платоу, надограђивањем
два силазна крака рампе на стуб правременог понтонског моста.
Финансијска средства која би елужпла 32 уклањање стуба би могла да се
искористе за изградњу два силазна крака-рампи која ће послужпти за
контролисани силазак возила на доњи плато. Овим he ce уствари заштити
споменички комлекс код кота се тренугао налази рампа за снлазак аа доњи плато
и која би у овом случају могла да се стави ван функције.
Нивелационо рептење шетне стазе и прилазноГ крака рампе би могли да се
реализују јер би се у том делу планирала мобилна одбрана од цоплаве.
Што се тиче левог (јужног) крака рампе, он служи да би се омотућила обострана
комуникација на доњем платоу која је тренутно онемогућена услед постојећег
стуба понтонског моста. Постојећа силазна рампа код Универзитетскот парка која
је веза са шеталиштем Сунчаног кеја се не укида.

-
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6.12. 1ГјРЕДВИДЕТИ КЛУЛЕ ЗА СЕДЕЊЕ И ОДМОРиІЛТА И У ЗОНАМА
ХЛАДОВиНЕ, поштујући лрописане могућности садње високог растиња у зони
одбране од попзіава или користеhи постојећу високу вегетацију која се Планом
задржава.
Раздвајањем пеіпачке стазс (пресован бетон, 3-5 м) и бициклистичке стазе
(асфаітт, 2 ш), формира се између н,их t зауставна трака пЈирине 2 м, која би се
користила за п0ставлање хлупа и стубова јавне расвете. Овахва гтозидија клупа не
обезбеђује њкхово поставлање у зонама високог растиња, тј. хзтадовине, xіrro je c
обзиром на оријентацију Кеја нарочито значајно током преподневких сати у сунчапим
годишњим интервалима, у којима се клупе за седење најчеІаће и користе.
ОДГОВОР:

.

Примедба се орихвата

Предлот рехпења дат је у графичком прнлогу Одговор иа примедбу 6.12 и према
Новв С2Д.
условима ЈВПВоде
6.13. BPuCATH KTH{ МЕЊАТИ ТЕКСТ на страни З, који гласи: Низводно од улице
Махсима Горкот налази сс споменички ллато коме треба посветнтu посебну пажњу и
чије ће решење зависити од концецта задржавања или подизања садапгње коте
нивелетс , с обзиром да се у далем тексту и графичхим nрнлозима нигде не даје овакво
опционо (варијантно) концептуално нивелационо репјењс.ТІ

ОДГОВОР:
Примедба се прихвата.

6.14. ПДР треба, кахоје већ и напоменугоједном реченицом текста Нацрта плана, да
подржи саобраћајно решењс везе новопланиранот моста преко Дунава са Булеваром
цара Лазара и Кејом жртава рацијс, које ће бити угврђено ГЕНЕРАЛНИМ
ЛРОЈЕКТОМ И ГIРЕТХОДНОМ СТУДИЈОМ ОГЈРАВДАНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ
НОвог ДРУМСКОГ МОСТА првко ДУНАВА, тј. .да омогући каснију инкорпорацију
овог решења у просторне, димензионазше и фуикционаЈіне оквире Ллана.
Обавештавамо Вас да сс од 29. 06. 2007. године, приступило њетовој израдu. 1
ОдГОВОР:
Примедба је неосноваиа јер то што се тражв веh пише у Нацрту плана.
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ТЕХНИЧЕЕ ГРЕШКЕ

У тексту су примећене следеће грешке:
На страни број 10. треба уместо текста:
,,гіостојеће аугобуско стајадигите се трансформиіпе н проширује, да би могло да прими
неколико туристпчіих аугобуса, ради веће безбедности и лахшсг прихвата туриста који
пристижу бродовима.
Убацититекст :
ГТланира се изградња туристичког аутобуског стајалимта које би требало да
прими иеколико турнстичких аугобуса, ради веће безбсдности и лакшег прихвата
туриста који пристнжу бродовима.

..У грлфичком прМхАзУ :

код
Графичхи приказ позиције и габарита уГоститеЈЂскотуристичког објекта
)ЏТА.Њ Б
споменичког платоа, на ситуацкји у графичком прилогу број 9
неусаглашен је са остали приказима позидије и габарита овоГ објекта.
-

11

и3ВРЈлни дирвјстор
Анђелка РИСТИЂ, дипл. правнлк
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РЕГWБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД Нови САд
СКУпІLІТИНА ГРАДА новог САДА
КОМСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-148/07
дана: 05.11. 2014. тодине
нОВи слд

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ ПОНОВНОЈ СТРУtШОЈКОНТРОЈШ
НАЦРТА Ш[АНА ДЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НРОСТОРА ИЗМЕЂУ КЕЈА
ЖРТАВА РАЦИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И ДУНАВА У НоВом САДУ И
ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКО.Ј НРОЦЕНИ УТHЦАЈА ПЛАНАДЕТАЈБНЕ
РЕГУЈјАЦИЈЕ flPOCTOPA ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ
КЕЈА ИДУИАВА У НОВОМ САДУ НА ЖиВОТНУ СРЕ,л,и НУ
ЛРЕ ЊиХОВОГ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВШІ УВИД

Поновна стручна контрола Нацрта ллана тенсралне регулацијс простора између Кеја
жртава рације, Бсоградског кеја и Дунава. у Новом Саду и Извештаја о стратсшкој
процени угицаја плана гснералнс рсгулације простора измсђу Кеја жртава рације,
Београдског ксја и дунава у Новом Саду на животну средину обавлена је на 44.
ссдници Комисије за планове, одржаној 05.11. 2014. године, са почетком у 8,00 часова,
Булевар цара Лазара бр.З., у великој сали на треhем спрату.
у згради ЈН
Седннци су присуствовали Зоран Бакмаз, председник Комисије, Васо Кресовић, Зоран
Вукадиновић, Марко Јовановић и Милан Ковачевић, чланови Комисијс за планове.
Седници нијс присуствовао Радосав Шћепановиh, члан Комисије.
Ссдници су присуствовали и представници ЈН Урбанизам Завод за урбанизам Нови
Сад, ЈН Завод за изградњу Града1 Нови Сад, Градскс управе за прописс и Градскс
управе за заштиту животнс средине.
Након образложења одговорног урбанисте из ЈП Урбанизам Завод за урбанизам Нови
Сад, као обрађивача плана, Комисија је констатовала слсдеће :
1. да јс Одлука о изради плана детајне регулације простора између Ксја жртава
рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду усвојена на ХХјјј ссдници Скуппітине
Града Новог Сада одржаној 25. ссптембра 2006. године ( Службени лист Града Новог
Сада број З 3/2006) са Решсњсм о приступању изради стратешке проценс утицаја плана
деталне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у
Новом Саду на животну средину.
2. Да јс стручна контрола првобитног Нацрта плана детајвне регулације простора
између Кеја жртава рације, Београдског ксја и Дунава у Новом Саду са Њвештајсм о
стратсшкој процсни утицаја плана деталне регулације простора између .Кеја жртава

рацијс, Београдског ксја и дунава у Новом Саду на животну средину обавњена на 87.
седници од 05.04. 2007. годинс и на 93. ссдници од 17.05. 2007. годинс тадашњсг сазива
Комисије за планове, у складу са тада важећим Законом о планирању и изградњи
( Службсни гласник Републике Србијс , број 47/03 и 34/06).
3. да је Нацрт плана дстањнс рсгулације гтростора између Ксја жртава рације,
Бсоградског кеја и дунава у Новом Саду са Извештајсм о стратешкој процени утицаја
плана дета.њне регулације простора између Кеја жртава рације, Бсоградског кеја и
дунава у Новом Саду на животну средину био изложсн на јавни увид у периоду од 1 1.
јунадо 11.јула 2007. године.
4. да је јавна седница тадашњег сазива Комисијс за планове била одржана на 106.
ссдници од 20.09. 2007. године, а да је своје ставове о поднстим примедбама,
предлозима и сугестијама Комисија заузела на 108. седници (затворсној) од 17.10. 2007.
године, о чему је сачињен Извештај о обавЈЂеном јавном увиду, а да је Градска управа
за урбанизам и стамбене послове у ск.паду са Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину сачинила Извештај о учешћу заинтересованнх органа, организацuја и
јавности у разматрању Извсштаја о стратешкој процени утицаја плана на животну
срсдину
5. да јс након тога Градска улрава у два наврта (20. децембра 2007. године и 26.
јануара 2009. године) доставЈЂала Нацрт плана детањнс регулације простора између
Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду и Извештај о стратешкој
процени утицаја плана на животну средин Градоначелнику Града Новог Сада ради
утврђивања Предлога плана и доставњања Скупштини Града Новог Сада на доношење.
Међутим, какоје у том периоду доношен и План детањне регулације моста на траси
бившег моста Франц Јозефа у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада број
61/2010), појавио се проблсм утврђивања граница та два плана, обзиром да су третирала
простор који сс наслања непосредно један на други.
Из тих разлога Градско веће је у два наврата одлатало утврђивање Предлога плана
детањне рсгулацијс простора између Кеја жртава рацијс, Београдског кеја и дунава у
Новом Саду (2. фебруара 2009. године и 24. фсбруара 2010. годинс), најпре до израде
идејног пројекта моста и лрилазних петњи, а потом и због избора коначног техничког
рсшења будуће саобраћајне петње која ћс повсзивати мост на траси бившег моста
Франц Јозсфа.
Обрађивач плана је припрсмио план са коригованим границама, у складу са напред
наведеним закњучцима Градског већа и доставио материјал овој Управи дана 25. јуна
2010. године.
Комисија за планове је на својој 80. седници од 29. јуна 2010. године донела
закњучак, којим се констатује да су кориГоване границе Нацрта пЈхана детаЈіне
регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом
Саду, сагласно закњучцима ГRадског већа (од 2. фебруара 2009. године и 24. фебруара
20 10. године) и да се навсдени план можс упутити у дању процедуру, тј., на доношење.
6. Да nредметни план није био припремњен за поновну доставу Градском већу, јер се у
међувремену доносио и Просторни план Града Новог Сада (,,Службени лист Града
Новог Сада број 11/2012), којим се између осталог решавао и број путничких пристана
на дунаву, на потезу испред Кеја жртава рације и Београдског кеја у Новом Саду, а да
је материјал за предметни план био коначно сачињен у складу са извештајима Комисије
за планове (у предходном сазиву), ранијим закњучцима Градског већа и са у
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међувремену донетим Просторним планом Града Новог Сада, затим Планом генералнс
рсгулације старог градског цснтра и подручја Малог Лимана у Новом Саду и Планом
гснсралне регулације зоне рсконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у
Новом Саду и доставсн Градској управи за урбанизам и стамбене послове дана 13.
августа 2013. године.
7. Комисија посебно истиче чињеницу да су на основу овог Нацрта плана изведсни
радови на реконструкцији Кеја жртава рације и Београдског ксја, за шта су пројектанти
2012. годинс добили Отсгобарску награду Града Новот Сада.
8. Комисија за плановс јс стота започела разматрање материјала припремзеног за
Нацрт плана детајвнс регулацијс простора између Кеја жртава рације, Београдског ксја
и Дунава у Новом Саду и Извештај о стратсшкој процсни утицаја плана на животну
средину на својој 40. седници одржаној 24.09. 2014. тодине и на 41. ссдници одржаној
01. 10. 20 14. године, с тим што је одржала консултативни састанак дана 04. 1 1. 20 14.
годинс, након чега је заузсла став да се прсдметни Нацрт плана, у цнњу упознавања
јавности, треба поново изложити најавни увид, а из следсћих разлога :
• Плански докумет је започет на основу прстдходно важсћег закона о планирању
и изградњи, на основу којегје одржан ијавни увид у Нацрт плана;
• Али да исти до сада нијс усвојен по истом 3акону, већје накнадно усклађен са у
међувремсну донетим планским документима (коригована граница плана и број
путничких пристана на Дунаву), а текст плана је усклађсн са сада важсћим
Законом о планирању и изградњи.
Из напрсд навсдсних разлога, Комисијајс на 44. седници одржаној 05.11. 2014. годинс
поново размотрила матсријал припремњен за Нацрт плана детаЈвне регулације
простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду и
извештај о стратешкој процени утицаја плана детаЈвне регулације простора између
Кеја жртава рацијс, Бсоградског кеја и Дунава у Новом Саду, и том приликом
заклучила даје :
-

