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Пред  ица  

На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  11/19), лоВодоМ  разматрања  Предлога  плана  детањне  регулације  
блокова  између  улица  Милогна  Бајића , Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  
западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду, Скупштина  Града  Новог  Сада  на  Хјј  седници  
од  5. априла  2021. године , доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извењтај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  деталне  регулације  блокова  између  улица  
Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  
у  Новом  Саду  пре  његовог  излагања  најавни  увид  са  117. седнице  од  22.06.2016. године , 
Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  блокова  између  
улица  Мипоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  
улице  у  Новом  Саду  са  21. седнице  од  14.11.2018. године, Извештај  о  извршеној  стручној  
контроли  Нацрта  плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, 
Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  
пре  излагања  на  поновни  јавни  увид  са  44. седнице  од  24.04.2019. године, Извегнтај  о  
обавњеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  блокова  између  
улица  Милоша  Бајића , Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  
улице  у  Новом  Саду  са  65. седнице  од  03.10.2019. године , Извештај  о  изврјпеној  стручној  
контроли  Нацрта  плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милојпа  Бајића, 
Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  
пре  излагања  на  поновнијавни  увид  са  71. седице  одржане  21.11.2019. године  и  Извештај  
о  обавњеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  блокова  између  
улица  Munoіna Eajuha, Београдског  кеја, Марка  Миланова  и  блокова  западно  од  Косовске  
улице  у  Новом  Саду  са  113. седнице  Комисије  за  планове  од  14.01.2021. године . 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-127/2015-1 
5. април  2021. године  
НОВИ  САД  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службсни  гласник  
РС , бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/1 1, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - 
УС, 132/14, 145/14, 83/1 8, 3 1/19, 37/1 9 - др. 

закон  и  9/20) и  члана  39. тачка  7. Статута  Града  
Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скуnштина  Града  Новог  
Сада  на  хјј  ссдници  од  5. априла  2021. годинс, доноси  

ПЛАН  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
БЛОКОВА  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  МИЛОША  БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ  КЕЈА, 
МАРКА  МИЈБАНОВА  И  БЛОКОВА  ЗАПАДНО  Од  КОСОВСКЕ  УЛИЦЕ  

УНОВОМСАДУ  

1. УВОд  

1.1. Правни  и  плански  основ  за  израду  плана  

План  детањне  рсгулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, 
Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовскс  улице  у  Новом  Саду  (у  дањсм  тексту: 
план) израђен  је  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  детањне  регулације  блокова  између  
улица  Милоша  Бајића , Бсоградског  ксја, Марка  Мињанова  и  блокова  занадно  од  Косовске  
улице  у  Новом  Саду, усвојеној  на  ХХХјј  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  од  31. 
октобра  2014. године  ( Спужбени  лист  Града  Новог  Сада , број  58/14). 

Њански  основ  за  израду  ппана  представња  План  генералне  регулације  зонс  
реконструкцијс  у  наслеђеним  амбијснталним  целинама  у  Новом  Саду  ( Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 52/11, 17/17, 9/18, 22/19 и  50/19) (у  дањем  тексту: План  генсралне  
регулације ). Планом  генералне  регулације  утврђена  је  претежна  намена  простора  на  
подручју  у  обухвату  плана, u to становање  различитих  видова  и  интснзитета  коришћења, 
општеградског  центра, образовања , као  и  за  простор  топланс  1 Исток . Поред  намене  
утврђена  је  обавеза  планирања  површина  јавне  намене  и  правила  уређења  усмсравајућег  
карактеразаизраду  плановадстањнерегулацијс . 

Наделу  подручја  којејсу  обухвату  плана, 
Планом  генералнс  рсгулацијс  утврђен  је  двојни  режим  за  спровођсњс  нланиранс  намсне , 
План  генералнс  регулације , и  план  дстањне  рсгулације . 

Поред  Плана  гснералнс  рсгулацијс , од  значаја  за  израду  плана  је  важсћи  план  
детањнс  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Бсоградског  кеја, Марка  
Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  (1 Слу?кбени  лист  града  
Новог  Сада  бр!  18/10, 32/11 и  14/14). 

При  изради  свих  лланских  докумената  стратешки  основ  прсдставња  Генсрални  план  
града  Новог  Сада  - пречишћен  текст  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада l!,  број  39/06). 

