На основу члана 39. тачка 84. Статута Града Новог Сада (,,Службени лист Града
Новог Сада , број l 1/19), поводом разматрања Предлога плана деталне регулације
простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду и Извештај
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 vІІ седници од 18. децембра 2020. године, доноси

ЗАКЈБУЧАК

Скупштина 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 обавденом јавном увиду у Нацрт плана детањне регулације
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 деталне 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
05.11.2014. године, Извештај о обавњеном поновном јавном увиду у Нацрт плана детањне
регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду и
Извештај о стратешкој процени утицаја ппана деталне реrулације 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. Закњучак са Планом и извештајима доставити Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове.
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На осноВу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник
РС , бр. 72/09, 31/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 3 1/19, 37/19 др. закон и 9/20) и члана 39. тачка 7. Статута Града
Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада , број 1 1/ 19), Скупштина Града Новог Сада
на ујј седници од 18. децембра 2020. ГОдИНС, Доноси
-

-

-

-

-

ПЛАН ДЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈК БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И ДУНАВА
У НОВОМ САДУ
1. увОд
Подручје обухваћено планом детањне регулације простора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду (у далСм тексту; план) обухвата леву обалу
дунава, на потесу између планиране приступне петње моста на траси бившет моста Франц
Јозефа, и трасе друмско-железничког моста. Површина обухваћеног простораје 30,85 ћа.
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 Новот 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 предметног простора од јужне границе плана до Улице
Munonіa Бајића, намене простора су следеће: водена површина са три путничка
пристаништа, кејски зид обалоутврда, саобраћајна инфраструктура (коловози, паркинзи,
шетна стаза уз кеј и бициклистичке стазе), зелене новршине и спомен обележје (Споменик
жртвама рације).
Планом генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним
целинама у Новом Саду, којн обухвата део предметног простора од Улице Милоша Бајића
до северне границе плана, намене простора су следеће: водена површина (дунав) саједним
путничким пристаништем, хидротехнички објекат (кејски зид обалоутврда), уређенајавиа
површина и саобраhајне 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 представњају два важећа плана генералне
реrулације: План 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, nрема којима је за простор кеја са дунавом прописана обавезна
израда плана детањне регулације.
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1.2.

Цил доношсња плана

Цил израде и доношења планаје да се утврде претежна намена землигпта 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. глницл пллнл и ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ подручјл
Грађевинско подручје које је обухваћено планом налази се у катастарској општини
(у далем тексту: КО) Нови Сад ј 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 којије паралелан осовини Радничке улице
на растојању од 70,00 м, у КО Нови Сад 1ј. Од ове тачке, граница се пружа у правцу
североистока, прати претходно описани паралелан правац до пресека са источном
регулационом линијом Кеја жртава рације, затим скреће кајугу, прати источну регулациону
линију Кеја жртава рације до пресека са правцем који је паралелан 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 ј, КО
Нови Сад јј 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 жслезничке пруге, затим
прати претходно описан правац, пресеца парцеле број 10680 (јека Дунав), 10423/1
(Београдски кеј) и долази до тачке број 5. Од тачке број 5 граница скреће у правцу
југозапада, прати западну регулациону линију Београдског кеја до тачке број 6 која је на
пресеку КО Нови Сад І и КО Нови Сад 11. дале, граница прелази y kO Нови Сад 11,
наставла да прати западну регулацију Београдског кеја, а затим западну регулацију Трга
незнаног јунака, Кеја жртава рације и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку
описа границе грађевинског подручја.
Површина која је обухваћена планом је 3 0,85 ћа.

3. пРАвИлА УРЕЂЕЊА
3.1.

Претежна наіена и подела простора на просторне целине

Грађевинско подручје обухваћено планом у целостије површинајавне намене, и то
јс највећим делом дунав, кејски зид са обалоутврдом и платои са рампом и стегјеништнма
за снабдевање бродова. Преостале површнне чине саобраћајнице, у оквиру којих су
дефинисани: коловози, паркuнзи, бициклистичке стазе, тротоари, тримстазе, зелене
површине и уређенејавне поврпіине са елементима урбаног мобилијара.

з
Цео лотез од планиране лристулне 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 лоред 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 іІ) 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 заінтићену
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 (деонииа У) обухвата простор између улица Милоша Бајића и
Еnископа Висариона.
шеста деоница (деоница VІ) обухвата простор између улица Епископа Висариона
и Марка Мињанова.
седма деоница (деоница ТјІ) обухвата nростор од Улице Марка Мињанова до
северне граница обухвата nлана.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2. Концепција уређења простора
Планира се уређење целокупног простора између Београдског кеја и Кеја жртава
и
рације дунава, као и водене површине дунава.
Обухваћени просторје готово у целости уређен приликом реконструкције кеја, која
је заnочета 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 одбрану од високих вода дунава, којаје 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 nривремено 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 поnлава поставња се тако да обезбеди горњу коту од
81,60 м н.в. Систем мобилне одбране од nоплава надограђује се на кејски зид, лреко
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, бицикпистичком и трим стазом, платоима за одмор и зеленилом представња
наставак одбрамбеног насипа, односно шеталишта које иде по круни насипа од Булевара
цара Лазара до Моста слободе.
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Шетна стаза је приликом реконструкције подигнута на коту 80,10 м 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 гпетне 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 еnископа Висариона nоставњен је сnоменик азербејџанском
композитору Узеиру Хаџибегову, уз којије изведена фонтана и светлосне инсталације.
У склоnу уређења слободних и зелених површина реализована су два спортска
терена: терен за кошарку и терен за боћање. Планира се дечије игралиште са неонходним
пратећим садржајима, 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 новог nаркинга у делу саобраћајнице од Улице
Марка Мињанова до моста, уз кошаркашки терен.
Планира се задржавање бочног nрикњучка 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 nлато, 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
nристуn туристима, али и особама са инвалидитетом, пешацима и бициклистима, планира
се и лифтовски торањ са видиковцем и пешачком пасарелом.
Планирана су укупно четири nристаништа, 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 nристан. Пристаништа представњају лучко
nодручје, као и гранично подрује којеје могуће проширити на зону најјужнијег nланираног
пристаништа. У зони најсевернијег пристаништа планиранје паркинг простор за путничка
возила који ће користити представници граничне полиције и царине.
Аутобуска стајалишта за туристичке аутобусе изведена су ради веће безбедности и
лакшег nрихвата туриста који пристижу бродовима у великим групама.
Планирани су и објекти намењени боњем прихвату туриста, и то туристички инфо
пулт са nродајом сувенира и туристичко-угоститењски објекат. Објекат туристичког инфо
пулта са продајом сувенира nоставњен је насnрам Улице Милоша Бајића, у непосредној
близини nутничких пристаништа. Туристичко-угоститењски 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 nешачка комуникација са nланираним мостом.
-
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3.3.

Нумерички показатели

Табела: НУМеDИЧКИ показатсли
Намене површина
Водно землиште (парцела дунава)
Водноогледало
Лучко подручје 1,80 ћа 7,65%
Приобални nojac (кејски зид, обалоутврда, рампе, стегiениілта)
Спомен обележје 0,15 ћа 0,64%
Саобраћајна површина
зеленс и рекреативне површине
спортскитерени
дечија игралишта
јјоплочане површине (тротоари, пешачке стазе и платои)
трим стаза
бициклистичке стазе
коловоз
паркинг
степенице за мост
Укупна површина обухваћеног простора (ћа)

површина
(ha)

проценат
(%)

23,52

76,24

21.63

91,96

1,89

8,03

7,33
1,88
0,07
0,18
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 површина јавне намене са нивелацијом
3.4.1. План регулације површина јавне намене
Грађевинско подручје обухваћено планом у целости је површина јавне намене. Од
целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле јавне намене, према графичком
приказу број 4 ,,План регулације површина јавне намсне у размери 1 : 1000.
Повріпине јавне намсне:
-

-

саобраћајнице, делови парцела бр. 9347/1, 9365, 9366, 10423/1,10539/1 и 10539/2 у
КО Нови Сад ј 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
снабдсвање бродова, целе парцсле бр. 10681/1, 10681/2, делови парцеле бр. 10680,
10539/1, 10539/2, 10423/1 у КО Нови Сад ј иделови парцеле број 7731, 7754/1, 7792
у КО Нови Сад 11.

У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на
графичком приказу број 4 ,,План регулације површинајавне наменс у размери 1: 1000, важи
графички приказ.
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3.4.2. План нивелације
Нивелационо решење условњено 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 шетне и бициклистичке стазе и одбрамбеног зида износи
0,5 м. Зелени појас је 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 петњи 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 3. ,,План намене површина,
саобраћаја, регулације и нивелације у размери 1:1000.
3.5. Трасе, коридори и капаідитети инфраструктуре
3.5.1. Саобраћајна инфраструктура
Анализом постојећег стања утврђена су места на којима треба интервенисати,
односно извршити побозј,шања 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 3 ,,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 гп,
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.
I0 м.
-

-

-

-

3.5.2. Водна инфраструктура
Снабдевање водом
Снабдевање водом, подручја обухваћеног овим планом, биће решено преко
постојеће водоводне мреже са планираним проширењем.
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.

7
Hланира се дала изградња предвиђене 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 прсдвиђена водоводна мрежа функционисаће у оквиру водоводног система
Града Новот 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 цилу
повезивање локалитета постојећих главних канализационих црпних станица Гц1 и ГЦ2.
Планирано повсзивање, уз претходну реапизацију планиране црпне станиде НГЦI на
локалитету ГЦ2, ће омогућити далу оријентацију отпадних вода прсма будућем постројењу
за пречишћавање отпадних вода.
Траса будућсг колектора, дефинисана је у оквиру графичког приказа, односно,
биће реализована дуж саобраћајница: Кеј жртава рације и Београдски кеј. Протицајни
профил планираног колектора биће О 3000 мм. Колектор започиње и завршава се
бетонским деоницама, на местима повезивања са постојећим колектором и на изливу у
црпну станицу НГЦІ.
Планом се омоrућава продужење колектора, дуж Кеја жртава рације, до Булевара
цара Лазара, где би се исти спојио са гіродужетком Лиманског колектора.
Посебне услове градње колектора, у зони заштите насипа, односно, у зони
санитарних заштита изворишта ,,Штранд , треба исходовати од надлежних институција.
Секундарна канализациона мрежа планира се дуж западне регулације улице а ради
прихватања приклучака 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 цилу 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 планом града Новог Сада до 202 1 .године-пречишћен текст
(,,Службени лист Града Новог Сада , број 39/06) утврђено јс да сс град брани од високих
вода дунава вероватноћс појавеједном у 1000 година (0,1 % висока вода дунава).
Прва одбрамбена линија, односно, одбрана од 0, 1 % високе воде дунава, на деоници
одбранс обухваћене овим планом, реализоваће се као стална и мобилна одбрана.
Стална одбрана је рсализована као армирано-бетонски зид (АБ зид) који садржи
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
стогодишње високе воде дунава Нј%=79,80 м н.в.
Планирана мобилна одбрана, за одбрану од хиладугодишње високе воде дунава,
рсализоваће се са котом 81,60 м н.в. што је 1,0 м више од коте сталне одбране од
стогодипње високе воде.
Мобилна одбрана се поставла у случају и према потреби одбране, односно, за
одбрану од водостаја ређс 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 ,,0 на 71,73 м н.в.
У цилу заштите ј одбрамбене линије планира се уређење којим се предвиђа следеће
У појасу ширинс 10 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 піирине 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 каквс 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, дуж Београдског кеја и Кеја жртава
рације, забрањенаје садња високог зслснила (nunіhapa u четинара).
Због заштитс ј одбрамбене линије линијско зеленило максима iне висине 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 инфраструкђЈре у размери 1 : 1000, као и у попречним профилима улица.
3.5.3. Енергетска инфраструктура
Електроенергетска инфраструктура
Снабдевање електричном
електроенергетског система.

енергијом

ће

се

вршити

из

јединствсног

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 ку и 10/0.4 kV које снабдевају електричном енергијом објекте са
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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 Ксју жртава рације и Београдском кејује поставлено и неколико разводних
ормара за прикњучење пловних објеката.
Због потпуног преласка на двостепсни систем трансформације електричне енергије,
сва опрема биће прилагођена на 20 kV напонски ниво. Све планиране садржаје потребно јс
повезати на електроенсргетски систем приклучењем і-і a постојећу дистрибутивну мрежу и
мрежу јавног освстњења. У случају потребе, на подручју је могућа изградња нових
дистрибутивних трансформаторских станица. Нове ТС сс могу градити као
слободностојећи објекти, у складу са важећом законском и техничком регулативом. Свим
трансформаторским станицама потребно је обезбедити колски прилаз ширине минимално
м ради обсзбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије.
Све инсталације које се налазе у зони изградње планираних објската и
инфраструкіуре је потребно изместити уз прибавњањс услова од ЕПС ,,дистрибуција ,
огранак Електродистрибуција Нови Сад. У попречним профилима свих саобраћајница
планирани су независни коридори за пролаз елејпроенергетских каблова.
На местима гдс се очекују већа механичка напрезања тла и тамо где може доћи до
оштећења подзсмних водова, исте поставити у кабловску канализацију или кроз замтитне
цеви.
Вреловодна инфраструктура
На подручју постоји изграђен део врсловодне мрсжс који је врло битан за
снабдевање топлотном енергијом градског подручја. Од термоелектране-топлане изграђен
је преко Канала ДТД повезни вреловод пречника О 900 мм до топлане ТО ,,Исток . ТО
,,Исток је повезана са ТО ,,Југ вреловодом пречника О 600 мм који пролази дуж целе
улице Београдски кеј. Осим ове инсталације, у појединим деловима улице јс изграђена и
дистрибутивна вреловодна мрежа мањих профила која снабдсва топлотном енергијом
потрошаче са овог простора.
Не очскује се веће проширење топлификационог система у наредном периоду, а нови
прикњучци ће се по потреби реализовати са постојећс мреже.
Гасоводна инфраструктура
Гасоводна мрежа на овом подручју састоји се из два крака која долазе из правца
Главне мерно-регулационе станице ГМРС ,,Нови Сад преко канала дтд до Београдског
кеја. Један крак представња гасовод високог притиска који са својим подводним делом
преко дунава повсзује сремску страну на гасификациони систсм. други крак представња
гасовод средњег притиска и пролази дуж целог Београдског кеја до топлане ТО ,,Југ .
Гасоводна мрежа је у целости изграђсна подземно, могућа је њена реконструкција, а не
планира се веће проширење гасне инфраструктурс.
Електронске комуникације
Тслекомуникациона 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 псриоду могућс је
сукцссивно проширсње ових инсталација, прсма потрсбама. Hланира се и далс
поставњање мултисервисних платформи и друге опреме у уличним кабинетима у склопу
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децентрализације мреже. Улични кабинети се могу поставњати у регулацијама
саобраћајница, на местима где постоје просторне и техничке могућности. Подручје је у
потпуности покривено сигналом мобилне телефоније сва три постојећа оператера. На
подручју нема изграђених антенских система мобилне телефоније. Због специфичности
подручја не планира се изградња ни поставњање антенских система електронских
комуникација.
3.5.4 Мере енергетске ефикасности изградње и обновливи извори снергије
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изтрадње и касније
експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно
је применити следеће мере:
приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повоЈЂној 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, трскаидр.);
обезбедити минималне услове топлотног, светлосног, ваздушног и звучног
комфора;
у инсталацијама осветњења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне
расвете употребњавати 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 зелсних и слободних површина
Београдски и Кеј жртава рације као уређена површина уз реку представњаједно 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 позитивно утицати на поправњање квалитета микроклиматских услова, јер
зелене поврпіине позитивно утичу на квалитет животне средине обезбеђујући кисеоник,
смањујући комуналну буку, температуру ваздуха и др. Захвањујући разноврсности облика
и боја, бињке зелених површина оплемењују површине на којима се налазе у естетском
смислу и доприносе пријатнијем доживњају простора.
На већем делу простора између шетне стазе и 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 Миланова.
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 насипа,
тако да је заступњено:
средње високо линијско зеленило. Једнострани, једнореди дрвореди дуж
бициклистичке стазе,
декоративно ниско зеленило у групама на одређеном растојању,
nартерно 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),
сорбус,
црвенолисна шњива, леска, платан.
руј,
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 предвиђено 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
даје на одговарајућој удалености у односу на постојећа дрворедна стабла леске. При томе
је потребно водити рачуна о габариту хабитуса дрворедних стабала и оставити слободан
простор за њихов несметан раст и развој.
Све поменуте зелене nовршине допуњене су потребним мобилијаром (клупе,
надстрешнице, канте за отпатке и сл.), садржајима за забаву и рекреацију, воденим
површинама (чесма, фонтана) и одмориштима.
3.7.

Заштнта градителског наслеђа

Мере заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту
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, према
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 предузимање 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, којије евидентиран као знаменито место,
непокретно културно добро од великог значаја (Решење градског Завода за обнову
градитењског наслеђа и заштиту споменика културе бр. 01/151/1-88 од 5.07.1998. године).
За културно добро од великог значаја утврђенје 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 коримћењу овог простора као мостобрана од времена средњовековне тврђаве
Петроварадин (Хјјј ХУІ 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 кралевића Томислава, а црква је

-

-

-

-

12
срушена по заврнјетку изградње, после 1928. године. Последњи остаци мостобрана су
уклоњени после 11 светског рата, у току изградње одбрамбеног насипа и кеја.
Уколико се приликом извођења земланих радова пронађу остаци археолошких
налаза или архитектонских остатака од некадашњег Мостобрана и објеката из врсмена
градње Брукшанца, обавеза извођача радова је да одмах стану, оставе предмсте и налазе на
месту на коме су пронађени и одмах о томе обавесте Завод за заштиту споменика културе
Града Новог Сада.
3.8.

Услови и мере заштитс и унапређења животне средине

Режим коришћења обале унутар границс плана, неопходно је ускладити са
захтевима за очување квалитета воде дунава.
Употреблена вода контролисаће се и спроводити редовна испитивања у складу са
Законом о водама (,,Службени гласник рС,,, бр. 30/10, 93/12, 10 1/16, 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 74/11) 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 Іі 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),
задоволавају 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 ерозије и не залазе у протицајни профил реципијента, уколико
задоволавају квалитет 11 класе вода.
Атмосферске воде са заулених и запрланих површина (паркинг, манипулативне
површине и сл.) одвести на уређај за третман заулених отпадних вода ради издвајања
минералних и других ула и брзоталоживих честица (сепатратор ула-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, пречишђавања и
диспозиције отпадних вода на нивоу Града.
Све прикњучене технолошке отпадне воде морају задоволавати 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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Систсматским праћењем квалитета воде дунава омогућиће сс 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
унутрашњим водама (,,Службени гласник РС , бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96115-др.закон,
92/16, 104/16-др.закон, 113/17-др.закон, 41/18, 95118-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 последица (управњање
ризиком).
Мере у случају ванредних околности односе се на хаваријска загађења, неповоњне
хидрологнке прилике и заштиту 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 и по 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 складу 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, узнсмиравања и
штетних ефеката буке у животној средини (,,Службени гласник РС , број 75/10) и
Правилником о методопогији за одређивање акустичких зона (,,Службени гласник РС,,, број
72/10).
Регулисање саобраћаја, правилна звучна сигнализација, поштовање прописа 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 поступке и
мере у складу са законским прописима, који ће омогућити да се степен загађености сведе у
границс предвиђенс прописима о загађености ваздуха.
У наредном периоду потребно је обезбедити праћење квалитета ваздуха у складу са
3аконом о заіитити ваздуха (,,Службени гласник РС , бр. 36/09 и 10/13), Уредбом о условима
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (,,Службени гпасник 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 регулишу ову област.
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Систем угіравлања отпадом треба ускладити са Законом о управлању 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 гілана налази се међународни еколошки коридор дунав. Међународј-іи
коридори су утврђени Уредбом о еколошкој мрежи (,,Службени гласник РС,,, број 102/10).
Мере заштите еколошког коридора подразумевају обезбеђивање функционисања коридора
приобала и очувања природоликих карактеристика обале коридора у піто већој 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 осветлсње обале и применити одговарајућа
техничка реіпења заштите зелених делова коридора и саме обале дунава од утицаја
светлости, применом одговарајућих планских и техничких решења (смањена висина
светлосних тела, усмереност светлосіІих снопова супротно од дунава, таласне дужине
светлости које имају најмањи утицај на животни свет и сл.). Није дозвојено складиштење
опасних материја (резервоари горива и сл.) у небрањеном делу плаві-гог подручја водотока.
За пројекте уређења обала, за изградњу и реконструкцију објеката и
инфраструктуре, као и за уређсње простора за туризам/рекреацију, неоuходно је тражити
услове Покрајинског завода за заштиту природе.
Пројекат озелењавања треба да фаворизује аутохтоне дрвенасте врсте као и егзоте за
које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине.
Водотоци са функцијом еколошких коридора и њихов обалски појас истовремено
представлају станимта заштићеним врстама које се налазе на списковима Правилника о
проглашењу и заштити строго заштиhених и заштићених дивлих врста билака, животиња
и глива (,,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-исгјравка, 14/16 и 95/18-др.закон), пронађена геолошка и палеонтолошка документа
(фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представлати 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 мсре заштите од елементарних непогода и других несрећа
Мере заштите од елементарних непогода

У цилу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја у простору, при њиховом
пројектовању и извођењу потребноје узети у обзир меродавне параметре, који се односе на
заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских падавина, деблина
снежног покривача, јачина ветра, носивост терена, висина подземних вода, ниво високе
воде дунава и сл.).
Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за
спречавање непогода или ублажавање њиховог дејства, мере које се предузимају у случају
непосредне огіасности од елементарних непогода, мере заштите када насђпе непогоде и
мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством непогода или
удеса.
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Мере загцтите од поплава
Простор обухваћен гіланом 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 мобилне одбране од високих вода дунава. Мобилна одбрана ће се
реализовати са котом 81,60 м н.в.
Сви елементи одбране од поnлава дефинисани су у подтачки 3.5.2. ,,Водна
инфраструкђра , поддео ,,Одбрана од поплава .
Мере заштите од землотреса
Највећи део подручја града Новог Сада се налази у зони угроженој землотресима
јачине 8° Mcѕ скале. Ради заштите од потреса максимално очекиваног удара од 8° МСЅ
скале, објекти морају бити nројектовани и реализовани у складу са Правилником за
грађевинске конструкције (,,Службени гласник РС , бр. 89/19, 52/20, и 122/20).
Мере 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 потребе, у складу са Законом о
заштити од пожара (,,Службени гласник РС,,, бр. 111/09, 20/15, 87/18-др.закон, 87/18др.закон и 87/18), Правилником о техничким нормативима за приступне nутеве, 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
хидрантске мреже за гашење пожара (,,Службени гласник РС , број 3/1 8)
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 заштиіу 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 обухвађ плана нема постојећихјавних склоништа.
31О. Услови за несметано кретање и присіуп особама са инвалидитетом, деии и
старим особама
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити
Правилник 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 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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Прилазс објектима, хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима
пројектовати тако да се обезбеди несметано крстање деце, старих, особа са отежаним
кретањем и особа са инвалидитетом, у свему према важеђем Правилнику о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава нссметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (,,Службени гласник
Републике Србије , број 22/15).
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.1.

Услови за изградњу објеката и уређење простора

Туриетичко-угоститслски објскат
Објскат 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 површинијавне намене.
димензије објекта износе максимално 20 х 5 м.
Објекатје приземни, са равним или благим косим кровом.
Архитектонски, објекат треба да је визуелно гірепознатлив, 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 темења, како се не би пореметила структура одбрамбеног насипа.
Објекатје предмет разраде урбанистичко-архитектонским конкурсом.
Пешачка пасарела и лифтовски торањ еа 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 панорамски 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 he ce одредити на основу решења добијених урбанистичко-архитектонским
конкурсом. Максимални габарит лифтовског торња са видиковцем износи 3 х 3 м. На
лифтовском торњу предвиђена је наткривена платформа (видиковац), која ће бити
поставњена 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 ј, која данас припада
објекту Клуба војске.
На местима денивелисаних укрштања висина слободног профила саобраћајнице
мора износити минимално 4,5 м, што треба узети у обзир приликом пројектовања пасареле.
Пешачка пасарела и лифтовски торањ у продужетку дунавске улице својом
архитектуром и материјализацијом морају бити у корепацији са туристичко-угоститењским
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објектом описаним у претходној ставци. Пожсњна је што већа употреба транспарентних
матсријала.
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 улицс према Ееоградском кеју треба
да је на одговарајућој удалености у односу на постојећа дрворедна стабла леске. При томе
је потребно водити рачуна о габариту хабитуса дрворедних стабала и оставити слободан
простор за њихов несметан раст и развој.
Положај лифтовског торња са видиковцем и пеілачке пасареле, као и архитектонско
решење оба објекта, предмет су разраде урбанистичко-архитектонским конкурсом.
дсчије игралиште
У делу деонице 6, 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 подручја на локалитет планираног најјужнијег пристаништа.
Минимална прописана удањеност 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 површина .
Лучко подручје
Путничка пристаништа представњају лучко подручје. То је подручје које сс користи
за обавњање лучкс делатности, а којим унравња 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 деталних тачака, с обзиром да се ради о лоцирању
n јутајућих објеката и припадајуће акваторије за nристајање једног 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 nослова 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 гравичног прелаза
утврђује се решењем надлежног Министарства.
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С обзиром да је подручје граничног прелаза од посебног безбедносног значаја, у
случају изградње на овом подручју обавеза је надлежне управе да у поступку издавања
локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе да лрибави претходну сагласност
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. Захтеванс вредности параметара габарита пловног
пута, према најновијим Препорукама дунавске комисије (ДК/СЕС 77/1 1), 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
(ВПН)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 поставњање гасовода, нафтовода и других инсталација по дну реке потребно је
затражити услове од меродавних институција.
-

-

-

За обухваћену 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 безбедности пловидбе, најзначајније су мостовске конструкције, чији
габарити пловидбених отвора могу представњати ограничавајући фагпор при пловидби. У
обухвату плана се налази:
друмски мост ,,Варадинска дуга на стационажи Км 1255+070, са корисном
ширином пловидбеног отвора 125,00 м и корисном висином 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
поставјј,ање пловила не сме утицати на безбедност пловидбе и промену дефинисаних
габарита плоВног пута. У том смислу, потребно је испунити и следеће услове:
У цијту обезбеђења пловног пута и безбедне пловидбе потребно је обратити пажњу
да ширина аНгажоВане акваторије за поставњање пловила у приобаЈту 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 видиви у свим условима.
Пловни објекти морају бити тако позиционирани да не ремете слободан приступ
службених возила већ уређеној обали и степеништу на њој.
3а све објекте који би се rрадили на обали или у кориту реке потребно је пре израде
техничке документације исходовати одговарајуће предпројектне услове од надлежних
институција.
За издавање одобрсња за изградњу лука, пристаништа и привремених претоварних
места потребнаје сагласност Агенције за управтање лукама.
4.2.

Елементи урбаног мобилијара

Планирани елементи урбаног мобијіијара, клупе аа седење, канделабри, канте за
смеће, инфо панели, привремене тезге за продају сувенира, рекламне табле, као и
жардињере треба да буду стилски уједначене и урађене од истих или сличних материјала.
Препоручује се употреба кованог или хладно вученог гвожђа са дрвеним елементима.
Платнени сунцобрани летњих башта треба да буду светлијих тонова и без рекламних
натписа и логотипа.
4.3.

Локације за које је обавезно расписивање конкурса

Планом се прописује обавезно спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса
аа туристичко-угоститејски објекат, пешачку пасарелу са лифтовским торњем и
пристаниште на четвртој деоници, уколико се на садашњој локацији поставзБа нови
пристан.
Сва три објекта су тема разраде јединственим урбанистичко-архитектонским
конкурсом, како би се добило целовито, свеобухватно и препознатјвиво решење обале
дунава у Новом Саду.
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4.4. Правила за опремањс простора инфраструктуром
4.4.1. Услови за грађење саобраћајних површина
Коловоз и бициклистичку стазу је потребно извести од асфалта уз коришћење
нвичњака 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 Ііоред обликовног и визуелног ефекта има практичну сврху
код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација).
Тротоар, односно шетну стазу је потребно извести од монтажних елемената (плоча,
блокова) којеје потребно дефинисати у смислу најлепшег партерног уређења.
Паркинзи могу бити уређени и тзв. ,,перфорираним плочама префабрикованим
танкостеним пластичним (или сл.) елементима који обезбеђујууслове 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 којијс саставни део овог плана, а све у
складу са ЅRfЅ U.А9.202 који се односи на просторне потребе инвалида у зградама и
околини.
Изградњу паркинга извршити у складу са ЅRPЅ U.54.234 којим су дефинисане мере
и начин обележавања места за паркирање за разлuчите врсте паркирања. У оквиру
паркиралиіпта, потребно је резервисатu простор за дрвореде по моделу да се на четири
паркинг места планира по једно дрво. Око и унутар планираних паркинга обезбедити
одговарајућу засену садњом високог зеленила. Такође је потребно uзвршити рсзервацију
паркинга у стоіаду 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 графичком приказу, могуће гаје дефинисати у складу са већ горе наведеним
техничким нормативима.
Путнички пристани могу бити максималних димензија мин 75 м х макс 10 м и
морају бити димензионuсани 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 ніипова. Пре поставњања путничких
пристана nотребно је извршити трањање у дужини од 50 іn узводно и низводно у профилу
Дунава.
-

4.4.2. Правила за урсђење водне инфраструктуре
Услови за изградњу водоводне мреже
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе
линије у уличном фронту, no могућности у зеленом појасу, једнострано или обострано
уколикоје улични фронт шири од 20 гп.
Трасе ровова за nолагање водоводне uнсталације се поставлају тако да водоводна
мрежа задовоњи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објектс
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 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 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 , бр. 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 прикњучком 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 поставњају
се у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта у парцели корисника 0,5
м од регулационе линије.
За вишепородичне стамбене објекте водомери за мерење потрошње воде се
поставњају у шахтовима лоцираним ван објекта у парцели корисника 0,5 м од регулационе
линије и у просторијама за водомере лоцираним унутар самог објекта која мора бити
лоцирана уз регулациону линију према уличној 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 споњашња хидрантска
мрежа врши се прикњучење објеката пречником максимално DN 110 mm, са монтажом
водомера DN 100 мм.
Уколико се планира обједињена водоводна мрежа хидрантске и санитарне воде,
гіотребно је на прикњучку уградити комбинован водомер.
Снабдевање водом за гјиће, пловних објеката и објеката на води, врши се
прикњучењем на постојећи водоводни систем на пунктоВима где је то одређено, односно,
где су реализовани прикњучци, а све према условима ЈКП ,,Водовод и канализација и
институције која управња предметним простором и у складу са важећом законском
регулативом.
Извођење прикњучка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности ЈКП
,,Водовод и канализација Нови Сад.
Услови за изградњу канализационе мреже
Трасу мрсже опште и фекалне канализације полагати у зони јавне површине између
две регулационе линије у уличном фронту, једнострано или обострано уколико је ynutnіu
фронт шири од 20 м.
Минимални пречник отпадне канализације је 250 мм, а опште канализације О
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
инфраструктуре је 1,0 м, а вертикално 0,5 м.
Није дозволено полагање отпадне канализације испод објеката високоградње;
минимално одстојање од темења објекта износи 1,0 м, али тако да не угрожава стабилност
објеката.
Сви објекти за сакупњање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и
заштићени од продирања у подземне издани и хаваријског изливања.
Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 м, мерено од горње
ивице цеви (уз испуњење услова прикњучења индивидуалних објеката), а на месту
планираног прикњучка на постојећи цевовод, дубину прикњучка свести на дубину
постојећег цевовода.
На траси предвидети изградњу довоњног броја ревизионих шахтова на прописаном
растојању од 160-200 DN, a максимум 50,0 м.
Канализациони прикњучци
Прикњучак на отпадну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у
ревизионом іпахту.
Пречник канализационог прикњучка одређује ЈКП ,,Водовод и канализација а у
,
складу са типом објекта, техничким нормативима, важећом Одлуком и Правилником ЖП
,,Водовод и канализација .
Свака грађевинска парцела са изграђеним објсктом мора се прикњучити на
канализациону мрсжу, ако је она изграђена.
Прикњучење 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 отладне воде садрже штетне материје
могу се прикњучити на канализациону мрежу само ако се ислред лрикњучка угради уређај
за пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у
канализацију.
Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта може се прикњучити на
отпадну канализацију под условом да постави водомер за мерење исцрпњене воде.
Прикњучење подрумских и сутеренских просторија, као и базена, на канализациони
систем дозвоњава се само гіреко аутономног постројења препумпавањем.
Код решавања одвода употребњених вода поступити по Одлуци о санитарнотехничким условима за испуштање унотребњених вода у јавну канализацију (,,Службени
лист Града Новог Сада , број 17/93).
Зауњене атмосферске воде са маниnулативних површина, као и воде од прања и
одржавања тих повріпина (претакачка места, точећа места, паркинг и сл.), nосебном
мрежом сnровести кроз таложник за механичке нечистоће и селаратор уња и масти и лаких
течности и тек потом испуштати у рецилијент.
Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без nречишћавања испуштати у јавну
канализациону мрежу уз ноштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног
предузећа.
Технолошке воде се могу исnуштати у јавну канализацију. Зависно од нотреба, 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 nречишћавање 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 гласникРС , 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, nловних објеката и објеката на води, сакупњају се у специјализованим
танковима за ову намену и истачу у постојећи канализациони систем на пунктовима где је
то одређено, односно, где су реализовани прикњучци за истакање отпадне 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 поставјати 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, поставјати 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 жртава
рације забрањенаје садња високог зеленила (лишhара и четинара).
36ог непосредне заштите постојећег кејског зида, као и новог одбрамбеног зида,
линијско зеленило максималне висине 5,0 м треба да буде удалено мин. 10 м од
ивице армирано-бетонског зида.
Остало линијско зеленило, максималне висине 1,0 nі, u декоративно ши6ле треба
да буде удалено 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:
3акон 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 гласникРС , 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 3 1/82),
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),
3акон о заштити животне средине (,,Слу?кбени 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, 43111-УС, 14/16,
76/18 и 95/18-др.закон),
3акон о управлању отпадом (,,Службени гласник РС , бр! 36/09, 88/10, 14/16 и
95/18-др.закон).
-

-

-

-

-

-

-

-

Предвидети сепаратни тип канализационе мреже, посебно за сакуплање условно
чистих атмосферских вода, посебно санитарно-фекалних и евенђЈално технолошких
отпадних вода и посебно зауњених атмосферских отпадних вода, које ће се приклучити 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 нречишћавана испуштати у атмосферску канализацију, путни јарак или на
околне зелене површине, путем уређених испуста који су осигурани од ерозије и не
залазс у јіротицајни профил реципијента, уколико задовоњавају квалитст 11 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 у јавну атмосферску канализациону мрежу.
Санитарно-фекалне отnадне воде и технолошке отпадне воде испуштати у јавну
канализациону мрежу, а потом одвести на насењски или централни уређај за
пречипіћавање отпадних вода (УПОВ), у складу са општим концептом каналисања,
пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу града. Услове и сагласност за
прикњучење прибавити од подручногјавног комуналног предузећа (ЈКП). Квалитет
отпадне воде која се испушта 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 сакупњање, каналисање и диспозицију отпадних
вода пропише надлежно јавно комунално предузеће.
У природне и вештачке водотоке забрањено је испуштање било каквих вода осим
условно чистих атмосферских и пречишhених 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
надлежног јавног комуналног предузећа (ЈКП).
-

4.4.3. Правила за уређење енергетске инфраструктуре
Уелови прикњучења на електроенергетску мрежу
Прикњучење планираних садржаја на електроенергетску мрежу решити изградњом
прикњучка који се састоји од прикњучног вода и ормана мерног места (ОММ). 3а
снабдевање плутајућих објеката напајање се мора вршити из кабловског прикњучног
ормара (КПК) смештеног на неплавном делу обале. Прикњучни вод изградити од
постојећег или планираног вода у улици, или директно из трансформаторске станице.
детањније услове за прикњучење и изградњу прикњучног вода и положај ОММ-а
прибавити од Електродистрибуције ,,Нови Сад .
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Услови приклучења на вредоводну ирежу
У случају потребе прикЈЂучење планираних садржаја у топлификациони систем
извести у складу са усдовима Јкп ,,Новосадска топлана .
Услови за nриклучење на мрежу електронских комуникација
Прикњучење објеката у систем електронских комуникација решити изградњом
прикњучка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или
планиране уличне мреже до приступачног места на фасади или у унутрашњости објекта,
где ће бити смештен типски телекомуникациони орман. деталније услове за прикњучење
прибавити од надлежног оператера.
Прикњучак на заједнички антенски систем извести према условима надлежног
оператера.
Прикњучак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног
дистрибутера.
5. ПРИМЕНА ПЛАНА
доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских
услова и решења за одобрење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, осим за
просторе за 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.
6.
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 површинајавне 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 детањне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и
дунава у Новом Саду доступанје на увидјавности 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 Hлан деталне регулације блокова
између улица Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду (,,Службсни
лист Града Новог Сада , бр. 15/07, 27/09 и 34/17), Гјлан деталне регулације блока музеја и
Рибле пијаце у Новом Саду (,,Службени лисТ Града Новог Сада , број 35/06) и Hлан
деталне регулације моста на траси бившег моста Франц Јозефа у Новом Сад (,,Службени
лист Града Новог Сада , број 61/10) у деловима за који се план доноси.
Нлан ступа на снагу осмог дана од дана објавливања у ,,Службеном листу Града
Новог Сада .

РБПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДHНА
гРАД нови САД
Председница
СКУПШТИНА ГРАДА Новог САДА
Број: 35-148/2007-1
18. децембар 2020. године
MЅc Ј . на Маринковиh Радомировић
НОВИ САД

На основу члана 27. став 2. тачка 4. Правилника о садржини, начиuу и поступку
израде докумената просТорНог и урбанистичког планирања (,,Службени гласник РС ,
број 32/19),

ИЗЈАВЈЂУЈЕМ ДА ЈЕ НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА
ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И ДУНЛВА У
НовоМ САДУ):

ПРИПРЕМЈЂЕН У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И
ИЗГРАДЊИ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, КАО
ИДАЈЕ
HРЖЈРЕМЈЂЕН И УСКЛАЂЕН СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ОБАВЈБЕНОМ
ЈАВНОМ УВИДУ
-

-

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

У Новом Саду, 4.11.2020. године

РЕПУБЈјІјКА СРБИЈА
АУТОНОМнА ПОКРАЛІНА ВОЈВОДШІА
грд ноВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЈТНЕ РЕГУЈIАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ
КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ,
БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И ДУНАВА У нОВОм САдУ
НА жиВОТНУ СРЕДИНУ

Нови Сад, новембар 2020. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ
ЗАВОД ЗА УРБАНІјЗАМ, НоВи САД
21 000 ноВи САд, БУЛЕВАР ДАРА ЛАЗАРА 3
Број:

ИЗВЕШТАЈ
О СТРАТЕШКОЈ пРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ГIЈІАНА ДЕТАЈІНЕ РЕГУЈІАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ
КЕЈА ЖРТАВА РАДИЈЕ,
БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И ДУНАВА У НОВом САдУ
НА ЖіГВОТНУ СРЕДИНУ

ДИРЕКТОР
думан М1 ЈјАдИНОВИЋ, дипл. инж. арх.

Нови Сад, новембар 2020. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ
ЗАВОД ЗЛ УРБАНИЗАМ, НОВИ САД
21 000 НоВИ САД, БУЛЕВАР ЦЛРА ЛАЗАРЛ 3

ИЗВЕШТАЈ
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИДАЈА
ПЈјАНА ДЕТАЈВНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ
КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ,
БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И ДУНАВАУ НОвОМ САДУ
НА животн СРЕДИНУ

УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ ПРОГРАМА
и3 лвног ПРЕДУЗЕЋА УРБАНИЗАМ
РУКОВОДИЛАД ИЗРАДЕ
Милица ЗЛИЧИЋ, дипл. инж. арх.

ОБРАЋИВАЧИ
Мр Радмила ОБРКНЕЖБВ, дипл. биолог
Дејана НЕГОВАНОВИЋ, маст. инж. зашт. жив. сред.
Милида ЗЛWІИЋ, дипл.инж.арх.
Миодраг ЈОВКОВИЋ, Дипл. инж. грађ.
Владимир МАРКОВИЋ, дигіл. инж. ел.
Алсксандар ЗЕВЂЕНИЋ, дипл. инж. саобраћаја
Иванка АРАДСКИ, дипл.инж. хорт.
Нада ВИНОКИЋ, дипл. правник
Ивана ОЖВАТ, техн. арх.
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СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТА.ЈБНЕ РЕГУЛАДИЈЕ ПРОСТОРА
ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЖ, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И ДУНАВА
У НоВоМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1.0. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Законом о заштити животне средине ( Службени гласник Републике Србијеі .
бр. 135/04, 36/09, 36/09 др. закон, 72/09 др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18,
95/18- др.закон) утврђена је обавеза израде стратешке процене утицаја на животну
средину у области просторног и урбанистичког планирања, с тим да јединица локалие
самоулраве, у оквиру својих права и дужности, одређује врсте планова за које се
израђује стратешка процена утицаја.
Скупштина Града Новог Садаје, Одлуком о одређивању врсте планова за које се
израђује стратешка процена утицаја на животну средину ( Службени 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 (t1Службени лнст Града Новог Сада1T,
број 33/2006) утврђено је да се приступа изради плана деталне регулације простора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дуиава у Новом Саду, утврђен је
трађевински рејон који ће се обухватити плаиом, 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 дуuава у Новом Саду на животну
средину, број У-35-241/06 од 18. јула 2006. године. Овим Решењем дефннисано је да
се приступа изради стратешке процене утнцаја плана на животну средину за
грађевинскu рејон који се обухвата планом, као и да ће Извештај о стратешкој лроцени
утицаја плана на животну средину бити изложен на јавни увид заједно са Нацртом
плана.
Цил. нзраде ове стратешке проценеје да се анализира утицај планнране одбране
од високих вода Дунава, која обухвата сталну одбрану са појавом једном у сто годнна и
могућности надоградње мобилне одбране за појаву хињадугодишње воде.
Овом стратешком проценом утврђен је утицај плаuских решења на животну
средину, прописана је обавеза nредузимања одређених мера радн обезбеђења заштите
животне средине и унапређења одрживог развоја, интегрисањем основних начела
заштите животне средине у планско решење.
-

-

1

2.0.
2.1.

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Нриказ плана деталис рсгулацијс простора измсђу Ксја жртава рације,
Београдског іceja u дунава у повом Саду

Подручје обухваћено планом деталне регулације простора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду (у далем тексту: план) обухвата
леву обалу дунава, на потесу између nланиране приступне петле моста на 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 І-іовог Сада , број 52/1 1, 17/17 и 9/1 8).
Планом генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана
у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , број 45/11), који обухвата део
предметног простора од јужне границе плана до Улице Милоша Бајића, намене
простора су следеће: водена површина са три путничка пристаништа, кејски зид
обалоутврда, саобраћајна инфраструктура (коловози, паркинзи, шетна стаза уз кеј и
бициклистичке стазе), зелсне површине и спомен обслсие (Споменик жртвама
рацнје).

-

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

2.2.

Цилсви просторног развоја подручја плапа
ЦИЈЋ израде и доношења плана је да се утврде претежна намена земЈЂишта и
правила уређења и грађења у складу са генералном наменом површина и правцима и
коридорима за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну И Другу
инфраструктуру, те дефинипіе начин реализације планираних садржаја.

2.3.

Веза еа плановима вишег реда

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).
2

Hлаиом тенералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана
у Новом Саду (,,Слу)кбени лист Града Новот Сада , број 45/11), који обухвата део
обухваћеног простора од јужне границе ллана до Улице Милоша Бајића, намене
простора су следеће: водена површина са три путничка пристаниппа, кејски зидобалоутврда, саобраћајна инфраструктура (коловози, паркинзи, шетна стаза уз кеј и
бициклистичке стазе), зелеие површине и спомен обележје (Споменик жртвама
рације).
Планом генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним
целинама у Новом Саду (,,Службени лист Гра,ца Новог Сада , број 52/11), који
обухвата део обухваћеног простора од Улице Милоша Бајића до северне границе
плана, намене простора су следеће: водена ловршина (Дунав) са једним путничким
пристаништем, хидротехнички објекат (кејски зид-обалоутврда), уређена јавна
површина и саобраћајне површине.
Hлански основ за израду плана деталне регулације представлају два важећа
плана генералне регулације, према којима је за простор кеја са дунавом прописана
обавезна израда плана деталне регулације.

2.4 Концепција лростоРНог урсђења
Планира се уређење целокупног простора између Београдског кеја и Кеја жртава
рације и дунава, као и водене површине Дунава.
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 реконструкцнју било је извођење радова на надвишењу
постојеће одбрамбене линије за одбраnу од високих вода дунава, која је пре
надвишења била на коти 79.70 м н.в, јлто је само 20 см изнад опаженог водостаја
Дунава из 1965. године. Прорачуната кота могућег погтлавног таласа је на 79.80 м н.в,
na je утврђено да фиксни део одбране трсба 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 хортикуnтурно
уређење.
На планом обухваћеном подручју формирана је стална одбрана од поплава на
коти од 80,60 м 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,
лреко 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 зауставлање 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 представла наставак одбрамбеног насипа, односно шеталишта које иде по
круни насипа од Булевара цара Лазара до Моста слободе.
Шетна стазаје приликом реконструкције подигнута на коту 80,10 м н.в. Потес па
коме је некада постојао мостобран поплочаn је клинкер опеком, а други делови бехатон

з

плочама. Како би се изузетно лонгитудинална форма уског појаса шетне стазе оживела,
пешачка комуникацијаје пресецана редовима плоча у боји.
Бициклистичка стаза је изведена целом дужином, а у највећем 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 Ј(еја 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 іјјетне 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 кошарку и терен за боћање. Планира се дечије игралиште са
неопходним пратећим садржајима, 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 новог паркинга у делу саобраћајнице од Улице
Марка Мињанова до моста, уз кошаркашки терен.
nnaі-rupa се задржавање бочног прикл)учка на саобраііајниіtу који је служио као
приступ понтонском мосту. Елеменат кекадашњег моста, са својом, приступном
рампом се задр)кава, 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 поло?јсаји путничких
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 пасарелом.
Планирана су укупно четири путничка пристаништа, од којих су три већ
изведена. Постојећи путничiси пристан у четвртој деоници се задржава на садашњој
локацији, уз могућност да се на његовом месту постави нови, модернији
пристан.Пристаништа представњају лучко подручје, као и гранично подрује које је
могуће проширити на зону најјужнијег планираног пристаништа. У зони најсевернијег
пристаништа планиран је паркинг простор за путничка возила који ће користити
представницн граничне полиције 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 туристичгси
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 локација 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 пешачха комуникација са планираним мостом.
-

Нумерички показатели
Табела: Нумерички показатењи
Намене површина
Водно земњиште (парцела Дунава)
Водно огледало
Лучко подручје 1,80 ha 7,65%
Приобални појас ( кејски зид, обалоутврда, рамііе, степеништа)

површина
(ћа)
23,52
21.63

проценат
(%)

76,24
91,96

-

1,89

8,03

Спомен обележје 0,15 ha О,64%
Саобраћајна површина

7,33

23,76

зеленс и рекреативне површинс

1,88

25,66

спортски терени

0,07

0,10

дечијаигралишта

0,18

2,45

поллочанс површине (тротоари, пешачке стазе и платои)

1,68

22,86

трим стаза

о,јоз

1,4

бициклистичке стазе

0,37

5,04

коловоз

2,66

36,29

паркинг

0,39

5,32

степенице за мост

0,007

0,095

30,85

100,00

-

Укупна површина обухваћеног лростора (ћа)

2.5. Садржај плана детањне регулације лростора између Кеја жртава
рације,Београдског кеја и дунава у Новом Саду
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
Цил, доношења плана
ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Прете)кна намена и подела простора на просторне целине
Концепција уреења простора
Нумерички показател,и
План регулације површинајавне намене са нивелацијом
План регулације ловршинајавне намене
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3.4.2.
3 .5.
3.5. 1.
3.5.2.

З .5.3.

3.5.4.
3.5.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

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 обновњиви 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 заuітите од елементарних непогода
Мере заштите од поплава
Мере заштите од земњотреса
Мере заштите од пожара
Мере заштите од удара грома
Објекти за запітиту 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
Пеілачка пасарела и лифтовски торањ са видиковцем
дечије игралиште
Путничка пристаништа
Елементu урбаног мобилијара
Локације за којеје обавезно расписивање конкурса
Правила за опремање простора инфраструј(туром
Услови за грађење саобраћајних површина
Правила за уређење водне инфраструктуре
Услови за прикњучење на водоводну мрежу
Услови за прикњучење на канализацuону мрежу
Правила за уређење енергетске инфраструктуре
Услови прикњучења на електроенергетску мрежу
Услови прикњучења на вреловодІ-іу мрежу
Услови прикњучења на телекомуникациону мрежу
ПРј-јМЕНА ПЛАНА

б

ГРАФWІКИ ДЕО ПЛАНЛ
Cnncaіc графичісих приісаза
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.6.

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

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

Услови надлсжних институција

За израду овог плала затражени су услови који су од утицаја на реализацију
концепта ллана, од надлежних комуналних организација и других институција, а то
су:
Завод 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,
ЈкП ,,Новосадска топлан& Нови Сад,
ЈП ,,Србијагас , Нови Сад,
,,Телеком Србија , Предузеће за телекомуникације А.Д., Нови Сад,
Радио телевизија Војводине, Одењење КУЕМС,
ЈВП ,,Воде Војводине , Нови Сад,
Министарство грађевинарства, саобраћаја 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
путеве.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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з.о.

општи и ПОСЕБНИ ЦИЈћЕВИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА

Стратешка процена је поступак којим се процењују утицаји предложених
стратешких одлука (планова 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.
Стратеіпка процена укњучује поступаu учешћа јавности у складу са међународним
споразумима и треба да обезбеди различите мере спречавања односно заштите од
негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину у разним фазама
одлучивања.
Принципи на којима се заснива стратешка процена утицаја на животну средину су:
принцип Од )КИВОГ развоја,
принцип интегралности,
принцип предострожности,
принцип хијерархије и координације,
принцИп јавности.
-

-

-

Цињ стратешке процене утицаја Плана детањне регулације простора између
Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на животну средину је
спречавање промена које доводе до неповоњних просторних односа и загађивања услед
неконтролисаних активности. Стратешка процена утицај а на животну средину
спроводи се са цињем да се штетне nромене благовремено идентификују, спрече,
умање или ублаже, у почетној фази одлучивања и реализације таквих активности.
Израдом стратешке процене утицаја плана на животну средину обезбеђују 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 висок ниво заштите
ЖИВОТНС средине и здравња и осигурају услови за одрживи развој.
јтlа основу потенцијала и ограничења на простору плана и начела одрживог
развоја, одређени су општи и посебни, приоритетни и специфични цињеви за решавање
проблема животне средине на простору плана.
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 једном у сто година и могућност надоградње мобилне
одбране.
Стратешком проценом утврдиће се и угицај планираног решења на животну
средину у смислу рационалног коришћења обале и воде дунава, спречавања настајања
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еколошких конфликата и смањења ризика при транспорту опасних материја воденим
током дунава, као и планираног озелењавања простора око реке, не само због естетске
већ и еколошке важностц таквог потсза.
У оквиру стратешке процене утицаја разматраће се основни проблеми заштите
животне средине и могућности утицаја планских решења на животну средину,
природио и урбано окружење. Стратешка процена утицаја указаће и превентивно
слречавати негативне захвате у природној и животној средини.
Стратеиіка процена утицаја плана на животну средину засниваће се на
критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја и мерјивим
индикаторима, којима ће се одредити однос према природној и животној средини.
На основу анализе, идентификације и еколошке валоризације обухваћеног
простора, утврдиће се постојећи и могући утицаји релевантни за квалитет животне
средине.
У оквиру стратепже процене утицаја плана на животну средину разматраће се
следећа питања везаuа за заштиту животне средине:
значај плана за заштиту животне средине и одрживи развој;
основни проблеми заштите животне средине на простору плана, и могућлости
утицаја плана на делове животнс средине, природног и урбаиог окружења;
степен утицаја плана на друге планове на различитим хијерархијским нивоима.
-

-

3.2.

Посебли иил)сви

Посебни цилеви односе се на одбрану града од високе воде дунава, очување
еколошког капацитета простора и поболшање квалитета животне средине; максимално
могуће смањење свих активности које имају негативне ефекте на природни систем
дунава; очување слободних простора као део ширег система повезивања биотопа ради
умрежавања слободних простора и развоја еколошки квалитетних животиих простора.
3аштита природних вредности Дунава
Трајно коришћење природних вредностн дунава и спречавање штетних промена
треба остварити одговарајућим режимима и условима коришћења на начин да се
поболша квалнтет воде и обезбедu примарно и секундарно пречишћавање комуналних
отпадних вода, пре испуштања у дунав.
-

3аштита ваздуха
Обезбедитн поболшање квалитета ваздуха у складу са стандардима смањењем
емисија из емитера у области транспорта.
Успоставити аутоматскн мониторинг на простору плана и спроводитн мере за
побоњшање квалитета ваздуха ако је ннво загађујуhих материја внши од прописаних
граничних вредности.
-

3аштита од буке
Увођење система Монuторинга дуж саобраћајннце Кеја жртава рацнје н
смањење емисије буке .
-
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Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења:
Проширити мрежу мониторинга радиоактивности.
На основу дефинисаних цињева извршен је избор одговарајућих индикатора у
изради стратешке процене.

Избор нндикатора
На основу дефинисаних посебних цињева, врпзи се избор одговарајућих
индикатора који ће се користити у изради стратенке процене утицаја на ЖИВОТН
средину. Индикатори су веома прикладни за мерења и оцењивање планских решења са
становишта могућих штета у )КИВОТНОј средини и за утврђинање 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. Они су средство за праћење извесне променњиве вредности у
прошлости и садашњости, а неопходни су као улазни подаци за планирање.
да би индикатори били поуздани и променњиви на свим нивоима планирања као
инструмент за комгіарацију, неопходан је ycarnaіneіі систем праћења који подразумева:

-

-

-

-

једиі-Іствеі-іе гіоказатење,
јединице мерсња,
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 здравствену заштиту,
хидрометеоролоілким слу)кбама, геолошіим и геодетским заводима, заводима за
заштиту природе и др.
Приказ индикатора ОдЖИВОГ развојаје лимитиран начином прикупњања и обраде
статистичких података. Индикатори одрживог разноја морају бити коришhени у
контактима са међународним организацијама и институцИјама.
На основу Правилника о Нациоиалној листи индикатора заштите ?кивотне
средине (T Службени гласник РС , бр. 37/11), 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 падавина,
квалитет воде за пиће,
индикатор потрошње кисеоника у површинским водама,
Ѕerbіan Water QuaHty іndex (ЅWQI),
квалитет воде за купање,
угрожене и заіптићене врсте,
заштићена подручја,
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-

-

-

-

4.0.

предузећа овлапћена за управлање отпадом,
укупНи индикатор буке,
индикатор ноћне буке,
моторна возила.

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Основни методолошки приступ и садржај Извештаја о етратешкој процени
утицаја Плана деталне регудације простора између Кеја жртава рације, Беотрадског
кеја и дунава у Новом Саду на животну средину дефинисан је чланом 12. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС , број 135/04
и 88/10) и Законом о заштити животне средине ( Службени тласник Репубдике Србије T,
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 стратешкој процени обухвата:
полазне основе,
опште и посебне цилеве стратешке процене и избор индикатора,
приказ коришћене метододогије,
процену мотућих утидаја са описом мера предвиђених за смањење негативних
утицаја,
протрам праhења стања животне средине у току спровођења Плана,
приказ планскот решења са аспекта заштите животие средине,
заклучке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени.
-

-

-

-

-

-

-

-

Основу за израду процене чине:
регулатива у области заштите и унапређивања животне средине,
цилеви заштите животне средине у функцнји развоја града,
досадашња истраживања животне средине,
анализа стања животне средине, степен утрожености и значај природних
и
створених вредностн,
Генерални план трада Новог Сада до 202 1. године пречишћен текст
( Службени лист Града Новот Сада , број 39/2006),
остала документација и литература.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана деталне регулације простора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду на жнвотну
средину сачињен је на основу постојеће просторно-плаuске документације, процењеног
стања животне средине и процене могућих утицаја плавираиот решења на животну
средину.
Ради еколошке валоризације нростора, процена постојећет стања животне
средине, сачињенаје на основу расположивих података, постојећих сазнања и обиласка
-

-

-

-

-

..

-
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терена. Примењена методолотија у изради стратешке процене утицаја заснована је на
вредг-іовању 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, земЈЂишта, климатске прилике, бизБни и
животињски свет, станишта, биодиверзитет, природна добра и створене вредности.
За процену ризика по животну средину и здравње њуди коришћене су методе
процена утицаја чије су основне фазе дефинисане у складу са цињевима поставњеним у
поступку процеі-је, односно анализи утицаја планских активности на животну средину.
Обухватају: идентификацију, гјредвиђање, интерпретацију, саопштавање и утврђивање
поступака.
Извештај о стратешкој процени ради се у фази израде нацрта Плана детањне
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 стратешкој процени пре упућивања захтева за добијање
сагласности на Извештај о стратешкој процени.

5.0.

ПОСТОЈЕЂЕ СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НА подРучЈу ПЛАНА (ВАЛОРИЗАЦНЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ)

5.1.

Природііе карактеристикс јіростора плана

5.1.1. Географски положај
Геогра(1)ски положај Новог Сада изузетно је повоњан. І-јови Сад је раскрсница
главних копнених и водених путева у Војводини. Преко територије Града пролази нмз
матистралних путева и железничких пруга од којих неки имају и међународни значај.
Положај је повоњан и због протицања пловне реке дунав и Канала дунав Тиса
дуиав.
Нови Сад је значајна раскрсница железничког саобраћаја и лука речног и
каналског воденог саобраћаја. І-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. Геоморфолошкс одликс
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. Проеечна ширина
главног корита дунава на сектору новосадског подручјаје око 600 м.
дунав пресеца 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 евуда 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. 3емл,иште
Земњиште на простору плана припада алувијалним наслагама везаним за
инундациону раван Дунава.
5.1.4. Сеизмичіса рејонизација (основни степен)
Сеизмичку микрорејонизацију карактериіну могући потреси интензитета 68°МСЅ скале. Вредност интензитета могућих потреса условњена је инжењерско
геолошким карактеристикама тла, дубином подземних вода, резонантним
карактеристикама тла. Потреси од 8° су могући северно од Дунава, обухватајућн лесну
терасу, односно највећи део региона. Сеизмиtжа микрорејонизација подручја Нови Сад
спроведена је на основу података о осенченим епицентрима потреса, као и на основу
података инжењерско-геолошких карактеристика тла.
На подручју Новог Сада важећи је режим понавњања потреса 8°МСЅ скале на
сваких 150 година на поврпіини од 1000 kм2.
5.1.5. Површинске воде
Површинске воде на подручју плана представња река Дунав.
5.1.6. Климатсiсе карактеристике
Нови Сад се налази у повоњним условима умерено-континенталне климе са
карактеристикама субхумидне и микротермалне климе.
Најнижу средњу месечну температуру ваздуха имајануар (-1,2° С). Два месеца у
години, јул и август, имају средње температуре више од 21,О° С, с тим што је јул (21,6°
С) у просеку најтоплији месец у години. Период у којем се појавњују мразни дани траје
од октобра до маја.
Доминантан је југоисточни ветар или кошава. Средња годишња учесталост
кошаве износи 217%о. Највећу фреквенцију југоисточни ветар има од септембра до
априла, а нарочито у септембру, октобру, децембру и априлу. По учесталости на друго
место долази северозападни ветар (167%о). После ветрова из југоисточног и
северозападног правца по честини долази западни ветар (lбз%о). Ветрови из осталих
праваца ређе се јавњају. Њихове честине су мање од 100 промила. Најмање се
појавњује јужни ветар, па североисточни и југозападни. Јачина ветра је између 0,98
1,35 Bof. (0,81 1,31 miѕec).
-

-

Релативна 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 просечне вредности месечних количина воде од падавина су у јулу 200
мм, а најмање у октобру 0,3 мм У току године има око 2 1 20 сунчаних сати.
5.1.7. Заштићсна природна добра
На подручју плана нису регистрована заштићена природна добра, као ни
природне вредности које су у поступку разматрања за ставЈЂање под заштиту.
Река дунав и његов обалски појас са насипом је еколошки коридор
међународног значаја који је саставни део Паневропске еколошке мре)ке. Еколошки
коридори омогућују одвијање сезонских миграција и размену генетског материјала
између просторно удањених станишта. дунав обезбеђује комуникацију међу
заштићеним добрима, која се налазе уз њене обале и притоке. Очување проходности
овог коридора је од nриоритетног значаја за дугорочни опстанак биодиверзитета
подручја. Као еколошки коридор, река дунав и њен обалски појас истовремено
представњају и станишта насеЈЂена водоземцима, гмизавцима и птицама међу којима су
и врстс заштићене као природне реткости. Бројност врста и јединки природних
вредности показује сезонску варијабилност, са највећим вредностима у периодима
миграције појединачних животињских група! У складу са Правилником о проглапењу
и заштити строго заштићених и заптићених дивњих врста бињака, животиња и гњива
( Службени гласник Реnублике Србије . бр. 5/10, 47/11) на њиховим стаништима
прописанје Ј степен заштите.
5.1.8. Заштићена културна добра
У границама плана, nрема евиденцији Завода за заштиту споменика културе
Града Новог Сада, налази се Споменик жртвама рације, који је евидентиран као
знаменито место, непокретно културно добро од великог значаја (Решење градског
Завода за обнову градитењског наслеђа и заштиту споменика 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 Војводиnе 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 Гlетроварадин (ХІјІ XVI век), периода доминације Османског царства (1526
1780.
169 1. године) и изградње савремене барокне артињеријске тврђаве (1692
године). Током прве половине Хујј1 века у склопу мостобрана је изграђена црква
светог Јана І-јепомука. Рушење мостобрана je no-іeno 1921. године, због изградње
Моста крањевића Томислава, а црква је срушена по завршетку изградње, после 1928.
године. Последњи остаци мостобрана су уклоњени nocne Іі 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 археолошких
налаза или архитектонских остатака од некадашњег Мостобрана и објеката из времена
градње Брукшаица, обавеза извођача радова је да одмах стану, оставе предмете и
налазе на месту на коме су тіронађени и одмах о томе обавесте Завод за заштиту
споменика културе Града Новот Сада.
5.1.9. Флора и фауна
Природне потодности за распрострањење бињних врста условњене су
биотеографским каректеристика подручја које одтоварају пределима паионског обода,
односно подунавском пределу nод потпуним антропогеним угицајем. Специфичности
фауне подручја условњене су хидролошким одликама реке.
Фауну овог подручја одликује више врста риба у водама Дунава и птица
алувијалне равни. Орнитофауна је у ретресији, а кваuтитет рибњет фонда је у опадању.
Сразмерно угрожености не постоји адекватна практична заштита.
5.1.10. Еколошке промене живог свста
Еколошке промене живог света установњене су на основу тренутног стања
екосистема и компаративних резултата у односу на дугорочиа салробиолошка и
хидролошка истраживања, истраживања фауне безрепих водоземаца, истраживања
флоре, праћење биомаркера, ихтиолошка истраживања, нстраживања акватичне флоре
и вететације, макротњива и фауне сирфида.
Сапробиолошким и хидробиолопіким истраживањима обухваћена је река Дунав
у делу тока трада Новот Сада. На основу резултата микробиолошких и биохемијскнх
испитивања квалитета воде Дунава констатован је релативно стабилан квалитет воде
(претежно 11 класа бонитета) уз десну обалу и на средини реке, а променњив на
локалитетима уз леву обалу (11 до ІІІ-Іv класа бонитета). Hajnonіuju квалитет воде
регистрован је уз леву обалу код друмско-железничкот моста, што има утицај на
квајІитет воде низводно.
На основу ихтиолошких истраживања регистровано је смањење бројности
економски важних врста риба, како у смислу броја врста, тако и у њеној квалитативној
заступњености.
Хематолопіки профил ихтиофауне, као поуздан индикатор присуства токсина у
води, показује да су индивидуална варирања значајна, али да су у физиолошким
границама. Испитивања метаболичких маркера ихтиофауне потврђује перзистентност
промена у активности мерених ензима указујући на континуираност деловања
полутаната.
У оквиру истражuвања акватичне флоре и вететације констатовано је знатно
смањење фонда акватичних и семиакватичних васкуларних макрофита, како у
квалитатнвном, тако и у квантитативном погледу.
На основу промене у саставу н густини заооценоза које чине рибе, безрепи
водоземци заједно са паразитофауном, констатоваuа је релативна очуваност
акватичних екосистема.
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Успоставњањем континуираног мониторинга и контроле популације ретких,
угрожених и заштиhених бињних и животињских врста у дугорочном периоду
обезбедиће се предузимање одговарајућих мера за одржавање оптималних услова
водног режима у истраживаним екосистемима.
Спречавање органског и неорганског загађивања водених станишта подразумева
отклањање негативних утицаја угрожавајућих фактора применом одговарајуbих
конкретних мера у зависности од типа и облика негативних дејстава.
Биотоп дунава
Са аспекта диверзитета живог света, дунав представња 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 дајње деградације.
У оквиру European Framework Dіrectіveѕ, налаже се коришbење живих водених
организама, као биоиндикатора стања. І-Іајкомплекснија истраживања до сада
заснивала су се на процени квалитета и квантитета акватичних макрофита.
5.1.Н. елејјило

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

-

-

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

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 шибЈЂа: керија,
пироканта, 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 (кпугіе,
надстрејпнице, канте за отпатке и сл.), садржајима за забаву и рекреацију, воденим
површинама (чесма, фонтана) и одмориштима.

5.2.

Опремленост инфраструктуром

5.2.1. Водна инфраструјстура
5.2.1.1. Снабдевање водом
Простор обухваћен овим планом је врло битан за функционисање укулног
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 д 600
пхм и
900 мм који транспортују сирову воду до постројења за прераду воде
На Кеју се налази и примарни доводник чисте воде О 500 гпм који воду из
постројења за прераду воде Штранд одводи у градску мрежу.
На овом потезу изграђена је и секукдарна водоводна мрежа пречника (д 100 mіn
за снабдевање корисника у непосредној близинн Кеја.
Сатледавајући постојеће функционално стање водоводнот система и потребе
постојећих корисника, констатује се да постојећи водоводни систем у потпуnости
задовоњава потребе за водом, на анализираном простору.
5.2.1.2. Одвођсње 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 функционисање канализационог система Града. То су тлавне црпне станице
гц1 (крајња тачка јужног канализационог слива) и ГЦ2 (крајња тачка северног
каітализационот слива), на којима се отпадне воде препумпавају у реципијент када
висина водостаја Дунава не дозвоњава гравитационо упуштање.
На nодручју Београдског кеја изграђенаје секундарна канализациона мрежа која
одводи отпадне и атмосферске воде према колекторима. Постојећа канализациона
мрежаје углавном профила О 250 и 350 мш.
Сатледавајући постојеће функционално стање канализационог система и
потребе постојећих корисника, констатује се да постојећи канализациони систем у
потпуности задовоњава потребе евакуације укупних вода са анализиранг простора, уз
констатацију да се у непосредној близини објеката Гц1 и ГЦ2 или на локалитетима
самих излива, у неnовоњним климатским приликама, nовремено јавњају проблеми са
аерозагађењем.
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5.2.1.3. Одбрана од високих споњних вода
После појаве високих вода Дунава 1965. год. изврпіенаје 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 Ссло-Нови Сад.
Од Булевара цара Лазара до ушћа канала ДТ,д Савино Село-Нови Сад, у nериоду
од 2008 до 2010 године, извршена је реконструкција кејског зида, са издизањем
постојеће коте одбране, па коту 80.60 тті.н.в. која представња сталну одбраі-ту од
високих вода Дунава вероватноће појаве једном у сто година (1,0% 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 .
3ид, 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 одбране од стогодишњих високих вода
дунава.
5.2.2. Енергетска пнфраструктура
Ово подручје је опремњено енергетском ин(ј)раструктуром. Кроз попречі-іи
профил улице Београдски кеј пролази електроенергетска, вреловодна, гасоводна и
телекомуникациона инсталациј а различитих профила.
5.2.2.1. Снабдевање електричном енергијом
Електроенергетску инсталацију средњег напона кој а пролази Београдским кејом
чине 20 kV u 10 kV кабловски водови који повезују дистрибутивне трансформаторске
станице 20/0.4 kV u 1 0/0.4 kV koje снабдевају електричном енергијом објекте са
посматраног подручја. Вод 20 kV je изграl)ен каблираі-ћем, докјеl О КУ водједим делом
каблиран. 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. І-Іа кеју је поставњено и неколико разводних ормара за прикњучење
бродова у пристану и привремених бродова-ресторана на електроенергетски систем.
Снабдевање електричном енергијом је поуздано и квалитетно у постојећим условима.
5.2.2.2. Систеи свабдевања топлотном снергијом
Вреловодна мрсжа
I-Іа овом, 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 900 мм до топлане ТО
Исток . ТО Исток је nовезана са ТО Југ вреловодом пречника О 600 мм који
пролази дуж целе улице Београдски кеј. Осим ове инсталације, у појединим деловима
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посматраног подручја ј е изграђена и дистрибутивна вреловодна мрежа мањих профила
кој а снабдева топлотном енергијом потрошаче са овог простора. Снабдевање
топлотном енергијом се одвија несметано и уз поштовање свих безбедоносних услова
који важе за врсту инсталације која се односи на цеви под притиском.
Гасоводна мрсжа
Гасоводна мрежа се састоји из два крака која долазе из правца Главне мернорегулационе станице ГМрС Нови Сад преко канала ДТД до Београдског кеја. Један
крак представња гасовод средњег притиска који са својим подводним делом преко
Дунава повезује ГМРС Нови Сад и МРС ІІиетроварадин?І и обезбеђује снабдевање
гасом свих насења на сремском делу Града. Друти крак представња гасовод средњег
притиска и пролази дуж целог Београдског кеј а до топлане ТО ІЈухі Гасоводна мрежа
је у целости изграђена подземно. Снабдевање се одвија несметано и уз поштовање свих
безбедоносних услова које важе за врсту инсталације која се односи на цеви nод
nритиском.
5.2.2.3. Електронске комуникације
Телекомуникациона мрежа јавња се на појединим деловима улице Беотрадски
кеј. Она обезбеђује телефонски сигнал за кориснике са анализираног хтодручја и у
целости је изграђена 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 инфраструкгура
Булевар цара Лазара, Кеј жртава рације и Београдски кеј представњају прuмарне
саобраћајнице у саобраћајној мрежи града и као такви чине део прстена за одвијање
теретног саобраћаја.
5.2.3.1. друмски саобраћај
У цињу валорuзације постојећег стања животне средине на подручју плана, а
koju CC односе на друмски саобраћај, искористиће се резултати добијени бројањем
саобраћаја које је извршено јб.02.2006.године од стране Факултета техннчких наука,
Одсек за саобраhај, Новн Сад.
Означавање прилаза на раскрсницама је урађено тако да је северни прилаз
означен као Прилаз l, западни као Прилаз 2, јужни као Прилаз З и источни као Прилаз
4. Сви подаци су приказани за меродавни вршни сат од 14:00 до 15:00 сати.
1) Раскрсница Трг Незнаног јунака Кеј жртава рације (северни прилаз) представња
трокраку семафорнзовану неканалнсану раскрсницу. Улнвна грла на свим прилазима
-
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састоје се од по две саобраћајне траке, а са уливних грла дозвоњени су сви смерови
кретања.
і4змерене величине протока дате су на слици 1, а величина, карактеристике гіротока и
капацитета као и временски губици на раскрсници у следећим табелама 1 и 2.
Слика 1. Величине токова по уливним грлима (РА/ћ)
Кеј Жртава Рације Незнаногјунака
-
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Табела 1. Карактеристике протока и капацитета
Ознака
Гфилаза

Измерени
саобраћајни ток
Маневар

2

q
ПNх

гіраво

778

десно

246

пево

179

десно

124

лево

28

право

74В

З

Катіацитет (воз/х)

Ток на гірилазу

трака
2

2

2

Намена

,х

С.
трака

Г]
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Гјд
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Л
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234

д
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Л
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530

П

787
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ИСКОрИL]Јћење
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ПриЈтаз

Прилаза
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Табела 2. Ниво услуге
гlрилаз
Ознака
прилаза

Бр. с.
грака
2

2
3

2
2

f-tамена
с. трака

q,

(пЈх)

Временски губици (сјвоз)

Ц=1З0 с
Коефицијент
Ефоктивно
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Л
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0,15
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Л
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Б

Б
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А
488
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д
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А

Анализом је утвђено да се у садашњем стању у вршном часу на свим прилазима
остварује прихватњив ниво услуге. Нешто већи губици на лрилазу Трг незнаногјунака
последица су униформних временских губитака. На свим прилазима постоје одређене
резерве капацитета.
2) Раскрсница Трг незнанот јунака Кеј жртава рације (јужни прилаз) представла
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 2, а величина, карактеристике протока и
капацитета као и временски губици на раскрсници у следећим табелама З и 4.
Слика 2. Величине токова по уливним трлима (РА/ћ)
Кеј Жртава Рације Незнаногјунака
-
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Табела З. Карактеристике протока и капацитета
Измерени
саобраћајни ток

Ознака
Прилаза

Маневар

2

3

Бр. с.
трака

ПАјх

право

632

десно

287

лево

95

десно

56

лево

107

лраво

577

2

2

2

Намена

Искориiјјћење
капацитета

Капацитет (возtх)

Ток на прилазу

(ПАI
Х)

С.
трака

П

665

1144

д

302

973

Л

100

233

д

59

210

Л

113

202

П

607

1410

Пригіаза

С
трака
0,58

2117

Прилаз
0,46

0,31
0.43

443

036

0,28
0,56

1613

0,45

0,43

Табела 4. Ниво услуге
прилаза

Бр с.
трака

Намена
с трака

q,
(nNx)

Ефектипно
зелено

Коефицијент
поделе
циклуса

П

655

103

0,71

7,4

Пд

302

103

0,71

5.2

Л

100

20

0,15

38,6

д

59

20

0,15

37,2

Л

ј 13

93

0.79

4.6

Гј

607

93

0.79

3.3

2

2

2

2

Временски губици (с/воз)

Ц=I30 с

Прилаз

Ознока

трока

Прилаз

Раскрсн.