текст за Нацрт плана детаЈвне регулације простора између Ксја жртава рације,
Бсоградског кеја и Дунава у Новом Саду припремњен у складу са чланом 27. и
28.. 3акона о планирању и изградњи (Tслужбени гласник Републике Србије ,
број 72/09, 81/09-иепр., 64/10 одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/1З-УС и
98/1З-УС) и са чл. 29. и 33. Правилника о садржини, начину и поступку израде
планских докумената (ІТСлужбени гласник Републике Србиј&, број 31/10, 69/10
и 16/11).
-

-

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детајне регулације простора
између Кеја жртава раіије, Београдскот ксја и Дунава у Новом Саду на животну
средиuу, припремњен у складу са чланом 12. закона о стратешкој процени
утицаја на животну срсдину ( 1Службени гласник Републике Србијс бр.135/04 и
88/10), и да су на њега прибавњена мишњења стручнејавности, која су уграђсна
у текст Извештаја.

НадаЈЂе, Комисија сматра да је потребно извршити корекције тскста Нацрта, у складу са
сугестијама обрађивача плана, изнетим на 44. седници Комисије за планове. Текст са
предложеним измснама (обележеним црвеном бојом) доставњен је Градској управи за
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урбанизам и стамбене послове. Корекције сс односе на допуну текста на 8. страни,
подтачка ,,3.5.2. Водна нфраструктураС, наслов ,,Одвођење отпадних и атмосфсрских
вода , тако да сс на крају трсћег става додаје нова реченица : ,,Омогућава се
рсализација колеіпора и другачијет профила, истих или сличних капацитативних
карактеристика, уколико се тиме постижу боЈЂи хидраулички параметри отицања..
Након корскција тскста Нацрта плана по датим сугестијама и усаглапіавања са
ставовима Градске управе за прописе, као и прибавЈЂања поновне сагласности на
Извештај о стратсшкој процени утицаја плана на животну средину од Градске управе за
заштиђ животне средине, Нацрт плана и Извсштај о стратешкој процсни утицаја плана
деталне регулацијс простора између Ксја жртава рацијс, Бсоградскот кеја и дунава у
Новом Саду на животну средину може се упутити на nоновни јавни увид, из напред
наведенuх разлога.
Овај извештај је саставни дсо записника са 44. седницс Комисије за плановс.

Њвсштај доставити:
1.ЈП Урбанизам завод за урбанизам Нови Сад
2. ЈП Іізавод за изградњу Града Нови Сад
3. Градској управи за урбанизам и стамбене послове
4.Члану Градског већа задуженом за урбанизам и заштиіу животнс средине
5.Архиви
Секt стаD КоМисие

гТ
Борислав Живковић, дипл.икж.арх.
В.д. Начслника
Градскс управс за урбанизам и ста

гић
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РЕпУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВи САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: У-35-148/07
Даnа: 10. 09. 2020. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ОБАВЈБЕНОМ поноВном ЈАВНОМ увиду у НАЦРТ ПЛАНА
ДЕТАЈБНЕ РЕГУЈІАЦHЈЕ НРОСТОРА ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ,
БЕОГРАДСКОГ КЕЈА ИДУНАВА У новом САДУ И ИЗВЕШТАЈ О
СТРАТЕШКОЈ пРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈК БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И
ДУНАВА У новом слду нл животну СРЕДHНУ
Комисија за планове Скулштине Града Новог Сада, на 64. (јавној) седници (претходног сазива)
која је одржаnа дана 28.04.2015. године у згради Скупнітине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка
3рењаnина број 2, и на 102. седници одржаној 10.09.2020. године у згради ЈП ,,Урбанизам 3авод
за урбаuизам Нови Сад, разматрала је Извепггај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у
Нацрт nnaua деталве регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дуnава у
Новом Саду.
64. седници присуствовали су: Васо Кресовић, као председавајући, Радосав Шћепановнћ, Зораи
Вукадиновић, Милаu Ковачевиh и Марко Јовановић, чланови Комисије за планове (претходног
сазива).
102. седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Зоран Вукадиновић,
заменик председника Комисије, Васо Кресовић и Радосав IHhегјановић, чланови Комисије и Нада
Милић, секретар и члан Комисије за планове.
Одлука о изради пдана деталне регудације простора uзмеђу Кеја жртава рације, Београдског кеја
и дунава у Новом Саду усвојена на ХХјјј седници Скуппітине Града Новог Сада одржаuој 25.
септембра 2006. године ( Службени лист Града Новог СадаTT број 33/2006) са Решењем о изради
стратепіхе процене утицаја nnaua детањне регулације простора између Кеја жртава рације,
Београдског кеја и Дувава у Новом Саду на животну средину.
Надрт плана детањне регулације nростора између Кеја жртава рације, Веоградског кеја и Дунава у
Новом Саду и Извештај о стратешкој процени утицаја плана деталне регулације простора између
Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на животну средину израдило је ЈП
Завод за урбанизам Нови Сад.
Стручна контрола првобитног Нацрта плаnа деталне регулације простора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду са Извештајем о стратешкој процени утицаја
плана деталне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у
Новом Саду на животну средину обавњена на 87. седннци од 05.04. 2007. године и на 93. седници
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од 17.05. 2007. године тадашњег сазива Комисије за пданове, у складу са тада важећим 3аконом о
планирању и изградњи ( Службени гласник Репубдике Србије1, број 47/03 и 34/06).
Нацрт плана деталне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у
Новом Саду са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана деталне регулацнје простора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дукава у Новом Саду на животну средину био
изложен најавни увид у периоду од 11 јуна 2007. године до 11. јула 2007. године.
.

Јавна седница тадајлњег сазива Комисије за планове била одржана на 106. седници од 20.09. 2007.
године, а своје ставове о поднетим примедбама, преддозима и сугестијама Комисија за планове
заузела је на 108. седници од 17. 10. 2007. године, о чему је сачињен Извепітај о обавњеном јавном
увиду у Нацрт плана деталне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и
Дунава у Новом Саду.
Градска управа је у два наврта (20. децембра 2007. године и 26. јаuуара 2009. године) доставњала
Нацрт плана деталне регудације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у
Новом Саду и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину Градоначелнику
Града Новог Сада ради утврђивања Преддога ллана и доставлања Скупштини Града Новог Сада
на доношење.
Међугим, како је у том периоду доношен и План деталне регулације моста на траси бившег моста
Франц Јозефа у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада број 61/2010), појавио се
пробдем утврђивања граница та два плана, обзuром да су третирала nростор који се наслања
неттосредно један на други.
Из тuх разлога Градско веће је у два наврата одлагало утврђивање Предлога плана деталке
регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду (2.
фебруара 2009. године и 24. фебруара 2010. тодине), најпре до израде ндејног пројекта моста и
прилазних петли, а потом и због избора коначног техничког решења будуће саобраћајне петње.
Обрађивач плана је притіремио план са кориговаиим границама, у складу са напред наведеним
закњучцима Градског већа и доставио материјал Градској управи дана 25. јуnа 20 10. године.
Комнсија за планове је на својој 80. седницн од 29. јука 2010. године донела закњучак, којим се
констатује да су кориговане граuице Нацрта плаuа деталне регулације простора између Кеја
жртава рације, Београдског кеја и Дуnава у Новом Саду, сагласно закњучцима Градског већа (од 2.
фебруара 2009. годиuе и 24. фебруара 2010. године) и да се наведени Нацрт плана може упутити у
дању процедуру, тачније на доношење.
У међувремену доносuо се и Просторни плаu Града Новог Сада (,,Службени лuст Града Новог
Сада број 11/2012), којим се између осталог решавао и број путничких пристана на Дунаву, на
потезу исnред Кеја жртава рације и Београдског кеја у Новом Саду, затим План генералне
регулације старог градског центра и подручја Малог Лимаuа у Новом Саду (,,Службени лист Града
Ноовг Сада број 45/11) и План генералне ретулације зоне реконструкције у наслеђеним
амбијенталним целинама у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада број 52/11, 17/17,
09/1 8, 22/19 и 50/19). JH ,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад доставило је Градској управи
дана 13. августа 2013. године, корнгова Нацрт плана усклађен са планским документима ширег
nодручја.
Комисија за планове је стога започела разматрање материјала припремњеног за Нацрт плана
детањне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дукава у Новом Саду