1.2. Положај , место  и  карактеристике  простора  који  јс  обухваћен  планом  

Простор  који  је  у  обухвату  плана  налази  се  у  средишном  дслу  града  и  одликује  га  
веома  разнородна  структура  објеката  по  намени  и  начину  изградње  као  и  самим  
волуменима . 
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Северозападни  и  североисточни  део  простора  чине  завршене  целине  
вишепородичних  стамбених  објеката . Северозападни  блокје  затворена  структура  умерене  
спратности  (Су+П  и  Су+П+З+Пк, само  на  угловима  п+4 и  П+5+Пк), док  су  у  
североисточном  делу  реализовани  вишепородични  стамбени , углавном  слободностојећи  
објекти , различитих  спратности , од  П+4 до  П+7, па  и  веома  високих  (П+18). 

Такође  се  могу  сматрати  готово  потпуно  завршеном  целином  простори  уз  исТочну  
и  јужну  границу  плана. У  јужном  делу, спорадично  су  присутне  неусаглаіпености  
вертикалне  регулације  објеката, те  се  у  таквим  случајевима  планира  могућност  надоградње , 
ради  висинског  усаглашавања . 

Средишњи  делови  простора  и  појас  уз  Шумадијску  улицу, у  претходном  периоду  
одликовала  је  интензивна  градња, која  је  у  неким  случајевима  превазишла  оквире  из  
важећих  планских  докумената . Спратности  реализованих  објеката  су  између  П+4 (са  
једном  или  више  поткровних  етажа) и  П+5. 

због  изузетних  амбијенталних  вредности  простор  уз  улице  3латне  греде  и  Саве  
Вуковића  утврђен  је  за  просторно  културно  - историјску  целину  Одлуком  о  утврђивању  
Алмашког  краја  у  Новом  Саду  за  просторно  културно  - историјску  целину  (,,Службени  
гласник  РС , 

 број  47/19). 

2. ГРАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЋЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

План  обухвата  грађевинско  подручје  у  Катастарској  општини  Нови  Сад  і, унутар  
описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  грађевинског  подручја  утврђенаје  тачка  на  пресеку  
осовине  Улице  Земњане  ћуприје  и  продуженог  гіравца  осовине  Улице  Марка  Мињанова . 
Идући  у  правцу  истока  граница  се  поклапа  са  осовином  Улице  Марка  Мињанова  до  пресека  
са  границом  парцела  бр. 9344 и  10423/2, затим  прати  северну  границу  парцеле  број  9344 до  
тромеђе  парцела  бр. 9344, 4156/1 и  10539/1 (Београдски  кеј )! дање, граница  скреће  у  правцу  
југа, прати  западну  регулациону  линију  Београдског  кеја  до  пресека  са  осовином  Улице  
Милоша  Бајића, затим  скреће  у  правцу  запада, прати  осовине  улица  Милоша  Бајића, Трга  
Републике , даничићеве  и  Милована  Видаковића , до  пресека  са  осовином  Скерлићеве  
улице . Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  североистока , прати  осовину  Скерлићеве  
улице  до  пресека  са  осовином  Упице  Саве  Вуковића, затим  скреће  у  правцу  северозапада , 
прати  осовину  Улице  Саве  Вуковића  до  пресека  са  осовином  Улице  3емњане  ћуприје. 
дање, граница  скреће  у  правцу  североистока , прати  осовину  Улице  3емњане  ћуприје  и  
долази  до  тачке  којаје  утврђена  за  почетну  тачку  описа  границе  грађевинског  подручја . 

План  обухвата  24,61 ћа. 

З. ПЛАНИРАНА  НАМЕНА  ПРОСТОРА  

доминантну  намену  у  обухвату  плана  чини  становање . У  складу  са  одликама  могу  
се  издвојити  две  основне  целине , а  то  су  подручја  са  вишепородичним  становањем  и  
општестамбене  зоне. У  оквиру  општестамбених  зона  планира  се  породично  и  
вишепородично  становање  умерених  и  средњих  густина, а  у  оквиру  вишепородичног  и  
велике  густине, што  је  углавном  и  реализовано . 