Нивоуслуге

трака

Прилаз

Раскрсн.

А
6,7

А
А

38ј

3,5

8.2

д
д
А

д

А

А

А

Анализом је утвђено да се у садашњем стању у вршном часу на свим прилазима
остварује прихватњив ниво услуге. ј-јешто већи губици на прилазу Трг незнаног јунака
последица су униформних временских губитака. На свим прилазима постоје одређене
резерве капацитета.
З) Раскрсница Кеј жртава рације
Максима Горког представња 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 З, а велнчина, карактеристике протока и
капацитета као и временски губици на раскрсници у следећим табелама 5 и б.

Слика З. Величине токова по уливним грлима (PA/h)
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МаксимаГорког Кеј Жртава Рације
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Табела 5. Карактеристике протока и капацитета
Измерени
саобраћајни ток

Ознака
Прилаза

Маневар

2

Бр. с.
трака

flNx

право

658

десно

152

лево

151

2

2

25
3

Лево

20

Право

665

2

Намена

Искоришhење
кагјацитета

Капацитет ( возЈх)

Ток на прилазу

с.
(f]Nx)

трака

П

692

1120

Пд

160

д52

ЈІ

159

222

д

26

197

Л

21

592

П

700

1280

Лрилаза

с.
трака
062

2072

Прилаз
041

017
072

41

013
004

1872

Q44

Q39

055

Табела б: Ниво услуге
Прилаз
Ознака
прилаза

І

2

3

5р. с.
трака
2

2

2

Намене
с. трака

Временски губици (с/воз)

Ц=I30 с
q
(flNx)

Ефективно

iiouo

Коефицијонт
подопе
циклуса

тра

П

692

91

О!7

8,2

ГІД

160

91

0.7

5

Л

159

19

0.15

д

26

1g

0.15

Л

21

104

П

700

104

гірилаз

РасІфсн.

Ниао услуге
С
трака

Прилаз

Раскрсн.

А

76

А
А

429

9,7

36,7

д

о,в

2,О

А

0,В

3,7

А

д

А

А

4) Раскрсница Кеј жртава рације Радничка представња трокраку неканалисану и
несемафоризовану 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 трдо у
Радничкој удици састоји се од једне саобраlіајне траке из које су дозвол,ена скретања
лево и десно.
Измерене величине протока дате су на слици 4, а величина, карактеристике протока и
капацитета као и временски губици на раскрсници у следеhим табедама 7 и 8.
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Слика 4. Величине токова по уливним грлима (РАIћ)
Кеј Жртава Рације Радничка
-
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Табела 7. Карактеристике тіротока и капацитета
Ознака
прилаза

Измерени
саобраћајни
ток
Смер

2
3

Н

РЈh

право

654

десно
лево

Капацитет

Ток на npunaay
Нам.

Р h

Трака

П

554

I350

45
37

Пд
Л

145
37

1320
185

десно

16

д

16

678

зіево

6

Л

6

797

право

2

2

620

п

Искоришћење
капацитета

PAIh

620

1320

Прилаз
2670

Трака
0,41

Прилаза

Раскр

0,26

0,1
0,2
817

0,06

0,02

0,24

0,01
2117

0,29

0,47

Табела 8. Ниво услуге
Ознака
прилаза

І
2
З

Маневар

Временски губици
(ѕ)
Маневар
Прилаз
Раскр.

Ниво услуге
Маневар

гіраво

0

А

десно
лево

0
24,2

А

десно

5,4

лево

4,5

право

0

1,0

18,5

-

Прилаз

Раскр.

ц

А

д

в
А

0,5

А
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А

У постојећем стању на свим прилазима, за сва кретања остварује се прихватлив
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 загађења на нивоу прихватњивих.
Стспен моторизације
Степен моторизације представла 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 убедливо највећи степен моторизације који је у 2002.
години износио 291 ПА/ст (Извор: МУП Секретаријат у ј-Іовом Саду, одењење за
аналитику, евиденцију и информатику, 2004).
Јавіін преоз путііпка
авни превоз путника у Граду Новом Саду функционише на завидном нивоу. У
градском и приградском саобраћају, превезе око 260.000 путника (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. Водни саобраhај
І-јови Сад има изузетне погодности јер је ослоњен на међународни пловни пуг
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
?келезниLјким чвором преко ранжирне и теретне станице и путном мрежом која луку
спаја са градским и ванградским саобраћаницама
На Београдском кеју u і(ejy 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
путника, 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 3оНи обухвата плана
загађивачи вода

На лодручју града регистрован је велики број загађивача вода, који својим
отпадним водама загађују водотоке. Квалитет воде Дуиава и основне каналске мреже
хидросистема ДТД погоршава се услед неконтролисаног директног изливања отпадних
вода. Отпадне воде садрже различита загађења. Штетно дејство загађујућих материја
има утицај на водопријемнике, на систем за одвођење отпадних вода и пречипзћавање
отпадних вода.
На простору града нема изграђеног постројења за пречипіћавање отпадних вода.
Упуштање отпадних вода, често агресивних, угрожава објекте канализације и крајњи
реципијент-Дунав. Велики загађивачи су изливи канализације у реципијент:
излив кавализацијејужног градског слива у Дунав црnна станица ГЦI,
излив канализације северног градског слива у Дунав црпна станица ГЦ2.
Систематским праhењем квалитета воднuх ресурса (Дунава, Канала ДТД и
подзеМнuх вода) омогућиће се потпун увид у стање квалитета вода и потреба за
предузимањем мера у зависности од стања угрожености и врсте загађивања.
Испитивањима квалитета воде Дунава обухвата се одређивање органолептичких,
физичко-хемијских показатења значајних за квалитет воде, пггетних и опасних
материја као и одређивање хидробиолошких и бактериолоцгких показатела квалитета
воде. У одређеним периодима године долази до погоршаног санитарног стања воде што
указује на потребу заштите воде Дунава од новог испуштања отпадних вода на
узводном току, пречишћавање вода канализације, контролу и ограничавање испуштања
отпадних вода у каиализацију без претходног пречишhавања и контролу квалитета
отпадних вода.
-

-

-

5.4.

-.

Идентификација хазарда

Са аспекта настанка хемијских удеса и могућих последица на простору плана
нису изграђени објекти који се могу означити као хазардни, али се у непосредној
близини у радној зони ,,Север Іјј и ,,Север ІV налазе објекти високог ризика од
хемијских удеса, који могу угрозити здравње и животе луди, животну средину и
материјална добра на ширем простору. Саобраhајницама на простору плана и воденим
током Дунава транспортују се оласне и штетне материје, па је потребно створити
услове за управњање ризиком од хемијских акцидената.
У непосредној зони обухвата плана постојећи и потенцијални извори
угрожавања животне средине везују се за хидротехннчке системе за одвођење отпадних
и атмосферских вода (црпне станице- ГЦ І и ГЦ 11). Црпне ставице представњају извор
аерозагађења, а обзиром на чињеницу да се комуналне отпадне воде Града испуштају у
Дунав без пречишћавања, извор су и загађења Дунава.
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5.5.

Мониторинг животне срсДиј1е
За предметни просТор користићемо податке
површинских вода, ваздуха, буке и аерополена.

за мониторинг квалитета

5.5.1. Квалитет воде дунава
Праћење стања поврuјинских вода на територији Града Новог Сада се врши у
цињу добијања резултата и информација потребних 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 заuітити )кивотне средине ( Службени гласник
Републике Србије , бр. 135/04, 36/09, 36!09-др.закон, 72/09 -др.закон и 43111-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. годину1 (ТІСЛУ?кбени 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 запітиту
животне средине.
Податке које ћемо користити су подаци преузети за мерно место дунав-Официрац:

У периоду 01.06.2017-18.09.2017. 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 фекалног загађења је
Eѕcherіchіa colі, изолована у девет (56,25%) контролисаних узорака. Физичко-хемијски
показатењи су одговарали прописаним и препорученим вредностима параметара І 111
класе у 93,75% (15) контролисаиих узорака током ііериода О1.О6.2017.-18.09.2017., а
утврђено је да физичко-хемијски показатењи не одговарају прописаним и
препорученим вредностима параметара ј 111 класе у једном (6,25%) контролисаном
узорку, због повећане засићености кисеоником епилимнион (стратификована вода).
-

-

-
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5.5.2. Квалитет ваздуха
Квалитет ваздуха, као ј едан од основНих параметара стања животне средине,
прати се у Новом Саду од 1971. године.
На основу континуираног праћења квалитета ваздуха и анализе добијених
резултата утврђено је да у Новом Саду поврсмено долази до повишења концентрација
одређених параметара у ваздуху на појединим мерним местима. Показатед,и квалитета
ваздуха Новог Сада, праћени на изабраној мрсжи мерних места, указали су на степен
загађења ваздуха и омогућили процену утицаја загађења ваздуха неопходних за
прсвентивне активности ради зтитите животне средине и здравза д,уди.
На наредној слици приказано је мерно место за узорковање ваздуха у Граду
Новом Саду, МЗ Соња Маринковић, Кеј жртава рације 4, Нови Сад (мерно место у
обухвату Плана).
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На оВом мерном месту се узоркују: сумпордиоксид, приземни
(бензен, толуен и ксилен).
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Са наведених графика можемо заклучити да концентрација сумпордиоксида
ТокоМ новембра и децембра 2017. године није прелазила
вредности.
граничие

Утврђене 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 Закона о заштити од буке у животној средини (?ІСлужбени гласник РС , бр.
32

36/09 и 88/10) обезбеђује континуалну коНтролу и МониториНг буке у животној
средини.
Праћење и мерење нивоа буке спроводи се ради утврђивања стања животне
средине, као и правилног одабира превентивних мера, а у цизу заштите и унапређења
3дравла вуди и очувања животне средине. Мерење нивоа буке врши се систематским
мерењем, ислитивањем и оцењивањем индикатора буке којима се описује бука у
животној средиии и који указује на штетне ефекте буке.
Програмом мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог
Сада утврђена су мерна места, начин и учесталост систематског мерења нивоа
комуналне буке, као и одговарајуће оцењивање индикатора буке, уклучујући
евентуалне штетне ефекте.
Програмом мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог
Сада за 2016., 2017. и 2018. годину утврђује се осам мерних места која су одабрана као
репрезенти 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 землишта, као и према планираним наменама
простора.

Једно од најближих мерних места ітредметном простору је мерно место ММ5
Стари град (Влада), зграда Владе АП Војводине1 , Булевар Михајла Пупина 16.
Резултати за ово мерно место су следећи:
Иникітср yKvnu{ 6ук .Ld п dB(A)
Стари грар., грар. Влјде АП Војіор.иие - yлееар Ми, јііа Пv тика 2, Hoiu Сд
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Рекапитулација резултата мерења нивоа буке -јул-децембар 2017.:
Меѕес
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Проценат становништва угроженог и веома угроженог буком -јул- децембар 2017.:

Datum merenja

Јиі

%A

%НА

%А

%НА

26 27

40,4

19,6

20,1

9,6

Avguѕt

23-24

417

20,6

22,6

11.1

Ѕeptenbar

12- 13

479

25,3

25,4

12,9

04-05

52,5

29,3

27,4

14,2

Noveflіbіr

01 02
-

52,3

29,1

27,0

14,0

1Оесемbаг

06- 07
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25,1

12,7
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-
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5.5.4. Аерополен
Праћење стања и протНозу аерополена током 2017. године спроводи Универзитет
Новом
Саду, Природно математички факулегг, департман за биологију и екологију,
у
Лабораторија за палинологију.
Праћење стања и прогноза аерополоне за децембар 2017.
Сарадници Истраживачко-развојнот института за информационе технологије
биосистема
БиоСенс из Новог Сада су извршили експертизу квантитативних
24
типа
аерополена: јавор, јова, амброзија, пелен, бреза, конопње, граб,
података
пепењуге, леска, јасен, орах, Дуд, борови, боквица, платан, траве, топола, храст,
киселица, врба, чемпреси и тиса, липа, брест и коприве. Међу набројавим врстима се
налазе најзначајнији узрочници поленских алергија али и типови значајни у
поњопривреди.
Узорковање и анализу ваздуха је спровела Лабораторија за палинологију,
Департмана за биолотију и еколотију ПМФ-а у Новом Саду. Континуирано узорковање
полена и спора суспендованих у ваздуху по Хирстовом волуметријском принципу је
спроведено апаратом (,,Lanzonі УРРЅ2000), који је поставњен на крову зграде
департмана за биологију и еколотију од априла месеца 2002. године. За потребе
реализације уговорених обавеза (утовор о јавној набавци услуте: ,,Праћење стања и
прогноза алергенот аерополена на територији Града Новог Сада бр. Уј-501-2/2017-1 1
од 17.05.2017.), извршена је експертиза података о стању аерополена од 1. До 3 1.
децембра 2017. године. Месечни извештај за децембар је формиран од података о
дневним концентрацијама аерополена за 31 дав.
Дневне концентрације аерополена (ПЗ/тл3 ваздуха) торе наведених типова
полсна употребњене су за формирање извештаја о ризику за настанак алергијских
реакција. Како би ускладили резултате мониторинта са принципом кожног тестирања у
Србији (тест осетњивости на полен дрвећа, трава и корова), графички је приказано
дневно варирање присуства ових кдаса аерополена (График 1).
-

І 2

4

ІLі

1 L

і ! L.

,

H LP

2Lі

22 2

24 2

2

График 1. Однос полена дрвећа, трава и корова у укупним просечним дневним
концентрацијама током децембра 2017. год. у Новом Саду
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Прилог 1. Стегiен ризика за пасгаііак алеріијских реакција у Новом Саду за децембар
2017. годипе

6.0.

ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА OHHCONІ МЕРА
ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА

6.1.

Водва пнфраструіпура

6.1.1. СпабдевајLе водом
Снабдевање водом биће регцено преко постојеће водоводне мреже Града І-іовог
Сада са могућнопјћу реконструкције дотрајалих деоница, делимичног измештања, као
и изградње нових.
Примарни правци сирове воде гірофила 600 мм и 900 мм и примарни
водоВод санитарне воде профила О 500 мм, овим планом се потпуно задржавају уз
могућност реконструкције.
Секундарна водоводна мрежа профила је О 150 мм и О 100 мм и задржава се у
потпуности.
Планом се оставња 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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изворишта Ратно острВо и Петроварадинска ада до фабрике за прераду пијаће воде
ГHтранд .
Процсњује се да ће предложено решење снабдевања водом, на подручју Плана,
очувати и унапредити квалитет животне средине.
6.1.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојеће
канализационе мреже Града Новог Сада заједничког типа са планираним проширењем.
Планом се омогућава се реконструкција и делимично измештање постојеће
канализационе мреже.
Плакира се реализација примарне канализације, односно, колектора, у цилу
повезивање локалитета постојећих главних канализационих црпних станица гц1 и
ГЦ2. Планирано повезивање, уз претходну реализадију планиране црпне станице НГц1
на локалитету ГЦ2, ће омогуhити далу оријентацију отпадних вода према будућем
постројењу за пречишћавање отпадних вода.
Траса будућег колектора, дефинисана је у оквиру графичког приказа, односно,
биће реализована дуж саобраћајница: Кеј жртава рације и Београдски кеј. Протицајни
профил планираног колектора биће О 3000 nіm. Колектор започиње и завршава се
бетонским деоницама, на местима повезивања са лостојећим колектором и на изливу у
црпну станицу НГЦ 1.
Њаном 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 ,,Штранд , треба исходовати од надлежних
институција.
Секундарна канализациона мрежа плалира се дуж западне регулације улице а
ради прихватања прикњучака и биће профила О 300 іnnі.
Планом предвиђена, лримарна 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 капацитетнма, односно,
профилима канализационе мреже у односу на графички приказ, а све у складу са
условима од стране ЖП ,,Водовод и каналнзација , а у цињу усаглашавања са
постојећим uнсталацијама у оквиру регулације улице и nостизања 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 (О,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
садржи 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
стогодишње високе воде дунава Нј°і0=79,80 nі н.в.
Планирана мобилНа одбрана, за одбрану од хињадугодиілње високе воде
дунава, реализоваће се са котом 81,60 м н.в. што је 1,0 nі више од коте сталне
одбране од стогодиіоње високе воде.
Мобилна одбрана се поставња у случају и према потреби одбране, односно, за
одбрану од водостаја реј)е појаве од стогодишње високе воде дунава ј-Іј %=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 цињу заштите ј одбрамбене линије планира се уређење којим се предвиђа
следеће:
У појасу ширине 10 м од брањене ивице АБ зида (но)кице насипа),
оставити слободан пролаз за радно-инспекциону стазу, за возила и механизацију
слу)кбе одбране од поплава и спровођење одбране од поплава. У том појасу не
могу се градити никакви објекти нити поставњати ограде и слично
-

У појасу шириі-іе минимум 10 nі 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 објекта.
-

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

Због заштите Ј одбрамбене линије линијско зеленило максималне висине
5,0 м треба да буде удањено минимум 10 м од ивице АБ зида.
-

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

Енергстска инфраетруктура

6.2.1. Снабдсвање електричном енергијом
Планом деталне регулације за ово подручје потребно ј е извршити неколико
интервенција у цилу повећања тіоузданости и ситурности у снабдевању електричном
енертијом. Планирана електроенертетска мрежа традиће се подземно.
Потребно је да се све активности у овој области одвијају са цилем да се спречи
нетативан утицај 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 сагласности за
изградњу електроенертетских објеката.

6.2.2. Систсм снабдевања топлотном енергијом
Планом деталне ретулације за овај простор не предвиђају се веће промене на
топлификационом и тасификационом систему. Снабдевање топлотном енергијом
планира се из топлификационот система и обновњивих извора енертије.
Процењује се да планиране активности у вези са електроенертетском и
термоенергетском инфраструктуром неће имати утицаја на очување и унапређење
квалитета животне средине.

6.2.3. Елсктронске комуникације
Планом се предвиђа повезивање свих будућих објеката у систем електронских
комуникација, изтрадњом подземне мреже цеви кроз које ће пролазити будућа
инсталација електронских
комуникација. Планира се и дале ноставњање
мултисервисних платформи и друге опреме у уличним кабинетима у склопу
децентрализације мреже.
Све активности везане за планиране цињеве у области електронских
комуникација одвијаће се са цињем да се спречи нетативан утицај на животну средину.
уз све потребне мере заштите, процењује се да планиране активности неће имати
утицаја на очување и унапређење квалитета животне средине.

6.3.

Саобраћајна инфраструктура

Важећuм Генералним планом Града Новот Сада до 2021. тодине, планирана су
разна поболшања у оквиру свих видова саобраћаја која ће утицати на животну
средину. Најважније измене су предвиђене у оквиру друмскот саобраћаја.
Анализом постојећет стања утврђена су места на којима треба интервенисати,
односно извршити побоњшања у одвијању саобраћаја. У том смислу предлаже се
следеће:
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-

-

-

-

-

приликом реконструкције коловоза на Београдском кеју јіотребно је извести
разделна острва из разлога безбеднијег прелаза пешака, а у складу са графичким
приказом број 3 ,,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,
задр)кавање и реконструкцију постојећих путничих пристана на knі 1254,6 и
1255,2 леве обале реке Дунав, димензија мин. 75 м х макс. 10 пх,
поставњање новог nутничког пристана на Км 1255,4, димензија мин 75 м х
макс. l0 м.
Јавни превоз тіутпнка

Повећањем комфора и нивоа услуге (односно подизањем квалитета превозне
услуге), увођењем савремених информационих система, давањем приоритета возилима
јГПП-а и увођењем електричних видова превоза (ЛРТ) у јавном превозу путника, овај
вид превоза би се популаризовао. Резултат би био ман)и број аутомобила на улицама
квалитетЈ-Іији ваздух-мањс буке-мање загађеі-ћа.
Бицпклистичкп саобраћај

Као и код јавног превоза путника, треба тежити ка популаризацији
бициклистичког саобраћаја, чиме би се створили максимални позитивни ефекти на
животну средину.
У том смислу треба подржавати пројекте за развој бициклистичког туризма.
Пројекти се заснивају на изградњи тзв <(зелених путева> (Project for Pubііc Ѕpaceѕ &
Greenwayѕ) И (<бициклистичких стаза дуж дуІ-јава)> (GTZ-Progranіm fOr Wirtѕchaftѕ-und
Веѕсћ fгіguпГѕfбгdегцng іn Ѕerbіen-WBF) на територији Војводине, а посебно на
територији Града Новог Сада! 36ог тога треба предвидети пешачке и бициІслистичке
везе будућег моста са шетном и бициклистичком стазом на Кеју жртава рације и
планираном Алејом Мирослава Антића.

7.0.

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Успоставњање интегралног ситема управњања и заштите животне средине,

заснива се на спречавању загађивања >кивотне средине на месту настајања, избором
одговарајуће 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 ЖИВОТНу средину, спроводи се уз поступак
стратешке процене утицаја на животну срсдину и процене утицаја на ЖИВОТН срсдину.
На основу идентификације стања животне средине, ради отклањања негативних
последица разних активности, деградације простора у експлоатацији и мењања
природних услова, утврђене су мера за слречавање, отклањање или умањење фактора
угрожавања и мере заштите животне средине.
7.1.

Заштита земњишта

Мере заштите земл,ишта на простору плана обухватају уређење обале дунава и
заштиту зелених површина.
7.2.

3аштита ваздуха

У управњању квалитетом ваздуха неопходна је контрола концентрације
загађујућих материја која не може бити веhа од дозвоњене, с обзиром на намену
простора, концентрација ових материја не сме да утиче на повећање загађености и
штетна дејства у другим системима.
Смањење загађености ваздуха у наредном периоду засниваће се на адекватном
избору намене простора и унапређењу функционuсања саобраћаја.
Негативан утицај моторних возила на околину, испоњен аерозагађивањем издувним
гасовима, заузетоптћу простора у динамичком и стационарном саобраhају, елиминисаhе
се избором оптималне саобраhајне мреже и концентрацијом ларкиралишта на мањим
1іоврнЈинама 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.
Предузећа у непосредној близини простора Плана која имају uзворе загађивања
ваздуха, својим технолошким, техничким и другим мерама треба да обезбеде емисију у
ваздух исnод прописаних граничних вредности, а уколико дође до квара уређаја којима
се обезбеђују прописане мере заштите, или до поремећаја технолошког нроцеса, 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 nроцес, како би се емисија свела на дозвоњене границе у
најкраћем року.
7.3.

3аштита, унапређење и управњање квалитетом вода

Заштита вода на подручју Новог Сада обухвата све активностu у простору које
утнчу на очување квалитета воде у водоносном слоју, површинским токовима и
стајаћим водама, а односи се на заштиту: изворипјта, воде за пиће, гіодземне воде,
Дунава, каналске мреже хидросистема дТД, мреже мелиорационих канала,
фрушкогорских потока и рибњака.
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Ради заштите вода од загађивања у периоду до изградње система за
пречишhавање, у индустријским гіогонима, технолошким процесима треба смањити
продукцију отпадних вода и степен њихове загађености.
Систематским праћењем 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 плавњење за време високих вода.
Мере у случају ванредних околности односе се на хаваријска загађења,
неповолне хидролошке прилике и занітиту појединих деоница водотока.
С обзиром на будући значај водног саобраћаја и повећање обима водног
саобраћаја на простору плана, односно броја пловила која ће пристајати у Новом Саду
потребно је урадити процену ризика и сачинити планове заштите у складу са Законом о
пловидби и лукама на унутраuзњим водама ( Службени гласник РС бр. 73/10, 121/12,
18/1 5, 96/15-др.закон, 92/16, 104/16-др.закон, 1 137 17-др.закон, 4 1/18, 95/18-др.закон,
37/19-др.закон и 9/20 ) и другим прописима који регулишу спречавање акцидентних
загаl)ења са пловила.
Употребњена вода контролисаће се и спроводити редовпа испитивања у складу са
Законом о водама (,Службени гласник РС , 6р. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18др.закон), Уредбом о граничним врсдностима 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 , бр. 24/14), Правилником о параметрима еколошког и хсмијског статуса
површиl.јских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода
( Слу)кбени гласник РС,І , бр. 74/11), Одлуком о санитарно-техничким условима за
испупітање отпадних 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)І(ећим прописима који регулишу
ову област.
У реку дунав забрањено је испуілтање 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), задоволавају 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 ерозије и не залазе у протицајни профил
реципијента, уколико задовоњавају квалитет іі класе вода.
Атмосферске воде са заулених и запрланих површина (паркинг, манипулативне
површине и сл.) одвести на уређај за третман заулених отпадних вода ради издвајања
минералних и других уја и брзоталокивих 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 і-іa нивоу Града.
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Све приклучене технолошке отпадне воде морају задоволавати прописане услове
за испујитање у јавну канализациону мрежу, тако да се не ремети рад Уређаја за
пречиціћавање 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).
На подручју града систематским праћењем квалитета отворених токова и
подземних вода, ради потпуног увида у квалитет воде, утврдиће се потребе за
предузимањем мера у зависности од степена угрожености и врсте загађења. Планирање
и остваривање функционисања заштите квалитета вода засниваће се на познавању
узрочника њиховог угрожавања и нарушавања, што ће се обезбедити; израдом и
вођењем јединственог катастра загађивача (са подацима о количини, квалитету и
начину испуштања отпадних вода, техноломком процесу, обиму производње),
систематском контролом вода и водотока и отпадних вода ради праћења утицаја
отпадних вода и оцена ефеката предузетих мера, допуном прописа који ретулишу
испуштање отпадних вода и ближе дефинишу услове испуштања отпадних вода и
највеће дозволене 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 буке

Свођење буке у нормативне границе обезбедиће се:
успоставленим и планираним системом саобраhаја у оквиру којег ће се
кориговати и реконструисати улична мрежа,
приликом реконструкционих захвата каналисаће се саобраћај према капацитету саобраћајница;
раздвајањем магистралног и локалног саобраћаја;
регулисањем постојећег режима саобраћаја, увођењем већег броја ј едносмерних саобраћајних праваца, увођењем зеленог таласа , корекцијом појединих саобраћајних токова, стварањем пепіачхих зона и решавањем стационарног саобраћаја.
Регулисање саобраћаја, правилна звучна 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 изградњу и реконструкцију саобраhајница, треба да садржи
техничхо решење заштите од буке и вибрације.
Праћење нивоа буке потребно је обезбедити у складу са 3аконом 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 гласник РС ,
број 75/10) и Правилником о методологији за одређивање акустичких зона ( Службени
гласник РС ,, број 72/10), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову
област.
-

-

-

-
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7.5.

Заштита од јонизујућег зрачења

Ради заџтите 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, што се односи на готово све грађевинске материјале који се
користе.
Неопходно је планирати изворе нејонизујућих зрачења од посебног интереса у
складу са одредбама 3акона 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 предузимају се следеће мере:
откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима;
одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног
интереса;
обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за
спровођсње запјтите од неј онизујућих зрачења;
примена средстава и опреме за запјтиту од нејонизујућих зрачења;
контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и
контрола спроведених мера зајптите од нејонизујућих зрачења;
обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско
испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у )кивотној средини.
3а постојеће и планиране стационарне изворе електромагнетног поЈЂа,
прописане Правилником о изворима нејонизујућег зрачења од посебног
интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања ( Службени
гласник рСт!, број 104/09) потребно је извршити стручну оцену оптерећаЈ-bа
)кивотне средине за поједине изворе и могућност поставњања исТих.
7.6.

Замтита од акцидената

Проценом ризика треба да се иденти(1)икује и квантификује подручје где
потенцијално може доћи до настанка хемијског удеса, што је значајан предуслов за
адекватно планирање превенције, припреме, реаговања на удес и санације последица
(управЈЂање ризиком).
7.7.

Заштита оД отпадних и опасних материја

Обавезно је контролисано сакупање отпадних материја, њихово разврставање
и употреба као секундарних сировина, а потом одлагање и по потреби уништавање.
Сви који производе, прерађују, обавЈЂају превоз, промет, 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
угрожених електричних н других инсталација у објектима; начина складиштења; места
за утовар и истовар; врсте и количине средстава за гашење по)кара; процене степена
угрожености објеката и шире околине од опасних материја) и спроводе превентивне и
друге мере запітите 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 заштите животне средине од опасних материја у случају удеса или изливања у
околни простор. У складу са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама
( 1Службени тласник РС ,
бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-др.закон, 92/16, 104/16др.закон, 113717-др.закон, 41/18, 95/18-др.закон, 37/19-др.закон и 9/20) и другим
прописима обезбедиће се спречавање акцидентних загађења и збрињавањс баластног
отпада са пловила.
7.8.

Информациони систсм за спровођење надзора квалитета животне средине

За подручје Новот Сада потребио је формирање информационог система за
надзор квалитета заштите 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 nосебним методама за пра1 ење прекограничног загађивања и то степена
загађености ваздуха, земњишта, биодиверзитета, воде, климатских промена, озонског
омотача, јонизујућег зрачења, као и преузимањем обавеза из међународних уговора у
овој области.
7.9.

Заштита природних добара

Заштита биодиверзіпета урбане гговршина на простору плана заснива се на
стварању и одржавању зелених површина као и на очувању одговарајућег квалитета
животне средине.
Сви облици туристичко-рекреативног коришћавања простора приобала Дунава
на лростору плана ускладиће се са потенцијалним природним могућностима и
капацитетима простора, односно регулисаће се утврђивањем планираног начина
коришћења његових одређених делова уз оргааизовану, контролисаиу и рационалну
експлоатацију.
Обавезе везане за међународни еколошки коридор Дунав заснивају се на
Конвенцији о заштити реке дунав која подразумева одрживо и интегрално управњање
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водама, укњучујући и заштиту, побоњшање и рационалну употребу вода у цињу
добробити зеМаЈЂа дунавског слива и њихових становника.
Окру)кење дунава на простору плана и сама река је простор посебних
лриродних вредности. у којима је неопходан континуирани биолошко-еколошки
мониторинг у цињу рационалног коришћења, очувања, унапређења и одрживог развоја
и подразумева вишегодишње праћење, контролу и оцену стања популације акватичне
)лоре, вегетације и фауне, утврђивање потенцијалних еколошких промена под
утицајем различитих фактора споњашње средине и степена антропогеног утицаја, и у
случају потре6е5 предузимање одговарајућих акција и мера на санацији и
ревитализацији екосистема.
Очување квалитета воде дунава и сколошких карактеристика обале гіотребно је
регулисати начином коришћења и уређивања.
Мере замтите еколошког коридора подразумевају обезбеђивање функционисања
коридора лриобања и очувања природоликих карактеристика обале коридора у што
веhој мери. Предметна деоница обале дунава функционише и Ј(ао мултифункционални
зелеј•ги коридор повезујући градске зелене површине подручја Лимана са низводним
природним nовршинама плавног
подручја.

Потребно је избегавати директно осветњење обале и применити одговарајућа
ТехничЈ(а регцења заштите зелених делова коридора и саме обале дунава од утицаја
светлости, применом одговараућих іiланских и техничких репіења (смањена висина
светлосних тела, усмереност светлосних снопова сугіротно 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 плавног
подручја водотока.
Заштита ретких, угрожених и заuітићених 6и bних и кивотињских врста
обезбедиће се успоставњањем і(онтинуираНог мониторинга и контролом популације
ретких, угрожених и занітићених бињних и животињских врста, предузимањем
одговарајућих мера за одржавање оптималних услова водног режима и спречавањем
органског и неорганског загађивања водених станишта које подразумева отклањаі-1 е
негативних утицаја угрожавајућих фактора применом одговарајућих конкретних мера у
зависности од типа и облика вегативних дејстава.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили5 минерали, кристали
и др.) која би могла представњати заштићену природну вредност
пријави надлежном министарству у року од осам дана од дана проналаска, и nредузме
мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

налазач је дужан да

7.10. Мере загптите у области водне ијіфраструктуре
7.10.1. Водоводни систем
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе
линије у уличном фровту, по могућности у зеленом појасу5 једнострано или обострано
уколикоје улични фронт шири од 20 м.
Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се поставњају 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 сполне ивице новог цевовода до споњне ивице
инсталација и објеката инфраструктуре.
Уколико није могуће испоштовати тражене услове, пројектом предвидети
одговарајућу заштиту инсталација водовода.
Није дозволено 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 прикњучка на постојећи цевовод, дубину приклучка свести на
дубину постојећег цевовода.
На проласку цевовода испод пута предвидети зантитне цеви на дужини већој од
піирине пута за мин. 1,0 м, са сваке стране.
На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број
хидраната у свему према важећим проnисима. Предност дати уградњи надземних
хидраната.
Уколико се нова водоводна мрежа планира у оквиру зоне изворишта воде радови
морају бити слроведени у складу са 3аконом 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 каиализације полагати у зони јавне површине
између две регулационе линије у улиттном фронту, једнострано или обострано уколико
је улични фронт шири од 20 м.
Минимални пречник отпадне канализацијеје 250 nmі, a опште канализације
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 дозволено полагање отпадне канализације испод обј еката високоградње;
минимално одстојање од темења објекта износи 1 ,0 м, али тако да не угрожава
стабилност објеката.
Сви објекти за сакупњање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни
и заштићени од продирања у подземне издани и хаваријског изливања.
Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 м, мерено од горње
ивице цеви (уз исnуњење услова прикњучења индивидуалних објеката), а на месту
планираног приклучка на постојећи цевовод, дубину прикњучка свести на дубину
постојећег цевовода.
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На траси предвидети изградњу довоњног броја ревизионих шахтова на
прописаном растојању од 160-200 DN, a максимум 50,0 м.