з
и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину на својој 40. седници
одржаној 24.09. 2014. године и на 41. седници одржаној 01.10. 2014. године, с тим штоје одржала
консултативни састанак даиа 04.11. 2014. године, након чегаје заузела став да се предметни Нацрт
плана, у цињу улознавањајавности, треба поново изложити најавни увид, а из следећих разлога:
• Плански докумет је започет на осиову претходио важећег Закона о планирању и изградњи, на
основу којегје одржан ијавни увид у Нацрт плана;
• Али да исти до сада није усвојен по истом Закону, веh је накиадно усклађен са у међувремену
донетим планским документима (коригована граuица плана и број пугничких пристала на
Дунаву), а текст плаНаје усклађен са сада важећим Законом о планирању и изградњи.
Из uапред наведених разлога, Комисија за планове је на 44. седници одржаној 05.11.2014. годиие
поново разматрала материјал припремлен за Нацрт плаиа детањне регулације простора између
Кеја жртава рације, Беотрадског кеја и дунава у Новом Саду и Извештај о стратешкој процени
утицаја плаuа детањне регулације простора између Кеја жртава рације, Веоградског кеја и дунава
у Новом Саду на животиу средину, и том приликом дала позитивно мишњење на исте, уз
корекције које су изнете од стране обрађивача на 44. седници.
Нацрт плаuа детањне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског neja u Дунава у
Новом Саду са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана детањне регулације простора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом саду на животиу средину, изложен
је на поновни јавни увид у периоду од 09. децембра 2014. годuне до 08. јаuуара 2015. године (чије
је оглашавање објавлеnо у листу Дневник од 08. децембра 2014. године). У току јавног увида
доставњено ј е 3 (три) примедбе, што ј е обрађивач плана констатовао у Извештају о спроведеном
јавном увиду. На самој јавној седници доставлено је Мишњење у поступку издавања водних
услова ЈВП ,,Воде
Комисија за плаuове је на 64. (јавној) седници, одржаној 28.04.2015. године, разматрала Извештај
обрађивача плана о спроведеиом поновном јавном увиду у Нацрт плаuа дегањне регулације
простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду. У затвореном делу
Комисија за плаuове је донела 3акњучак којим се налаже обрађивачу да допупи Извештај о
спроведеном поновном јавном увиду у складу са Мишњењем у поступку издавања водних услова
ЈВп ,,Воде Војводине број 1-17914-15 од 27.04.2015. годнне, као и у складу са допнсом
Покрајuнског секретаријата за поњопрнвреду, водопривреду и Јпумарство. Такође, у складу са
усменим обраћањем представника Дирекције за водне путеве Београд у јавном делу 64. седнице
Комиснје за планове, наложено је обрађивачу да се исходују новн усдови надлежног
министарства, као и свих осталих имаоца јавних овлаілћења, с обзнром на велuки проток времена
од момеnта прибавњања услова овлашћених органа, оргаuизација ијавних предузећа.
На 102. седници одржаној 10. септембра 2020. године, Комисија за плаuове наставила је
разматрање допуњеног Извештаја о спроведеном поnовnом јавном увиду у Нацрт плаnа детал.не
регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду, од З 1.
августа 2020. године.
У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала да је у току јавног увида доставњено 03
(три) примедбе на Нацрт плана детањне регулације простора између Кеја жртава рације,
Веоградског кеја и Дуnава у Новом Саду, као и да су исходоваuи услови имаоца јавннх
овлашћења.
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У оставњеном року за доставзање примедби, предлога и сугестија, примедбе су доставили:
1. Доо ,,Бродокомерц НС , и
2. Јавног комуиалног предузећа ,,Водовод и канализација Нови Сад и
3. Покрајински секретаријат за полопривреду, водопривреду и шумарство.

Пј)имедба број 1
дОО ,,Бродокомерц НС , Бсоградски ксј број 11 у Новом Саду, доставило је примедбу која се
односи на стационажу на km 1254+600 на левој обали Дунава, ua којој се предвиђа путничко
пристаниште, као u na km 1254+800.
Предлог је ,,да је на левој обали Дуuава неопходно поставити и пристане за теретне бродове или
преименовати пристане који су у плану дет. Регулације названи пугничким пристаништима у
пристане за путничке и теретне бродове
Нови Сад представња границу са Хрватском те је на пристанима неопходно радити граничну
контролу као и пријаву и одјаву бродова. Акваторија Јіуке Нови Садје мала и не може, поготово
у сезони житарица, да прима бродове који нису на реду за операције утовара/истовара. Лева
страна дуuаваје такође битuајер се све службе налазе на левој страни.
Комисија за лланове сматра да примедба делом није основана а дслом сс нс
іірихвата, уз образложење дато у Извсштају обрађивача о спроведеном поновном јавном
увиду.

Примедба број 2
Јавно комунално иредузеће ,,Водовод и канализација Нови Сад доставило је следеће
примедбе:
,,Реченице ,Траса будућег колектора биће осовином Кеја жртава рације и Београдског кеј а и
биће профила 0 2х2000 міті Омогућава се реализација колектора и другачијег профила, истих
или сличиих калацитативних карактеристика, уколико се тиме постижу 6оли хидраулички
параметри отицања. треба обрисати и на њихово место ставити следећу реченицу: ,Траса
будућег колектора биће осовином Кеја жртава рације и Београдског кеја, а протицајни профил
биће дефuнисан хидрауличким прорачуиом.
Реченица ,Постојећа и планирана канализациона мрежа омогућиће несметано прихватање и
одвођење отпадних и атмосферских вода са овог дела простора, са укупном оријентацијом према
локалитету постојеће црпне станице ГЦ2. треба да се обрише и на њено место стави следећа
реченица: ,Планирана канализациона мрежа омогућиће несметано прихватање и одвођење
отпадних вода са овог дела простора, са укупном оријентацијом према локалитету постојеће
црпне станице ГЦ2.
На графичком прилогу ,План водне инфраструктуре потребно је две линије које дефинишу
трасу канализационог колектора 202000 заменити једном лuнијом н обрисати ознаку 202000 на
свим местима на цртежу гдеје видњива.
Молимо вас да наведене примедбе усвојите како бисмо избегли постојање непрецизних и
нетачних података у планском документу.

Комисија за ііланове лрихвата лримедбу.
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Примедба броІ 3
Поісрајински секретаријат за поњопривреду, водопривреду и пјумарство доставио је одтоВор
на обавештење о почетку излагања Нацрта плана најавни увид.
3

Републи,с Србијв
Ачтономна Гlокрајина ВојвDДиНа
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ДЛТУМ: 29.12.2014, године

ЈП .,УРБАНИЗАМ
ЗАВОД ЗА УРВАНИЗАМ нови САД
21000 Нови Сад
Ул. Вулеаар цара Лазара З/ГГІ

Предмеп

Веза:

Одговор на Обаоештење о почетку излагања Нацрта ГІДР-а.
Обавешгење о почетку излагања Нацрта ПДР-а бр. 2458/14 од
О&.12.2014. год.

Поштовани
)П ,,УРБАНИЗАМ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД, из Нооог Сада, ул. Булевар
цара Лазара З/ІІІ, дописон бр. 2458/14 од 08.12.2014. год. обавестило Је
Гlокрајински секрегаријат за поњопривреду, водопривреду и шумарство из Новог
Сада о почетку излагања Нацрта плана детањне регулације простора изнеђу Кеја
жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новон Саду на јавни увид. обавештење
је у Тіисарници покрајинских органа заведено под бројен 66 од 08.12.2014. године.
уз обавештење достав$bено је:
А.) закњучак Градоначелј-іика Града Новог Сада број 35-148/2007-11 оД
04.12,2014. год. којим се утврђује Нацрт ПДР-а простора између Кеја
жртава рације, Београдског кеја и дунаеа у Новом Саду и Извештај о
стратеLпкој процени утицаја Нацрта ПДР-а простора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на животну с-редину и
одлука да се предметни пдр стабња на јавни увид у периоду од
О9.12.2014. год. до 08.01.2015, год.;
В) гlлан водне инфраструктуре у обухоату предметног ПДР-а, у размери
1:1000, у аналогном облику;
С) ПдР простора између Кеја жртааа рације, 5еоградског кеја и дунава у
Новом Саду у електронском облику (на Llд-у).
Лрема важећем Законуоводана ( сіужени гласник РСІ,ј број 30/2010 и
9ВL-2012);-у вези -гіоступка израде -и доношења планских документа гіредвиђеноје:

1.1. Водни услови
-

Издавање водних услова
Чпан І 15.

Вр k,и.. уЛ:о І .::.ізАају .с -.у. поступку пипре- техничке документације за
изградњу нових и реконструкцију постојеhих објеката и извођење других радова
који могу трајно, повремено или привремено утицати на Ііроменеу ВОДНОМ режиму,
односно угрозити цињеве животне средине као и за израду планских докумената за
еђе(dј d5р и газдовање шунама.
Водним условима одређују се технички и други захтеви који морају Да се
Wdіг:іри изградњи и реконструкцији објеката, израдипланских докумената и
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одредбама
извођењу других радова из става 1. овог члана, ради усклађивања са
овог закона и прописима донетим на основу њега.
услови
Објекти, радови и планска локумента за које се издају водни
Члан 117.
т -гп
Водј{ улови сеј зГу. за изградњу, одІ-іосно реконструкцију објеката,
рдоуменаја, и то за:
извођење радова, изрдуп
1)

пл

ј& Нице локалнесаіпрве) і

ур6аІісџкkх ( генеаЈіk и, егулациони) планва;
30)
овлашћење за издавање водних услова
Члан 118.

ј). дq
кокумент
оте, радове и п
надлежни
покрајине
аутономне
територији
на
25) овг акона издаје МинистаТво,

орган аутономне покрајине, а на територији града Београда надлежни орган Града
Водне услове из члана 117. тач. 26) до 30) овог закона издаје надјіежни
орган јединице локалне самоуправе.
Ако утицај на водни режим изградње објеката из члана 117. тачка 30) овог
закона nрелази границе територије јединице локалне самоупраае, бодне услове
издаје министарство, а на територији аутономне гіокраЈине надлежни орган
аутономне покрајине.
.
Лре издавања водних услова за објекте, радове и планска документа из става
1 овог члана подносилац захтева уе дужан да лрибави миtuјење републичке
онизације1 Ааалежне . а хирбметеоролbшке гјослове и јаві4бі ЂдdfТВДНбг
предузећа.
Изузетно од става 4. овог члана Министарство, надлежни орган аутономне
локрајине, односно надлежни орган Града може подносиоца захтева да ослободи
надлежне за
организације
републичке
мишгbење
прибави
да
обавезе
захтева
подносилац
може
захтевати
да
потреби
а
по
послове,
хидрометеоролошке
прибави мишгbење министарства надлежног за послове заuјтите животне средине
ијили сnецијализоване стручне научне институције (заводи, институти и друго).
Пре издавања водних услова за објекте и радове из става 2. овог члана,
подносилац захтева је дужан да прибави мишгbење јавног водопривредног
•

предузећа.
за објекте, радове и планска документа на териториЈи бањског месга
подносилац 3ахте8а је дужан да прибави мишгbење министарства надлежног за
послове туризма.
Министар ближе прописује садржину мишЈbења из става 4. овог члана.

1.2. Водна сагласност
Издавање водне сагласности
Члан 11д.

глснонјћу утврђује се да је техничка документација за објекте и
радове, као и плансkа документа за уређење nростора и газдовање шумама из члана
117. овогзакона урађена у складу са издаТим водним условима.
Во
- гјіаснбст издаје се пре nочетка изградње нових и реконструкције
постојећих објеката и постројења и извођења других радова који могу имати утицај
на водни режим, као и доноuјења пЈнd их докуменага за уређење простора и
газдовање шумама.
) ,.

Изузетно од става 1. овог члена, водна сагласност може се издати и без
водних услова ако, на основу Техничке документације, орган надлежан за издавење
водне сагласности утврди де се изградњом објеката или радовима који су предмет
техничке документације не ремети водни режим.
Водну сагласнсст издаје оргам који је издао водне услове.
Обзиром
суухвту предметног Нацрта ПДР-а малази насип. ррв
одбраt бејје лмије реке дунав који представја водни обекат on u узетног значаіа
зјіоивіедн4 ДеЈІатност, па и за сам ГDаn Нсви Сад, Наручилац Плана детајњне
регулације, Град Нови Сад, позива се да испоштује законом о водама предвиђену
Ііроцедуру за израду и доноuјење Планске документације која гіодразумева
следеће
кораке:
1.
2
3.
4.

да се за предметни пдР исходују Водни услови,
да се у складу са исходованим Водним условима изради Нацрт ПДР-а,
да се Нацрт ПДР-а урађен у складу са Водним условима стави на јавни увид,
да се о ставјbању Нацрта ПДР-а урађеког у складу са Водним условима
писмено обавести орган који је издао Водне усл0ве1 тј Покрајински
секретаријат за поњопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад и ЈВП
0 Воде
Нови Сад;
5. да се по завршеном јавном увиду, израђеком Извештају о јавном увидуј
израђеној коначној верзији ПДР-а, пе његовог усвајања упути захтев за
издавање Водне сагласности на ПдР, органу који је издао Водне услове, тј.
Покрајинском секретаријату за поњопривреду, водопривреду и шумарство
Нови Сад.
документација која се подноси уз захтев за издавање Водних услова и Водне
сагласности, прописана је Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање
водних аката и садржини МиtјјјЂења у поступку издавања водних услова (,,Сл.
гласник РС , бр. 74/2010, 116/2012 и Ѕ8/2014). Документација се подноси обавезно
у аналогном облику и задржава се за трајно архивирање.
Обзиром на све претходно наведено, у вези Вашег обавештења о почетку
излатања Нацрта nnat-іa детајbне регулације простора између Кеја жртава рације,
5еоградског кеја и дунава у Новом Саду на јавни увид, о предметном ПДР-у биТІемо
у могућности да се изјаснимо тек након ііто се он изради у3 поштовање горе
наведене процедур - усkлуса Законом о водама.

Пб ОВЛАШЋЕЊУ ПОКРАЈиНСКОГ СЕКРЕТАРА
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА

др Јован Табаков

доставити

О
-

Наручиоцу Плана: скупштини ГРАДА новог САДА,
путем:
)П УРБАнизАМ ЗАВОД ЗА УРБАКИЗАМ НОВИ САД, 21000 Нови сад, Ул. 5улевар цара Лазара 3/111
Архиви

3/3

8
Комисија за планове сматра да примсдба нсоснована. Комисија за планове сматра
да је примедба неоснована имајући у виду да се у међувремену изменио 3акон о водама
којим се не исходују Водни СЛОВИ ни водна сагласност у поступку доношења планова
дстајне регулације.

У складу са ЗакѕБучком Комиеије за планове са 64. седнице одржане 28. априла 2015. године,
захтеви за услове упућени су свим надлежним органима, организацијама и јавним предузећима
дана 21. маја 2015. године, осим Јавном водопривредном предузећу ,,Воде Војводине ; коме је
захтев улућен 12.01.2015. године, а МишѕБење у поступку издавања водних условаје доставЈЂено
28.04.2015. године; дана 20.05.2015. упућен је захтев за допуну, односно додатно објашњење
недовоњно прецизних услова. допуна за МишЈЂење у поступку издавања водних условаје стигла
07. 10.2015.године.
До дана сачињавања допуне Извештаја о спроведеном ј авном увиду посебне услове су
доставили:
Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад,
Покрајински завод за залггиту природе Србије,
ЈКЛ ,,Градско зеленило , Нови Сад,
ЈКГЈ ,,Чистоћа , Нови Сад,
Јкп ,,Новосадска топлана Нови Сад,
Јп ,,Србијагас , Нови Сад,
,,Телеком Србија , Предузеће за телекомуникације А.д., Нови Сад,
Ра,цио телевизија Војводине, Одењење КУЕМС,
Електропривреда Србије, Електровојводина, ,,Електродистрибуција Нови Сад , Нови
Сад (03.07.2015.);
ЈВП ,,Воде Војводине , Нови Сад (28.04.2015. годuне и 12.10.2015. године)
ЈКп ,,Водовод и канализадија , Нови Сад (15.06.2015.);
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструхтуре, Сектор за водни
саобраћај, Лучха каnетанија Нови Сад (01.06.2015. године и доnуна 14.08.2015.);
Министарство уиутрашњих nослова, Дирекција nолиције, Улрава граничне полиције,
Станица граничне полиције Нови Сад (30.06.2015.);
Министарство унутрајлњих послова, Дирекција полиције, Уnрава граничне полиције,
(05.10.2015.);
Агенција за управњање лукама (10.06.2015.);
Министарство rрађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, (13.07.2015.)
Агенција за управњање лукама и
Дирекција за водне путеве (обавештење 15.07.2015);
Министарство увутраіпњих послова Републнке Србије, Сектор за ваuредне ситуацuје,
Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, Нови Сад (02.06.2015.);
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3авод за заштиту стіоменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, доставио је услове 3. јуна
2015. године. Предлажемо да се у текст nлана, поглавње 3.7. ,,Заштита градитењског наслеђа ,
унесу измене, које се односе на Споменик жртвама рације и услове за археолошке локалитете.
Измене су означсне црвеном бојом у кориговалом тексту нацрта, који се налази у прилоГу овог
извештаја.
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Покрајински завод за заштиту природе Србијс доставио је услове 23. јула 2015. године. Не
прихвата се сугестија која се односи на локацију дечијет игралнпјта. Све прихваћене корекције
су унете у текст плана, у поглавл,е број 3.8. ,,Услови и Мере зајптите и уиапређења животне
средине . Измене су означене црвеном бојом у коригованом тексту нацрта, који се налази у
прилогу овог извеілтаја.
ЈКП ,,Градско зеленило , Нови Сад доставилоје услове 3. јула 2015. године. Напомињемо даје
решење из лројекта за озелењавања кеја уграђено у план. Из текста плана треба обрисати део
који се односи на сађење зеленила у бетонске жардuњере и додати усдове за пасарелу и дрворед
у Дунавској улицu, иако се он налази ван обухвата тјлана. Текстје измењен у поглавњима бр. 3.6.
,,пјган уређења зелених и слободнuх површина и 4.1. ,,Услови за изградњу објеката и уређење
простора , поднаслов ,,Пешачка пасарела и лифтовски торањ са видиковцем . Измене су
означене црвеном бојом у кориговаиом тексту нацрта, који се налази у прилогу овог извештаја.
JkіІ ,,Чистоћа , Нови Сад, доставило је услове 5. јуuа 2015. године. У условима наводе да нису
у могућиости да дефинишу поло)кај подземних контејнера, што је био специфичан захтев ЈП
,,Урбанизам . Текст плапа ће се допунити у делу који се односи на законску регулативу, и то у
поглавњу број 3.8. ,,Условu и мере заштите и унапређења жuвотне средине . Измене су означене
црвеном бојом у коригованом тексту нацрта, који се налази у прилогу овог извештаја.
јКЈј ,,Новосадска топлана Нови Сад је 5. јуна 2015. године доставило услове који немају
утицаја на планско репЈење, односно нема потребе за корекцијама.
ЈП ,,Србијагас , Нови Сад је 3. јуна 2015. године доставило услове који немају утицаја на
планско реІпење, односно нема потребе за корекцијама.
,,Тслеком Србија , Предузсhе за телекомуникацијс А.д., Нови Сад, 8. јуuа 2015. године је
доставило услове који немају утицаја на nланско решење, односно нема потребе за корекцијама.
Радио телевизија Војводинс, Одењење КУЕМС, 17. јуна 2015. годинеје доставила услове који
немају утицаја на планско решење, односно нема потребе за корекцијама.
Услови које су доставuла надлежна предузећа или установе, а који су утицали на Нацрт плаuа,
наведени су у извештају који следи:
Елекгропривреда Србије, Електровојводина, ,,Електродистрибуција Нови Сад , Нови Сад
У тексту Нацрта плана, у делу 3.5.3. Енергетска инфраструктура, Елејпроенергетска
инфраструктура ће се допуuити део текста који се односи на изrрадњу нових траисформаторских
станица и nоставњање инсталацuја.
ЈВП ,,Воде Војводинс , Нови Сад
Текст Нацрта плана ће се допунити водним условима и условима заштите і одбрамбене линије у
делу под насловом
за уређсње водне инфраструктуре , поднаслов Водни услови,
као и у поглавњу број 3.8. ,,Услови н мере заштите и уuапређења животне средине , у делу који
се односи на законску регулативу везану за заштиту вода. Измене су озnачене црвеном бојом у
коригованом тексту нацрта, који се налази у прилогу овог извештаја.
Графички прикази доттуњени су заштитнuм појасевима і одбрамбене линије.
ЈКП ,,Водовод и канализација , Нови Сад
Материјал и димензије колектора су дефинисаnи идејним пројектом, а сви nотребни елементи, у
складу са условима којеје доставило JKH ,,Водовод и канализација , унети су у надрт плаuа.
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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструістуре, дирекција за водне путеве,
Лучка каиетанија Нови Сад
Лучха Капетанија Нови Сад доставила је наутичхе услове које је потребно испуиитн да би се
обезбедила:
безбедност унутрашње пловидбе,
заіитита њудских живота,
запітита животне средине, вода и Ііриобања од загађивања и
заіптита материјалних добара.
У складу са овим условима Нацрт плана је дефинисао простор пристаиишта тако да су
испоштовани габарит пловног пута, габарити меродавних бродова и остали услови који ће
омогућити безбедно пристајање бродова. Простори су опремњени одговарајућом
инфраструктуром, односно планирана ј е недостајућа инфраструктура.
Лучка капетанијаје 14. августа 2015. године доставила допуuу услова који се односе на пристане
за бродове, уз напомену да је погрепіно насловњено као допуuа услова за План места за
поставњање плутајућих објеката на подручју трада Новог Сада. У допуни услова се тражи да
пристаниілта добију статус комбиновапих, односно да на овим локацијама пристају пугничхu и
теретни бродови с обзиром даје Нови Сад интезивни транични прелаз како за путиичке, тако и за
теретне бродове.
-