7.10.3. Одбрана од поплава
За лоцирање објеката у зони ј одбрамбене линије реке дунав, уважавати
следеће:
У појасу ширине 10,0 м од брањене ивице АБ зида (ножице насипа)
оставити слободан пролаз за радно-инспекциону стазу, за возида 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 које би
штетно утицајіе на ј одбрамбену линију и умањиле њену сигурност као
заштитног обј екта.
-

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

Због непосредне заштите постоећсг кејског зида, као и новог
одбрамбеног зида. ЛИГ{ијско зелеіiило максималне ВИСинС 5,0 м треба да буде
удаено 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 І
одбрамбене линије и услове њеног редовног одржавања и спровођења одбране од
поплава.
-

7. 1 1. Мсре заіптите у области спергетскс ипфраструктуре
7.11.1. Снабдевање електричном снсргијом
Као заштиту од електромагнетног зрачења надземних водова и као заштиту
самог вода поштовати сигурносне висине и сигурносне удањености из Правилника о
техничким нормативима за изградњу надземних водова од 1 kV до 400 kv. Такође
поштовати Закон о заштити од нејонизујућих зрачења и подзаконске акте. Током
изградње електроенергетског вода долази до тренутне деградације земЈБишта услед
ископа или до евентуалне сече растиња iia деоницама проласка трасе вода. Неопходно
је због тога, приликом поставњања вода, укопавање вршити у ров, у ідто већој мери
ручно, чиме ће се заштитити постојећа вегетација од могућег ојлтећења.
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7.11.2. Систем снабдсвања топлотном енергијом
Вреловодну мрежу је на појединим деловима потребно изместити под земњу
због обезбеђења рада у условима плавњења, док на гасоводном систему нису потребне
никакве интервенције.
Током изтрадње вреловода долази до тренутне детрадације земњишта услед
ископа или до евентуалне сече растиња на деоницама проласка трасе. Неопходно је
збот тога, приликом поставњања вреловода, укопавање вршити у ров, у што већој мери
ручно, чиме ће се заштитити постојећа ветстација од могућег оштећења.

7.11.3. Електронске комуникације
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 нивелацнјом са околним
земЈЋиштем.
36от специфичности подручја нс планира се изградња ни поставдање антенских
система електронских комуникација.

7.12. Мере заштитс у области саобраћајне инфраструіпуре
Коловоз и бициклистичку стазу је потрсбно известн од асфалта у3 коришћење
ивичњака беле боје. Коловозна конструкција мора бити димензионисана тако да
омогућава одвијање најтежег теретнот саобраћаја.
Тротоаре и паркннге израђивати од монтажнuх бетонских елемената или плоча
који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања
различитuх намена саобраhајних површина. Ово поред обликовног и визуелног
ефекта има практичну сврху код uзградње и реконструкције комуналнuх водова
(инстадација).
Тротоар, односно шетну стазу је потребно известu од монтажкuх елемената
(плоча, блокова) које је потребно дефинисати у смислу најлепшег партерног
уређења.
плочама
Паркuнзи могу бuти уређени и тзв. ,,перфорираним
префабрикованим танкостеним пластuчпим (или сл.) елементuма кој и обезбеђују
услове стабилности подлоге, довоњне за навожење возила и uстовремено
омогућавају одржавање (узгајање) траве.

-

На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара извршити типско партерно
уређење тротоара у складу са графичкuм приказом који је саставни део овог плана, а
све у складу са ЅRPЅ U.А9.202 који се одиоси на просторне потребе инвалнда у
зградама и околuни.
Изградњу паркинга извршити у складу са ЅRPЅ U.Ѕ4.234 којuм су дефинuсаuе
мере и начuн обележавања места за nаркирање за различите врсте паркирања. У
оквиру паркиралишта, потребно ј е резервuсати простор за дрвореде no моделу да се
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на четири паркинг 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 графичком приказу, могуће гаје дефинисати у складу са већ
горе наведеним техничким нормативима.
Путнички пристани 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 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 nі узводно и
низводно у профилу Дунава.

7.13. Заштита зелепила н заштпта зелепплом
Београдски и Кеј жртава рације као уређена површина уз реку представња једно
од омињених шеталишта новосађана. Веома је важно садњом зеленила ово шеталиште
УLјІјНИТИ што нрпјатнијнм. а да се притом не угрози основна и најважііија функција
насипа одбрана града од поплава.
Узимајући у обзир и његову велику површину и отвореност простора садњом
зеленила ће се позитiівно утицати на поправњање квалитета микроклиматских услова,
јер зелене површине позитивно утичу на квалитет животне средине обезбеђујући
кисеоник, смањујући комуналну буку, температуру ваздуха и др. Захвалујући
разноврсности облика и боја, бињке зелених површина ојlлемењују површине ua
којима се налазе у естетском смислу и доприносе пријатнијем доживлају простора.
Постојсћа квалитетна вегетација углавном се задржава и допуњује се одабраним
декоративним врстама, прилагођеним специфичном начину садње (бетонске
жардињере).
Поједина стабла су уклоњена изградњом водовода, а повеко је јопЈ предвиђено
за уклањање, док се на неким деоницама предлаже допуна новим садницама, како би се
поститао континуитет дрвореда или употпунила одређена групација.
-

7.14. Мере заштите културних добара
Мере заштите културних добара и добара која у)кивају претходну заштиту
регулисане су Законом о културним добрима (,,Слу)кбени 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,
према 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
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замтиту, прописујући услове за предузимање мере техничке запітите. Након утврђених
услова инвеститор се обавезује да исходује и сагласности на техничку документацију.
Уколико се приликом извођења земњаних радова пронађу остаци археолошких
налаза или архитектонских остатака од некадашњег Мостобрана и објеката из
времена градње Брукшанца, 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.

8.

ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ У Току СпРОВОЂЕЊА ПЛАНА

Имајући у виду карактеристике подручја плана, ради формирања информационог система животне средине потребно је успоставити мониторинг и формирати
базе података за загађиваче и активности које се дешавају у животној средини.
Систем мониторинга животне средине је значајна активност за успоставЈвање
континуираног осматрања, мерења, процене и пружања брзе информације о променама
у животној средини, а укњучује анализе лодатака, као што су сакупзЕ.аЊе временских
серија гіодатака, класификација објеката животне срсдине или идентифнкацнја
хазардних супстанци базирана на нзмереннм подацима.
8.1.

Контрола загађивача

Код загађивача лотребно је извршити мерења отпадних вода, отпадних гасова и
отпада. Подаци ових мерења треба да послуже за санацију стања, а база nодатака за
прорачуне пројектовања система за пречишћавање отпадних вода и гасова н санацију
насталог отпада, као и за информисање и едукацнју грађана из ове областн.
Отпадне воде
Мониторинг отпадих вода треба успоставити радн 6олег и лакшег управњања
будуhuм системом за пречишћавање комуналних н нндустрuјских отпаданих вода и
сазнања о утицају отпадних вода при uспуштању у градску канализацију, као и
сепаратног пречићавања отпадннх вода радн контроле рада Тих постројења и утнцаја
пречишћених вода на околнну.
Отпадни гасови
Мониторuнг треба да се вршн радн процене аерозагађења на основу мерених
илн процењених података и добијања информација о загађујућим матернјама које
доспевају у атмосферу н концентрацији око извора загађивања амосфере, као и за
процену утицаја на околину постројења у акцидентним ситуацијама.
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Чврстотпад
Мониторинг чврстог отпада треба вршити ради изналажења оптимагiних
варијанти за реіпавање санације насталог отпада. Увођењем контроле отпада
контролише се опасан отпад и његово безбедно одлагање или спањивање.
Коiiтрола буке
Мониториј-тг буке потребно је вршити с обзиром на природу планом
предвиђених садржаја.
Коіітрола подземніјх вода
І(онтролу треба организовати ради процене загађења подземних вода.
8.2.

Коитрола ресурса

Контрола квалитета површинских вода дунава, Канала ДТД и подземних вода
(мерење емисије употребњених вода, праћење квалитета околних стајаћих вода,
дефинисање параметара који се прате, броја и положаја мерних места и учесталости
мерења); подземне воде (одређивање броја и положаја пијезометара, параметара који се
прате и учесталости мерења).
Контрола земјишта на радиоактвност и остале видове загађивања који утичу на
квалитет земјњишта (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 поло)каја мерних места, дефинисање параметара који се прате и
учесталости мерења).
8.3.

Прсдвиђање промеиа параметара квалитста ЖнВОТпС средине

У оквиру ове активности анализирају се структуре података које се формирају 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 ЖИВОТНС средине и на нроцесе
који могу довести до поремећаја у еколошкој равнотежи, а треба да омогући:
стратегијско планирање заштите и унапређења животве средине,
тактичко планирање активпости на заштити )І(ивотне средине и
оперативно планирање извођења појединих поступака и метода заштите
)кивотј-Іе средине, односно могућност планиране интервенције у смеру побоњшања
квалитета сваког од основних елемената животне средине.
Такви подаци омогућавају диференцирав прилаз са становишта штетности,
приоритета и могућности спречавања угрожавања животне средине.
На основу свих података, користећи информациони систем заштитс ?кивотне
средине могуће је предвидети, спречити еколошке катастрофе и утврдити оптималне
мере за санацију и рекултивацију.
-

-

-
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Подаци о стању и квалитету )кивотне 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 квалитета свих елемената животне средине. То,
такође имплицира трајну обавезу за све субјекте који учествују јер се вредности
параметара мере и утврђују на терену (на прецизно утврђеним местима и по јасно
дефинисаној процедури).
Основа за сваку од поменутих временских слика представња мапу цизвног
подручја на којој би се јасно видела сва мерна места и сви други битни едементи,
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 3 основна правца:
1. Анализа стања животне срсдине и утврђиЕање критичних параметара
Ова аутоматизована активност 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 перманентна анализа стварних (измерених и
утврђених) вредности параметара квалитета животне средине (аuализа садржаја базе
података) и њихово улоређивање са еко-еталонима уз утврђивање критичних вредиости
параметара (оних вредности појединих параметара које недопустиво одступају од
стандардима прописаних, или имају тренд који води ка области недопуштених
вредности).
Као резултат такве анализе добијају се подлоге 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 ј е 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 служби заштите и унапређења животне средине. Сви
потенцијални узрочници негативних промена у животној средини и њеном квалитету
(загађивачи) морају бити каталогизираии и прецизно 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. Припрема и извођење превентивних активности заштите
животне средине
Превентивне активности на запітити 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 животне средине,
израду гЈланова 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 изврuЈених поступака рада на заштити животне средине.
Сигнал за припрему и извођење превентивних активности заштите животне
средине је резултат предвиђања промена стања животне средине, или постојање
uегативног 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 извођеlbс корективпих активности у цил)у
поправлања стања жіівотне средине
Корективпе активности на плану гіоправњања стања и квалитета животіiс
средине се припремају 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, при томе, обухватају:
обликовање оперативног плана корективних активности заштите животне
средине,
израду планова корективног деловања на појединачним локалитетима,
израду планова потребних ресурса за корективне активности на попрањању
животне средине,
припрему неопходне оперативне документације за извођење корективних
активности,
израду подлога за надзор и контролу извођења корективних активности
заштите и
контролу квалитета извршених поступака рада на заштити животне 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
НWЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА И ЗА ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

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

10.

ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ОБУХВАЋЕНЕ ПЛЛНОМ ПРЕМА
СТЕПЕНУ РИЗИКА, МОГУЋЕМ ЕКОЛОШКОМ ОПТЕРЕЋЕЊУ
ЖHВОТНЕ СРЕДИНЕ ИКАПАЦИТЕТУ ЖИВОТКЕ СРЕДИНЕ

На основу анализе постојећих намена, планиране комуналне опремлености и
успоставњеног мониторинга животне средине на подручју плана, процењени су
постојећи и могући неповоњни утицаји 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.

ЗАКЛУЧАК 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 стратешке процене утицаја плана деталне регулације простора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на животну
среднну број У-35-24 1/06 од 18. јула 2006. године.
Стање животне средине процењено је на основу анализе доступних података
који се односе на начин коришћења простора, утицај инфраструктуре, квалитет
ваздуха, површинских вода, ниво буке и природних ресурса.
Стратешком проценом анализиран је 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 хињаду година.
Стратепіком проценом утврђен је утицај планираног решења на животну
средину у смислу рационалног коришћења обале и воде дунава, спречавању настајања
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еколошких конфликата и смањењу ризика при транспорту оласних материја воденим
током Дунава, као и планираном озелењавању простора око реке.
Планом детањне регулације не нарушава се квалитет животне средине и не
ііроизводе се пјтетни утицаји на животну средину. Планираним наменама не уводе се
садр?каји који ће штетно деловати на ваздух, зем.гLиште, стаиовништво,
инфраструт(турне и друге објекте и створене вредности.
Предложене су мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или
отклонити. Мере заштите животне средине односе се на простор плана и непосредног
окружења, на постојеће и планиране намене и мере заЈлтите животне средине І(oje ce
односе на природни ресурс Дуnава.

12.

КОРИШЋЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

пРописи
Закон о заштити животне средине ( 1 Службени гласник РС 1 , бр. 135/04, 36/09, 36/09
др. закон, 72/09 др. Закон, 43/1 1-УС, 14/16, 76/18, 95/18, 95/18 Др.заl(он);
Закон о стратешкој ПОЦС1ІИ утицаја ва жИВоТну средину ( 1 Слукбени гласник РС ,
бр. 135/04 н 88/10);
Закон о процени утицаја на )КИВОТН средину ( Службени гласник РС , бр. 135/04 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);
Закон о запјтити ваздуха ( Слу)кбени гласник РС 1 , бр. 36/09 и 10/13);
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (!тслу?І(бени гласник РС , број 36/09);
Закон о водама ( Службени гласник РС , број 30/10, 93/2, 101/16, 95/18, 95/18др.закон);
Закон о заштити природе ( Службени гласник РС , бр. 36/09, 88/10 и 91/10
исправка, 14/16, 95/18-др.закон);
Закон о културним добрима ( Службени гласник РС, , бр. 71/94, 52/11-др.закон,
99/1 1-др.закон);
Закон о управњању отпадом (ІСлужбени гласник РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16,
95/18);
Закон о заштити од буке у животној средини ( Слу)кбени гласник РС , бр. 36/09 и
88/10);
Закон о заштити од пожара ( ІСлу)кбени гласник РС , број 111/09, 20/15, 87/18,
87/18-др.закон);
Правилник о начину складиштења, паковања и обелекавања 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 , број 72/10);
Правилник о садржини nолитике превенције удеса и садржини и методологији
израде извештаја о безбедности и плана заштите од удеса (ІІСЛУ)кбени гласник pC!І ,
број 41/10);
-Уредба о индикаторима буке, граничиим вредностима, методама за оцењивање
индикатора бyке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
(І!Службени гласник РС , бр. 75/10);
Уредба о условнма за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Службени
гласникРС , бр. 11/10, 75/10, 63/13).

13. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ
1.
2.
3.
4.

Положај у Генералном плану Новог Сада
Постојеће стање (аеро-фото)
Намена површина постојеће стање
план намене површина, саобраћаја, ниведацнје и
регулације извод из плана
Инжењерско геолошка карта
Педолопіка карта
-

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

ии
VанІЈи/ СЈја

:-;

ИЗВЕЈЈЈТАЈ О СТ?АТВUЖОЈ ПРОцЕЕ* УТЈА
ПЈ( ДЕТнbнЕ РЕІУЈ4ИЈЕ ПРОСТОРА
ИЗМЕЂУ јСЕ&& Т 8А РНЈЕ.БЕОГРАдСКОг КЕ.&
ИдРјАВА У НСЕОМ САОУ НА)ј*сЕОиУ CPEnj*W

--

РЕпУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА flOKPAJHHA ВОЈВОДиНА
ГРАд ноВи САД
СКУЛШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
јСОМиСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: 35-148/07-У
дапа: 17.05.2007. године
НОВИ САд

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЈШ НАЦРТА ПЛАНА дЕТАЛНЕ
РЕГУЛАДИЈЕ ЛРОСТОРА ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ
КЕЈА ИДУНАВА У НоВОМ САДУ ИИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ
ПРОЦЕНИ УТИЦЛЈА НЛАНА ДЕТАЛНЕ РЕГУЛАЦІНЕ HPOCTOPA ИЗМЕЂУ
КЕЈА ЖРТАВА РАДИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА ИДУНАВА У НОВОМ САДУ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
HPE ЊИХОВОГ ИЗЈIАГАЊА НА JABHu увид

Стручна контрола Нацрта плаиа детањне регулације простора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и дунава у НовомСаду и Извештаја о стратешкој процени
утицаја плаuа детањне регуладије простора између Кеја жртава рације, Београдског
кеја и дуиава у Новом Саду на животну средину обавњена је на 87. седницч Комисије
за планове, одржаnој 05.04.2007. године, са почетком у 10,00 часова, у згради ЈЛ
Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3, у Великој сали
ua ІІІ спрату и на 93. седиици, одржаној 17,05. 2007. године, са почетком у 10,00
часова, у зrради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, у Гілавој сали
na І епрату.

Седницама су присуствовали: дубравка Ђукановић, председних Комисије, Златибор
Паунов, Васо Кресовић, Владимир Стојковић, Весна Поповић и Драгал Плавец,
члалови Комисије.
Након уводиог образложења представника Лј Урбанизам Завод за урбанизам Нови
Сад, као обрађuвача нлана, Комисија констатује :
1.даје Одлуку о изради плана детајњне регулације простора између Кеја жртава радије,
Веоградског кеја и дунава у Новом Саду донела Скуплпина Града Новог Сада, на
XXІіІ ссдници од 25. септсмбра 2006. године ( Службенн лист Града Новог Сада број
33/2006).
2. Да је Реіпење о изради стратешке процеие утицаја плаиа детањне регузтадије
nростора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на
животну средину, број У-35-241/2006, донето од стране Градске уnраве за урбанизам и
стамбене nослове 18. јула 2006. године.
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3. Да је Нацрт плаиа деталне регуладије простора између Кеја жртава рације,
Београдскот кеја и Дунава у Новом Саду припремњен у сісгтаду са чланом 39. Закопа о
плааирању и изградњи ( Службени гласник Републике СрбијеІі. број 47/2003 и 34/2006)
и да су се стекли услови да се поступак доношења овог ллана настави у складу са
члавом 53. 3ахона о планирању и изтрадњи.
4. Да је Hзвештај о стратепікој процени утицаја nлана деталне регулације простора
између Кеја хфтава рације, Београдскот кеја и дунава у Новом Саду на животву
средину припремњен у складу са члаuом 12. 3ахона о стратешкој процени утицаја на
животну средину ( Службени гдасник Републике Србије , бр. 135/2004) и да су се
стекли услови да се поступах одлучивања настави у складу са чланом 19. 3ахона о
стрателікој процеив утицаја на животну средину.
Комисија сматра да се Нацрт плаuа деталне регулације простора између Кеја жртава
рације, Ееоградског кеја и Дунава у Новом Саду и Извештај о стратешкој процени
утицаја плана деталне реrулације простора између Кеја жртава рације, Беотрадског кеја
и дунава у Новом Саду на животну средину, након усклађивања са ставовима Градске
управе за прописе, моту изложитн најавни увид у трајању од 30 дана, од даиа њиховот
оглашавања уједном од дневних листова.
Овај Извемтај је саставнп део образложењацдаиа и саставни део залисника са 87. и 93.
седuuце Комисије за nланове.

Извештај доставити:
1. Градској улрави за урбанизам и стамбене нослове
2. ЈП Урбаиизам
3. Инжењерској комори Србије
4. Архиви

СекдІаЕомисије

Бориа L ивковић, дипл.инж.арх.

РЕНУБЛИКА СРБИЗА
АУТОНОМHА ПОКРАЛ{НА ВОЈВОДHНА
ГРАД НоВи САД
ГРАДСКА УНРАВА зА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: У-35-148/07
Дана: 17.10. 2007. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ОБАВЈБЕНОМ ЈАВНОМ увид ЗА
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦиЈЕ јјРОСТОРА
ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦиЈЕ, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И
ДУНАВА У ноВом САДУ
Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада на 106. седцици, која је
одржана даuа 20.09. 2007. тодине у згради Јп Урбализам T 3авод за урбанизам,
Нови Сад, Булевар цара Лазара број З, у сали на 11 слрату, и на 108. седнuци,
којаје одржала дана 17.10.2007. године у згради ЈП ІІУрбазамІ у великој сали
на Ш спрату, разматрала је Hзвсштај обрађивача плаиа о спровсденом јавном
увиду о Нацрту плаnа детањнс рсгулације простора између Кеја жртава рације,
Бсоrрадског ксја и Дуnава у Новом Саду.
На 106. ссдници бнјш су ггрисутпи: дубравка Ћукановић, прсдссдиик Комисије,
Драгаи Плавец, Весна Поповић, Васо Кресовић, и Владимир Стојковић, чланови
Комиснјс. Ссдници није присуствовао 3лати6ор Паунов, члаи Комисије.
На 108. седници били су присутии: Дубравка Ћукаловић, прсдседник Комисије,
драгаи Плавец, Весна Поnовић, Златибор Пауuов и Васо Кресовић, члановн
Комuсије. Седuици Huje nрисуствовао Владимир Стојковиlті, члал Комисије.
Комисија констатује да су у токујавног увида поднете слсдсће примедбс:
L Еколоижи похрет Града Новог Сада, подuео јс следсће прuмедбе и
предлоге:
1.1. Петроварадинска тврђава прсдставња заіптићсно кутлурно добро које
може бити замајац развоја туризма и nратеће привреде Новог Сада и ширсг
подручја. Предложеnим nлалом се прсдвиђа uзrрадња моста преко стубова
срујлсног моста Франц Јозеф1 , чиме се директно угрожава Пстроварадинска
тврђава и атахује на развојне могућuости туристичке лривреде Новот Сада.
Планирано пропјирсњс тулела испод Петроварадинскс тврђаве директво ће
угрозити статус стснс на којој сс налази Пстроварадипска тврђава. Наведена
опасност је рсална и више пута јавно изнета од стране стручњаха статике.
Наведени плал дстањне регулацијс се може сматрати наставком активностн
ортавнзоваиог криминала на укиштењу заштићеног културног блага
Петроварадинске тврђавс са подграђем, да би остварилu своје намере.
Уместо cnopuor плаuа, Бколошкн покрет предлате потлуну
демилитарuзацнју, реконструјсцију н одређивање Петроварадинске тврђаве
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исклучив0 за потрсбе кудтурс. Петроварадннска тврђава испуњава природнс
предуслове nотгіуне бсзбедности изложених ексnоната на различитим
поставкама изложби највишет културног ранга које би привукде туристе из целе
Ввропе. Ислуњавањем наведсних предуслова омогућило би се ставлање
Петроварадннске тврђаве на светску листу залітићених добара UNEЅCO-a, што
би самим тим допринело развоју туризма.
Комисија не прихвата ову примедбу, уз образложење дато у Извсштају
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
1.2. Сматрају да би се планираним подизањем коте насипа на кеју уnимтuда
визура отворености погледа на Дунав и Петроварадинску тврђаву, а тиме u
деградирало најлепше шеталијпте на Дуваву у најлој земњи. Предлажу да се
одбраиа од поплава на делу насипа изведе на други (гіривремени) начин, а не
уништавањем шеталишта и кеја.
Комисија не прихвата ову примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
1.3. Сматрају да пдаnираио сужавање меморuјалног дела споменика
жртвама рацнје ради изттадње паркиралишта, представла крајње непоштовање
3акона о ауторском праву и пијетета према жртвама рације.
У складу са првим преддогом предлажу одбацивање наведене идеје.
Уместо унuштења кеја, Екодошки покрет преддаже продужење шеталишта до
1Черевићхе скеле иза Футога са слсдственuм уклањањем препрека (продаз кроз
морнарнду, уклањање шњункаре и др.). Подређивањем цедог шеталипгта
исклучиво пејцацuма, Нови Сад би добио најлепшу шеталиілиу, спортскорекреативну, пешачку стазу уз Дунав што би могло да буде европско обедежје
Новог Сада.
Комисија сматра да ова примедба нијс основана. Мсморијални део
споменика жртвама рације није сужаван ради изградње паркинга.
Комисија сматра да план доnриноси уређењу Кеја и његовој атрактивности
одвајањем псшачких од биинклистичких стаза, дефинисањем пешачких
стаза са кдупама и планирањем пових садржаја.
1.4.а Предлажу да се не планнра изградња моста од пристаништа на Дунаву
до Музеја преко саобраћајнuце на кеју, ради безбедности туриста. Сматрају да
било каква грађевина, сталцог unu монтажног типа за прелаз туриста је
беспредметна уколико сс наводни туристн не приморају да га користе, што је,
по њиховом мишњењу, неизводзЂнво.
Комисија не лрихвата ову примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача пдана о спроведепом јавноіи увиду.
1.4.6 Предлаку да се ne nnanupa проптирење коловозне траке за аутобуско
стајалuште испред пристаниіпта на Дунаву. Идеју сматрају беспредметном
поред nостојећих стајалuшта на оба кеја у оба правца у непосредној блuзини.
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Комисија не прихвата ову лримедбу, уз образложење дато у Извепiтају
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
изградње
1.5. Подржавају грађане Новог Сада у протесту против планирања
угоститењског објекта на сред најлепшег піеталишта уз реку које природа може
стазу,
да подари неком граду. Сматрају да би такав објекат прекинуо шетну
који
грађаиа
наружио визуру uajnennіer шеталиіпта уз дунав, угрозио мир
радиим
станују преко коловозне трахе у стамбеиим објектима својим радом и
објекта,
уг0стителског
временом, угрозио би саобраhај возилима гостију
униіптио зелене поврпшне и део гпетаЈЈиЈЈіта паркирањем возила око тог објекта
и угрозио безбедност грађана и шетача на кеју.
Комисија делимично прихвата ову примедбу. Комисија сматра да је
потребно, уместо угоститењског објекга са тачно одређеном
микролокацијом, лланирати туристичко-угоститеЛсКи објекат, чија
дислозиција није чврсто дефинисана, веh ће се иста тачно одредити након
спроведеноГ урбанистичко-архитектонског конкурса, а у потесу између
лрвог и четвртог лланиравог пристана. димензије предметног објекта
треба да су приближне димензијама датим у Нацрту овог плана.
терена.
1.6. Не слажу се да се планира изградња ограђених спортских
Сматрају да би се, омогућавањем безбедног и ничим лрекивутог кретања по
дужини од 14 километара, од
најдужој u HajnenHioj піетној стази уз неку реку у
ynіha каuала у дунав До Черевићке скеле, постигли већи u no грађане вреднији
ефекти него изградњом десет описаuuх терена за чије би се коришћење морала
плаhати новчаuа пахнада.
Комисија делимично прихвата ову примедбу. Уместо планираиих
спортских терена, потребно је планирати рекреативне ловршиве са
зеленим партером, као јавно трађевинско земЛиште, са скејт-борд
теренима и теренима за екстремне спортове (free clіmbіng u слично). Ове
површине се не могу ограђивати, осим из безбедносних разлога уз
саобраhајницу и то иеклучиво живом оградом.
&олошки покрет надање предлаже:
1. да се са могуће најдуже шетне стазе уз реку <лоне све препреке
отварањем пролаза кроз морнарицу. Сматрају да би се, нзмеіптањем
аутомобилског саобраhаја са круне насипа на паралелиу саобраћајницу јіоред
насипа, уређењем и опремањем стазе клупама и опремом за трим стазе, добила
вајдужа іпетна, рекреативна и спортска стаза европске вредвости.
Комисија сматра да ова примедба није основана.
Предлог ее не односи на простор обухваhен овим планом.
2. Сматрају да део шеталишта од срујпеног Жежелевот моста према
растињем
yіnhy кавала треба уредити и оплеменити травом и ниским
за нrру
опремом
(жбунастим красним врстама). Тахо би, са клупама за седење,
деце u одговарајућим осветзњењем, Нови Сад добио uajnenuіy рекреативно
забавву парковску поврЈnину уз дував.

4
Сама површина на ушћу Всликог бачког какала, тзв. іплиц , могао би сс
уредити у гпиру и праву ларковску површину.
Комисија сматра да ова примедба Није основана.
Предлог се не односи на простор обухваћен овим планом.
З. Сматрају да пред Новим Садом стоји цивилизадијска и еколошка
обавеза да изІтади фабрику за прсраду отпадне воде из фскалне u
атмосферске канализације. Када се наведено постројење изгради, створиће се
прстпоставка уклањања две црне тачке на делу Дунава кроз Нови Сад
(капализациони излив код Радничке улиде н испред срупхеног Жежелевог
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
створен је плански основ, а планираном реализацијом постројења за
пречимћавање вода, односно повезивањем постојећих црпних стахліца гц1
и ГЦ2 и оријентацијом отпадних вода на поменуго постројење, нестаће
садашњи пробдеми изливања отпадних вода у дунав.
4. Предлажу да се, ради очувања најлепше шетне стазе уз дунав у нап.хој
земли, спорни план у целости одбаци и прнступи изради новог плана који ће
обрађивати предметну локадију искњучиво у цилу његовот оплемењнвања и
урсђења по изнетим предлозима у складу са интересuма грађана Новог Сада.
Комисија не прихвата ову примедбу. Образложење је дато у одговорима на
претходне примедбе.
2. Мгсна заједница
предлоге:

Соња Маринјwвић

поднела је следеће примедбе u

2.1. Сматрају да би планирани друмско-пешачки мост, иахо је предвuђен
Генералиим урбанистичкuм плаиом, на овој локацији донео више штете него
користu. Аутопут преко дунава у овом делу Града сасвим је непотребаи, за
друмски и транзитни саобраliај Новu Сад има потребе за другом врстом моста,
пре свега на другом путном правцу, док би у овом делу Града био доволап и
псшачки мост. Путна петња уместо садапјњег парка донела би нова
аерозагађења и буку у овај већ доволно бучаи u загађен део Града због
постојећих саобраћајница и Варадинског моста. Изградњом новог, правог
тралзитног моста на месі старог Жежелевог постиже се uстн цил, а то је
измештање саобраhаја са Кеја u из Петроварадинског подграђа и Београдске
улице.
Комисија не прихвата ову примедбу, уз образдожење дато у Извештају
обрађивача пдана о спроведеном јавном увиду.
2.2. Наводе да овом Граду треба више зеленила и шеталиіпта. Противе се
плаuирању и изградњu паркипга.
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образложење дато у Извештају
Комисија не прихвата оВу примедбу, уз
обрађивача плана о спровсденом јавном увиду.
угоститењсКИ објекат наведеннх
2.3. Сматрају да јс непотребно планирати
већ постојс у близини, а
караісгсрИстика на овој локацији. угоститењски објекти
бсз икаЕве потребе само би
Кеј треба да остане шеталиптте. .Овај нови објекат
нарушио ту целину иЈеталнпгга.
образложење које је дато у
Комисија делимично прихвата ову примсдбу, уз
1.5.
овом Извемтају, код одговора на иримедбу број
захтев да се на
2.4. Наводе да је Месна зајсдница Подбара већ поднела
Кулпина,
простора
месту даиазлње Квантадже пијаце и дела Магацииског подржаи, спортски
буде
изграде нови спортсКИ објекти. Уколико њихов плаu
непосредној бдизини, на већ
терени, уместо на Кеју, биди би изграђени у
преддажу да се не
предЈЈоженој докацији. Из налред наведених разлога
плавирају терени гхредложени у Пзіану.
образложење које је дато у
Комисија делимично прихвата ову примедбу, уз
1.6.
оВом Извештају, код одговора на примсдбу број
примедбе и предлоге:
3. Меена заједница Подбара поднела је следеће
старог моста (мост Фрање
3.1. Примедба се односн на активирање срушеног
Наводе да је, према
Јосипа) са знатним проширењем жењезничког тунела. то један од разлога
Сада,
речима председпика еколошког покрета Града Новог
заппиту, као и да поседује
да УНЕСКО не прими петроварадинску тврђаву под
тврђаву (да може доћи
докуменТ где стручњаци тврде да је то опасно и по саму
Напоменуто ј е да је још
до слегања због мреже постојећих тунела катахомби).
по којем би се постојећи
пре тридесет годииа наІтравЈІен ндејни елаборат
повезивала Нови Сад са тврђавом
стубови искористили за израду жичаре која би
Радно тело је мишњсња да МОСТ не
и да би се мост корИстио као пешачки мост.
угрозuла тврђава) и да би се
би требало да служи за саобраћај (да се не би
да мост буде
требало поново размотрИти потребу изградње жичаре. Предлажу
за ииостраие
кеј
(и
возићем
пемачки и да, као туристичка атракција, nовезује
госте), кроз тучсл, и петроварадИнску тврђаву.
-

образложење дато у Извсштају
Комисија нс прихвата ову примсдбу, уз
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
објекта (преко пуга саме
3.2. примедба се односи на изградњу угостителског
је на лепо урађеuом шеталиппу
улазне рампе на варадuнсКИ мост). Сматрају да
угоститеЈЂсКИ објекат.
кејом потпуно непотребно и неукусно изграднти
уз образложењс које је дато у
Комисија делимично прихвата ову примедбу,
број 1.5.
овом Извештају, код одговора на примедбу
дечија uгралипіта. Наводе да су се
3.3. Прнмедба се односИ на плавираНа
лута и Дунава и каква је ту
грађанu питали каЈО је то могуће урадити између
да ће се на том делу, који је јако узаи,
безбсдност деце, а добидu су одговор
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подићи ограде. Сматрају да је номенута локација неподобна за дечија
игралипіта. Након обавештења од стране представника месне заједнице о
тражењу локације за спортске терене на подручју МЗ 1Подбара (који би били
преко пуга локације предпоженог од страuе Града), грађаіти су једногласно
одбили предлог трада и прихватили предлог мссне зајсднице. Прсдлажу да се не
планирају дечија игралигпта и спортски терени предложени у ГЈлану.
Hѕ напред наведених разлога сматрају да се регулациони план мора поново
обрадити.
Комисија делимично прихвата део примедбе који се односи на дечија
игралишта, уз образложење дато у Нзвештају обрађивача плана о
спроведеном јавном увиду.
Комисија делимично лрихвата део примедбе који сс односи на спортске
терене, уз образложење које је дато у овом Извештају, код одговора на
примедбу број 1.6.
4. Mecііa заједхіица дунав поднелаје слсдеliе примедбе и предлоге:
4.1. Сматрају да би планирани друмско-пегпачки мост (иако јс лредвиђен
Генералним урбанистичким планом), на овој локацији донео више штете Него
користи. Аутопуг преко Дунава у овом делу града сасвим је неnотребан; за
друмски u траuзитни саобраliај Нови Сад іма потребе за другом врстом моста
(пре свега на другом путном лравцу), док би у овом делу града био доволав и
псиіачки мост. Пугна пстња уместо садашњег парка донела би нова аерозагађења и буку. Изградњом новог, првог траизитног моста на месту старог
Жежењевог постиже се исти цињ, а то је измештање саобраliаја са кеј а и из
Петроварадинског подграђа и Београдске улице. Због наведених разлога
изјашњавају се лротив изградње плаnираuог моста.
Комисија не прихвата ову примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
4.2. Сматрају да овом траду треба више зеленила и шеталишта. Противе се
планирању и изградњи паркuнга.
Комисија не прихвата ову примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
4.3. Сматрају да је непотребно плаиирати угоститењски објекат наведених
карактсристика на овој локацији. Угоститсњски објекти већ постоје у близини, а
Кеј треба да остаuе шеталиште. Овај нови објекат без икакве потребе само би
нарушио ту целину шеталuшта.
Комисија делимично лрихвата ову примедбу, уз образложење које је дато у
овом Извештају, код одговора на примедбу број 1.5.
4.4. Наводе да је Месна заједница 1ПодбараT већ поднела захтсв да се на месту
данапзње Кваnтаптке пијаце и дезта магацинског простора Куллина, изграде нови
спортскu објекти. Уколико њихов плаn буде подржан, спортскu терени, уместо
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на Кеју, били би изграђени у непосредној близини, на већ предложеној
докацији. Hз налред наведених разлога предлажу да се не пдапирају терени
нредложени у Плалу.
Комисија делимично прихВаТа оВу примедбу, уз образложење које је дато у
овоМ јiзвештају, коД одговора на иримедбу број 1.6.
На крају, Савет Месне заједнице Іідунав?І констатује да је Нацрт плаиа
детањне регулације простора измсђу Кеја жртава рације, Београдског кеј а и
дунава у Новом Саду, доставлен заинтересоваиим месним заједницама и
грађанима 06. јупа 2007. годиие, са роком јавног увида од 11. јуна до 11. јупа
2007. године. Међутим, грађевииске малјине су се појавиле веh 13. јува 2007.
пре истека јавног
године, и разориле Београдски кеј на њиховој територији, тј .
увида, na ce питају, куда све то иде и зашто се тахо ради.
Комнсија констатује да ова тіримедба није основана, из разлога што
реализација планираних садржаја није предмет овог плана и ннје у
надлежности Комисије.
Природно-математнчхси факултет, департман за географију, муризам и
хотелијерство доставио је следећу примедбу и предлог:
5.