-

-

-

Министарство унутрашњих послова, дирскција иолиције, Управа граничне nолиције,
Станица граничне полиције Нови Сад
Услове су послали Управа граничне колиције, Стаnица граничне полиције Нови Сад и дирекција
полиције.
Пристани: ,,Луча Нови Сад , ЈКП ,,Градско зеленило и Доо ,,Бродокомерц чнне подручје
Међуuародног речиог граnичног прелаза Нови Сад, на којем се обавња улазно-излазна пасошка и
царинска граничиа контрола пугничких и теретних бродова. Описаnо подручје подразумева
уређен, опремлен, обележен и рестриктиван простор у смислу задржавања н кретања на
подручју граничног прелаза. Приликом израде плана требало је обавити консултације са
оператором (Луком Нови Сад). Инвеститор или пројеісгант радова на nодручју граничног прелаза
дужаu је да прибаnи сагласност Министарства унутрапіњих послова Републике Србuје Управа
граnuчне полиције са седиштем у Београду, кахо се изтрадњом објеката н променом њихове
намене не би ометало обавњање граnичне контроле и спровођење мера безбедности на државној
гранuци.
Планом се задржава локација полицијско-царинског пристаnа, уз могуhност замене већим
објектом. Планом се омогућава ширење граничпог подручја на локалитет плаиираног најјужнијег
nристаништа.
Захтеви Дирекције полиције који се односе на ііланску документацију а кој и се могу прихватити
су : планuрање паркинга простора за потребе граnичне полиције (у делу насипа уз Дунава у зони
најсевернијег пристаиа планирано је 8 паркuнг места за потребе корисника-гранuчне полиција,
царине), изградња лифта за потребе инвалида планирана је у зони планираие пасареле у
продужетку Улице Дуuавске.
-

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструкгуре, дирекција за водне лутеве,
Доставњају услове Агенције за луке и Дирекције за водне nугеве
Агенција за управњање лукама
Траже да се дефинише лучко подручје и доставњају просторне u експлоатационе услове. Такође
доставњају ycnone за пристанишну инфраструктуру (дубина акваторије и пристулног пловног
-

н
пуга, хидрограђевински објскти), као и посебне услови за путничка пристаништа за међународни
саобраhај (простор са објектима за обавњањс граничне и царинске контролс, пристуд паркингу за
МиН. З путничка аутобуса и 5 аутомобила у оквиру или непосредно уз пристаништс, обезбеђена
мсста укрштања друмског саобраhаја и токова пешачког саобраћаја, оrрађен и контролисаи
нспосрсдан приступ понтону и броду).
На графичком приказу дефинисаћс сс лучко подручје, а текст ће се допунити на слсдећи начин:
Лучко подручјс јс дефинисано координатним тачкама с обзиром да сс ради о лоцирању
плутајућих објеката и пригтадајућс акваторијс за пристајање једног или два брода, а све унутар
парцелс Дунава као и ларцеле на копну. Простор је дефинисан са максимално дозвоњеним
габаритима поштујући наугичке и друге услове који су од утицаја. гјлутајућл објекти су у
функцији обавњања послова граnичне и царинске контролс и прихватања путника и особња са
бродова.
Што сс тичс осталих услова, Нацртом плава јс дефинисан начин паркирања аутобуса и
nдаuирано 8 паркинг места за потрсбе гравичие полиције и царине.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, дирекција за
водне путеве
Обавештавају нас да су све податке и усдове доставили Министарству грађевинарства,
саобраhаја и инфраструктуре Сектор за водни саобраћај и безбедност пдовидбе.
Доставњају податке и условс всзане за пловни пут, мсродавни водостај, постојеће хидротехничкс
грађевине, који ће се уградити у текст Нацрта пдаuа у делу 4.1. ,,Услови за изградњу објеката и
уређење
поднаслов дуnав.
-

-

Министарство улутрашњих јіослова Рспублике Србије, Сектор за ванрсдне ситуацијс,
Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, Нови Сад
Нови закон о заштити од пожара додати број службеног листа.
-

Саставни део извсштаја чине пристигли услови надлекних предузећа и организација, приложени
у дигиталном формату, као и кориговани текст нацрта. Кориговани текст са унетим изменама
које проистичу из доставњених услова, али и промена прописа у претходном периоду је послат
01.08.2018. године на сагласност следећuм установама:
Завод за запітиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад,
Покрајински завод за затчтиту лрироде Србије,
Јј(П ,,Градско зеленило , Нови Сад,
ЈКГI ,,Чистоћа , Нови Сад,
ЈКП ,,Новосадска топлава Нови Сад,
ЈП ,,Србијагас , Нови Сад.
,,Телеком Србија , Прсдузеће за телекомуникације А.Д., Нови Сад,
ЈП Емисиона техника и везе,
,,Елекјтодистрибуција Нови Сад ,
ЈКГј ,,Водовод и каналнзација , Нови Сад,
Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Уnрава rраuичне полиције,
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Агенција за управњање лукама и
Дирекцuја за водне путеве.
Сагласност нису доставили:
ЈВП ,,Воде Војводине и Министарство унутрашњих послова- Управа граничие полиције,
Станица rраuичне полиције Новн Сад
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12
Сви који су доставили сагласност прихватају преддожени нацрт. Управа граничне полиције
наглашава улогу граничног подручја, па се текст Нацрта у потлавлу 4.1. Усдови за изградњу
објеката и уређење простора усаглашава са њиховим мишњенем.

Комисија за планове прихвата потребнс корекције Нацрта плана у складу са
исходованим условлма имаоца јавних овлашћења, која су саставви део допуне
Извештаја о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детањне регулације простора
измсђу Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду.

Сходно члану 50. 3акона о nланирању и изградњи, Извевітај се доставња обрађивачу плана
на надлсжно поступање.
Након поступања по овом Извсштају, обрађивач плана ће плански документ доставити
надлежном органу градске управе ради упућивања у дању процедуру.

НРЕДСЕД ,[ КОМИСИЈЕ
.--

В.Д. Начелника
Градске управе за урбанизам и ревинске послове

Рањадабетић, дипл.инж.арх.
Дејан Михајловић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1. Васо Кресовић, дипл.инж.арх.
2. Нада Милић, дипл.инж.арх.-мастер
З. Зоран Вукадиновић, дипл.инж.саобр.
4. Радосав пЈћепановић, дипл.инж.арх.
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Број:
дапа: 09.03.2015.

ИЗВЕШТАЈ
о спроведсном јавном уВиду
у Нацрт плаиа детал.Не регулације
простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава
у Новом Саду
годиие,
Градоначедаик Града Новог Сада донео је дана 4. дсцембра 2014.
заклучак број 35-14812007-11, да се утврђује Нацрт пдаиа детазіне регулације простора
између Кеја жртава радије, Бсоiтадског кеја и Дунава у Новом Саду, и излаже на
поповнијавии увид у трајању од 30 даиа и то од 9. децембра 2014. годиие до 8. јануара
2015. године, свахог раднот дана, у холу зјраде УГГ ,,Урбапизам , 3авоЈ за урбанизам
Нови Сад, Булевар цара јlазара 3, у времену од 9,00 до 14,00 часова и у просторијама
месне заједнице ,,Соња Марштковић , месне заједниде ,,Стари град , месне заједuuце
,,дунав и месне заједнице ,,Подбара .
У оставлепом року за доставлање примедби, предлога и сугестија стигла су два
мппілења, и то од:
1. Доо ,,Бродокомерц НС , и
2. Јавног комуиалиог предузећа ,,Водовод и канализација Нови Сад.

Примедба број 1.:
ДОО ,,Бродокомери НС , Београдски кеј број 11 у Новом Саду, доставило је
примедбу која се односи на стационажу na km 1254+600 на левој обали дунава, на којој
се предвиђа путничісо пристанипіте, као и на kів 1254+800.
Предлог је ,,да је на девој обали Дуаава неопходно поставити и пристаде за
теретне бродоЕе или преимеиовати пристане који су у пдану дет. Регулације названи
лугничким пристаииштима у пристане за лутничке и теретве бродове
Нови Сад представла границу са Хрватском те је на пристанима неопходно
ра (итu граничиу контродухао и пријаву и одјаву бродова. ісваторија Луке Нови Садје
мала и не може, поготово у сезоuи житарица, да прuма бродове који лису на реду за
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опсрације утовара/истовара. Лева страча Дунава ј е такође битна ј ер сс све службе
назтазе та левој страин.
Примедба делом није основана а делом се не приквата.
Образложење:
Не може се прихватити примедба да се пристаниште на стационажи knі 1254,6
одреди и као теретно пристаииште, јер је Просторним плалом Града Новог Сада
(,,Службени лист Града Новог Сада , број 1 1/12), као пданом вишет рсда, утврђено да
су цристаништа на овом ттотезу исклучиво путничка пристаиишта. Важећим плаuовима
генералне регулацијс, Нданом генеразше рсгулације старог градског центра и подручја
Малог Јіимала у Новом Саду (,,Службсни лист Града Новог Сада , број 45/11) и Hланом
генералне регулације зонс реконструкције у наслеђснuм ам6ијентаіним цејшпама у
Новом Саду (,,Службеии лист Града Новог Сад&, број 52/11), пристаиипгга су такође
одређена као путничка. На подручју града се планирају два теретна пристаииптта, и то у
оквиру Луке Нови Сад (на Kauany ДТД) и будућег логистичког центра на левој обали
дунава.
У делу .којим сс образлажс потрсба о6авања одрсђених радњи, као піто су
даринска коатрола и пријава и одјава брод;прuмедба аије основаиа, с обзиром да QO
урбанистичким плаuом не дефинидіе обавање лучкс делатности у лукама и
пристаништима, већје исто рсгулисано посебнuм проггисима.

Примедба број 2.:
Јавно комувално предузеће ,,Водовод и канализација Нови Сад доставило
је следеће примедбе:
,,Реченице ,Траса будућет колектора бuће осовином Кеја жртава рације и
Београдског кеја и биће профила 0 2х2000 nіm. Омотућава се реализација колектора и
другачијет профила, истих изш сличаих капацитатuвнпх карахтеристика, уколкко се
тuме постнжу боли кидраулички параметри отидања. треба обрисати н на њихово
мссто ставити следећу рсченицу: ,Траса будућег колетсгора бкће осовuном Кеја жртава
рације и Београдског кеја, а протицајни профил бићс дефниисан хидрауличким
прорачупом.
Реченица ,Постојеhа и плаиирана каиализациона мрсжа омогућићс несметапо
прихватање и одвођење отпадиих и атмосфсрских вода са овог дела простора, са
ухупном оријентацијом преіа локалитету постојеhе црпне станице ГЦ2. трсба да сс
обрипте и на њсно место стави слсдећа рсттсница: ,гјланираиа каиализациона мрежа
омогу1ићс несметано прихватање и одвођење оитадних вода са оваг дела простора, са
укупном оријентацијом према локазмтету постојећс црпне стаuицс ГЦ2.
На графнчком прилоту ,Плаи водне инфраструктуре потребно је две лпшје које
дсфидишу трасу капализационог колектора 202000 заменuти једном лнаијом и
обрuсати ознаку 202000 на свuм местима на дртежу гдсјс видњнва.
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Молимо вас да наведсне примедбе усвојите како бисмо избепш постојање
нелрецизпих и нетачинх података у планском докумевту.
Привісдба се ппихвата.
Образложење:
Тексуалли део Пдана, односно, одговарајући графички приказ, биће коригованн
потунос
према примедби ЈКГј ,,Водовод и канализацнја .
у
Непрсцизпи и нетачни подаци у лланском докумспт укозлп.о постоје,
последица су директног преузимања услова утврђених од стране JKH ,,Водовод и
каназшзација дописом број: 3.4.8222/1 од 15.10.2013. године.

іТзвемтај лрипремила:
Урбо-просторни планер:
Милица 3личаћ, дилл. ииж. арх.

Овера извемтаја:
ппзабаі

раво:

Vv\\,
Нада Вииокић, дипл. правиик

ПомоћИк1 жнектора за планирање:

Гордава bілас,

•ипж. арх.
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Банка Поштансіа јіјтедіоница: 200-2632220102934-31

шифраделатностu:71
АИК банка: 105-32666-96

ЈП УРБАНИ 3 АМ

ЗАВОД ЗА УРБАНі3АМ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
482-ј99,
факс:
+381
21 455-395
+381
21
Телефон:

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ Нови САД, ВУЛЕВАР ЦАРАЈIАЗАРА збјјј
чјіѕuЊалјzалиѕ
Е-мајl: омссіјіѕuгbапјzам.гѕ

Број:
дана: 13.05.2015.

ДОпУиА ИЗВЕШТАЈА
о слроведеном јавном уВиду
у Іјацрт плана детањне регулације
простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава
у Новом Саду

Поред две прнмедбе пристнгле у року за доставлање примедби, предлога и
сугестија, у прсдвиђеном рокује доставленајош једиа примедбе, и то од:
3. Похсрајинског секретарuјата за позњопривреду, водопривреду н шумарство.

Примедба број З.:
Покрајински секретаријат за лололривреду, водопривреду и шумарство
доставиоје одговор на обавеппење о лочетку излагања Нацрта плана најавни увид.

ПИБ: IОО2ЗТЗ
тејћи рачун: Банка Интеса: 160-923824-88

матичнибро]:081і3700
Банка Поиiтанска јИтеДиониL а: 200-2632220102934-зі

шифраделатиости:7111
АИК банка: 105-32666-98

;;? 3°др&ан

Република србија

Аутономна flокрајина Војводина
I1окрајински секретаријат за лолопривреду,
водопривреду и шумзрство
Бул uар Михајла flynuіІa 16, Г1000 Но,и ( д
Т +1 21427 44 11; 456 721 Р: 43В1 21 456 О40
рѕр@Уојчоdіа.воV.(5
5Р0Ј: 1В4ј2014
вт

ВАНизАМІ
р цар

ЧлG

г.

k:n:.

дАТУ 1; 29.1.2.2014, Године

п ,,УБАНИ3АМ
ЗАВОД ЗА УРВАНИЗАМ НОВИ САД

21000

Нови Сај

азара З/ІТТ
Ул Вујіевар цара јl

Предмеп
Веза:

Одговор на Обавештење о почетку излагања Нацрта ПДР-а.
Обавештење о почетку излагања ј-јацрта ПДР-а бр. 2458/14 оД
08.12.2014. год.

Поштовани

ЗП ,,УРБАј-јИЗАМ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД, из Нооог Сада, ул. Булевар
цара Лазара з/гп, дописом бр. 2458/14 од -08.12.2014. год. о6авесiил0 је
llокрајински секретаријат за погопривреду, водоп.ривреду и шумарство из ј-lовог
Сада о по.четку излагања Нацрта пјіана детагне регулације простора изиеђу Кеја
жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на јаеии увид. обавеџЈтење
је у писарници покрајинских органа заведено nод бројен 66 од 08.12.2014. године.
Уз обавештење доставЋbено је:
.д
А . Закгучак.. .градонј.е.гtнkіка ГрвдНррг Сада број з5-148/2ОО7
Кеја
из.
лростора
На
.рт
пдр-а
уtвр
се
међу
којим
год.
04.l22О14.
ђује
жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду и Извештај о
страт.ешкој лроцени утицаја Нацрта ПДР-а простора између Кеја жf тава
рације, Београдског кеја и дунава у Нов.ом Саду н•а животну средину и
одлука да се предиетни ПДР ставга на јавни уВид у лериоду од
•09.12,2014. год. до 08.О1.201Ѕ. год.;
В) План водне инфраструктуре у обухату nредметног ПДР-а, у размери
1:1000, у аналогном облику;
С) ПдР простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у
Новом Саду у електронском облику (на Цд-у).
Сіkвик РС , бј 30/2 О 4
предвиђеио је:

LI. Водни услови
Издавање водних услова
Чј-іан 115.
.
документади3е за
изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова
режиму,
који могу трајно, повремено или привремено утицати на лромене ууводном- , .-Ј .........
з
докумената
плі4ских
и
за
као
односно уити циЈbеве животне средине,
шумама.
газдо.вање
и
е
ір
%
I
.t-.
Т4.
се
технич kІіР
и
кумеіата
kі
hј
изграњи и реконструкцији објеката,
јн

-

О:

••

....
.

.

.
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ПИБ: 100237773
твіћи рачун: Банка Интеоа: 160-923824-88

мат -*ји број: 08113700
Банка По tанска uјтедионица: 200.2632220102934-3І

шифра двлатности: 71 11
АИК бана: 105-.32666-06

члана, ради усклађивања са одредбама
извођењу других радова из става 1. оаог
њега.
основу
овог закона и прописииа донетим на
Објекти,радови и планска документа

за које се јіздају водни услови

Члан ј17.
изградњу, односно рекснструкцију сбјеката,
еј и то за:

извођење радова,
1
простори
(генерал.нр

30)

ОРНИ план )единиuе
$ иони) плаk ва;

локалне самупрае) и
.

овлаtићење за издавање водних услова
Члан 118.

објекте, радове и
сје
територији аутономне пок )аЈиkеа
здаје
града Београда надлежни орган Града.
територији
оргаа
Qiне. покрајиі , а на
свог закона издаје надлежни
Водне услове из члана 117. тач. 26) до 30)
орга lјединице локалне самоуправе.
члана 117. тачка 30) овог
Ако у-гицај на водни режин изградње објеката из
водне услове
самоуправе,
покалне
јединице
закона прелази границе територије
орган
надлежни
аутономне покрајине
издаје Министарство, а на територији
аутсномце.
Јн ..
из става
Лравања воднихусЈiова за објекте радове и планска документа
-регубЈiичке
мишњење
прибави
да
дукан
захтеба
ј
li Ђ i лана подносилац
:-

•

.. .ј

-_.--.:-

.

...-.-

.

-.

гГослбв

.....

.

и

рдузТа
надлежни орган аутономне
изузетно од става 4. овог члана министарство,
захтева да ослободи
подносиоца
може
града
покрајине, односно надлежни орган
организације
надлежне за
републичке
Мишхbење
прибави
обавезе да
захтева
подносилац
да
хидромеіеоролошке послове, а по потреби може захтевати
средине
животне
заuЈтите
послове
прибави мишњење министарства надлежног за
институти и друго).
ијили специјајiизоване стручне научне институције (заводи,
става 2. овог члана,
из
радове
и
за
услова
водних
објекте
Гјре издавања
водопривредног
јавног
мишњење
подносилац вахтева је дужан да прибави
предузећа.
бањског места
за објекте, радове и планска документа на територији
за
подносилац захтева је дужан да прибави мишњење министарства надіежн0г
пословетуризма.
чјiана.
Министар ближе прописује садржину мишгbења из става 4. оВОГ
L2. Водна сагласност
Издавање водне сагласности
Члан

нд.

техничка докуменјцkј
објекге и
ут ђуј
из члана
шумама
газдовање
и
радове, као и плаіnјска докуиента за уређ bе простора
условима
водниМ
117 овог закона ураt ена у складу са издатим
г % с 4ост издаје се пре почетка изградње нових и реконструкције
иматиутицај
постојећих објеката и постројења и из.воења других радова којимогу
про fбра и
з
дбмената
бјењ&
пј
dкх
на водни режим, као и д
газдовање шумама.
шифрадепатности:7111
матични број: 08113700
ПИБ: 100237773
АИК банка: 105-32666-9В
Банка Поштанска штедионица: 200-2632220102934-31
тећи рачун: Банка Интеса: 160-923824-88
., ,.

Изуетно од става 1. овог члана, воді-tа саггtасност може се издати и без
воднихуслова ако, на осНову Те) ничке документације, орган надлежан за издавање
водне сагЈіасности утврди да се изградњом објеката или радовима који су предмет
техничке докум.ентације не ремети водни режим.
Водну сагласност издаје оргам који је издао водне услоее.
Qбзи .ом

се у обухвату предметног Нацрта ПЛР-а ни
ставла вон Q екат од изузетног нач Iа
дунавЈи п 7
а
- г1ј
НІI С , І-tаручилац плана деталне
регулације, Град Нови Сад, позива се да иепоштује Законом о водама предвиђену
процедуру за израду и.доношење Планске документације ксја подразумева следеће
кораке:
1.
2.
З.
4.

да се за предметни ПДР исходују Водни услови,
да се у скпаду са исходованим Водним усповима изради Нацрт ПДР-а,
,ца се Нацрт ПДР-а урађен у склад.у са Водним условима стави на јавн.и увид,
да се о ставл.ању Нацрта ПДР-а урађеног у складу са Водним условима
писмено обавести орган који је издао Водие услове, Тј . Покрајински
секретаријат за полопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад и ЈВП

,,Воде Војводине Нови Сад;
5.да се по завршеном јавном увиду, израђеном извеuЈтају о јавном увиду,
израђеној коначној верзији ПДР-а, лре његовог усвајања улути захтев за
издавање Водне сагласности на ГIДР, органу који је издао Водне услове, тј.
Покрајинском секретаријату за полопривреду, водолривреду и шумарство
Нови Сад.
Документација која се подноси уз захтев за издавање Водних услова и Водне
сагласности, проnисана је Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање
водних аката и садржини Мишлења у поступку издавања водних услова (.,Сл.
гласник рС бр. 74/2010, 116/2012 и 58/2014). Документација се подноси обавезно
у аналогном облику и задржааа се за трајно архивирање.
Обзиром ма све претходно наведено, у вези Вашег обавештења о почетку
излатања .Нацрта .плаи детњне регулације посtbра између Кеја ртава рције,
Ееоградског кеја и Дунава у Новом Саду на јавни увид, о предметном ПДР-у бићемо
у могуТіности да се изјаснимо тек након што се он изради уз nоштовање горе
сда V свЗаконом о водама.
наведене процедур.
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nQ. ОВЛАШЋЕЊУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
.
.