Примедба се односи на оставњање могућиости за поставњање још једног,
трећег, путнuчког приста.иишта на локацији која се налази на око 120 метара
низводво од осовине плаиираиог моста. Сматрају да поставзЂање пристаuишта
на предложеној локацuји не би нарушавало визуру споменика на Кеју, а уједно
би представњало атрактиван простор за прихват и пријем иностраНих
туристичхих бродова и њuховuх путника. Предлажу да дuмензије и услови буду
исти као код већ постојећих пристаништа у Новом Саду. Наводе да је, уз
консузпације са стручиим лицима градских, покрајинских и републичких
струјстура, констатовано да је поставњање овахвот објекта са техНичке страие
могуће и да не би ни у ком смисду наруілавало међувародки наутички
саобраЈlајни коридор који је устаповзњен у урбанистичком плаиу. Сматрају да,
према досадаалњим показатезвима, поставјњање овахвог објекта на поменутој
стационажи не само да би учинило адекватнијим туристичку понуду Новог Сада
(u Србuје) у сепенту наутике, већ би се увалредио укуnни туризам Новог Сада,
као све зnачајније туристичке дестинације. Конкурентност Србије у сфери
наутике је за сада joіn увек на веома ниском нивоу (лросечка оцсuа 1,6). При
евалуацији су утврђене вредвости (од 1 до 5) фахтора као пгго су достунност и
сuстем мариНа/приставипга на рекама (оцена 1), комплементарне ахтивности у
понуду (2) и др. У Стратегији развоја туризма Реnублuке Србије, међу
идевтификовавим туристнчким производuма који су од ивтереса за ову земњу,
развијена
је наугика. Међутим, у Србuји joіn увек није у потпуности
иако
туризма,
инфраструiстура неопходна за весметаuо одвuјање наутичкоГ
последњих година међународна туристичка крстарења дунавом доживњавају
годuни инострани туристичкн промет
експанзију. У Новом Саду је у 2002.
13.194
износио 1.563 nутника, у 2003. години 4.687 путвика, а у 2004. години
Дунавом.
путника међувародних турuстичких крстарења
промета
С обзиром да сви досадаЈ.пњи параметри указују на повећање
наугичко-туристичког саобраllаја у Новом Саду (тодипањи промет турнстuчких

бродова и путника), сматрају да је њихов предлот правовремен и да оставња
мотућиост за ефикасније прилагођавање дањем порасту наутичтог промета у
наредним тодинама.
Комисија лрихвата оВу примедбу. Комисија сматра да је иотребно
планирати четири nристана за пристајање бродова, ххрема Измени и дохіуни
Мишлења Лучке калетаније Нови Сад, број 342-966/07-02-ТI од 21.09.2007.
године и графичком лрилогу који чини саставни део овог іјзвештаја.
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 заступњених спортских терена. Будући да су
плалирани наједuнственој подлози, која би се у зимском режиму користила као
клнзалнпјте, ова подлота би заузела готово целу травнату поврпгииу Кеја на
овом делу. Асфалтирани терен за мали фудбал стаидардне ширине од 20 м, са
заппнтном отрадом, не оставња могућиост піире трахе до ивице коловоза од
мииималних 1,5 м, што није довоњно ни за садњу дрвореда, ни за решење
денивеладнје у3 коловоз која се може појавити нахон издизања шетне стазе
(примедба 8.6). Предлажу да се текстом лава не условњава изградња спортских
терена нај единственој подлози.
6.1.2. Алтернатнвно се као садржај спортскот комплекса предлажу могућност
реализације скејт-борд терена на овој локацији.
6.1.3. Сматрају да планирани нови дрворед око спортског комплекса, уз ивицу
коловоза и ивицу бициклистичке стазе, лије могуће реализовати, с обзнром на
расположиву ширнну слободиог травнатог појаса од око 1,5 м, као и позидију и
висину заппитне жичале ограде која бн сметала крошњама стабала. Наводе да
бu се, постојеће дрвеће на површинн под једuнственом подлогом спортских
терена, морало уклонuтu реалuзацнјом планиране изградње.
Комисија прихвата ове примедбе, уз образложење хсоје је дато у овом
јізвештају, код одговора на лримедбу број 1.6.
6.1.4. Прецuзирати табарит парцеле предложене за намену спортског комллекса
у статусу осталог траевu ског земњишта, и отkлоннти нејасноће око постојања
илн непостојања пратсћег прнземног објекта у склопу овот комплекса, с
обзuром да се у тексту Плаuа на неким местима помиње али се у графичком
прилогу не приказује. Тахође предлажу, да се на графичкој ситуацији nамене
nовршиnа уцртају дuмензије свuх планираних спортскнх терена (садржаја) који
се у тексту наводе чиме бн се димензноналио оправдао предложени габарит
uарцеле.
Комисија сматра да ова лримедба није основапа, уз образложење дато у
Извештају обрађивача nлана о сnроведеном јавuом увиду.
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6.1.5. Сматрају да архитектонски коіпурс није неопходаи за садржајс
отворсних спортских терена, ахо у склопу спортскот комплскса не постоји
лратеГІи приземни објскат кафе-бар и свлачионица.
Комисија прихвата ову примсдбу.
6.1.6. Предлажу да се прикаже и попрсчни пресск са оквирним нивслационим
решењем, тј. плавираиим и постојећим котама ниведстс ивицс коловоза,
подлоте спортских терена, шетне и бициклистичке стазс и ксјскот зида на
графичком прилоту бр. 9 уз ситуацију детала І,г (спортски комплекс), с
обзиром да није дат попречни профил саобраћајниде продужетка улице Марка
Мијванова.
Комисија лрихвата ову примедбу.
6.2. За садржај фонтавс и водсне површине на крају улицс Марка Мијњанова,
предлату идејно обликовно-архитектонско решсње позивним конкурсом.
Комисија делимично прихвата ову примедбу и сматра да је за рехпење
лланиране фонтане и воденс површине на крају улице Марка Мил,анова
потребно прсдвидети спровођење конкурса, без навођења врстс конкурса.
6.3. ОЕАЈјСКН ОБЈЕКТИ УЗ РЕЧНЕ пУТНЧКЕ пРИСТАНЕ
Предлажу да се текстом гlлава експлицитно изразе просторнс потрсбе и
редевантни параметри за формирање рсчних лугничких пристаиа, њихових
неопходних пратећих садржаја (царина, полицијска стаиица, рампе и сл.) и
трснутнс ингсренције no законској ретулативи у овој области. 14з овог може
бити лакше саглсдива потреба, намсра и оправдачост смештања одрсђсних
садржаја у објекте на приобалиом делу. Предлажу да се плалом предложи
могућност, или образложи немотућност формирања угоститењских објската на
Іи3ласка града на реку ), а што је у директној везн са
води (у контексту I
предложеним поставњањем ових садржаја у призсмие трађенс објекте на уској
травнатој површини шеталніпта.

6.4. ПРИЗЕМНИ УГОСТиГЕЈЂСКО-ТУриСТиЧкИ ОВЈЕКАТ (мах. 5 х 20 м),
код Споменичкот платоа и пристана, за који се прописује разрада
архитсктонским конкурсом, сматрају неадекватно смештеним на премалу (уску)
зслену травнату површиву између поплочане шстнс u бициклистичке стазе.
Графички прuказ позиције и габарита утоститењско-турuстичхот објекта код
детањ BІІ
споменичког платоа, на стуацији у трафичком nрилоту број 9
неусаглагпенје са осталим прихазима позиције и табарuта овог објекта.
-

Комисија делимично прихвата ову примедбу. Комисија сматра да је
потребно, уместо уг0стителског објекта са тачно одређеном
микролокацијом, плаіЈирати туристичко-угоститсЈbски објекат, чија
диспозиција није чврсто дсфинисана, већ he ce иста тачно одредити након
спроведеног урбанистичко-архитектонског конкурса, а у потесу између
првог и чствртог планираног лристана. димензије прсдметног објекта
треба да су приближвс димснзијама датим у Нацрту овог плана.
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6.5. 3а објекат панорамског лнфтовског торња и пасареле, којом би се повезао
видиковац на торњу са терасом Музеја Војводине. траже појаіпњење просторног
и програмскот концепта и то кроз графичкн прилог мематског приказа оквирнот
нивелационог и регулационог регпења објекта, којим би се преиспитао нагиб
пасареле на плаиираној дужини трасе, а која мора имати минималну висиау 4,5
гп изнад коловозних траіа (коловоз Ксјаје ширине око 12 nі), іj. предлажу да се
прсиспита виснна слободног профила саобра1іајнице, с обзиром да се као
почетна тачка рампе (пасареле) планом наставња на виснни 5 nі изнад коте
неолходно надвишсне шетне стазе на страни Кеја. Сматрају да је дискутабилиа
висина видиковца од 5 м од коте нивелете шетнс стазе. Предлажу да се
прецизније графички прикаже траса плаиираие пасареле (могући варијантни
прикази) и даје у прилоту ситуације са назначелим наменама поврппша из
суседних планова на које се односи (пДР Блока Музеја). Поред тота, предлажу
да се устапове условн фуидирања торња објекта.
Комисија не прихвата оВу ііримедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
косим
6.6. Предлажу да се управно паркирање уз ивицу коловоза замени
паркирањем (ЗО° или 45°) где годје то мотуће.
Комисија прихвата ову примедбу.
коловоза и
6.7. Предлажу да се формира нова паркuнг површина између uвице
корисништво
ивице бицuклuстичке стазе, на парцели број 4156, КО Нови Сад ј (
за парковску
намењена
Општина Нови Сад), која је Генералиим планом трада
постројења
поврlпину, а користи је ЈКП Водовод и каиализација за смештај
ГЦ2.
Комисија прихвата ову примсдбу.
постојећuх колских
6.8. Предлажу да се приклучци на главну саобраliајницу
Кеја такође
рампи код пристаиа Каветаније изведу у нивоу јлетне стазе
Такође,
поплочавањем, у другој бојн или слогу, и то у тексту Плаиа нагласu.
очекиваии
рампи
и
ових
предлажу да се текстом Плаuа нагласе основне намене
и разраду.
решење
саобраhајно
режим њиховог коригпћења, који повлачи
Комисија прихвата ову примедбу.
КО Нови Сад ј
6.9. Предлажу да се бицилuстичха стаза на парцели број 4156,
од уrла улице
(коју сада користи ЈКП Водовод и каналuзација ГЦ2), повеже
омогућивпiи
Марка Мињанова са осталим бициклистичким правциМа,
контивуитет кретања.
-

Комисија прихвата ову примедбу.
игралишта и терена за
6.10. Паркинг уз коловоз поред nnauupauor дечијеГ
мотуhим
боћање пролисно обезбедuтu и одвојитu од ових садржаја,
поставњањем адекватних физичкuх и визуелних баријера.
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С обзиром да је прихватила примедбу лод 6.7., Комисија сматра да је ова
примедба постала бсспредметна.
6.11. силлзнл колск

лмпл коД БИВЈІЈРГ поНтонског мостл

Наводс да је предложена позиција и геометрија рампе проистекла прсвасходно
из настојања да се Hлапом повуди економичио решење које би искористило
преостале елементе уилоњенот понтонског моста саобраћајни приквучак и
стуб моста на доњем кејском платоу, надотрађивањем два силазна крака рампе
на стуб приврсменот понтонског моста. Напомињу, да су се по уклањању
привременог моста на баржама и по завршетку радова на реконструкцији
коловоза Кеја, стекли услови за отпочињањс пројектима прсдвиђеног враhања у
првобитnо стање овог дсла Кеја, којс подразумева уклањање свих преосталих
привремених обалских објеката баржи са трасе обалског стуба и навозних
рампи баржи, пристугтне саобраћајнице и враhање зида обалоутврде у
првобитно стање. Сматрају да тиме постају ирслсвантни планским решењсм
наведенч nросторни оквири (улазни параметри) на основу којих је рампа била
конципирапа и отвара се могуliност редефинисања геометрије рампс и чах
њенот репозuционирања, у складу са основним функцијама ове рампе и
наменама околнот простора које треба да опслужи, а које текстом Плаиа треба
нагласити.
Примедбе на, у плапским оквирима nредложсну, рамnу су:
оправданост прсдпога задржавања посојећсг саобраhајнот приклучка бившет
поuтонскот моста, ако је нивелационим решењем Нлапа предвиђена изтрадња и
издизање комплстне мстне стазе уз nnauupano надвишењс кејскот зида;
масивна теомстрија рампе смањује мадеварски простор на доњем кејском
платоу, при чему паркинг доњег платоа додатно онемогућава пролаз возила
између крахова рампе и косот зида обалоутврде. Нејасна функција левог
(јужног) краха рамле, у случају да се плаисккм решењем надвшлења зида
затвара постојсћа силазна рампа код Унивсрзитетскот парка која је веза са
металипітем Сукчаuог кеја.
-

-

-

-

Комисија не прихвата ову примедбу, уз образложење дато у извештају
обрађивача плапа о спроведеном јавном увиду.
6.12. Предлажу да се предвиде клуnе за седење и одморишта у зонама
хладовине, поштујући прописаuе могућиости садње високот растиња у зони
одбраuе од поплава unu користећи постојећу високу всгетацију која се Плаnом
задржава. Наводе да, радвајањем пешачке стазе и бициклистичке стазе,
формира се између њих зауставна трака пјирине 2 м, која би се користила за
поставлање клупа и стубова јавне расвете. Овахва позиција клупа не обезбеђује
њихово ноставлање у зонама високот растиња, тј. хладовинс, што је с обзиром
на оријентацију Кеја нарочито значајно током преподневних сатu у сунчаним
тодишњим интервалима, у којuма се клуцс за седење најчешћс и користе.
Комисија прихвата оВу примедбу, уз образложење дато у Hзвештају
обрађивача ллава о спроведеном јавном увиду.
6.13. Сматрају даје потребно брисати текст на страuи 3, који гласи: Низводно
од улице Махсима Горкот налази се споменички плато коме треба посветити
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посеблу гтажњу и чије ће решење зависити од концепта задржавања или
подизања садашње коте нивелете , с обзиром да се у дал.ем тексту и графичким
лрилозиl%4а нигде не даје овахво олционо концептуално нивслационо решење.
Комисија лрихвата ову примедбу.
6.14. Сматрају да плак треба да подржи саобраћајно репісње везе
новоплаиираиог моста преко Дуиава са Булеваром цара Лазара и Кејом жртава
студијом
рације, а којс ће бити утврђено гснералним пројектом и претходном
оправданости за изградњу новог друмског моста преко дувава, тј. да омогући
каспију инкорпорацију овог решења у просторне, димензионалне и
функционалнс оквирс Плаиа.
Комисија сматра да ова примедба није основана, јер је планом то већ
омогућено.
Комисија констатује да је Миниетарство за инфраструктуру-Сектор за
водни саобраћај и безбедност лловидбе-Лучка калетанија Нови Сад
доставила Измену и допуау мишлења о условима за израду Програма за
израду гтлана деталне рсгулације нростора између Кеја жрТаВа рације,
Београдског кеја и дунава у Новом Саду, број 342-966107-02-П од 21.09.2007.
на измењеле
године. У наведеном мишлењу се наводи да је, с обзиром
дунав, а
реке
потезу
услове кориптћења обале и воденог простора на овом
који се састоје од гтовећаног броја гтловила на стајању у пристаништу Нови
бродарске
Сад, величине и тежине бродова, локалних услова пловидбе и
пристајање
лраксе, гтотребно лредвидети најмање четири пристана за
бродова сходно тачкама 3.,4.,6.,7. и 8. Мишлсња број 342-966/05 П од
17.08.2005. године Лучке каиетаније Нови Сад.
Главног
Комисија надале констатује да је доставлено н мишлење
архктекте града о примедби на ГТДР простора измсђу Кеја жртава рације,
Београдског кеја и дунава у Новом Саду, број Іј-020-312007-3034 од
да
24.09.2007. године, у којсм се нзражава став да путнички бродови не могу
о
слике
стварању
наруше визуру са ксја, већ напротuв, они доприносе
У
Новом Саду као модерном граду, који иде у корак са временом.
Сада
Новог
града
мишлењу сс посебно нагтомињс да се Градоначелник
Нови
залаже за овакав стратешки развој Града и подржава напоре да се
неколико
Сад активно уклучи у наутичко тржиште, које у последњих
сагласна са
годииа бележи највећи раст у туристичкој прНвреди, као н да је
напред изнесеним ставом.
ллаnу
Имајуhи у виду налред наведено, Комисија сматра да је потребно, у
кеја
деталне регулације простора нзмеђу Кеја жртава рације, Београдског
за лристајање
и Дунава у Новом Саду, планирати четири пристана
графичком прилогу који
бродова, чија је тачна диспознција приказаuа у
чини саставни део овог Извештаја.
техничке
Комисија констатујс да јс потребно у илаuу нсправнти следеће
грешке:
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У Текстуалном делу плана, на страви број 10, умесТо тејсста: Постојећс
аутобуско стајалиштс сс трансформиіпе и протпирује, да би Мотло да прими
нсколихо туристичких аутобуса, ради веће безбсдности и лакіпег лрихвата
туриста који пристижу бродовима:І, уписати текст који гласи: flланира се
изградња туристпчког аугобуског стајалишта које би требало да прими
неколико туристичких аутобуса, ради веће безбедности и лакшег прихвата
турпста који пристижу бродовиіиа .
Комисија сматра да су се стекли услови да Скупштина Града Новог Сада, нахон
разматрања, донесс Плаи детајтнс регуладијс простора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду у тексту који је бuо
изложсн на
јавни увид, са прихваћсним примедбама изнетuм у овом Извепттају.

комисиув

4

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

Мр дубка укановић, дипл. ииж. арх.
1.Весна Поnовић, дипл.инж.арх.
2. Васо Кресовијі, Дипл.инж.ар
3.драгаи Плавец, дипл.инж.арх.
4. 3лати6ор Паунов, днпл. правник

д

TL

-

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

Градоначелник Града Новог Сада донео је дана 0 1. 06. 2007. тодине 3аклучак да
се утврђује Нацрт плана дета.њне регулације простора између Кеја жртава рације,
Београдског кеја и Дуиава у Новом Саду са Извештајем о стратешкој процени утицаја
плана детал3не регулације простора нзмеђу Кеја ртава рације, Београдског кеја и
Дунава у Новом Саду на животну средину и излаже на јавніf увид у трајању оД 30 дана
и то од 1 1. 06. до 11. 07. 2007. године, сваког раднот дана, у холу зграде ЈТІ
Завод за урбаннзам, Булевар цара Лазара 3, у времену од 900 до 1400 часова
и у просторијама месних заједница Подбара , н
Стари град , Соња
Маринковић1 и
У оставл,еном року за доставзњање примедби, предлога и сутестија стигла су
мишзњења од:
іурбанизамІ

ДупавІІ

,

ІІЈтманІ

.

1.Еколошког покрета Града Новог Сада,
2. Месне заједнице Соња Маринковић ,
3.Месне заједнице Ііподбараіі ,
4. Месне заједнице 1 Дунав1 ,
5.Природно-математичког факултета, департмана за географију,
туризам и хотелијерство,
б. јп Завод за изградњу Града Новог Сада.

Ад. 1. Еколошки покрет Града Новог Сада поднео је следеће примедбе и предлоге:
Петроварадинска тврђава представла заштићено културно добро које може
1. 1.
бити замајац развоја туризма и пратеће привреде Новог Сада и ширег подручја.
Предложеном деталном регулацијом којом се предвиђа изградња моста преко
стубова срушеног моста 1Франц Ѕозеф директuо се угрожава Петроварадинска тврђава
и атакује на развојне могућности туристичке прuвреде Новог Сада.
Планирано проширење тунела испод Петроварадинске тврђаве директно ће
угрозити статус стене на којој се налази Петроварадинска тврђава. Наведена опасност
је реална и више путајавно изнета од стране стручњака статике.
После два покушаја продаје Петроварадинске тврђаве да би се на том платоу
изградила међународна коцкарница, а на месту Војне болнице 1 8-спратни хотел са
марином у Васерштату , наведени плал деталне ретулације се може сматрати
наставком активности организованог кримннала на уништењу заштuћеног културног
блага Петроварадинске тврђаве са подграђем, да би остварили своје намере.
Уместо спорног плана, Еколошки покрст предлаже випхе пута јавно изнетн
предлог потпуне дсмилитаризације, реконструкције и одређивања Петроварадинске
тврђаве искњучиво за потребе културе.
-

Петроварадинска тврђава испуњава природне предуслове потпуие безбедности
изложених експоната на различитим поставкама изложби највишег културнот ранга
које би привукле туристе из целе Европе.
Испуњавањем наведених предуслова омогућило би се ставлање
Петроварадинске тврђаве на светску листу заштићених добара UNEЅCO-a, што би
самим тим допринело развоју
турнзма.

ОДГОВОР:
Примедба се пе прихвата.
Изградња моста преко стубова сруменог моста ,,Франц Јозеф је планирана
важећим Генералним планом града Новог Сада до 2021. године, што је и обавеза
која је унета у Нацрт плана деталне регулације.
Петроварадинска тврђава је обухваћена планом ГІДР Петроварадинске тврђаве у
Новом Саду. Нацрт плана је у изради и у оквиру плана одредиће се режими
коришћења и намене површина.
1.2.

1ппанирано

отворености

подизање коте

погледа

на

Дунав

и

уништила би се визура
насипа
Пстроварадинску тврђаву, а тиме
на наведеном

кеју

и

најлепше
Одбрана од поплаве на делу насипа се може извести и на
начин, а не

деградирало

хпетајтиште на дунаву у нашој земјњи.

други (прнвремени)

уништавањем вјеталишта 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 вероватноhе појаве једном у хињаду тодина (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 рсализоваhе се са котом 80.60 т н.в. што је 0,8 м виіпе од
стогодишње високе водедунава І{І %=79$О хл н.в..
Надвишење постојеће одбране до коте 80.60 и формирање сталне одбране од
стогодишњих високих вода подразумева и уздизање постојеће шетне стазе и
уређење са котом 80.10 чиме се задржава постојећа денивелација између
садашњег зидиhа и шетне стазе. Предвиђено решење дакле подразумева издизање
шетне стазе за проссчно 0,5 іu, на деоници од Булевара цара Лазара до улице
Висарионове, чиме се неће нарушити визуре према дунаву.
3аштита од хијадугодишњих високих вода спроводиће се преко мобилне
( привремене ) одбране која ће се монтирати на сталпу у случају потребе.
У прилогу дат је попречни профил са приказом нивелације терена, сталном и
мобилном одбраном.
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1.3.
Представтbањем планиранот сужавања меморијадког дела спомсника жртвама
рације ради изтрадње паркиралишта. аугори спорног дела ГLіана детане регулације
наведеног простора су демонстрирали крајње непомтовање Закона о ауторском праву и
пијетета према жртвама рације.
У складу са гјрвим предлогом предлаже се одбацивање наведене !тцдејеті. Уместо
уништења кеја, Еколошки покрет предлаже продужење шеталишта до Черевићхе
скеле иза Футога са следственим уклањањем препрека (пролаз кроз морнарицу,
уклањање шлуnкаре и др.).
Подређивањем целог шеталишта исклучиво пешацима, Нови Сад би добио
најлепшу шеталишну, спортско-рекреативну, пешачку стазу уз дунав што би могло да
буде европско обележје Новог Сада.
ОДГОВОР:
Примедба није основана
Меморијални део спомсника жртвама рације није сужаван ради изградње
парІсннга.
У питању није јасно на који се паркинг мисли.
План одвајањем ііешачких стаза од бициклистичких стаза, дефинисањем
пепіачких стаза са клупама и планирањем нових садржаја доприноси уређењу
кеја и његовој атраістивности.
1.4.а Предлаже се брисање идеје изграцње моста од пристаништа на Дуnаву до
Музеја преко саобраћајиице на кеју, ради наводне безбедкости туриста.
Било каква грађевина, сталног кзи монтажног типа за прелаз туриста је
беспредметна уколико се наводни туристи не приморају да га користе, што је опет
неизводливо одређивати туристима правац њиховог интсресовања и кретања.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
за
Планирана пешачиа пасарела са ітанорамстсим лифтом и простором
организује
да
се
туристичісо-информативни центар првенствено има намепу
прслалак великих група туриста са пугничког пристаништа ка дунавској улици
без прекида, и могућношћу панорамског разгледања.
За пасарелу је условлено спровођење архитехпонсхсог конкурса, да би визуелно
допринела атрактивности обалс.
Поред пасареле планиран је и пешачки прелаз у нивоу саобраћајнице, тако да
грађани имају могућност избора прсласка улице Београдски кеј.

1.4.6 Гіредлаже се такође брисање идеје проширења коловозие траке за аутобуско
стајалиште испред nристаиишта на Дуиаву. Hдеја се сматра беспредметном поред
постојећих стајалишта на оба кеја у оба правца у непосредној близиии.
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ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата.
Туристичка аугобуска стајалимта су неопходна за пристајање туристичких
аутобуса за лревоз туриста који долазе са брода у великим групама.
У другој и четвртој деоници се додају нова аутобуска стајалишта за туристичке
аутобусе, ради веhе безбедности и лакшег прихвата туриста који пристижу
бродовима.
Постојеbа стајалишта којс корнсти ЈГСП ,,Нови Сад не могу да се користе за
прихват туристичких аутобуса јер би они у том сЈтучају једни другнма
онемогућавали приступ стајалишту. Возила ЈГСП-а ,,Нови Сад функционипту по
унапред дефннисаном реду вожње који се утом случају ие би могао испоштовати.
Осим тога за планирана туриетичка стајалипіта су на захтев ЛI ,,Завод за
изградњу града већ издти урбанистички услови број .72119 које је одобрила
комиеија за урбанизам Градоначелника Града Новог Сада на 29. седници, оджаној
23.02.2007. године.
-

Бколоппси покрет подржава трађаве Новот Сада у протесту против Ііицејеі? да се
1.5.
објеісга (за познатог
из било ког и каквог разлога дозволи градња тостuтелског
.
инвеститора) на сред најлепшег шеталишта уз реку које природа може да подари неком
граду.

Такав објекат би прекикуо тпетну стазу, наружио визуру најлепшег піеталишта
уз Дунав, угрозио мир грађана који сталују преко коловозне ірахе у стамбеним
објектuма својим радом и радним временом, угрозио би саобраћај возилима гостију
угоститеског објекта. уништио зелене површинс и дсо шеталишта паркирањем возила
око тот објекта и угрозио безбедност грађака и шетача на kejy.ІІ

ОДГОВОР:
Примедба ее дедимично прихвата
Умеето планиране намене угоетитењско-туристичког објекта прихвата се да
планирана намена објеіпа буде туристички инфоцентар са продајом сувепира.
Планирана намена је на јавном грађевинском земњишту( н у Нацрту пдана је
планирана као јавно трађевинско земњиште)
Туристички инфоцентар је од великог значаја уз само пугничко пристаниште због
адекватнот прихвата туриста и развоја туризма.
3а објекат је предвиђен архитектонски конкурс да би визуелно допринео
атрактивности обале.
1.6.

тІизградња спортских терена

који би били ограђениті

такође спада у сулуде

ІІидејеіІ аутора спорног плана.

Омогуl%авањем безбедног и ничим прекинутог кретања по (могуће) најдужој и
најлепшој піетаој стази уз неку реку у дужини од 14 киЈіометара, од ушћа канала у
дунав до Чсревићке скеле, постигли би се већи и по граЂане вреднији ефекти него
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изградњом десет описаних тсрена за чије би се коришћење морала плаћати новчана
накнада (познатом) приватном ?инвеститору т

ОДГОВОР:
Примедба се делимично прихвата
Предлаже ее намеиа ,,Рекреативне површине са зеленим партером као јавно
грађевивеко земњиште са скејт-борд теренима и теренима за екстремне спортове
( free clіmbіng n сјтично) и у кладу са предлогом Ј]Ј Завод за-изградњу Града
да се као садржај спортскоткомплекса планира алгернативно скејт-борд терен на
овој локацији.
11Уместо поразне (и наручене) креативностп аутора сгторнот плаиа који садржи
До сада најпогубније гтоследнце по свеукупне вредаости Новог Сада (rрадитеЈг.ско
наслеђе, природни гЈоложај, врсдиост локалитета, итд.) уколико се реализује, Еколошки
покрет предлаже:
1. да се са могуhе најдуже піетне стазе уз реку уклоне све препрске отварањем
пролаза кроз мсрнарицу, дпо је Еколошхи покрет омогућио још 1995. године
добнјап.ем дозволе комаданта морнарице и уклањањем шл.ункаре са стазе.
Њмештањем аутомобилског саобра1аја са круне насипа на паралелну саобраћајкИіІу
поред насила, уређењем и опремањем стазе клупама и опрсмом за трим стазе, добпла
би се најдужа шетна, рскреативна и спортска стаза европске вредности.

ОДГОВОР:
Прсддог се не односи ва простор обухваћен овим планом.
ЈЛУрбанизам Завод за урбанизам Нови Сад је у ,,Анализи обала Дунава у
грађевинском рејону Новог Сада указао на препреке у уепоставл.ању
контиауитета птетне стазе и дате еу смернице развоја.

•

2.

І?део шеталишта од срушенот

уредити и огјлеменитn

Жежел.евог

моста

xіpeMa yіnhy канала треба

травом и ниским растињем (жбунастnм красним врстама).

Са клупама за седење, опремом за игру деце и одговарајућим осветл.ењем, Нови
Сад би добио најлешпу рекреатквно забавну парковску површину уз дунав.
Сама површина на ушћу Великог бачЕот каuапа, тзв. пгпиц1 , могао би се
уредити y mupy u nраву nарковску површину за чегаје својеврсмено Еколошки покрет
дакубиус 1-а да посредује измсђу Градске улраве н
био замојњен оД руководства
наведене заинтересоване стране.
Руховодство 1 Данубиус -а је тад било спремио да ради реализације наведеног
предпога уклони дсо жичане ограде и учествује у трошковима урсђења наведене
локације.

Нажалост,

данас постаје јасно зашто је предлог одбијен и зашто је предметиа

локација претворена у депонију грађевинског ліута.
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ОДГОВОР:
Примедба је пеоснована.
Предлог се не односи на простор обухваhен овпм планом.
свер јјј у Новом Саду обухвата овај простор, тако да постоје
ПДР Радне зоне
плански услови да се уреде планиране зелене површине уз кеј, и изтраде пешачке
и бициклистичке стазе према овом плану.
З. 1Пред Новим Садом стоји цивиднзацијска и скогохпка обавсза да изгради
фабрику за лрераду отладке воде из фекадне и атмосфсрске канализације.
Када се наведено постројење изгради, створиће се претпоставка ухдањања двс
црнс тачке на дслу дунава кроз Нови Сад (канализациоuu иззјив крд Радничхе улидс н
испред срупгеног Жежелевот моста), а самим тим и изласка Новот Сада на своју реку.ІІ

ОДГОВОР:
Примедба је нсосновааа.
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године и овим планом створен је
плански основ, и реајмзацијом постројења за пречишћавање вода, оДносно
повезивањем постојећих црпних станица ГЦІ и ГЦ2, и оријентацијом отпадних
вода на помепуго постројење нестаће садашњи проблеМи излнвања отпадних вода
у дунав.
4 11рД очувања најлепше шетnе стазе уз Дунав у нагаој земјБu, спорни плаи се
мора у целости одбацити и приступити изради новог који ће обрађиватп предмстну
локацију искјучиво у цилу њетовог оллемењивања и уређсња по изнетнм предлозима
у складу са интересима грађана Новог Сада и његовог складног развоја, а не
уништавања свега вредног, изузетног и јединственог.І
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата.
Образдожење је дато у одговорима на претходне примедбе.

Ад. 2. Месна зајсдница lтСоња Маринковнћ
поднела је следеће примедбе и предлоге:
2.1.

На изградњу друмско-пешачхот моста:
Нови друмско-пешачки мост, иако је предвпђен Гснералним урбанистичким
планом, на овој локацији донео би више птете него користи. Аутопут nреко Дунава у
овом делу Гра,ца сасвимје непотребан, за друмски и транзнтни саобра1ај Нови Сад има
потребс за другом врстом моста, пре свега на другом nутном правцу, док би у овом
дслу Града био довол.ан и пешачки мост. Путна петња уместо садашњег парка донела
би нова аерозагаења и буху у овај већ довол.но бучан и загађен део Града због
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постојећих саобраћајница н Варадинског моста. Њградњом новог, правог транзитнот
моста на месту старог Жежелевог постихе се исти цил,, а то је измештање саобраћаја
са Кеја и из Петроварадикског подграђа и Београдске удице. Збот наведених разлога
присутни на Трибини изјасннли су се против изтрадње овог моста.
ОДГОВОР:
Примедба ее не нрихвата.
Њградња моста преко стубова ерушеног моста ,,Фравц Јозеф је планирана
важећнм Генералним планом града Новог Сада до 2021. године, іпто је и обавеза
која је унета у Нацрт плана деталне регулације.
1На изтрадњу паркинга:
Овом Граду треба више зеленила и шетаілппта. Паркинзи последњих година
грађанима Новог Сада и буквалпо отимају простор. Грађаии су се изјаснили против
паркинга.IІ
2.2.

ОДГОВОР:
прнмедба се не прихвата.
од нових паркинга за пугничке аугомобиле најчешhе су предложени само
паркинзи на којима се већ годинама вршило нерегулисано uаркирање на
Београдском кеју. Овим се желело регулисатн ѕeh годинама иерегуларно стање.
На осталим местима су планирани царкинзи еамо у функцији повећања
прнетупачности планираних садржаја. Оеим тога постоје и другачија мишњења
грађана јер је нпр. .ЈЛ ,,урбанизам добило 04.06.2007. године петицију грађана
којом етанари зграда на Београдском кеју 1, З и 5, траже хитно реіпење проблема
паркирања испред њихових зграда.
изградњу угосіиLелског објекта:
Угоститејњски објекат наведепих карактеристипа сасвим је непотребан на овој
локацији. Угоститезвски сбјекги већ постоје у близини, а Кеј треба да остане
шеталиште. Овај нови објекат без икакве потребе само би нарумио ту целину
шеталишта. Грађани су се и поводом овог предлота изјаснили лротив.
2.3.

ІIна

ОДГОВОР:
Примедба се делимично првхвата
Уместо лланиране намене угоститеЊско-туристичког објекта прихвата се да
вланирана намена објскта буде туристички инфоцентар са продајом сувенира.
Планирана намена је на јавном грађевинском земњишту( и у Нацрту плана је
планирана као јавно грађевинско земњиште).
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Туристички инфоцеитар је од великог значаја уз само пугничко пристаннпгте због
адекватнот прихвата туриста и развоја туризма.
3а објекат је предвпђен архитектонски конкурс да би визуелно допринео
атраіпивности обале.
2.4.

На изградњу спортских терена на делу Кеја:
Кадје реч о изградњи нових спортских терена, Месна заједница ГТодбара је већ
поднела захтев да се на месту данапјње Кваиташке пијаце и дела магацииског простора
Кулпина, изграде Нови спортскл објекти. За овај плаи, како сазнају, већ су наишли на
разумевање, али очекују подршку и другнх МЗ. Езіаборатом су, такође, предложили и
место за гаражу и паркикг за туристичке аутобусе на подручју своје Мз. Уколико
њихов плаи буде подржаи, спортски терени, уместо на Кеју, били би нзграђени у
непосредиој близиш , на већ предложеној локацијн. Hpucynіu на Трибнии
констатовалл су да треба подржатк захтеве Меске заједнице ііПодбараІІ, а пзјаснизп су
.се против изградње терена гтредложенвх у ГГлану.

ОДГОВОР:
Прпмедба се делимично прихвата
Лредлаже се намена Рекреативне површине са зеленим Гартеро
као јавно
грађевинско зсмлиппе са скејт..борд теренима и теренима за екстремне спортове
(free clіmbіng u едично) и у складу са преддогом п в3авод за изградњу Градаіt
да се као садржај слортског к0мплекс2 вланпра алтернативно скејт-борд терен на
овој локацији.
Предложена намева ,Рекреативнс поврмине са зеленим партсром не исклучује
планирање спортских терена за потрсбе Месне заједвице на локацији коју
предлаже Месва заједница.
Ад. 3. Месна заједница Подбара поднела је слсдећс примедбе и предлоге:
3.1.
- Аісгивирањем срушеног старог моста (мост Фрање Јосипа) са знатним
проширењем железничког тунела. Према речима председиика еколошког покрета
Града Новог Сада, даје то једал нов разлог за УјтIЕСКО да не прими Петроварадuuску
тврђаву под заштиту, као и да хјоседује документа гдс стручњаци тврде да је то опасно
и по саму тврђаву (да може доћи до слегања због мреже постојећих тунела
катакомби). Напомеаугоје дајејош цре тридесет година направлен ццејни елаборат по
којем би се постојећи стубови нскористизпт за израду жичаре која би повезивала Нови
Сад са тврђавом и да би се мост користио као пешачки мост. Такође је било споменуто,
а не упозорење г-ђе Весне Просеницс главног архитекте Града даје мост предвиђен за
саобраћај генералuим гuгалом да се овај мост као и Варадински мост направе као
једносмерни мостови чиме би се саобраћај дупло смањио.
Грађани нису прихватили предлог Града већином гласова.

-

Радно тело је мишлења да мост не би трсбало да служи за саобраћај да се не би
угрозила тврђава, али да би се требало од стране Града поново размотрити изградња
жичаре да мост буде за пемачхн саобраћај и као турнстичка атракција повезује возићем
ксј (и за иностраие госте), кроз тунел, и Петроварадинску тврђаву.1
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ОДГОВОР:
Примедба се нс прихвата.
Изградња моста преко стубова срушеног моста ,,Франц Јозеф је планирана
важеhим Генералним планом града Новог Сада до 2021. године, мто јс и обавсза
која јс унета у Нацрт плана детањне регулацнје.
Жичара није планирана важећим Гснералним планом града Новог Сада до 2021.
године.
- На предлог Града, за изградњу угоститезвског објекта (лреко лута саме улазне
3.2.
рампе на Варадинстси мост) грађаии МЗ Соња Маринковић су сматралн да се ту не
ради о лепом изгледу кеја већ о чисгој фкнаисијској добити некога у граду и
једногдасно га одбили.

Радно тело сматра даје на лепо урађеном шеталишту кејом потпуно нспотребпо
и неукусно изградитн утоститезвски објекаt

ОДГОВОР:
Примсдба се делимично прихвата
Уместо хтлавиране наменс угостителско-туристичког објекта прихвата се да
планирана намена објекта буде туристичкв ннфоцентар са продајом сувспира.
Планирана намсна је на јавном грађевинском земњишту( и у Нацрту плана је
плаВирана као јавно грађевинско земњимте).
Туристички инфоцентар је од великог значаја уз само пугничко пристаниште због
адекватног прихвата туриста и развоја туризма.
За објекат је предвиђен архитектонски конкурс да би ввзуелно допринео
атраіпввности обале.
- На делу прекопуга кула (до излаза каиализационе цеви) лредложено је од
3.3.
стране Града изградња дечија игралишта1, грађани су ce Ііuіanu како је то могуће
урадити између пута и Дунава и кахваје ту безбедиост деце, добнли су одгонор да ће се
на том делу (јако узаном) подићи ограде. Након обавепtтења од страие наших
представника о тражењу локадије за спортске тереве на подручју МЗ 1Подбара
(маітене лрекопуга локације предложеног од стране Града) грађани су једногласно
одбили предлог града и прихватили предлот налте МЗ.

МипuЂење радвог тела сс слаже са мишзвењем грађаиа МЗ !Ісоња Маринковић
даје поменута локација неподобна за дечија игралишта.
Како су одбијени малтене сви књучни предлози дати од стране Града сматрамо
да се регулациони план мора поново обрадити.
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ОДГОВОР: део прииедбе који се односи на дечија итралихпта
Примедба се делимично прихвата
Преиспитано је уређење простора намењеног за дечије итралиште ради повеhања
бсзбедности, и предлаже се нова ортанизација са шепхим стазама са клупама
ободно у обдику слова П а унутар намештање справа за игру деце до 12 година, и
може се оградити (сличнп npuіuepu постоје у Бечу).
Паркинг се лремешта поред предложене намене Рекреативне повртпине са
зеленим партером.
Овај простор мож-е се планирати као одморвхпте родитедима са децом који
користе кеј, јер постоји само једно место за игру деце на кеју код ђачких
игралишта . Ова намсна је планирана за све грађане еа децом, који користе кеј.
-

ОДГОВОР: део прнмедбе који се односи на спорска итралиптта
Примедба се делимично прихвата
Предлаже се намена ,,Рекреативне површине са зеленим партером као јавно
трађевинско земдимте са скејт-борд теренима в теренима за екстремне спортове
(free clіnіbіug и елично) и у складу са предлогом ЈП 3авод за изтрадњу Града
да се као садржај спортскот комплекса планира аггернативно скејт-борд терен на
овој локацији.
Преддожена намена ,,Рекреативне површине са зеленвм партером не нскд.учује
планирање спортскнх терена за nотребе Месне заједнице на локацији коју
предлаже Месна заједница.
Ад. 4. Месна заједница дупав поднела је следеће примедбе и предлоге:
4.1.

изградњу друмско-пешачког моста.
Нови друмско-пешачки мост, иахо је nредвиђен Генералвим урбанистичхнм
плаком, на овој локацији донео би випте штете него користи.
Аугопут преко дунава у овом делу трада сасвнм је негтотребан, за друмски н
транзитни саобраћај Нови Сад има потребе за другом врстом моста прс свега на
другом путном правцу, док би у овом делу града био довојал и пешачки мост. Путна
петја уместо садашњег парка донела би иов аеро загађења и буку у овај већ довол.но
бучан и загађен део града збот постојсhих саобраћајница и Варадинског моста.
изградњом новог, првот тралзијпог моста на месту старог Жежелевог постиже се исти
цизњ, а то је измештање саобраћаја са кеја и из Петроварадинског подграЂа и Веоградске
улицс. Због навсдених разлота изјашњавамо се против изградњс овог мостаІІ
ІІна

ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата.
изградња моста преко стубова срушеног моста ,,Франц Јозеф је планирана
важећим Генералним планом града Новог Сада до 2021. године, што јс и обавеза
која је упета у Нацрт плана деталне регулације.
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4.2.

На изградњу паркинга:
Овом граду треба више зеленила и шеталишта. Паркннзи последњих година
грађаииіа Новог Сада и бухвално отимају nростор. ГраЂани су се изјаснизти против
паркинга.1
ОДГОВОР:
Прнмедба се не прихвата.
Од ноВих паркинта за путничкс аутомобиле најчешће су аредложени само
паркинзи на којнма се већ годинама вршило нереіулисано паркирање на
Београдском кеју. Овим се желело регулисати већ годинама нерегуларно стање.
На осталим местима су планирааи паркннзи само у функцијн повећања
приступачностџ планираних садржаја. Осим тога постоје и другачија мишлења
грађана јер је нпр. 3ГТ ,,Урбанизам добило 04.06.2007. године nетицију грађана
којом станари зграда на Београдском кеју 1, З и 5, траже хитно решење проблема
паркирања испред њихових зграда.
4.3.

тiна изградњу уГосtИТЈЊског објеісга:

Угоститењски објекат наведевих каратеристика сасвим је непочебан на овој
локацији. Угоститслски објекти всћ постоје у близиви, а кеј треба да остаие
шеталиаіте. Овај нови објекат без икакве потребе само би napynіuo ту целину
шеталијпта. Грађани су се и поводом овог предлога изјаскuли лротвв.
ОДГОВОР:
Примедба се делимично прихвата
Уместо планиране намене угоститеЛско-туристичког објекта прихвата се да
планирана намена објекта буде туристички инфоцситар са продајом сувенира.
Планирава иамена је на јавном грађевннском зсмлитлту( и у Нацрту плана је
нланирана као јавно грађевинско аемлнпіте).
Туристички инфоцентар је од великог значаја уз само лугничко прнстаниште због
адекватног првхвата турнета и развоја туризма.
За објекат је предвиђен архитектонски конкурс да би визуелно допринео
атрактивности обале.
На изградњу спортских терена на делу кеја:
Кадје реч о изградњи нових спортскuх тсрена, Месна заједница Подбара је већ
подвејта захтев да се на месту данашње Кванталікс пијаце и дела магацинског простора
іікулпинаІІ изграде нови спортски објекти. За овај план, ако сазнају, већ су наишли на
,
разумевање, али очекују подршку и других месних заједннда. Елаборатом су, такође,
предложили и место за гаражу и паркинг за турисіике аутобусе на подручју својс
мсснс заједнице. Сматрамо да ово треба подржати, спортски терепи, уместо на кеју,
били би изграђени у непосредној близини, на већ предложеној локацији.
Савст Мссне заједвице дунав1 подржава захтеве Месне заједнице тіПодбара•т , а
изјашњава се против изградње спортских терена предложспих у овом плану.
4.4.
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На крају, Савет Месне заједнице дунав констатује да је Нацрт гілана детане
регулације гјростора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом
Саду, доставлен заинтересованим месним заједницама и грађаиима 06. јуна 2007.
године, са рокои јавног увида оД 1 1. јуна до 1 1. јула 2007. године. Међугим,
грађевинске машнне су се појавиле веh 13. јуна 2007. године, и разориле Београдски кеј
на нашој гериторији, тј. пре истека јавнот увкца, па се питамо, куда све то иде и зашто
се тако ради.
одгоВоР
Приіиедба се делимично прихвата

-

Предлаже се намеаа ,,Рекреативне површине са зеленим партером као јавно
грађевинско земњиште са скејт-борд теренима и теренима за екстремне спортове
(fге clіmbіng u слнчно) и у складу са предлогом ЈП Завод за нзградњу Града
да се као садржај спортског комплекса хјланира алтернативно скејт-борд тсрен на
овој локацији.
Предложена намена ,,Рекреативне nовршине са зеленим ітартером не искл.учује
планирање спортсісих терева за потребе Месне заједнице на локацији коју
предлаже Месна заједница.

Ад. 5.

Природно-математички факултет, департман за географију, туризам
н хотелијерство доставио је следећу примедбу и предлог:

1Ујтожена примедба на План детајвне регулације назначеног простора у наслову
се односи на оставл,ање могуђиости за поставвање још једног, трећет, путиичкот
пристанипгга на локацији која се нај-тази на око 120 метара низводно од осовине
плаиираног моста.
Поставл,ање пристаништа на предложеној локацији не би нарушавало визуру
споменика на Кеју, а уједко би представњало атрактИван простор за прихват и пријем
иностраних туристичких бродова и њихових пугника. Предлакемо да днмензије и
услови буду исти као код већ постојеђих лристаиишта у Новом Саду.
гТрвобитним разматрањсм, уз консултације са стручним лицима градски ,
покрајинскнх и републичких стругсјура, констатовано је да је поставњање оваквог
објекта са техничке стране могуће и да нс би ни у ком смислу нарушавало међународни
наутички саобраћајнн корндор којије устајтовл,ен у детал,ном урбаниститтком плану.
гјрема д0садашлњим показатењима, поставњање оваквог објекта на поменутој
стаЦиоНажи Не само да би уинило адекватнијим туристичку понуду Новог Сада (и
Србије) у сегменту наугпке, већ би се ужалредио укупни туризам Повог Сада, као све
значајније туристичке дестинације. Коакурентпост Србије у сфери наугике је за сада
још увек на веома ниском нивоу (просечиа оцена 1,6). При евалуацији су утврђене
вредuости (од 1 до 5) фахтора као пгто су доступност и систем марина]пристаништа на
рекама (оцена 1), комплементарне активностк у понуду (2) и др. Ипак у Стратегији
развоја туризма Републuхе Србије међу кцентифuхованим туристичким производима,
који су од интереса за ову земњу, је наутика. Међутим, у Србији још увек није у
потпуности развијена инфраструктура неолходна за несметано одвијање наутичког
туризма, иако последњuх тодива међународна туристичка крстарења Дунавом
доживлавају експанзију. У Новом Садује у 2002. години инострани туристuчки промет
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износио і.563 путника, у 2003. години 4.687 путннка, а у 2004. години 13.194 путника
међуиародних туристичкнх крстарења дунавом.
С обзнром да сви досадаіпњи параметри указују на повсћање промета наутичкотуристичког саобраћаја . у Новом Саду (годишњи промет туристичкнх бродова и
путника). сматрамо као институција која се активно бави стратешким планирањсм и
развојем туризма уопште, да је наш предлог правовремен и да оставзња могућкост за
ефикасније прилагођавање да.њем порасту наутичког промета у наредним годииама.
Адаптацијом предложене локације у туристичко пристаниште добробити би се
особно рефлектовалс у мкогобројннм областима, па и у иБдиректно везаним за
имплементацију туристичке стратегије и развоја града Новог Сада.
АпроІријацијом овог простора град Нови Сад би у многоме побоњшао своју
позвцију на подунавском туристичхом тржиптту и створио услове за ефикасиије
укњучивање у наутичке светске трендове. Имајући у виду порастконкуреиције од
сіраие туристuчких цептара у окружењу, сматрамо да бu усвајање оваквог предлога
свакако поболшаЈто позицију напег града за дужи времепски период у погледу
прихвата и iјријема иностраних туристичких бродова.
-.

ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Гснералним планом града Новог Сада До 2021.г. планирана су само 2 лутничка
пристаништа.
Поставњање гтристаништа па предложеној 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 плану направњен је компромис између изузстног значаја овог
споменика, визура које треба сачувати, и дат је предлог повећања броја
путничких лристаништа тако да се сачувају најзначајније визуре и у складу са
планираним наменама на обали.

Ад. б. п І?завод

за изградњу

Града Нови Сад

доставио је следеlје Ііримедбе и предлоге:

б.і;

спортски комплЕкс

6.1.1. Ііпредлаже се кориговање (сужење) габарита парцеле намењене спортском
комплексу, кориговањем врсте заступлених спортскuх терена. Будући да су планирани
на јединственој подлози (како се у тексту наводи) која би се у зимском режиму
користила као клизалипјте, ова подлога би заузела готово целу травнату површину Кеја
на овом делу. Асфалтирали терен за мали фудбал стаццардпе шириле од 20 м, са
заіптитном оградом, не оставла могућност шире траке до ивице коловоза од
минималних 1,5 nі, мто иије доволно ни за садњу дрвореда, ни за решење дсннвелацнје
уз коловоз која се може појавити након издизања пістне стазе (примедба 8.6).
Текстом Плана не обавезнвати на изградњу спортских терена на јединственој
подлози .
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ОДГОВОР:
Примедба се прихвата
Прихвата се да се коригује габарит предложене Рекреативне површине са зеленим
партером и јавног грађевинскот земњишта.
Планирани спортски терени нвсу планирани на јединственој подлозн, то је
промењено после Комисије за nланове на 45.седници 15.03.2006.
6.1.2.

Алтернативно се као садржај спортског комплекса предлаже могућност
реализације скејт-борд терена на овој локацијн.

ОДГОВОР;
Примедба се прихвата
б.LЗ. tЊаuнри нови дрворед око спортског комллскса уз ивипу коловоза и ивипу
бицикјшстипсе стазс, нијс могуће реализоватu, с обзиром на расположиву ширину
сдободког травнатот појаса од око 1,5 м, као и позицију и висину залііиіне жичане
(кончане) ограде која би смстала крошњама стабала.
Постојеће дрвсћс на површини под једикственом подлогоміІ спортских терена,
морало би се планираном изтрадњом уклошпи.
ОДГОВОР:
Примедба се прихвата.
Прихвата се да се између бнциклистичке стазе и предложене Рекреативне
поврмине са зеленим партером повећа слободав појас на 2,0 м. Постојеће дрвеће
је могуће задржати.
Планирани епортски терени нису плапирани на јединственој подлози, то је
лромењено после Комисије за планове на 45. еедници 15. 03. 2006, тако да
постојеће дрвеће јс могуће задржати.
6.1.4. ІlПрсцuзирати габарит парцеле предложенс за намсну спортског комплекса у
статусу осталог грађевииског земњлшта и отклањање нејасноћа око постојања иди
непостојања пратећег приземнот објскта у склопу овог компдекса, с обзиром да се у
тексту Ллана на неким мсстима помињс али се у графичком прилоту не прнказује.
Тражи се такође, да се на графичхој ситуацији намене површина уцртају
димензије свих планираних спортских терена (садржаја) који се у тексту наводе чиме
би се димензионално оправдао предложени табарит парцеле. 1
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ОДГОВОР:
Примедба није основана.
Планиранн спортски комплекс у Нацрту плана пма статус осталог грађевинског
землишта, после Комисије за планове 15. 03. 2006, и нема планираних приземних
објеката само спортске терене .
Прихватањем претходних примедби на спортскн ксмлекс предлаже се намена
Рскреативне поврмине са зеленим лартером као јавно грађевинско земл,иште,и не
одваја се посебна парцсла, веh је то зона лланиране намене, која Iіe бити
коригована (сужена) убанивањем јтаркинга н према претходним примсдбама
JІ[ 1 Завод за изградњу радаІ Нови Сад.
6.1.5. Архитектонски коuкурс није неопходан само за садржаје отворсних спортских
терсна, ако у склопу спортскот комплекса не постоји пратећч лриземни објекат кафебара и свлачионице.
ОДГОВОР:
примедба се прихвата.
Није потребан архнтектонски конкурс.
6.1.6. Додати и попречни пресек са оквирним НивслациоНим решењем, тј.
терена,
плаиираБнм и постојећим котама вивелете ивиде коловоза, подлоге спортских
ситуацију
віетне и бидиклисткч.ке стазе и ксјског зида на графичког прилогу бр. 9 уз
профил
дТАЈЂА Г (CHOPTCKH КОМЛЛЕКС), с обзиром да није дат попречНи
саобраћајнице продужстка улице Марка Мињаиова.

ОДГОВОР:
Примедба се прихвата, да се допунн пресеком.
ЗА САДРЖАЈ ФОНТАНЕ и водене поврминс на крају улицс Марка Мјuванова,
6.2.
предлаже сс идејно обликовно-архитсЈсгонско рсшење позивиим конкурсом.

ОДГОВОР:
Примедба се делимично прихвата, предлаже се само да не буде позивни конкурс
већ јавпи конкурс.
ОЕАЛСКИ ОБЈЕКТИ у3 РЕЧНЕ ПУТНЧКЕ ПРИСТАНЕ
Текстом гілана експлицитно изразнти просторне потребе и релевантнс
парамстре за формирање речних пугничких пристаиа, њихове неопходне пратеће
садржаје (царина, полицнјска станица, рампе и сл.) и тренутне ингеренцијс по законској
6.3.
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и
рсгулативи у овој области. Из овог може бити лакше сагдедива потреба, намера
оправданост смештања одређених садржаја у објеісге на приобалиом деду.
Гјланом предложити могућност, или образложити немогућност формирања
уг0стителских објеката на води (у контексту изласка града на реку ), а мто је у
директиој вези са планом предложеним поставлањем ових садржаја у приземне
грађене објекте на уској травнатој површиии пјеталИшта.
ОДГОВОР:
Примедба се прнІвата

-.

Дупав је међународна река и пловидбени ауг не смс се угрозити. Корито реке
нзмеђу Жежењевот моста и моста Слободс се сужава, тако да се сужава и простор
који остајс између обале и пловидбеаог пуга. Узводао и низводно од мостова
минимум 50 м јс простор где је забрањеао поставњање објеката на води и према
Одлуци о коришћењу обале н воденог простора na увуграшњим водама проистиче
немогуhност поставњања угостигелских објеката на води.
Пугничка пристаништа имају потребу за пратећим садржајима: цариаа,
полицијека станица,станица за туристичкс аутобусе, туристички инфоцентри,
тоалетн, паркинзи, мењачница, продавннца сувеннра(карата, књига, Пд и сл.),
мања пошта у близини( или бар вункт са поштанским сандучићем и поштанским
Маркицама) и др. Неопходпи садржаји стварају потребу и за објектом туристичко
информативног центра, како би се долазак страних туриста организовао на
адекватан начиа.
6.4. t1пРИ3Е!УјНЛ уГОСТЕЈЂСкО-туриСТИЧКИ ОБЈЕКАТ (мах. 5 х 20 м), код
Спомсничког платоа и лристана, за који се провисује разрада архитектонСким
коикурсом, сматрамо неадекватно смештеним на премалу (уску) зелену травнату
површину између поплочане шетне и бициклистнчке стазе.

ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
потребних садржаја која прате међународне
речне лутничке пристане неопходан је објекат туристичког инфо центра, који је
неопходно да буде одмах уз пугничко пристаннште.

из

ограничења која су наведена и

Графички приказ позкцијс и ГАБАРИТА УГОСТHТЕ)ЂСКО-ТУРИСЛЏЖОГ
ОБЈЕКТА кОд СПОМВHЛЧКОГ Г]ЛАТОА, на ситуацијн у графичком прилогу број 9
ДРТАЈБ Б неусаглашенје са осталим приказима позндије и габарита овог објекта.

-

ОдГОВОР:
Примедба се прихвата.
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Габарит објекта код сцоменичког платоа, па ситуацији у графичком прилогу број
9 ,,детал Б исправиће се према габариту који је у осталим прилозима, и који
износи максuмално 20 м*5 ш
ЗА ОБЈЕКАТ ПАНОРАМСКОГ лифтовског ТОРЊА (зхз м) И
6.5.
HАСАРЕЛЕ (КОСА ТУНЕЛСКА РАМпА). којом би се повезао видиковац на торњу
(h=5 m) са терасом Музеја Војводине, ТРАЖH СЕ ПОЈАНЈЊЕЊЕ HРОСТОРНОГ Н
ГІРОГРАМСКОГ КОНЦВПТА и то кроз графички прилог јпсматскот приказа оквирног
нивелационог и регулационог решења објекта. којим би се преиспитао нагиб пасареле
на планираној дужини трасе, а која мора имати миинмазјну внсину 4,5 м изнад
коловозних трака (коловоз Кејаје ширинс око 12 јп), тј. прсиспитала висина слободног
профила саобраајнице, с обзиром да се као почетва тачка рампе (пасареле) Нланом
наставзва на висиви 5 ш изна коте неоnходно нацвишснс ијстне стазе на странн Кеја.
Висина видuховца (равне платформе торња) плаиираиа на 5 м од коте ниведете
іпетне стаеје дискутабизша висипа за ову намеку, ако је она превасходна.
Прецизније графипси приказати и трасу планиране пасарсле (могући варијалтни
прикази) и датн јс у придогу ситуације са назначеним намекама повртдика из
суседних планова на које сс односи (ГЈДР Блока Музеја).
Установити услове фупдирања торња објекта (ЗхЗ м).

ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата.
Висина вндиковца је минимум 5,0 ш а тачна висина ће бити дефинисана кроз
конкурс ( она може бити всћа од 5 іn). Висина од 5,0 м је дата због потребне
минималае висине од 4,5 іn изнад коловознпх трака.
Траса пасареЈи је дата обухватом конкурса, и у оквиру обухвата конкурс ће
показатв најбоњу трасу. Траса је узета нрема усЈІовима за иретање пепіака в
инвалидских колица тако да нагиб рампе нnје већи оД 1:20 (5%), ілто звачи да за
висииу од 5 тп цотребна је дужина рампе око 100 ш.
Темел,сњс по могућности решаватв на армарано бетонским плочама, а материјализацију што је могуће више прилагодити транспарентним материјалима
(евентуално фувдирање темел,а извести према условнма .ЈВЛВоде Војводине
Нови Сад).
УГIРАВНО ГјАРКиРАЊЕ УЗ HЦИВУ КОЛОВОЗА злмв uтu KOCHM
6.6.
пАРКИРАЊЕМ (ЗО° или 45°) ГДР ГОд ЈЕ ТО МОГУЂВ, ПОВЕЋАВАГУЋИ
БЕЗБЕДНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ КРАЈЊЕ ДРСНЕ КОЛОВОЗHЕ ТРАКЕ У
ОБА СМЕРА.
ОДГОВОР:
Примедба се прихвата.
ФОРМИРАТі{нОву HAPKHHr ПОВРHH4НУ између ивице коловоза и ивице
6.7.
бициклистичке стазе, на парцели број 4156, кО Нови Сад Г (корисништво Опдпина
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Нови Сад), која је Генералним плаиом града намењена за парковску површину, а
користије Л(ПВодовод и каиализацнја за смештај постројења ГЦ2.
Формирање паркинга оправдано је нсгіосредном близином комплекса отворених
спортских терена, увсђењем нових садржаја у обухват Ллана и могућом каснијом
реализацијом на парцели број 4156, КО Нови Сад І.

ОДГОВОР:
Примедба се делимично прихвата.
Предлаже премепггање паркинга који је планиран код дечијег игралимта на нову
локацију з спортске терсне.
1јјРикЈВУчкЕ нл ГЛАВН САСБРАЂАЈВиЦУ ПОСТОЈЕЂИХ КОЛСКHХ
6.8.
РАМІТИ код пистлил T1КАГЊТАниЗЕ , извести у нивоу шетне стазе Кеја такође
поллочавањем, у другој бојн или слогу, и то у тексту плала нагласити. Такође, текстом
Плаиа нагласити основне намене ових ра .пи и очекивани режим њиховог кориІпћења,
разраду.ІІ
који повлачи саобраћајно регпење и
ОДГОВОГ:
Примедба се nрихвата.
БиЦИіО1І{СТііЧКУ СТАЗУ на парцејги број 4156, КО Нови Сад і (коју сада
6.9.
користи 3Кп Водовод и канализацкја ГЦ2), повезатu од угла улице Марка Мињанова
са осталим бицикшстичким правцима, омогућивши континуитет кретања.
-

ОДГОВОР:
Примедба се прuхвата.

6.10. ІlГјАРКиHГ УЗ КОЛОВОЗ ПОРЕД пЛАНРАНОГ ДРЧЈЕГ ИГТАЛHНІТЛ и
терена за боћање жгрописно обезбедити и одвојнти од ових садржаја, могуbим
поставјањем адекватиих физичких и визуелних баријера.

ОДГОВОГ:
Примедба се прихвата
Предлаже се премеіптањс паркинга тако да уиесто код дечијег игралигпта буду уз
спортске терене.
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6.11. UСиЛАЗНА КОЛСКА РАМГјА коД БиВШЕГ понтонског мостл
Предложена позиција и геометрија рампе проистекла је превасходно и3
настојања да се Планом понуди економично реГпење које би искористило преостале
елементе уклоњеног понтонског моста саобраћајни приклучак и стуб моста на доњсм
кејском платоу, надограђивањем два силазна крака рампе на стуб приврсмсног
понтонскот моста.
Наломињемо, да су се по уклањању привременот моста на баржама и по
завршетку радова на реконструкцији кодовоза Кеја, стекли услови за отпочињање
лројеісгима предвиђеног враћања у првобитио стање овог дела Кеја, које гјодразумева
уіdіањање свих преостапих привременихобалских објеката баржи са трасе обалског
стуба и навозних рампи баржи, приступпе саобраhајнице и враhање зида обалоутврдс у
првобнтно стање.
Тиме постају ирслсвантuи плаuским решсњем наведени лростораи оквири
(улазни параметри) на основу којих је рампа била кондиинрана и отвар& се могућност
редефинисања геометрије рамле и чак њснбг репозвlХиоuuрања, у складу са основним
функцијама ове рампе и наменама окопног простора које треба да опслужи, а које
текстом Плаиа треба нагласити.
-

Примедбе на, у планским оквирима предложеку, рампу су:
Оправданост предлога задржавања постојећсг саобраћајног прикзвучка бивјпег
понтонског моста, ако је нивеладионим решењем Плана, предвиђена изградња и
издизање комплетне іпетне стазе уз плаиирано надвитпење кејског зида.
Масивна геометрнја рампе смање маиеварски простор на доњем кејском
платоу, лри чему паркинг доњег ллатоа додатно онемотућава пролаз возила између
кракова рампе и косог зuда обалоутврде. Нејасна фуккција левог (јужног) крака рампе,
у случају да се планским рспіењем надвншења зида затвара постојећа сплазна рамnа
код Универзитетског парка којаје веза са шсталиштем Сукчалог кеја.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата.
Као вхто и сам подноеилац примедбе каже, предложена позиција и геометрија
рампе проистекда је превасходно из наетојања да се Планом попуди економично
репіење које би искористило преостале елементе уклоњеног .понтонског моста
саобраћајни прикАучак и стуб моста на доњем кејском платоу, надограђивањем
два силазна крака рампе на стуб привременог поктонског моста.
Финансијска средства која би служпла за уклањање стуба би могда да се
искористе за изградњу два силазна крака-рампи koja he послужати за
контролисани силазак возила на доњи плато. Овим ћс се уствари заштити
споменички комлекс код кога се тренугно налази рамда за силазак на доњи плато
и која би у овом случају могла да се стави ван функције.
Ниведационо ремење шетне стазе и прилазнот крака рампе би могли да се
реализују јер би се утом делу планирала мобнлна одбрана од поплаве.
Што се тиче левог (јужног) крака рампе, он служи да би се омотућила обострана
комувикацuја на доњем платоу која је тренугно онемогућена услед постојећет
стуба повтонског моста. Постојеhа силазна рампа код Уннверзитетског парка која
је веза са пјеталиштем Сунчаног кеја се не укида.

-
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6.12. ІЛРЕДВИДbТИ КЛУЛЕ ЗА СЕДЕЊЕ И ОДМОРШHТА И У ЗОНАМА
ХЛАДОВИНЕ, погптујући прописаие могућности садњс Високог растиња у зоНи
одбраас од поплава или користеhи лостојећу високу вететацију која се ГІланом
задржава.
Раздвајањсм пејпачкс стазе (лресован бетон, 3-5 м) н бициклистичкс стазе
(асфалт, 2 м), формира се између њих зауставна трака птирине 2 м, која би се
користила за поставлање клупа и стубова јавне расвете. Овахва позиција клула не
обезбеђује њuхово поставл,ање -у зонама високот растиња, тј. хладовине, нгго је с
обзиром на оријентацију Кеја нарочито значајно током преподuевИих сатн у сунчапим
користе.І?
годишњим интерваЈтима, у којима сс клупе за седење најчетпће и

ОдГоВоР
Примедба се прихвата
Преддог решења дат је у графичком прилогу Одтовор на примедбу 6.12 и према
Нови Сад.
условима ЈВПВоде
6.13.
илимвњлти ТЕКСТ на страки З, који тласи: ІІјзводно од улице
Махсима Горког налази се споктснички ллато коме треба посветнти поссбну пажњу и
чије

ће

решење

нивелетеіІ
,

зависити

од

концеігга

задржавања

или

подизања

садашње

коте

с обзиром да се у далем тексту и графичким прнлозима кигде не даје овакво

опционо (варијантио) концептуално кивелационо ремење.

ОДГОВОР:
Примедба се прихвата.

6.14. ЛДР треба, кахоје већ и напоменугоједном реченицом текста Нацрта плана, да
подржи саобраћајно решење всзе новопланиранQт моста прско дунава са Булеваром
цара Лазара и Кејом жртава рације, које ће бити )ггврђено ГБНЕРАЛНМ
ЛРОЈЕКТОМ И ЛРЕТХОДНОМ СТУДИЈОМ ОЛРАВДАНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ
НОВОГ ДРУМСКОГ МОСТА ГјРЕКО ДУНАВА, іj. да омогући каснију инкорпорацију
овог решења у просторне, димензионадие и функциона.пле оiсвире Нлана.
Обавеппавамо Вас да се од 29. 06. 2007. године, прuступило његовој изради.
ОДГОВОР:
Примедба је неоснована јер то што се тражи већ пише у Нацрту nлана.
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ТЕХВИЧКЕ ГРЕГЛКЕ

У тексту су приNІећене следеhе грешке:
На страни број 10. треба уместо текста:
,,постојеће аугобуско стајалиште се трансформише и проширује, да би могло да прими
нсколико туристичких аутобуса. ради веће безбедности и naіuner прихвата туриста који
пристижу бродовима.
Убацититекст :
Планира се изграда.а туристичког аугобуског стајалипiта које би требало да
прими неколико туристичких аутобуса, ради вее безбедности и лакшег прихвата
туриста који пристижу

..у ГРАФјtјЧКОМ ГЛ uКАЗУ :

код
Графички приказ позиције и габарита угостлтењско-Туристичког објекта
ІІДFТРЈТD EІІ
споменичког платоа, на ситуацији у графичком nрило број 9
неусаглашенје са осталим приказима позиције и габарита овог објекта.
-

извршни ДиРЕКТОР
Анђелка РИСТИ ,дицл. праввик
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РЕГІУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈинА ВОЈВОДИНА
ГРАд нови слд
скпниинл ГРАДА ноВог слдА
КОМј4СИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: У-35148/07
дана: 05.11. 2014. године
нови слд

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ поновно стручној контоли
НАЦРТА HJіAHA ДЕТАЈБЕЕ РЕГУЛАЦИЈЕ HPOCTOPA ИЗМЕЋУ КЕЈА
ЖРТАВА РАЦИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И ДУНАВА УНоВом САдУ И
ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ РОЦЕНH УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЈБНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ HРОСТОРА ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ
КЕЈА ИДУНАВА У НоВОм САДУ НА ЖИВОТПУ СРЕДиЕУ
ГLРЕ њиховог ИЗЛАГАЊА НА ЈАВШ{увид

Поновна стручна контрола Нацрта плана гснералне регулације кростора између Кеја
жртава рацијс, Бсоградског кеја и дунава. у Новом Саду и Извсштаја о стратешкој
процени угицаја плана генсралне рсгулације простора између Кеја жртава рације,
Бсоградскот ксја и дунава у Новом Саду на животну срсдину обавзена је на 44.
седници Комисијс за планове, одржаној 05.11. 2014. године, са почетком у 8,00 часова,
Булевар цара Лазара бр.3., у всликој сали на трсћем спрату.
у згради ЈЛ
Седници су присуствовали Зоран Бакмаз, председник Комисије, Васо Крссовић, Зоран
Вукадиновић, Марко Јовановић и Милан Ковачевић, чланови Комисије за планове.
Седници није присуствовао Радосав Шћепановић, члан Комисије.
Седници су присуствовали и представници ЈП Урбанизам Завод за урбанизам Нови
Сад. ЈІІ завод за изградњу Града Нови Сад, Градске управс за прописс и Градске
управс за заштиту животне средине.
Након образложења одговорног урбанисте и3 ЈП T Урбанизам 3авод за урбанизам Нови
Сад, као обрађивача плана, Комисијаје констатовала следсће :
1. да је Одлука о изради плана детајне регулације простора између Кеја жртава
рације, Бсотрадског кеја и дунава у Новом Саду усвојена на ХХјјЈ седници Скупштине
Града Новог Сада одржаној 25. септембра 2006. године ( Службсни лист Града Новог
Сада број 33/2006) са Рсшсњсм о приступању изради стратешке процене утицаја плана
деталне регулације простора измсђу Кеја жртава рације, Беотрадског кеја и Дунава у
Новом Саду на животну средину.
2. да је стручна контрола првобитног Нацрта плана деталне рсrулације простора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду са Њвсштајем о
стратешкој процени утицаја плана дста.њне регулације простора између Кеја жртава

\

рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на животну средину обавњена на 87.
седници од 05.04. 2007. године и на 93. седници од 17.05. 2007. године тадашњет сазива
Комисије за планове, у складу са тада важећим законом о планирању и изградњи
(ІІСлужбени гласник Републике Србије , број 47/03 и 34/06).
3. Да је Нацрт плана деталнс регулације простора између Кеја жртава рације,
Београдског кеја и дунава у Новом Саду са Извештајем о стратешкој процени утицаја
плана детал,не регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и
дунава у Новом Саду на животну средину био изложен на јавни увид у периоду од 1 1.
јунадо 11.јула 2007. године.
4. да је јавна седница тадашњег сазива Комисије за планове била одржана на 106.
ссдници од 20.09. 2007. године, а да је своје ставове о поднетим примедбама,
предлозима и сугестијама Комисија заузела на 108. седници (затвореној) од 17. 10. 2007.
године, о чсму је сачињен Извештај о обавњеном јавном увиду, а да је Градска улрава
за урбанизам и стамбене послове у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину сачинила Извештај о учешћу заинтересованих органа. организација и
јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени утицаја nлана на животну
средину
5. Да је након тога Градска унрава у два наврта (20. децембра 2007. године и 26.
јануара 2009. године) доставњала Нацрт плана детањне 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 н доставњања Скупштини Града Новог Сада на доношење.
Међутим, 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 проблем утврђивања граница та два плана, обзиром да су третирала
простор који се наслања непосредноједан надруги.
Из тих разлога Градско веће је у два наврата одлагало утврђивање Предлога плана
дета.Јњне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у
Новом Саду (2. фебруара 2009. године и 24. фебруара 2010. године), најпре до израде
идејног пројекта моста и прилазних петли, а потом и због избора коначног техничког
решења будуће саобраћајне петле која ће повезивати мост на траси бившег моста
Франц Јозефа.
Обрађивач плана је приnремио 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. јуиа 2010. године донела
закњучак, којим се констатује да су кориговане границе Нацрта плана детаЈЂне
регулације простора између Кеја жртава рације, Бсоградског кеја и Дунава у Новом
Саду, сагласно закњучцима Грлдског већа (од 2. фебруара 2009. године и 24. фебруара
20 10. године) и да се наведени план може упутити у да.њу 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 1 1/2012), којим се између осталог рејлавао и број путничких пристана
на Дунаву, на потезу испред Кеја жртава рације и Београдског кеја у Новом Саду, а да
је материја.п 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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међуврсмену донетим Просторним планом Града Новог Сада, затим Планом генералне
регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду и Планом
генералнс регулације зоне рсконструкције у наслеђсним амбијенталним целинама у
Новом Саду и доставлен Градској управи за урбанизам и стамбене послове дана 13.
августа 2013. године.
7. Комисија поссбно истиче чињеницу да су на основу овог Нацрта плана изведени
радови на реконструкцији Кеја жртава рације и Београдског кеја, за шта су пројектанти
2012. године добили Октобарску награду Града Новог Сада.
8. Комисија за плановс је стога започела разматрање материјала припремлсног за
Нацрт плана дста.њне регулације простора између Ксја жртава рације, Београдског кеја
и Дунава у Новом Саду и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну
средину на својој 40. ссдници одржаној 24.09. 2014. годинс и на 41. седници одржаној
01.10. 2014. године, с тим што је одржала консултативни састанак дана 04.11. 2014.
године, након чега је заузела став да се предметни Нацрт плана, у цилу упознавања
јавности, трсба поново изложити најавни увид, а из следсћих разлога :
• Hпански докумст је заnочет на основу претдходно важсћег закона о планирању
н изградњи, на основу којегје одржан ијавни увид у Нацрт плана;
• Али да исти до сада није усвојен по истом 3акону, всћје накнадно усклађен са у
међувремену донстим планским докумснтима (кориГована граница плана и број
путничких пристана на дунаву), а тскст плана је усклађен са сада важећим
законом о планирању и изградњи.
Из напрсд наведсних разлога, Комисија јс на 44. седници одржаној 05.11. 2014. годинс
поново размотрила •материјал припремлен за Нацрт плана дета.њне регулације
простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду и
Извештај о стратсшкој процени утицаја плана дста.њне регулације простора између
Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду, и том прнликом
закњучила даје :
-

текст за Нацрт плана дсталне рсгулацијс простора између Кеја жртава рације,
Београдског кеја и Дунава у Новом Саду припремлен у складу са чланом 27. и
28.. закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике србијеІ ,
број 72/09, 81/09-испр., 64/10 одлука уС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и
98/13-УС) и са чл. 29. и 33. Правилника о садржини, начину и поступку израде
планских докумената (Ііслужбсни гласник Републике Србије , број 31/10, 69/10
и 16/11).
-

-

Извештај о стратеЈпкој процени утицаја плана детањне рсгулације простора
између Кеја жртава рацuје, Београдског ксја и дунава у Новом Саду на животну
средину, припремлен у складу са чланом 12. 3акона о стратешкој процени
утицаја на животну среднну ( Службени гласник Републике Србије бр.135/04 и
88/10), и да су на њсга прибавлена мишлења стручнејавности, која су уграђена
у текст јјзвештаја.