ГІОМОЋНИК СЕКРЕТАРА

...

др јован Табаков
доставити :

Q
-

.

. ,

..

пvтем:
Наручиоцу Плана: скупштини ГРАДЛ новог САДА,
ЈП ,,УРБАНИЗАМ ЗАВОД ЗЛ УРБАНИЗАМ НОВИ САд, 21000 Нови Сад, Ул. Буіевар цара Лазара Зј1Г

Архиви
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ПИБ: 100237773
теІкући рачун: Банка Иитеса: 160-923а24-ѕѕ

матични број: 08113700
Банка попјтанска uпедионица: 200-2632220102934-31

шифра делатиости: 7111
АиКбанка: 105-3266698

¶

Примедба се прихвата.
Образложење:
По добијању обавештења од Покрајинског секретаријата за поњопривред
водоаривреду и піумарство, ЈП ,,Урбанизам 3авод за урбаиизам Нови Садје поступило
у скдаду са 3аконом о водама (,,Сдужбени гласник РС , бр. 30/10 и 93/12). Од Јавног
водоххривредпог предузећа ,,Воде Војводине дана 12.0 1 .20 15. годиве затражено је
издавање михјтл,ења у поступку издавања водиих услова, које је и доставлено
2&04.2015. године. С обзиром да постоје нејасноће око услова за лоцнрање о6јеката у
зони ј одбрамбене линије реке дував, ЈЛ ,,Урбавизам 3авод за урбииам Нови Сад ће
затражити додатно објашњење, односно допуну Мишњења у поступку издавања водвих
услова од ЈВП ,,Воде Војводиие .

l4звсштај припремила:
Ур6о-просто

пзтанер:

Мидица 3дичић, дипл. иuж. арх.

Овера извемтаја:
ник а урбан

\)\

о\Јт (

Нада Вннокић, дипл. правник

Помоћкрора за планирање:
Гордава Ћидас, Днпл. инж. арх.

ПИ : 100237773
тећи ран: анка ИІггеса: 160-923824-88

матw-јни број: 081 13700

Банка Поштанска апедионица: 200-2632220102934-31

иіифра деЈитиосги:71і1
АИК банка: 105-32666-98

ЈП УРВАНИ 3 А

ЗАВОЛ ЗЛ УFЕЛЊЛII
ЈАВНО ПРЕДУЗЕћЕ УРБМИЗАIТЗАВОД ЗА РБАНиЗАМ НОВМ САД, БVЛЕВАР ЦАРАЛДЗАРА ЗЛЛ
Телфон:іaѕi ai 4ВV2.1О фис: +381 21 45-з95
Е-мајТ:ојЕсе@лјузbалk мл
v јіѕјпtипјzам.п
рој:
даиа: З 1 .08.2020.

ДОПУНА.ИЗВЕШТАЈА
о спроведеном јавном увиду
у Наирт плана деталне регулације
простора између Кеја жртава рације, Београдског іceja u дунава
у Новом Саду
Наісон излагања Нацрта ллана на поновни јаваи увид у периоду од 9. децембра
2014. До 8. јануара 2015. годиис, Комисија за плаиове Скупштиве Града Новот Спда
донела је на 64. седници одржалој 28. aііpuna 2015. тоднне захлучах да је неопходно
лрибавити нове услове од овлашћених органа, оргавизација и јавних предузећа, с
обзиром на велики протек времена од момента прибавлања услова.
3ахтевн за услове упућени су свим надлежннм ортаиима, органнзацијама и
јавним предузећима дана 21. маја 2015. године, осим Јавном водОпривредном предузећу
,,Воде Војводине ; коме је захтев упућен 12.01 .2015. године, а Мипubење у постулку
издавања водиих услова је доставл,ено 28.04.2015. годинс; дана 20.05.2015. упућен је
захтев за допул односно додагно објашњење недовол,но Ітрецизкнх услова. допуна а
Muntn,eu,e y поступку издавања водиих условаје стипта 07.10.2015.годинс.
До даиа сачнњавања допуне Извештаја о спроведеном јавном увиду посебне
услове су доставили:
Завод за заппиту споменика културс Града Новот Сада, Нови Сад,
Покрајилски завод за заштиту природе Србије,
Јкп ,,Градско зеленизто , Нови Сад,
ЛСЛ ,,Чистоћа , Нови Сад
Jkfl ,,Новосадска топлаиа Нови Сад,
ЈП ,,Србијагас , Нови Сад.
,,Телеком Србuја , Предузеће за телекомуникације А.Д., Нови Сад,
Радио телевизија Војводине, 0делење КУЕМС,
Елекгропривреда Србије, Елеіпровојводина, ,,Елекгродистрибуција Нови Сад ,
Нови Сад (03.07.2015.);
ЈВП ,,Воде Војводине , Нови Сад (28.04.2015. године и 12.10.2015. годане)
ЖП ,,Водовод и какализација , Нови Сад (15.06,2015.);
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ПИ6: 100237773
теући рачуи: Банјіа Инте : 160-923824.88

Матјчни брс: 08113700
Банјса Поштансіа цзтісоница: 200-2632220102934-31

шіфра ДаЛапсtи:7111
АјК банка 105-32еа&98

Мииистарство трађевинарства, саобраћаја и инфраструкте, Сектор за водни
саобраћај, Лучка калетанија Нови Сад (01.06.20 15. године и допуиа 14.08.2015.);
Миаистарство унуірамњих послова, Дирекција полиције, Управа граничве
полиције, Станица граничне полиције Нови Сад (3006.2015.);
Микистарство унуграіпњих послова, Дирекција полнције, Управа граничие
полиције, (05. 10.20 15.);
Агенххија за уиравлање лукама (10.06.2015.);
Мниистарство грађевинарства, саобраliаја и инфраіруісіуре, (13.07.2015.)
Агенција за управлање лукама и
Дирекција за водне путеве (обавеіптење 15.07.2015);
Министарство унуграшњих послова Репубдuке Србије, Сеиор за ванредне
ситуације, Управа за ванредне ситуадије у Новом Саду, Нови Сад (02.06.2015.);
-

-

Завод за запхтиху епоменија кујпуре Града Новог Сада, Нови Сад, доставио
је услове 3. јуна 2015. годнне. Предлажемо да се у текст плааа, попіавње 3.7. ,,Заштита
традителског наслеђа , уиесу измене, које се односе на Споменик жртвама рације и
услове за археолошке локалитете. Измене су означене црвеном бојом у кориговахтом
теіссіу нацрта, који се налази у прилоіу овог извеіптаја.
Покрајинскп завод за заштжпу ириродс Србије доставио је услове 23. јука
2015. године. Не прихвата се сугестија која се односи на локацију дечијег игралиппа.
Све прихваћене корекције су унете у текст плана, у поnхавле број 3.8. ,,Усзіови и мере
заштите и унапређења жuвотне средине . Измене су означене црвеном бојом у
кориговаком тексту нацрта, који се налази у прилоту овог извспггаја.

ЈКП ,,Градско зеленило , Нови Сад доставкло је услове 3. јула 2015. годнне.
Напомињемо да је решење из пројекта за озелењавања кеја уграђено у плад. Из текста
плана треба обрисати Део којн се односи на сађење зеленила у бетонске жардињере и
додати услове за пасарезху и дрворед у Дунавској удици, иако се он налази ван обухвата
плана. Текст је измењен у поглавњима бр. 3.6. ,,План уређења зелевих и слободних
поврніина и 4. 1. ,,Услови за изградњу објеката и уређење простора , поднаслов
,,Пешачка гіасарела и лифтовски торањ са вuдиковцем . Hзмене су означене црвеном
бојом у коригованом тексту надрта.хсоји се налази у прилоту овог извештаја.
ЈКП јlистоћа , Нови Сад, доставило је услове 5. јуна 2015. године. Уусловима
наводе да нису у мотућности да дефивишу положај пземиих контејнера, што је био
специфичан захтев ЈП ,,Урбанизам . Текст плаuа ће се допунити у делу који се одuоси
на закоuску регулативу, и то у поглавлу број 3.8. ,,Услови и мере запгппе и унапређеи1а
животне средине . Измене су означене црвеном бојом у кориговаиом тексту uaіwra, који
се налази у прилогу овог извештаја.
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ЈКП ,,Новосадска топлана 1 Нови Садје 5. јуна 20І 5. године доставило услове
који немају угицаја на плакско решење, односно нема потребе за кОрекцкјама.
ЈЦ ,,Србијатас , Нови Сад је 3. јуна 2015. годиве доставило услове іји немају
утицаја на планско решење, односно нема потребе за корекцијама.
јј
,,Телском Србија , Прсдузећс за тслскомуівікацијс А.Д., Новн Сад, 8. јуна
2015. годинеје доставило услове који немају утиіјаја на планско решење, односно нема
потребе за корекцијама.
Радио телевизија Војводине, Одел,ење КУЕМС, 17. јуиа 2015. мдине је
доставила услове који немају угицаја на ллаиско решење, односно нема потребе за
корекцијама.
Усдови које су доставнла надлежва предузећа или установе, а који су угицали на
Надрт плана, наведени су у извештају који следи:
Елеіпропривреда Србнје, Елеістровојводкпа, ,,Елепродиетрнбуција Иови
Сад , Нови Сад
У тексху Нацрта плана, у делу 3.5.3. Енертетска иuфраструктура,
Елекгроенергетска инфраструкгура ће се допунити део текста који се односи на
изградњу нових трансформаторских станица и поставлање иксталација.