Надале, Комисија сматра даје потребно извршити корекције текста Нацрта, у складу са
сугестијама обрађивача плана, изнстим на 44. ссдници Комисије за планове. Текст са
предложеним изменама (обележеним црвеном бојом) доставлен је Градској управи за
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урбанизам и стамбене послове. Корекције се односе на допуну тскста на 8. страни,
подтачка ,,3.5.2. Водна инфраструктура , наслов ,,Одвођење отпадних и атмосфсрских
вода , тако да се на крају трсћег става додаје нова реченица : ,,Омогућава се
реализација колектора и другачијег профила, истих или сличних капацитативних
карактеристика, уколико сс тимс постижу боњи хидраулички параметри отицања..
Након корскција текста Нацрта плана no датим сугестијама и усаглашавања са
ставовима Градскс управе за прописс, као и прибавњања поновне сагласности на
Извештај о стратсшкој процени утицаја плана на животну средину од Градскс управе за
заштиту животне средине, Нацрт плана и Извсштај о стратсшкој процени утицаја плана
детанс рстулације простора измсђу Ксја жртава рацијс, Бсоградског кеја и Дунава у
Новом Саду на животну средиву може се упутити на поновни јавни увид, из напред
навсдсних разлога.
Овај извештај је саставни део записника са 44. ссднице Комисије за планове.

извештај доставити:
1.ЈП Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад
2. ЈТј Завод за изградњу ГрадаІІ Новн Сад
3. Градској управи заурбанизам и стамбене послове
4.Члану Градског веlтіа задуженом за урбанизам и заштиту животнс средине
5.Архиви
сскретатгКомисије

Борислав Живковић, днпл.инж.арх.

в.д. Начелника
Градскс управе за урбавизам и ста
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РЕПУБЛјјКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАд ноВи слд
СКУПШТИНА ГРАДА ноВОг САДА
комисиЈл ЗА ПЛАНОВЕ
Број: У-35148/07
дана: 10. 09. 2020. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ

о ОБАВЈБЕНОМ поноВном лвном увиду у НАДРТ ПЛАНА
ДЕТАЈБНЕ РЕГУЈЈАЦјІЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ,
БЕОГРА,ЦСКОГ КЕЈА И ДУНАВА У ноВом САДУ И ИЗВЕШТАЈ О
СТРАТЕШКОЈ пРОДЕНИ УТИЦАЈА ПЛАнА ДЕТАЈБНЕ РЕГУЈІАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ИЗМЕЋУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА И
ДУНАВА У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Комисија за плаиове Скуппттине Града Новог Сада, на 64. (јавној) седници (претходног сазива)
која је одржаиа дана 28.04.2015. тодине у згради Скупштине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка
Зрењанина број 2, и на 102. седници одржаној 10.09.2020. године у згради ЈП ,,Урбанизам Завод
за урбанизам Нови Сад, разматрала је Извештај обрађивача плана о спроведеном јавном увнду у
Нацрт плана детањне регулације тјростора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у
Новом Саду.
64. седници присуствовали су: Васо Кресовић, као председавајући, Радосав НЈћепановић, 3оран
Вукадиновић, Милаu Ковачевић и Марко Јоваuовић, члаиови Комисије за плаuове (претходног
сазива).
102. седници присуствовали су: Радоња дабетић, nредседник Комисије, 3оран Вукадиновић,
заменик nредседника Комисије, Васо Кресовић и Радосав Шћеnаuовић, члаuови Комисије и Нада
Милић, секретар и члан Комисије за nланове.
Одлука о изради плана детањне регулације простора између Кеја жртава радије, Београдског кеја
и Дунава у Новом Саду усвојена на XXIIІ седници Скуnштине Града Новог Сада одржаuој 25.
септембра 2006. године ( Службени лист Града Новог Сада број 33/2006) са Решењем о изради
стратешке nроцене утицаја nnaua детањне регулације простора између Кеја жртава рације,
Београдског кеја и дунава у Новом Саду на животну средину.
Нацрт плаuа детањне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у
Новом Саду и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детањне регулације простора између
Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду на животну средину израдило је ЈП
,,Урбанизам 3авод за урбанизам Нови Сад.
Стручна контрола првобитног Нацрта nлана детањне регулације nростора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду са Извештајем о стратешкој процени утицаја
nnaua детањне регулације nростора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у
Новом Саду на животну средину обавњена на g7. седници од 05.04. 2007. године и на 93. седници
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од 17.05. 2007. године тадашњег сазива Комисије за планове, у складу са тада важећчм 3аконом о
планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије , број 47/03 и 34/06).
Нацрт плаиа детањне регуладије простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у
Новом Саду са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана детањне регуладије простора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дувава у Новом Саду на животну средину био
изложен најавни увид у периоду од 11. јуна 2007. године до 1 1. јула 2007. године.
Јавна седница тадашњег сазива Комисије за планове била одржаиа на 106. седници од 20.09. 2007.
године, а своје ставове о поднетим примедбама, предлозима и сугестијама Комисија за планове
заузелаје на 108. седници од 17.10. 2007. године, о чемује сачињен Извештај о обавњеном јавном
увиду у Нацрт плана детањне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и
дупава у Новом Саду.
Градска управа је у два наврта (20. децембра 2007. године и 26. јаuуара 2009. године) доставњала
Нацрт плана детањне регулације 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 Предлога плана и доставњања Скупштини Града Новог Сада
на доношење.
Међутим, како је у том периоду доношен и План детањне регулације моста на траси бившег моста
Фраuц Јозефа у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада број 61/2010), појавио се
проблем утврђивања граница та два плана, обзиром да су третирала nростор који се насдања
непосредно један на други.
Из тих разлога Градско веће је у два наврата одлагало утврђивање Предлога плаиа детањие
регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду (2.
фебруара 2009. године и 24. фебруара 2010. године), најлре до израде идејног пројекта моста и
прилазних петњи, а потом и због избора коначиог техничког решења будуће саобраћајне ттетње.
Обрађивач плана је припремио план са кориговаuим границама, у складу са напред паведеним
закњучцима Градског већа и доставио материјал Градској управи дана 25. јуuа 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 плаиа детањне регулације простора између Кеја
жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду, сагласно закњучцима Градског већа (од 2.
фебруара 2009. године и 24. фебруара 2010. године) и да се наведени Надрт плаuа може упутити у
дању процедуру, тачније на доношење.
У међувремену доносио се и Просторни план Града Новог Сада (,,Службени лист Града Новог
Сада број 1 1/2012), којим се између осталог решавао и број путничких nристана на дунаву, на
потезу испред Кеја жртава рације и Београдског кеја у Новом Саду, затим План генералне
регулације старог rрадског цеnтра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (,,Службени лист Града
Ноовг Сада број 45/11) и План генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним
амбијенталним целинама у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада број 52/11, 17/17,
09/18, 22/19 и 50/19). ЈП ,,Урбанизам 3авод за урбанизам Нови Сад доставило је Градској уnрави
дана 13. августа 2013. године, коригова Нацрт плаuа усклађен са плаuским документима ширег
nодручја.
Комисија за nлаuове је стога започела разматрање материјала припремњеног за Нацрт nлана
детањне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дуuава у Новом Саду

з
и Извештај о стратенпој процени угицаја пдаиа на животну средину на својој 40. седници
одржаној 24.09. 20 14. године и на 41. седници одржаној 0 1. 10. 20 14. године, с тим шТо С одржала
консултативни састанак даиа 04. 1 1. 20 14. године, након чега је заузела став да се предметни Нацрт
плана, у цињу упознавањајавности, треба поново изложити најавни увид, а и3 следећлх разлога:
• Плански докумет је започет на основу претходно важећег 3акона о планирању и изгра,цњи, на
основу којегје одржан ијавни увид у Нацрт пдана;
• Али да исти до сада није усвојеu по истом 3акону, већ је накнадно усклађен са у међувремену
донетим планским документима (коригована граница плана и број јтутничких пристаuа на
дунаву), а текст планаје усклађен са сада важећим 3аконом о планирању и изградњи.
Из налред наведених разлога, Комисија за планове је на 44. седници одржаuој 05. 1 1.20 14. године
поново разматрала материјал припремњен за Надрт плана детањне регулације простора између
Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду и Извештај о стратешкој процени
утицаја плана детањне регулације простора између Кеја жртава радије, Београдског кеја и дуиава
у Новом Саду на животну средину, и том приликом дала позитивно мишњење на исте, уз
корекције које су изнете од стране обрађивача на 44. седници.
Нацрт плана детањне регулације простора између Кеја жртава радије, Београдског кеја и Дунава у
Новом Саду са Извештајем о стратешкој процени угицаја плаиа детањне регуладије простора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на животну средину, изложен
је на поновнијавни увид у периоду од 09. децембра 2014. године до 08. јануара 2015. годнне (чије
је оглашавање објавњено у листу дневник од 08. децембра 2014. године). У току јавног увида
доставњеuо је 3 (три) примедбе, што је обрађивач плана констатовао у Извештају о спроведеном
јавном увиду. На самој јавној седници доставњено је Мишњење у поступку издавања водних
услова ЈВП ,,Воде
Комисија за плаuовеје на 64. (јавној) седници, одржаној 28.04.2015. године, разматрала Извештај
обрађивача nлана о спроведеном поновном јавном увиду у Нацрт плана детањне 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 допуни Извештај о
спроведеном поновном јавном увиду у складу са Мишњењем у поступку издавања водних услова
Јвп ,,Воде Војводине број 1-179/4-15 од 27.04.2015. године, као и у складу са дописом
Покрајинског секретаријата за поњопривреду, водопривреду и шумарство. Такође, у складу са
усменим обра1 ањем представника дирекције за водне путеве Београд у јавном делу 64. седнице
Комисије за пданове, наложено је обрађивачу да се исходују нови услови надлежног
министарства, као и свих осталих имаоца јавнuх овлапіћења, с обзиром на велики проток времена
од момента прибавњања услова овлашћених оргаuа, оргаиизација и јавних предузећа.
На 102. седници одржаној 10. септембра 2020. године, Комисија за планове наставила је
разматрање допуњеног Извештаја о спроведеном поновном јавном увиду у Нацрт плаuа детањне
регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дуuава у Новом Саду, од 31.
августа 2020. године.
У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала да је у току јавног увида доставњено 03
(три) примедбе на Нацрт nnaua детањне регулације простора између Кеја жртава рације,
Београдског кеја и дунава у Новом Саду, као и да су исходоваuи услови имаоца јавних
овлашћења.
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У оставњеном року за доставлање примедби, предлога и сугестија, примедбе су доставили:
доо ,,Бродокомерц НС , и
2. Јавног комуналног предузећа ,,Водовод и канализација Нови Сад и
3. Покрајински секретаријат за полопривреду, водопривреду и іларство.
.

Примсдба број 1
ДОО ,,Бродокомерџ НС , Београдски кеј број 11 у Новом Саду, доставилоје примедбу која се
односи на стационажу на km 1254+600 на левој обали дунава, на којој се предвиђа путничко
пристаниште, као и на kм 1254+800.
Предлог је ,,да је на левој обали дунава неоnходно поставити и nристаuе за теретне бродове или
преименовати пристане који су у плаиу дет. Регулације названи пугнwжим nристаништима у
пристане за путничке и теретне бродове
Нови Сад представла границу са Хрватском те је на nристалима неопходно радити травичну
контролу као и nријаву и одјаву бродова. Акваторија .Луке Нови Садје мала и нс може, поготово
истовара. Лева
у сезони житарица, да прима бродове који нису на реду за операције утовара!
страна Дуuаваје такође битнајер се све службе налазе на левој страни.
Комисија за плановс сматра да примсдба дслом није основана а делом се не
прихвата, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном поновном јавном
увиду.

Примсдба број 2
.Јавно комунално предузеће ,,Водовод и канализација Нови Сад доставило је следеће
примедбе:
,,Реченице ,Траса будућег колектора биће осовином Кеја жртава рације и Београдског кеја и
биће профила 0 2х2000 мм. Омогућава се реализација кодектора и другачијег профила, истих
иди сличиих капацитативних карактеристика, уколико се тиме постижу боли хидраулички
nараметри 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 дефинисан хидрауличким nрорачуном.
Реченица ,Постојећа и планирана канализациона мрежа омогућuће несметано прихватање и
одвођење отпадннх и атмосферских вода са овог дела простора, са укупном оријентацијом према
локалитету постојеће црnне станнце ГЦ2. треба да се обрише н на њено место стави следећа
іе несметано прuхватање и одвођење
реченнца: ,Планuрана каналнзациона мрежа омогућн}
отпадних вода са овог дела простора, са укупном оријентацијом према локалuтету постојеће
црnне станuце ГЦ2.
На трафичком прилогу ,План водне инфраструктуре потребно је две линије које дефинншу
трасу канализационот колектора 202000 заменитu једном линнјом и обрнсати ознаку 202000 на
свим местнма на цртежу гдеје вндњива.
Молимо вас да наведене прuмедбе усвојите како бисмо избегли постојање непрецизних и
нетачних података у планском документу.

Комисија за плановс прихвата примедбу.

ѕ
Піжмедба 6ііој З
Покрајински секретаријат за поЛопривреду, водоприврсду и мумарство доставиоје оДговор
на обавепјтење о почетку излагања Надрта плана најавни увид.
Република Србија

,•

Аyгономна Покрајина Војоодина
Покрајински секретаријатза поЈbопривреДу,
водопривреду и шумарстео

---...._...
..

lлн

булевар Миха]ла Пупијја 16, 21000 Нови Сад

Т:+812І 4о744 n:4ѕ6721

+З8121456040

РареУојvоd па. оу.г~

БРОЈ: 134/2014

ДАТУМ: 29.12.2014. године

вт

ЈГІ УРБАНИЗАМ
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ нови САД
21000 Нови Са
Ул. Вyпевар цара Јiазара ЗЈ.п

Предмет:
Веза:

Одговор на Обаеештење о гјочетку излагања ј-Іацрта
ПДР-а.
Обавештење о почетку излагања Нацрта ПдР-а
бр. 2458/14 од
08.112014. год.

Поuјтовани

ЛП ИУРБАНИЗАW ЗАВОД ЗА УР6АНИ3АМ нови САД, из Новог
Сада, ул. Булевар
цара гјазара з/ІГј, дописом бр. 2458/14 од 08.12.2014. год. обавестило
је
Покрајински секретаријат за ПоЈbопривреду, водопривреду и шумарство из Новог
Сада о почетку излагања Нацрта плана детајне регулације простора
између Кеја
жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на јавни увид. обаоештење
је у писарници покрајинских органа заведено nсд бројем 66 од 08.12.2014. године.
Уз обавештење доставгbеноје:
А 3аклучак Градоначејжика Града Новог Сада број 35-14$/2007-ІІ од
04.12.2014. год. којим се утврђује Нацрт ПДР-а простора између Кеја
жртава рације, београдСког кеја и дунава у Новом Саду и Извештај о
стратешкој процени утицаја Нацрта ПДР-а просгора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и дунаве у Новом Саду на животну средину и
одлука да се предметни ПдР става на јавни увид у периоду од
09.12.2014. год. до 08.01.201Ѕ. год.;
В) План водне инфраструктуре у обухоату предметнсг 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 LЈД-у).
-.

Г

f рема важећем 3акну о водама ( Службени гласник РС1 ,
број 30/2010 и
З 2012).у везипоступка израдеи доношења планских документа предвиђеноје:

1.1. Водни услови
Издавање водних услова
Члан 115.
Водни услови издају се у поступку nрипреме техничке документације за
изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова
који могу трајно, повремено или привремено утицатина променеу водном режиму,
односно угрозити циеве животне средине, као и за израду планских докумената за
уређење пбсfора и газдовање шумама
Водним условима одређују се технички и други захтеви који морају да се
исуе прј изградњи и реконструкцији објеката, изради планских докунената и
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одредбама
извођењу других радова из става 1. ОDОГ члана1 ради усклађивања са
овог закона и прогіисима донетим на основу њега.
услови
Објекти, радови и ппанска документа за које се издају водНи

Члан 117.
..

4

гт;wІт

однј Wлови сеиздТу
извођење радова,
1)

Тбу

зизградњу,

одНосНо реконструкцију објеката,

и то за :

...

просторних (просторни плач јединице
(генеалі-іі
. и, егу.іациони) планва;
урбансті9ких

30)

израду

покалне самоуправе) и

овлашћење за издавање водних услова
Члан 118.

5) ово аој- издаје Министато, на територији аутономне покрајине надЈіежни
орган аутономне покрајине, а на териториiи града Београда надлежни орган Града
Водне услове из члана 117. тач. 26) до 30) овог закона издаје надлежни
орган јединице локалне самоуправе.
Ако утицај на всдни режим изградње објеката из члана 117. тачка 30) овог
закона преЈіази границе територије јединице локалне самоуправе, водне услове
издаје Министарство, а на територији вутономне гіокрајине надлежни орган
аутономне покрајине.
пре издавања водних услова за објекте, радове и планска документа из става
овогчлана
подносилац захтева је дужа да прибави мишхење републичке
1.
ВІНбг
гiослове и ја 1б
Ђдdf
предузћа.
Изуветно од става 4. овог члана Министарство, надјіежни орган аутономне
покрајине, односно надлежни орган Града може подносиоца захтева да ослободи
надлежне за
организације
републичке
мишЋbење
прибави
да
обавезе
захтева
подносилац
да
захтевати
потреби
може
а
по
послове,
хидрометеоролошке
прибави миіпњење министарства надлежног за послове заиІтите животне средине
и/или специјализоване стру9не 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 ниііЈгbење јавног водопривредног
предузећа.
За објекте, радове и планска документа на територији бањског места
подносилац захтева је дужан да прибави миuЈЈbење министарства Надлежног за
псслове туризма.
Министар ближе прописује садржину мишгbења из става 4 овог члана.

1.2. Водна сагласност
Издавање водне сагласности
Члан 1.1д.
утврђује се да је техничка документациЈа за објекте и
радове, као и пУанd а документа за уређење простора и газдовање шумама из члана
117. овогзакона .урађена у складу са іздаим водним условима.
издаје се пре почетка изградње нсвих и реконструкције
постојећих објеката и постројења и извођења других радова којимогу иматиутицај
на водни режим, кво и доношења пјанких докумената за уређење простора и
газдовање шумама.

Изузетно од става 1. овог чјіана, водна сагласност може се издати и без
водних услова ако, на основу техничке документације, орган надлекан за издавање
водне сагласности утврди да се изградњон објеката ИЈІИ радовима који су предмет
техничке документације не ремети водни режим.
Водну сагласност издаје орган који је издао водне услове.
..
ир9!.......сеуухваіу предиетног Нацрта ПДР-а налази насип.. прбе
k дбраі1бене ліније реке дунав који лредставлв водни обіекат ол изузетног значаја
ЗбhDивједН јлатност па и за см Гоаn Нови Сад, Наручилац Плана детагњне
регулације, Град Нови Сад, позива се да исгіоштује Законон о водама предвиђену
процедуру за израду и доношење Лланске документације која подразумева следеhе
кораке:
1.
2.
З.
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 ка јавни увид,
да се о ставању Нацрта ГІДР-а урађеног у складу са Водним условима
писмено сбавести орган који је издао Водне услове, тј. гlокрајински
секретаријат за погњопривреду, водопривреду и uјумарство Нови Сад и 1ВП
Воде Војводине Нови Сад;
5. да се ло завршеном јавном увиду, израђеном извеііјтају о јавном увиду,
израђеној коначној верзији ЛДР-а, пое његовог усвајања уnути захтев за
издавање Водне сагласности на ГІДР, органу који је издао Водне услове, тј.
Покрајинском секретаријату за погњопривреду, водопривреду и шумарство
Нови Сад.
документација која се nодноси уз захтев за издавање Водних услова и Бодне
сагласности, прописана је Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање
водних аката и садржини Мишгњења у поступку издавања водних услова (ф,Сл.
гласник РС , бр. 74/2010, 116/2012 и 58/2014). документација се подноси обавезно
у аналогном облику и задржава се за трајно архивирање.
Обзиром нд све прет.ходно наведено, у вези Вашег обавештења о почетку
излагања Нацрта ллајја детдгњне регулације простора између Кеја жртава рације,
Београдског кеја и дунава у Новом Саду на јавни увид, о предметном ПДР-у биhемо
у могућности да се изјаснимо тек након оЈто се он изради уз поштовање горе
наведене процедуре :сkлаусазаконом о водама.

ПО ОВЛАWЋЕЊУ ПОКРАЈИНСКОГ СКРЕТАРА
ПОМОЋнИК СЕКРТАРА

др Зован Табаков

доставити :

С
-

.

. .

наручиоцу Плана: скуnштини гРАдА новог САДА,
пvтем:
)П , УРБАНИЗАМ ЗАБОД ЗА УР5АНизАМ КОБИ САд, 21000 нови Сад, Ул. Булеаар цара Лазара 3/НI
Архиви
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Комисија за планове сматра да примедба нсоснована. Комисија за планове сматра
да је примедба нсоснована имајући у виду да се у међувремену измснио 3акон о водама
којим се не исходују Водни СЛОВИ ни водна сатласност у поступку доношења планова
дстајне рсгулације.

У складу са Закл,учком Комисије за планове са 64. седнице одржане 28. априла 2015. године,
захтеви за услове улућени су свим надлежним органима, организадијама и јавним предузећима
дана 21. маја 2015. године, осим Јавном водопривредном предузећу ,,Воде Војводине ; коме је
захтев упућен 12.01.2015. године, а Мишњење у поступку издавања водних условаје доставњено
28.04.2015. године; дана 20.05.2015. уnућен је захтев за допуну, односно додатно објашњење
недовоњно прецизних услова. Допуна за Мишњење у поступку издавања водних условаје стигла
07.10.2015.године.
До дана сачнњавања допуне Извештаја о спроведеном јавном увиду посебне услове су
доставили:
Завод за затвтиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад,
Покрајински завод за залітиту природе Србије,
ЖП ,,Градско зеленило , Нови Сад,
ЈКП ,,Чистоћа , Нови Сад,
Јкп ,,Новосадска топлана Нови Сад,
Јп ,,Србијагас , Нови Сад.
,,Телеком Србија , Предузеће за телекомуникадије А.Д., Нови Сад,
Радuо телевизија Војводине, Одењење КУЕМС,
Електропривреда Србuје, Електровојводина, ,,Електродистрибуција Нови Сад , Нови
Сад (03.07.2015.);
ЈвП ,,Воде Војводuне , Нови Сад (28.04.2015. године н 12.10.2015. годuие)
ЈкП ,,Водовод и канализација , Нови Сад (15.06.2015.);
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни
саобраћај, Луча капетанија Нови Сад (01.06.2015. године и допуна 14.08.2015.);
Министарство унутраіпњих послова, Дирекција полиције, Управа граничне полиције,
Станица граничне полиције Нови Сад (30.06.2015.);
Министарство унутрашњих послова, Дирекција полицнје, Управа граннчне полиције,
(05.10.2015.);
Атенција за управање лукама (10.06.2015.);
Миннстарство грађевuнарства, саобраћаја и ннфраструктуре, (13.07.2015.)
Агенција за управњање лукама н
дирекција за водне путеве (обавештење 15.07.2015);
Мuнистарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације,
Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, Новu Сад (02.06.2015.);
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3авод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, доставио је услове 3. јуuа
2015. године. Предлажемо да се у текст плана, поглавње 3.7. ,,Заштита градитењског наслеђа ,
унесу измене, које се односе на Споменuк жртвама рацuје и услове за археолошке локалнтете.
Измене су означене црвеном бојом у кориговалом тексту нацрта, који се налази у прилогу овог
извештаја.
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Покрајински завод за заштиту nрироде Србије доставио је услове 23. јула 2015. године. Не
прихвата се сугестија која се односи на локацију дечијег игралишта. Све прихваhене корскције
су унете у текст плана, у поглавње број 3.8. ,,Услови и мере заштите и уналређења животне
средине . Измене су означене црвеном бојом у коригованом тексту нацрта, који се налази у
прнлогу овог извештаја.

Јкп ,,Градско зелснило , Нови Сад доставило је услове 3. јула 20 15. године. Наломињемо даје
решење из пројекта за озелењавања кеја уграђено у план. Из текста плана треба обрисати део
који се односи на сађење зеленила у бетонске жардињере и додатн услове за пасарелу и дрворед
у Дуиавској улици, иако се он налази ван обухвата плана. Текстје измењен у поглавјЂима бр. 3.6.
,,Hnan уређења зелених и слободних површина и 4. 1. ,,Услови за изградњу објеката и уређење
простора , поднаслов ,,Пешачха пасарела и лифтовски торањ са видиковцем . Измене су
означене црвеном бојом у коригованом тексту нацрта, који се налази у прилогу овог извештаја.
ЈЕП ,,Чистоћа , Нови Сад, доставилоје услове 5. јуна 2015. године. У условима наводе да нису
у могуliности да дефинишу nоложај подземних контејнера, што је био специфичаи захтев ЈП
,,Урбанизам . Текст плаnа ће се допунити у делу који се односи на захонску регулативу, и то у
поглавњу број 3.8. ,,Услови и мере заштите и унапређења животне средине . Измене су означене
црвеном бојом у коригованом тексту нацрта, који се налази у прилогу овог извештаја.
JKH ,,І{овосадска тоилана Нови Сад је 5. јуна 2015 године доставило услове који немају
утицаја на плаnско решење, односно нема потребе за корекцијама.
ЈН ,,Србијагас , Нови Сад је 3. јуnа 2015. године доставило услове који немају утицаја на
плаuско решење, односно нема потребе за корекцијама.
,,Телском Србија , Предузсће за телекомуникације А.д., Нови Сад, 8. јуnа 2015. године је
доставило услове који немају утицаја на планско решење, односно нема потребе за корекцијама
.
Радио телевизија Војводине, Одењење КУЕМС, 17. јуна 2015. годинеје доставила услове који
немају утицаја на планско рен.іење, односно нема потребе за корекцијама.
Услови које су доставила надлежна предузећа или установе, а који су утицали на Нацрт плана,
наведени су у извештају који следи:
Електропривреда Србије, Електровојводина, ,,Електродистрибуција Нови Сад , Нови Сад
У тексту Нацрта плана, у делу 3.5.3. Енергетска инфраструктура, Електроенергетска
инфраструктура ће ее допунити део текста који се односи на изградњу нових трансформаторских
станица и поставњање uнсталација.
ЈВП ,,Воде Војводине , Нови Сад
Текст Нацрта плана ће се допунити водним условима и условима заштите ј одбрамбене линије у
делу под насловом
за уређење водне инфраструкур , поднаслов Водни услови,
као и у ПоГлавЈЂу број 3.8. ,,Усдови и мере заштите u унапређења животне средине , у делу који
се односи на законску регулативу везану за заштиту вода. Измене су означене црвеном бојом у
кориговаnом тексту нацрта, који се налази у прнлогу овог извештаја.
Графички прикази доnуњени су заіптuтним појасевима І одбрамбене линије.
ЈКП ,,Водовод и канализација , Нови Сад
Материјал и димензије колектора су дефинисаnи идејним nројектом, а сви потребни елементи, у
складу са условима којеје доставило Јкп ,,Водовод и канализацuја , уuети су у нацрт плаnа.

:Lo

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирскција за водне лутеве,
Лучка капетанија Нови Сад
Лучка Капетанија Нови Сад доставила је наутичке услове које је потребно испунити да би се
обезбедила:
безбедност унутраніње пловидбе,
запјтита њудских живота,
заштита животне средине, вода и приобаЈЂа од загађивања и
заіптита материјалник добара.
овим
условима Нацрт плана је дефинисао простор пристаnишта тако да су
У складу са
испоштовани габарит пловног пута, габарити меродавних бродова и остали услови који ће
омогућити безбедно пристајање бродова. Простори су опремњени одговарајућом
инфраструктуром, односно планиралаје недостајућа инфраструктура.
Лучка капетанијаје 14. августа 2015. године доставила допуну услова који се односе на пристаuе
за бродове, уз напомену да је погрешно насловЈЂено као допуна услова за План места за
поставњање плутајућих објеката на подручју града Новог Сада. У допуни услова се тражи да
пристаништа добuју статус комбинованих, односно да на овим локацијама лристају путнички и
теретни бродови с обзиром даје Нови Сад интезивни гранични прелаз како за пугничке, тако и за
теретне бродове.
-

-

Министарство уиутраиіњих послова, дирекција полицијс, Управа граничне полиције,
Станица граничнс полиције Нови Сад
Услове су послали Управа граничне полиције, Станица rраничне полицнје Нови Сад и дирекција
полиције.
Пристани: ,,Лука Новu Сад , ЖП ,,Градско зеленило и Доо ,,Бродокомерц чине подручје
Међуnародног речuог граничног прелаза Новu Сад, на којем се обавња улазно-излазна nасошка и
царинска гранична коuтрола путuичких и теретних бродова. Описано подручје подразумева
уређен, опремЈЂен, обележен и рестриктивач простор у смислу задржавања и кретања иа
подручју граничног прелаза. Приликом израде nлана требало је обавити консултације са
оператором (Луком Нови Сад). Инвеститор или nројеісгант радова на подручју граничuог прелаза
дужан је да прибави сагласност Минuстарства унутрашњих nослова Републике Србије Управа
граuичне nолиције са седиштем у Београду, како се изградњом објеката и nроменом њихове
намене не бu ометало обавњање граuичне контроле и спровођење мера безбедности на државној
граници.
Планом се задржава локација полицијско-царинског nристаиа, уз могућuост замене већим
објектом. Плаuом се омогућава ширење граничиог nодручја на локалитет nланнраuог најјужuијег
пристаиишта.
Захтеви дирекције полиције који се односе на плаuску докумеuтацију a koju ce могу прихватити
су : nлаuирање nаркинга простора за потребе rраничне полиције (у делу насипа уз дуnава у зони
најсевернијег пристана nлаuираuо је 8 nаркинг места за потребе корисника-граничие полиција,
цариuе), изградња лифта за потребе инвалида планирана је у зони nланиране nacapene y
nродужетку Улице дунавске.
-

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, дирекција за водне путеве,
доставјЂају условс Агенције за луке и дирекције за водне путеве
Агенција за управњање лукама
Траже да сс дсфинише лучко подручје и доставњају просторне и експлоатационе услове. Такође
доставњају условс за nристанишну инфраструктуру (дубина аuваторије и пристулног nловног
-
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пута, хидрограђевински објекти), као и посебнс услови за путничка пристаништа за међународни
саобраћај (простор са објектима за обавлање граничне и царинске контроле, Јіриступ паркингу за
мин. 3 путиичка аутобуса и 5 аутомобила у оквиру или непосрсдно уз јіристаниште, обезбеђсна
места укрштања друмског саобраћаја и токова пешачког саобраћаја, ограђен и контрозтисан
непосредан приступ понтону и броду).
На графичком приказу дефинисаће се лучко подручје, а текст ћс се допунити на следећи начин:
Лучко подручје је дефинисано координатним тачкама с обзиром да се ради о лоцирању
пзіутајућих објската и припадајуће акваторије за пристајање једног или два брода, а све уиутар
парцеле Дунава као и парцелс на копну. Простор је дефинисаи са махсималио дозвоњеним
габаритима nоштујући наугичке и друге услове који су од утицаја. Плутајући објекти су у
функцији обавзвања послова граничне н царинске контроле и прихватања пугника и особЈЂа са
бродова.
Што се тиче осталих услова, Нацртом плана је дефинисан начин паркирања аугобуса и
плаuирано 8 паркинг места за потребе граиичне полиције и царине.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, дирекција за
водне путеве
Обавештавају нас да су све податке и услове доставили Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Ссктор за водни саобраћај и безбедност лловидбе.
доставЈЂају податке и условс везане за пловни пут, меродавни водостај, постојеће хидротехиичхе
грађевине, који ће се уградити у текст Нацрта плана у делу 4. 1. ,,Услови за нзградњу објеката u
уређење
поднаслов Дуuав.
-

-

Министарство уиутрашњих послова Републике Србије, Ссктор за ванредне ситуације,
Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, Нови Сад
Нови закон о заіптити од пожара додати број службеног листа.
-

Саставни део извештаја чнне пристигли услови надлежнuх предузећа н оргаиизација, приложени
у дигиталном формату, као и кориговани текст нацрта. Корнговани текст са унетим изменама
које проистичу из доставњеuих услова, али н промена лрописа у претходном периоду је послат
01.08.2018. године на сагласност следећuм установама:
3авод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад,
Покрајински завод за заштиту природе Србије,
ЈКП ,,Градско зеленило , Нови Сад,
ЈКП ,,Чистоћа , Новн Сад,
JKH ,,Новосадска топлана Нови Сад,
ЈП ,,Србијагас , Нови Сад.
,,Телеком Србија , Предузеће за телекомуuикације А.Д., Нови Сад,
ЈП Емисиона техннка u везе,
,,Електродистрибуција Нови Сад ,
ЈКП ,,Водовод и канализација , Нови Сад,
Мннистарство унутрашњих послова, Днрекцнја полиције, Управа граничне полиције,
Миннстарство грађевинарства, саобраћаја u ннфраструктуре,
Агенција за управњање лукама и
Днрекција за водне пугеве.
Сагласност нису доставили:
ЈВП ,,Воде Војводине и Минuстарство унуграшњих послова- Управа граннчnе полиције,
Станица граннчnе полuције Нови Сад
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.

-

-

-
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Сви који су доставили сагласност прихватају предложени нацрт. Управа граничне полиције
наглапјава улогу граничног подручја, па се текст Нацрта у поглавњу 4.1. Услови за изградњу
објеката и уређење простора усаглашава са њиховим мишњепем.

Комисија за планове прихвата потребне корекције Наџрта плана у складу са
исходованим условима имаоца јавних овлашћења, која су саставни део Допуне
Извештаја о спровсденом јавном увпду у Нацрт плана детањне регулације простора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду.

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

в.Д. Начелника

ПРЕДСЕДГјКОМИСИЈЕ

Градске управе за ујбанизам и р )евинске послове
\/ t

Рајоња Дабетић, 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 јјЊепановић, дипл.инж.арх.
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тепефоІi: +381 21 4и2-I99, фаісс: +381 21 455-395

ЗАВGВ-ЗА УРЕАііі3АМ

Број:
дана: 09.03.2015.

ИЗВЕШТАЈ
о спровсденом јавном увиду
у Нацрт плана детањне регулације
простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава
у Новом Саду
.

-

годпие,
Градоначедник Града Новог Сада донео је дана 4. дсцембра 2014.
зак.њучах број 35-14812007-ІІ, да се утврђује Нацрт плаиа детањне рстулације nростора
између Кеја жртава радије, Београдског кеја и дунава у Новом Саду, и излаже на
поновни јавви увид у трајању од 30 дана н то од 9. децембра 2014. године до 8. јавуара
2015. годиие, свахог радвот дана, у холу зграде ЈГј ,,Урбанизам , Завод за урбанизам
Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у времену од 9,00 до 14,00 часова и у просторијама
месне заједнице ,,Соња Марииковић , месне зајсдницс ,,Стари град , месне заједиице
,,Дунав и мссне заједнице ,,Подбар&.
У оставленом року за достав.њање примедби, предлога н сутестија стигла су два
мишјј,ења, и то од:
i. доо ,,Бродокомерц НС , и
2. Јавног комуналнот предузећа ,,Водовод и канализација Нови Сад.
-

Примедба број 1.:

-

дОО ,,Бродокомерц НС , Београдски кеј број 11 у Новом Саду, доставило је
примедбу која се односи на стационажу ua knі 1254+600 на левој обали Дунава, на којој
се предвиђа пугиичко пристапиппе, као и na km 1254+800.
Пре.цлог је ,,да је на левој обали дулава неопходво поставити и пристане за
теретне бродове нли лреименовати пристаие који су у плану дет. Ретулације назвави
пугиичким пристаниппима у приставе за путничке и теретnе бродове
Нови Сад представња граиицу са Хрватском те је на пристаиима неогіходво
рапи граиичну контролу као и nријаву и ојаву бродова. хваторија Луке Нови Садје
мала и не може, поготово у сезонн житарица, да прима бродове којн иису на реду за

јІИБ: јсо2зтЗ
текући рачс: Бантса Ијпеса: ібо-923&24.88

матмчни 64 о&іізiоо
Банка Поснтанаса ипедионица: 200-2632220102934-31

uјифраделатности: 7111
АИК банка: 105-32666-98

оттерације утоварајистовара. Лева страиа дунава јс такође бхпна јер се све службе
налазе та левој страли.
Примедба делом није основана. а делом се не прихвата.
Образложењс:
Не може се прихватити прчмедба да сс пристаниште на стационажи km 1254,6
одреди и као тсретно пристаниште, јер је Просторним планом Града Новог Сада
(,,Службснл лист Града Новог Сада , број 11/12), као планом вшпег рсда, утврђено да
су пристанипјта на овом потезу искњучиво пугпичка пристапишта. Важећим плановима
генералне рсгулације, Hлаіјом генералuе ретулације старог градског центра и подручја
Малог Лимана у Новом Саду (,,Службсни лист Града Новог Сада , број 45/11) и Планом
генералне ретулацнје зоне реконструкције у иаслеђевим амбијевталнвм целииама у
Новом Саду (,,Службсни лист Града Новог Сада , број 52/1 1), пристаншлта су такође
одређена као путничка. На nодручју града се плаuирају два теретна пристаништа, и то у
оквиру Лукс Нови Сад (на Капалу ДГД) и будућег логистичког центра на лсвој обали
,Іјувава.
У делу којим се образлаже потреба обавл.ања одређених радњи, као цгго су
царинска контрола и nријава и ојава брода, примедба није освовала, с обзиром да се
урбапистичким планом не дефинише обавлање лучкс делатвости у дукама и
nристаншптима, већјс исто регулисадо поссбвим ттролисима.

Примедба број 2.:
Јавно комунално предузеће ,,Водовод и канализацкја Нови Сад доставило
је следеће примедбе:
,,Реченице ,Траса будућсг колеісгора биће осовuuом Кеја жртава рације и
Београдскот кеја и биће профила 2х2000 шм Омогућава се реализадија колектора и
другачијег профила, истих или сличних калацитативних карактеристuха, уколико се
тиме постижу боли хидраудички параметри отицања. треба обрисати и на њихово
место ставити следећу реченнцу: ,Траса будућег колектора биће осовuuом Кеја жртава
рације и Београдсі& г кеја, а протидајпи профнл биће дефинисан хидрауличким
прорачуном.
Рсченица ,Постојећа и пдаnираuа канализациона мрежа омогућиће несметано
прихватање и одвођсве отпадних и атмосферских вода са овог дела простора, са
укујтном оријентацијом прсма локалитету гхостојеће црпне стаиицс ГЦ2. треба да се
обријпе и на њсно место стави следсћа реченица: ,планирана каиализациона мрежа
омогућиће несметано прихватаис и одвођсн,е отттадних вода са овог дела простора, са
укупном оријентацијом према локалитеіу постојеће црпне стаиице ГЦ2.
На трафичком nрилоту ,Ллан водне инфраструктуре потребно је две линије које
дефuнишу трасу каиализационог колехпора 22ООО заменити јсдuом липијом и
обрисатн ознаку 22ООО на свим местuма на цртежу гдеје видњива.

ПИБ: 10237п3
ТеІћн ру ; Банка Интеса: 160-923824-88

•
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Молимо вас да наведене прнмедбе усвојите како бисмо избегли постојање
непрецизних и нетачних података у планском документу.
Примедба се прихвага.
Образложење:
Текстуалии део плаиа, односно, одговарајући графички приказ, биће кориговаии
у потлупости према примедби ЈКп ,,Водовод и каиализација .
Непрецизпи и нетачпи подаци у планском документ уколико постоје,
гтоследица су диретсгног лреузимања услова угврђених од стране ЈКГј ,,Водовод и
капалнзација дописом број: 3.4.8222/1 од 15.10.2013. године.

lізвештај припремила:
Урбо-просторни гтлапер:
Милица 3л.ичић, диттл. инж. арх.

Овсра извештаја:
Цвнизаба

џраво:

Нада Винокић, дипл. правник

Помоћик з

і.ектора за

Гордала илас,

планирање:

л. инж. арх.
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ЈП УРБАНИ 3 АМ
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дана: 13.05.2015.

ДОпУНА ИЗВЕШТАЈА
о спроведеном јавном увиду
у Нацрт плана детањне регулације
простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава
у Новом Саду

Порсд двс примедбе пристигле у року за доставлање примедби, предлога и
сутестнја, у прсдізиђеном рокује доставленајошједна примсдбс. и то од:
З. Покрајинског секрстаријата за полопривреду, водопривреду и шумарство.

Примедба број З :
Покрајински сеiсретаријат за под,опривреду, водопривреду и шумарство
доставио је одговор на обавепітење о почетку излагања Нацрта плана најавни увид.
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Републик срби)а
Аутономна Покрајина војосдина
Покрајински секретари]ат за nојbопривреду,
Dодопривреду И шумарство

ВАі

3АМп

БуЈiевар михајла Пупина 1б 21000 Нови Сад
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43О1 2 456.040
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ВРОЈ: 134Ј2О14.
вт

ДАТУМ; 29.12.2014. године

ЗП ,,УВАНИЗАМ
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД
21000 Нови Са
Ул. Булевар цара јlазара 3/ПІ

Предмеп
Веза:

Одговор на Обавештење о почетку изјіагања Нацрта ПДР-а.
обавештење о лочетку изЈіагања ј-іацрта ПДР-а бр. 2458/14 оД
08.12.2014. год.

Поштовани
3П ,,УРБАНИЗАW ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД, из Новог Сада, ул. Булевар
цара Јlазара 3/јТІ, дописом бр. 2458/14 од 08.12.2014, гоД, обавестило је
Покрајиі-tски секретаријат за лОЈbопривреду, водопривреду и шумарство из Новог
Сада о почетку излагања Нацрта плана детаЈ-bне регулације nростора између Кеја
жртава рације, београдског кеја и дунава у Новом Саду на јавНи увид. ОбавеџЈтење
је у писарници локрајинских opraііa заведено nод бројем 66 од 08.12.2014. године.
Уз оавештење доставјbеі-ко је:
од
А . ЗакІі- учак. Градон . јніка.. ГрадНдрqг Сада број 35-148/200?
Кеја
између
простора
Нацрт
ЛДР-а
се
уtврђује
којим
год.
04.12.2014.
жртава рацијеј Београдског јеја и дунава у Новом Саду и klзвеuпај о
стратешкој процени утицаја Нацрта ПДР-а простора између Кеја жртава
рације, БеоградскоГ кеја и дунава у Новом Саду н.а животну средину и
одлука да се лредметни ПДР ставга на јавни увид у периоду од
09.12.2014. год. до 0В.01.2О1. год.;
В) Пјтан водне инфраструктуре у обухвату предметноГ ПДР-а, у раамери
1:1000, у анагіогном облину;
С) ГIДР простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у
Новом Саду у електронском облику (на Вд-у).
увбаа

РС , брбјгз0ј2Qiри
прсдвиђено Је:
•

1.1. Водни услови
Издавање водних услова
Члан 115.

поступ V
?Wkе: окументаL иЈе за
и извођење других радова
објеката
постојећих
реконструкцију
нових
и
изградњу
променеу водном режиму,
који ногу трајно, повремено или аривремено уі-ицати на
умеата з
у%анских
као
и
за
ОДНОСНQ грозити циЈbеве животне средине,
и газдовање Lпумама.
,
—г
јп
-т
технички
4уизхтеви којіуорају да се
а k
јbкумеата и
изграњи и реконструкцији објеката, 3
1/3
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ооог члана, ради усклађивања са одредбама
извођењу других радова из стдва ј.
његв.
овог закона и прописима донетим на осноау
које се издају волни услови
Објејпи,радови и планска документа за

Члан 117.
изградњy, односно реконструкцију објеката,
и То за:

извођење радова,

пјјајјединице
ких (геНералНреtWіаІиони) планова;

30)

овлаtићење за издавање водних услова

Члан 118.
ове
објеinе,
терІорији аутономне покkаЈи &на )Іежни
д&
Је
воТГ б а
надлежНи орган Града
L лІ .е покрајине, а на територији града Београда
звкона
овог
издаје надлежни
30)
до
Водне услове из члана ј17. тач. 26)
оргаи јединице локалне самоуправе.
члана 117. тачка 30) овог
Ако утицај на водни режин изградње о6јеката из
водне услове
самоуправе,
закона прелази границе територије јединице локалне
орган
покрајине
надлежни
аутономне
издаје Министарство, а на територији
аутоное nокрј iн .
планска докуМета изстава
л L давања воднихуслова за објекте радове и
миш bење репубЈiичке
прибави
Ј, вtјг члана подносилац захтева е дужан да
d$еХг
јослбв и јвТ
...,..

орган аутономне
Изузетно оД става 4. овог члана Министарство, надлежни
да ослободи
захтева
подносиоца
гіокрајине, односно надЈІежни орган града може
за
надлежне
организације
републичке
мииіЈbење
обавезе да nрибави
захтева
да
n
захтевати
односилац
може
потреби
хиДромеТеоролоUЈке поспове, а по
заштите животне средине
прибави мишЈbење министарства надлежНог за послове
институти и друго).
заводи,
институције
(
научне
стручне
специјализоване
и/или
става i овог члана,
радове
из
и
објекте
водних услова за

Пре издавања
подносилац захтева је дужан да прибави

миuјење Јавног водопривредног

предузегіа.
бањског места
За објекте, радове и планска документа на територији
министарства
надлежног за
мишЈbење
подносилац захтева је дужан да прибави
послове туризма.
Министар ближе прописује садржину мишЈbења из става 4. овог члана.
1.2. Водна сагланосТ
Издавање водне сагласности

Члан 119.
и
&Ј ~агјіасношћу утврђује се а је техничка документациј за објејсге
из
члана
шумама
и
газдовање
простора
за
уређње
радове, као и планска документа
И7 овог закона урађена у складу са издатим водним условима
г 1kлсј1ост издаје се пре почетка изградње нових и реконструкције
имати утицај
постојећих објеквта и постројења и иавоења других радова коЈимогу
уеђ
гфф tб$ и
з
их дбкмената
на водни режим, као и д бОењ&n)iа
газдовање иЈуМама.
., т
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Изузетно од става 1. овог члана, вдка сагласност ноже се издаги и без
водних услова ако, на основу техничке документације, орган надлежан за издавање
водне сагласности утврди да се изградњом објеката или радовима који су предмет
техничке докум.ентације не ремети водни режим.
Водну сагласност издаје орган који је издао водне услове.
Qбзиом да се у обухвату предметног Нацрта ГІЛР-а налази
става
ојекат од изузетног значф
дунав,!оји п
kбt - п wзјbад Нб
С , ј-fаручилац плана деталне
регулације, Град Нови Сад, поиа се да испоштује 3аконом о водама јіредвиђену
процедуру за израду ијоношење гlланске документације која подразумева следеће
кораке:
1.
2.
3.
4.

да се за предметни г1ДР исходују Водни услови,
да се у складу са исходованим Водним условима изради Нацрт ПДР-а,
да се Нацрт ПдРа урађен у складу са Водним условима стави на јавни увид.
да се о ставјању Нацрта ПДР-а урађеног у складу са Водним условима
писмено обавести орган који је издао Водие услове, тј. гlокрајински
секретаријат за погопривреду, водогіривреду и uјумарство Нови Сад и ВП
,,Воде Војводине Нови Сад;
5. да се пс завршеном јавном увиду, израђеном Извештају о јавном увиду,
израђ.еној коначној верзији ПДР-а, гіре његовог усваiањ упути захтев за
издавање Водне сагласности на ПдР, органу који је издао Водне услове, тј.
flокрајинском секретаријату за полопривреду, водопривреду и шумарство
Нови Сад.

документација која се подноси у3 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 на све претходно наведено, у вези Вашег обавештења о почетку
излагања .Нацрта .rіna і-іa детагbне регулације проdора ивмеђу Кеја жртава раіје,
београдског кеја и дунава у Новом Саду на јавни увид, о предметном ГIДР-у бићемо
у могућности да се изјаснимо тек какон ито се он изради уз nоштовање горе
наведене процедур.
сс
-а.Законон о водама.

• Пс. ОВЛАШЋЕЊУ ПОКРАЗИНСКОГ сКРЕТАРА
:
.
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА

др зован Табаков

доставити :

Q
-

-

- -

пvтем
Наручиоцу гілана: скупштини ГРАДА новог САДА,
JІІ УРБАНИЗАNТ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД, 21000 Нови Сад, Ул. вулевар цара Лазара ЗЈIH
Архиви
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Прнмедба се прихвата.
Образложење:
По добијању обавелтења од Покрајинскот секретаријата за поњопривред
водолривреду и шумарство, ЈП ,,Урбаиизам Завод за урбанизам Нови Садје лоступило
у складу са 3аконом о водама (,,Службени гласник РС , бр. 30/10 и 93/12). Од Јавног
водолривредног предузећа ,,Воде Војводине дана 12.0 1 .20 15. годиие затражено је
издавање мипјлења у поступку издавања водНих услова, које је и достав.i ено
28.04.2015. године. С обзиром да ностоје нејасноће око услова за лоцирање објеката у
30ни ј одбрамбене линије реке Дунав, JH ,,Урбаиизам 3авод за урбализам Нови Сад ће
затражити додатно објашњење, одиосно допуну Мишвења у поступку издавања водних
услова од Јвп ,,Воде Војводиие .

Извештај припремила:
Урбо-простој

планер:

Милица зличић, диnл. инж. арх.

Овера извештаја:

Помоћннреора за планирање:
Гордана илас, дипл. инж. арх.

ПИБ: 10023Т3
теј hи рачун: * Банка Интеса: 1бо 92З82488

матичниброј:08113700
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Јп УРБАНМЗА N

3 од з
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАИИЗАМ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВМ САД,БУЈјЕВАР ЦАРАЛАЗАРА 3 јЛ
Т.
лофон: +38121 48-О2-1 д, факс: +381 21 4Z-3д5
Е•піа :оf11се nкuЊапkамл
w.пwЊаnIzамл
Ерој:
дана: 3 1 .О&2020.

ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА
о спроведеном јавном увиду
у Нацрт плана дета.њне регулације
простора између Кеја жртава равије, Београдсісог кеја и дујіава
у Новом Саду
Након излагања Нацрта плана на поновни јавни увид у периоду од .децембра
2014. До 8. јануара 2015. годиие, Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада
донела је на 64. седннци одржаној 28. ацрала 2015. годиіте закл,учах да је неопходпо
лрибавити нове услове од овлапіћених органа, ортанизација и јавних предузећа, с
обзиром на велики протек времена од мометпа прибавлања услова.
Захтевн за услове упућени су свим надлежним оргавима, организацијама и
јавним предузећима дана 21. маја 2015. тодине, осим Јавном водопривредном предузећу
,,Воде Војводике ; коме је захтев улућен 12.0 1 .20 15. године, а Мишлење у поступку
иадаваи,а водних услова је доставњено 28.04.2015. године; дала 20.05.2015. улућен је
запев за допун односно додатно ојашњење недоволно прецизних услова. допуна а
Мицтл,ење у посхупку иадавања водаих ус.поваје ститла 07.10.2015.године.
До дана сачињавања допуне Извештаја о спроведеном јавном увиду посебне
услове су доставили:
3авод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад,
Покрајилски завод за заштніу природе Србнје,
зкп ,,Градско зеленнло , Нови Сад,
ЈКГј ,,Чнстоћа , Нови (-ац;
JKfl ,,Новосадска топлана Нови Сад,
JH ,,Србијагас , Нови Сад.
,,Телеком Србија , Предузеће за телекомуникације А.Д., Нови Сад,
Радио телевизија Војводине, Одењење КУЕМС,
Електропривреда Србије, Електровојводина, ,,Електродистрибуuија Нови Сад ,
Нови Сад (03.07.2015.);
ЈВп ,,Воде Војводине , Нови Сад (28.04.2015. тодине и 12.10.2015. године)
жп ,,Водовод и канализадија , Нови Сад (15.06.2015.);
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрасіруісгуре, Сектор за Водни
саобраћај, Лучка калетанија Нови Сад (01.06.2015. годиве н долуна 14.08.2015.);
Министарство увухрамњих послова, Дирекција полиције, Управа граиичне
лолиције, Стаиица гравичне полиције Нови Сад (30.06.2015.);
Миаистарство унуграідп.их послова, дирекција полиције, Управа граничне
подиције, (05. 10.2015.);
Агевција за управлаи.е лукама (10.06.2015.);
!vТинистарство ірађевинарства, саобраћаја и инфрасіруктуре, (13 .07.2015.)
Агенција за улравлан.е лукама и
Дирекција за водне пугеве (обавештење 15.07.2015);
Министарство унуграіињих послова Републике Србије, Сектор за вавредне
ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, Нови Сад (02.06.2015.);
-

-

-

3авод за заніјигу споиеника културе Града Новог Сада, Нови Сад, доставио
је услове 3. јува 2015. године. Предлажемо да сс у текст плала, попіав.д,е 3.7. ,,Замтита
градителск0г наслеђа , уuесу измеве, којс се односе иа Споменик жртвама рације и
услове за археолошке локалитете. Измене су означене црвеном бојом у коригованом
тексту нацрта, који се налази у прилогу овог извештаја.
Покрајински завод за заппиту природс Србије доставио је услове 23. јула
2015. годиие. Не прихвата се сугестија која се односи на локацију дечнјег игралимта.
Све прихваlіене корекције су унете у текст плана, у попјавле број 3.8. ,,Услови и мере
заштите и унапређења животне средине . Измене су означене црвеном бојом у
коригованом тексту нацрта, који се налази у прилогу овог извештаја.

ЈКп ,,Градско зелснило , Нови Сад доставило је услове 3. јула 2015. године.
Наломињемо да је решење из пројегпа за озедењавања кеја уграђено у план. Из текста
плана треба обрисати део іји се односи ua сађење зелепнла у бстонске жардињере и
додати услове за пасарелу и дрворед у дунавској улици, иако се он палазн ваи обухвага
плана. Текст је измењен у поглавд,има бр. 3.6. ,,Гјлаи уређења зеленнх и сдободних
повртпииа и 4. 1. ,,Услови за изградњу објската и уређење аростора , поднаслов
,,Пешачка пасарела и лифтовски торањ са видиковцем . Њмене су означене црвеном
бојом у коригованом тексіу нацрта, који се налази у прилоту овог нзвештаја.
Јкп Чистоћа , Нови Сад, доставило је услове 5. јуна 2015. године. У условима
наводе да ннсу у могућиости да дефниипгу положај подземиих контејнера, цпо је био
спецнфичаn захтев ЈП ,,Урбанизам . Текст nnaua he ce доnунити у делу који се односи
на законску регулативу, и то у поглавлу број 3.8. ,,Условн н мере задлите и унатгређења
животве средине . Измене су означене црвеном бојом у коригованом тексiу нацјла, који
се налази у прилогу овог извештаја.
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ЈЈСТI Новосадека тоалана Иовн Садје 5. јуна 2015. године доставило услове
који Немају угицаја на планско решсње, односно нема потребе за корскцнјамL
/(
;!

Л[ ,,Србијатас , Нови Сад је 3. јуна 2015. године доставило услове који немају
утицаја на планско решење, односно нема потребе за корекцнјама.

і!

Тслеком Србија , Предузеће за тслекомукикације А.д., Вовн Сад, 8. јуна
2015. годииеје доставило услове који немају угицаја на планско рсшењс, односно нема
потребе за корекцијама.
Радио телевнзија Војводине, 0делење КУЕМС, 17. јуиа 2015. године је
доставила услове који немају угицаја на планско решење, односно нема потребе за
корекцијама.
Услови које су досіавијта надлежна предузећа или установе, а који су утицауЈв на
Нацрт ллана, наведени су у извештају који следи:
1?.лектропривреда Србије, Електровојводипа, Елеироднетрпбуција Нови
Сад , Нови Сад
У тексіу Нацрта плана, у делу 3.5.3. Енертетска инфраструкгура,
Влектроенергетска инфраструкіура ће се догтуuити део текста који се одuоси на
изградлу НоВих трансформаторскнх станица и поставлање инсталација.
ЈВП ,,Воде Војводине , Нови Сад
Текст Нацрта ппана ће се долунити водним условима и условима затптнте І
за уређење водне
одбрамбене линије у делу под насловом
подиаслов Водаи услови, као и у поглавлу број 3.8. ,,Услови и мере
запітите и унагтређења животне средине , у делу који се односи на законску регулативу
везану за зашттпу вода. Измсне су означене црвсном бојом у коритованом тексту
нацрта, који се налази у прилоту овог извецпаја.
Графичкн прикази допуњени су заnиитаим појасевима І одбрамбене линије.

.ЖН ,,Водовод и канализација , Нови Сад
Материјал и димензије колектора су дефинисааи идејним пројетпом, а сви
потребнк елсмеати, у складу са условима које је доставизто ЖH ,,Водовод и
каиализација , уиета су у нацрт плана.
Министаретво грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекштја за
водне путсве, Лучка капетанија Иовн Сад
Лучка Капетанија Нови Сад доставила је наутичке условс које је потребно
ucrіyuuіu да би се обезбедила:
безбедност унутраиіње пловидбе,
запттита лских живота,
задттита животне средине, вода и приобала од загађивапа и
-

-

-
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заппита магеријалних добара.
дефинисао простор пристанинпа тако
У складу са овим условима Нацрт лланаје
меродавних бродова и остазги
да су испопгговави габарит пловног пуга, габарити
Простори су олремленИ
услови који ћс омотућити безбедио пристајање бродова.
инфраструкгура.
одговарајућом инфраструктуром, одвосно пданираваје недостајућа
доставила допуиу услова који се
Лучка јсааетаннја је 14. августа 2015. годике
погрешно насловл,ено као допуна
одвосе на прнстане за бродове, уз напомену да је
објекага на подручју града Новог Сада.
услова за Плав места за поставл,ање плугајућих
стаіус комбинованих, односно да на
У допуви услова се тражи да пристаииптта добију
бродови с обзиром да је Нови Сад
овим локацијама пристају путиичіси и теретви
теретне бродове.
иіпезивни граничии прелаз како за пугиичке, тако иза
пристају исклучиво у цилу
Ово сс прихвага уз услов да теретни бродови
претовара робе.
граничке контроле робе и посаде без .могућиости
-

Управа граНпчне
мпнистарство улуlтаlпњих послова, дирекција полиције,
nолиције, Стааица трвничне поллције Нови Сад
граличИе полиціјс Нови
Услове су послали Управа гравичие позхиције, Оганица
Сад и Дирекција полиције.
и Доо ,,вродокомергL
Пристанw ,,Лука Нови Сад , ЖП ,,Градско зеленило
прелаза Нови Сад, на којем се обавЈва
чиае подручје Међународнот речког гравичног
пугничких и теретних бродова.
улазно-излазна пасошка и царинска традичиа контрола
обсзіежен и рестриктнваИ проСтор у
Описапо подручје подразумева уређен, оnремЈЂсн,
прелаза. ПризnпФм израде ллака
смислу задржавања и кретања на подручју гравичног
Луком Новн Сад). Ипвеститор или
іребало је обавити копсултације са операгором (
дужан је да прибави сапіасност
пројекТант радова на подручју граничног прелаза
Управа граиичле полиције са
микистарства уиутрашњих послова Републике Сфије
објеката и променом њихове памене не би
седиштем у Београд како се изградњом
мера безбедности на државној
ометало обавлање тракичие контролс и спровођсње
-

граници.
подицијсЈФ-гаринСКОГ пристана, уз могућиост
гlланом се задржава локација
граничііог подручја на локалитет
замене всћим објеіпом. Плаиом се омогућава ширење
плавираиог најјужлијег пристаниtlгга.
планску документацију а хоји се
Захтевн дирекције полиције који се одиосе на
паркинга простора за потребе граничке nonuіLuJe (y
МОГ тірнХватиги су : вланирање
пристаиа планирадо је 8 паркинг места за
делу насипа уз Дунава у зони најсевернијег
изтрадња дифта за потребе иввалида
потребе корисника-траИичне полиција, царинс),
Улице дунавске.
плаиираиа је у зони планиране пасареле у продужетку
инфрасгруwlуре, дирекција за
мипистарство грађевинарства, саобраћаја и
водне пугеве,
путеве
за
доставлају услове Агенције за луке и дирекције водне
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Агенција за управлањс луісама
Траже да се дсфинипtе лучко подручје и доставлају просторне и експлоагационе
услове. Такође доставлају услове за лрнстапипіиу инфраструктуру (дубина акваторије
и приступног пловног пута. хидрограђевински објекги), као и посебие услови за
пугвичка пристаиишта за међуиародаи саобраћај (проспр са објектима за обавлање
гранwше и царинске коитроле, пристуд паркиагу за Мин. З пугпичка аутобуса и 5
аутомобила у оквнру или непосредно уз пристанимте. обезбеђена места укрппања
друмског саобраћаја и токова петпачког саобраћаја, ограђсн и контролисав непосредав
приступ понтону и броду).
На графичком приказу дефинисаће се лучко лодручје, а текст ће се допукити на
следећи начин: Лучко подручје је дефинисано координатиим тачкама с обзиром да се
ради о лоцирању плутајуhих објеката и прнпадајуће акваторије за пристајање једног
илн два брода, а све уиугар парцеле Дуаава. Простор је дефинисан са максималпо
дозволеним габаритима попітујући наутичке и друге условс који су од угицаја.
Плутајући објекти су у функцији обаввања послова граничнс и царинске контроле и
прихватања лугника и осо6ла са бродова.
Што се тичс о.сталих услова, Нацртом плава је дефиаисав начив паркирања
аутобуса и планирано & паркинг мсста за потребе граничне полвције н царине.
-

Мннистарство трађевіпіарства, саобраhаја и инфрасгрухІуре, дирекција за
водне пугеве
Обавештавају нас да су све податке и услове доставили Министарству
грађевинарства, саобраћф и иифраструктуре Сектор за водни саобраћај и безбедност
пловидбе.
доставлају податхе и услове везане за пловпн пуг меродавни водостај,
постојеће хидротехкичке грађевине, који ће сс уградити у текст Нацрта nnaua y дезіу
4. 1. ,,Услови за изградњу објеката и урсђење простора , подваслов дунав.
-

-

Мцнистарство уиуграшњих послова Републијсе Србије, Сектор за ванреднс
ситуације, Управа .за вапреднс cіnyaііuje y Новом Саду, Нови Сад
Нови закон о запјтити од пожара додати рој службеног листа.
-

Саставни део извеппаја чине гіристигли услови надлежних прсдузеbа и
организадија, приложени у дигиталном форМађ као и іриговани текст нацрта.
Кориговапи тскст са унетим изменама које происткчу из доставњенИх услова, али и
промена прописа у претходном периоду је послаг 01.08.2018. године на сагласност
слсдећим установама;
3авод за запггиту сnоменика културе Града Новот Сада, Новu Сад,
Покрајивскн завод за заштиту природе Србије,
JKfl ,,Градско зеленило , Нови Сад,
ЈКГІ ,,Чистоћа , Нови Сад,
ЖП ,,Новосадска топлана Новн Сад,
-

-

-

-

-
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ЈН ,,Србијагас , Нови Сад.
,,Телеком Србија , Предузсће за телекомукикације А.Д., Нови Сад,
ЈГІ Бмисиона техника и везе,
,,Елеістродистрибудија Нови Сад ,
ЈКГј ,,Водовод и каиализација , Нови Сад,
Министарство увуграпіњих послова, дирекцнја полиције, Управа граннчне
полиције,
Мииистарство грађевинарства, саобраћаја и инфрасіруктуре,
Агенција за управлање лукама и
дирекција за водне путеве.
Сагласност нису доставили:
ЈВП ,,Воде Војводине , Министарство грађевниарства, саобраtшја и
кнфраструјстуре- Лучка капетанија Нови Сад и Министарство унуірашњих пословаУправа граиичне полиције, Станица граничне поЈхкдије Нови Сад
Сви који су доставили сагласност прихватају нредпожени нацрт. Управа
граиичпе појтиције наглашава улогу граничног подручја, па се текст Нацрта у поглавлу
4. 1. Услови за изградњу објеката и уређење простора усаглашава са њиховнм
мипј.њењем.
• -

-

-

-

-

-

-

-

ПИБ:іОО23Т3
текући рачуі:

аика Интеса: јбО 92З824-88

ілатиаи број:О&і1З700
банка Поиітанvu шједuоница: 2оо 2бз222оIо29з4-зI

шифраделажости:1111
АИКбаиа: 105.32666-98

РБГWБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НоВи САД
ГРАДСКА УпРАВА ЗА УРБАЈШЗАМ
И ГРАЂЕВНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: У-35-148/07
Дана: 10.09.2020. годинс
ноВи САД

ИЗВЕШТАЈ
О УЧЕШЋУ 3АјШТЕРЕСОВАНИХ ОРГАНА, ОРГАјШ3АЦИЈА И

ЈАВНОСТИ У РАЗМАТРАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ КЕЈА ЖРТАВА РАЦІІЈЕ, БЕОГРАДСКОГ
КЕЈА И ДУНАВА У НоВОМ САДУ НА ЖHВОТНУ СРЕДиНУ
Извсштај о стратешкој јіроцени утицаја плана детал?не ретулацијс
простора измсђу Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на животну
средину, израдилоје JH Урбанизам 3авод за урбанизам из Новог Сада.
Градска управа за урбанизам и грађевинске послове је дана
10.1 1.2014.годинс доставила Градској управи за заштиту животне средине на мишл?ење
Извеіптај о стратешкој процени угицаја плана детане регулације простора измсђу Кеја
жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на животву, пре излагања Нацрта
плана деталне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава
у Новом Саду на лоновнијавни увид.
Градска управа за заштиту животне средине доставила јс Мишлење на
Извештај о стратешкој процени угицаја плана детал?не регулације простора између Кеја
жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду на животну средину, број УІ501-1/2014-338 од 17. новсм6ра 2014.године.
Градоначелник Града Новог Садаје дана 04. 12.20 14. године утврдио Нацрт
плана детал?не рсгулације простора измсђу Кеја жртава рације, Београдског ксја и дунава
у Новом Саду и изложио га на поновни јавни увид у периоду од 09. децембра 20 14.године
до 08. јануара 20 15.године. Истовремсно са ставлањем на јавни увид Нацрта наведеног
плана, најавни увидје ставлсн и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детал?не
рсгулацијс простора између Кеја жртава рације, Бсоградског кеја и дунава у Новом Саду
на животну средину.
У току трајања поновног јавног увида није било примедби, предлога и
сугестија на Извсштај о стратешкој јіроцени угицаја плана детал?не регулације простора
између Кеја жртава рације, Београдског кеја и дунава у Новом Саду на животну срсдину.
Јавна расправа о Извештају о стратешкој процсни утицаја плана детал?не
рсгулације простора измсђу Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду
на животну средину одржана је на 64. (јавној) седници одржаиој 28.04.2015.године а
наставак разматрања Нацрта плана детал?не регулације простора између Кеја жртава
рације, Београдског кеја и дуиава у Новом Саду је био 102. седници, одржаиој
10.09.2020.године.

У току јавне раслравс није било примедби ни прсдлога на Извсштај о
стратсшкој nроцсни утицаја плана дсталне рсгулације простора измсђу Кеја жртава
рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду на животну средину.
Комисија је том приликом заузела став да је неопходно да се Извсптај о
стратешкој процени утицаја плана деталне регулацијс простора између Кеја жртава
рацијс, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду на животну средину заједно са
Извештајем Комисије, сагласно члану 2 i. закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину, достави Градској управи за заштиту животне средине ради
лрибавњања сагласности.

В.д. НАЧЕЛНКА
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