ЈВП ,,Воде Војводине , Новн Сад
Текст Нацрта ппака ће се допунити водним условима и условима занітіпе І
одбрамбене линије у делу под насловом 4.4.2. Правила за уређење водне
поднаслов Водни услови, као и у поглавлу број 3.8. ,,Услови и мере
заіптите и уаалреења животне средин&, у дслу који се односи на законску регудативу
везану за запмпу вода. Измене су означене црвеном бојом у коригованом тексху
нацрта, који се налази у прилогу овог извештаја.
Графичкu прикази допуњени су залітитним појасевима І одбрамбене лнније.
JKH ,,Водовод и ісанализајдија , Нови Сад
Магеријал и димензије колекгора су дефинисани идејннм пројеіпом, а сви
лотребни елемеіnи, у складу са условима које је доставило Л(Л ,,Водовод и
кавализација , унетн су у надрт плана.
Министарство грађевинаретва, еаобраћаја и инфраструкiуре, дирекција за
водне путеве, .јучка капетаиија Нови Сад
Лучка Капетаиија Нови Сад доставила је наугнчкс услове које је потребно
испунити да би се обезбедила:
безбедност унутраілње пловидб;
запјтита луцских живота,
запинта животне среднне, вода н приобала од загађивања и
-
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запітнта магеријазтних дDбара.
дефинисао простор пристанилгга тако
У складу са оВим условима Нацрт пјхана је
бродова и остали
да су испопітовави габарит пловног пута, габарити меродавних
Простори су опремњени
услови који ће омогућити безбедио пристајање бродова.
инфраструктура.
одтоварајућом инфраструктуром, одиосно планиранаје недостајућа
доставила допуну услова који се
Лучка кагјетаиија је 14. августа 2015. годинс
погрешно насловл,еіто као допуна
одвосе на пристаНе за бродовс, уз наломену да је
града Новот Сада.
на
усдова за План места за поставњање плугајућих сбјекага подручју
статус комбиновапих, одuосно да на
У допуни услова сс тражи да прИстапипіта добију
с обзиром да је Нови Сад
овим локацијама нристају путиички и терстни бродови
теретие бродовс.
ихпезивни граничии прелаз како за путничке, такоиза
кристају искзbучиво у ЦаЈbУ
Ово се іірихвага уз услов да теретНи бродови
претовара робе.
граничие коіпроле робе и посаде без могућиости
-

полиције, Управа граничне
Министарство уіутраіпаих послова, Дирекција
ііonuuuje, Станица граничне полиције Нови Сад
Оганица граничие полицкје Нови
Услове су послали Управа граиичНс полиције,
Сад и дирекција полидије.
и Доо ,,БродокоМерг
Пристаии: Лука Нови Сад , ЈКП ,,Градсі зеленило
Нови Сад, на іјем се обавл,а
чиве подручје међупародног речног граничвог прелаза
путничких и теретвих бродова.
улазно-излазна пасојша и царинска грапичпа контрола
обележен и рестриісгНваи простор у
Описано подручје подразумева уређен, опремЈbен,
прелаза. При.Јtиком израде плана
смислу задржавава и кретања на подручју грапичнот
(Луком Нови Сад). ј4нвестнтор или
требало је обавити консултације са опсрагорОМ
дужаи је да прибави саiласност
пројектаит радова на подручју граничног прелаза
Управа траничие појншије са
Министарства унутрашњих послова Репулике Србије
објеката и променом њихове наменс ие би
седипітем у Београд како се изградњом
мера безбедаости на државној
ометало обавл,ање гравичве контролс и спровођсње
-

граници.
подицијско-царинскот лристаиа, уз мотућиост
планом се задржава локација
шнрење граиичног подручја на локаЈштет
замене већим објектом. Планом се омогућава
плаиираиог најјужнијег пристанипгга.
документацију а који се
3ахтсви дирекције полиције који се односе на плаиску
за потребе граничпе noJluuuje (y
могу прихватити су : плаімрање паркинга простора
пристана планирано је 8 паркинт места за
делу насипа уз дуиава у зони најсевернијег
изградНа лифта за потребе инвалида
потребе корисНика-траиичие полиција, царине),
Уиице дуиавске.
планираиа јс у зони планираие пасарсле у продужетку
инфрасгрукІУРе, Днрекција за
мииистарство грађевинарства, саобраbаја и
водне путеве,
путеве
за
достав.Јbају услове Агенције за луке и дирекције водне

пив ОО237П3
таіући рач!W
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Агенција за управліање лукама
Траже да се дефинипіе лучко подручје и доставлају просторне и експлоатационе
услове. Такође доставл,ају услове за пристаниnіиу инфраструкіуру (дубина аквагрије
и пристулнот плбвног пуга, хидротрађевиискк објеки), као и посебае услови за
пугничка приставипіта за међународни саобраћај (простор са објектима за обавлање
гракичне и царинске контроле, пристул паркингу за мин. 3 пугиичка аугобуса и 5
аугомобила у оісвиру или непосредло уз присталаште, обезбеђена места укрпггања
друмског саобраћаја и токова пешачког саобраhаја, отрађен и контролисап непосредак
пристул понтову и броду).
На графичком приказу дефинисаhе се лучко подручје, а текст ће се допунити на
следећи начии: Лучко подручје је дефинисано коордииагиим тачісама с обзиром да се
ради о лоцирању плугајућих објската и припадајуће аісваторије за пристајањс једног
или два брода, а свс улугар парцеле Духтава. Простор је дефцнисан са максимално
дозволепим габаритима nопітујући наутичке и друге услове иојн су од ушцаја.
ГГлугајућв објекги су у функцији обавлања послова граничне и цариnске контроле и
прихватања пугника и особла са бродова.
Н1то се тиче осталих услова, Нацртом плана је дефинисаи нашв паркирања
аутобуса и планирано паркииг места за потребе граничне полиције и царине.
-

Мннистарство грађсвпнарства, саобраћаја и инфраструкхуре, дирекција за
водне пугеве
Обавеппавају нас да су све податке и услове доставилн Минисгарству
трађевинарства, саобраћаја и инфрастртгуре Сектор за водни саобраllај и безбедност
пловидбе.
Доставлају податісе и услове везане за пловни nyі меродавни водостај,
постојеће хидротехвuчке грађевине, који ће се уградити у текст Нацрта пдана у делу
4. 1. ,,Услови за изградњу објегсата н урсђење простора , поднаслов дунав.
-

-

Милистарство уіутрашњих послова Републиісе Србијс, Сеипор за ванредне
ситуације, Управа .за ванредне cuіyanuje y Новом Саду Нови Сад
Нови закон о заштити од пожара додати број службенот листа.
-

Саставни део извештаја чuнс пристигли услови надлежних предузећа и
ортапнзацнја, приложени у дигиталном формат као и корнговани текст нацрта.
Коритовади текст са унетим изменама које проистичу из доставњспнх услова, али и
промена прописа у претходіјом периоду је посдат ОLОЅ.2018. тодине иа сагласност
следећим установама:
Завод за заштиту. споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад,
Покрајилски завод за заштиту природе Србије,
ЈКН ,,Градско зеленило , Нови Сад,
ЈКП ,,Чистоћа , Нови Сад,
ЈКП ,,Новосадска топлака Нови Сад,
-

-

-

-

-
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ЛI ,,Србијагас , Нови Сад.
,,Телеком Србија , Предузеће за телекомуникације А.Д., Нови Сад,
ЈГI Емисиона техвика и везе,
,,Електродистрибуција Нови Сл ,
жп ,,Водовод н канализација , Нови Сад,
Маии< рство унуграпін,ик лослова, дирекција полиције, Управа граітнпіе
полиције,
Миаистарство грађевинарства, саобраћаја н инфраструктуре,
Агеиција за улравлање лукама и
Дирекција за водне путеве.
Сагласност ннсу доставили:
ЈВп ,,Воде Војводине , Мвнистарство грађевипарства, саобраћаја и
ипфрасхруктуре- Лучка калетаннја Нови Сад и Министарство унуграшњих пословаУправа граничие лолиције, Стакица граничие лолиције Новн Сад
Сви који су доставили сагласност прикватају предложени нацрт. Украва
граиичпе хтолиције наглашава улогу граничиог подручја, па се текст Нацрта у потлавлу
4. 1. Услови за изградњу објеката и уређење лростора усаглашава са њиховим
мишл,ењем.
-

-

-

-

-

-

-
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РЕHУБЛНКА СРБИЈА
АУТОНОМНА HOKPAJHHA ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УпРАВА ЗА УРБАНHЗАМ
И ГРАЂЕШЈНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: У-35-148/07
дана: 10.09.2020. годинс
НОВи САД

ИЗВЕШТАЈ
о УЧЕШЋУ ЗАИНТЕРЕСОВАШЈХ ОРГАНА, ОРГАШ{ЗАЦИЈА И
ЈАВНОСТИ У РАЗМАТРАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ
ПТОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЈЂНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ
КЕЈА И ДУНАВА У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Извештај о стратсшкој процени утицаја плана детајне регулацијс
простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на животну
средину, израдилојс ЈН Урбанизам 3авод за урбанизам из Новог Сада.
Градска управа за урбанизам и грађсвинске послове је дана
10.11.2014.године доставила Градској управи за заштиту животне средине на мишл,ење
Извештај о стратешкој процени утицаја плана деталне рсгузіације простора између Кеја
жртава рације, Бсоградског кеја и дунава у Новом Саду на животну, пре излатања Нацрта
плана деталне рсгулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава
у Новом Саду на поновли јавни увид.
Градска уІтрава за заштиту животне срсдине доставила јс Миш.ЈЂењс на
Извештај о стратешкој процсни утицаја плана деталне регулацијс простора измсђу Кеја
жртава рације, Београдског ксја и Дунава у Новом Саду на животну средину, број УІ501-1/2014-338 од 17. новем6ра 2014.године.
Градоначелник Града Новог Садаједана 04.12.2014. године утврдио Нацрт
плана деталнс регулације простора између Кеја жртава рацијс, Београдског кеја и дунава
у Новом Саду и изложио га на поновнијавни увид у псриоду од 09. децсмбра 2014.године
до 08. јануара 2015.годинс. Истоврсмено са ставлањем најавни увид Нацрта наведеног
плана, најавни увидјс ставлен и Извештај о стратсшкој процени утицаја плана деталне
регулацијс простора између І(еја жртава рацијс, Београдског ксја и дунава у Новом Саду
на животну средину.
У току трајања поновног јавног увида није било примсдби, предлога и
сугестија на Извсштај о стратепікој процени утицаја плана деталне регулације простора
измсђу Кеја жртава рације, Бсоградског ксја и Дунава у Новом Саду на животну срсдину.
Јавна расправа о Извсштају о стратсшкој процсни утицаја плана деталнс
рсгулације простора измсђу Кеја жртава рације, Бсоградског кеја и дунава у Новом Саду
на животну средину одржана је на 64. (јавној) седници одржаној 28.04.2015.године а
наставак разматрања Нацрта плана деталне регулације простора измсђу Ксја жртава
рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду јс био 102. седници, одржаној
10.09.2020.годинс.

У току јавне расправе није било примедби ни предЈіога на Извештај о
стратсшкој процени утицаја плана детазЂне регулације простора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду на животну средину.
Комисија је том приликом заузела став да је неопходно да се Извештај о
стратешкој процени угицаја плана деталне регулације простора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на животну средину заједно са
Извеіптајем Комисије, сагласно члану 2 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину, достави Градској улрави за заштиту животне средине ради
прибавЈbања сагласности.

В.д. НАЧЕЛНККЛ