Поред  становања , планирају  се  школе  и  дечије  установе , у  складу  са  одговарајућим  
нормативима , средњошколски  дом, и  од  комуналних  делатности  топлана  Исток . 
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3.1. Концепт  проеторног  уређења  

Планирано  уређење  простора  заснива  се  на  следећим  принципима : 
- поштовање  затечених  вредности  и  начина  изградње  у  затеченим  целинама, 
нарочито  на  подручју  које  је  у  поступку  за  утврђивање  просторно  културно-
историјске  целине; 

- дефинисање  услова  за  реконструкцију  чији  обим  не  угрожава  део  фонда  који  је  
предмет  заштите; 
уређење  слободних  простора  озелењавањем , где  год  то  услови  допуштају ; 

- обезбеђење  адекватних  инфраструктурних  капацитета  и  адекватних  капацитета  за  
паркирање ! 
У  складу  са  утврђеним  принципима , просторном  организацијом  планира  се  очување  

постојећих  објеката  и  урбане  матрице  у  оквиру  просторно -културно  историјске  целине, 
изузев  на  појединачним  ларцепама , где  то  налаже  карактер  и  стање  постојећих  објеката . 

У  простору  између  улица  Косовске  и  Златне  греде, планира  се  реконструкција  по  
парцелама , уз  минималну  корекцију  регулације  Скерлићеве  улице . Планирана  спратност  
објеката  изван  саме  Косовске  улице  креће  се  у  распону  од  П+Пк  до  П+1/+Пкі . уз  саму  
Косовску  улицу  планирана  спратностје  у  распону  П+2 до  П+4/+Пк!. 

На  појединачним  објектима  у  току  реализације  наглашени  су  углови  подизањемјош  
једног  спрата . 

На  парцели  број  9466/1 у  Шумадијској  улици  реализован  је  стамбени  објекат  
спратности  П+4+пов.5. спрат, са  сутеренском  гаражом , и  отвореним  паркингом  на  горњој  
плочи  гараже . 

У  средишњем  делу  простора  планира  се  изградња  по  парцелама,  односно  
надоградња  до  планираних  спратности  П+З+Пк, максимум  П+4+Пк, изузев  уз  Улицу  
Марка  МиЈbанова  где  су  већ  реализовани  објекти  максималне  спратности  до  П+5+Пк. Уз  
Шумадијску  улицу  на  појединачним  објектима , бесправном  изградњом  формираноје  више  
етажа  у  поткровЈЂу . 

У  овој  целини  планира  се  и  увећање  постојећих  школских  и  комплекса  
средњошколског  дома. 

Целина  блока  Свилара  и  простора  уз  Београдски  кеј  могу  се  сматрати  завршеним , 
изузев  уз  јужну  границу, где  се  планира  надоградња  појединачних  објеката  ради  уклапања  
вертикалне  регулације . 

Поред  описаног, планира  се  уређење  јавних  блоковских  простора , уклањање  
нелегалних  гаража  у  блоку  број  16, и  озелењавање  слободних  површина , у  цијту  уређења  
тог  простора . 

У  циу  санирања  актуелног  проблема  недостатка  места  за  паркирање, у  блоку  број  
2, између  улица  Косовске  и  Шумадијске , планира  сејавна  гаража , оквирног  капацитета  140 
паркинг  места . 
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3.2. Подела  грађевинског  оодручја  на  потцелине  
у  складу  са  планираном  наменом  

Упркос  шароликој  намени  у  оквиру  плана, основне  карактеристике  које  би  
определиле  специфичности  потцелине , проистичу  из  концепта  просторне  организације , а  
не  непосредно  из  планиране  намене . 

У  тоМ  смислу  могу  се  дефинисати  три  основне  целине : простор  западно  од  Косовске  
улице, средишњи  део  и  простор  уз  Београдски  кеј . 

Прву  целину  (западно  од  Косовске  улице) одликује  традиционални  начин  градне, 
великих  густина, малих  спратности , са  наслеђеном  урбаном  матрицом . део  овог  nодручја  
припада  просторно  културно  - историјској  целини  Алмашки  крај . Од  овог  концепта  у  првој  
потцелини  одступа  најсевернији  блок  који  је  у  потпуности  замењен  и  изграђен  
виніепородичним  објектима  спратности  П+3+Пк  до  П+5+Пк. 

Средишњи  део  простора  између  улица  Косовске  и  Жарка  васијЂевића . одликује  
највећа  разнородност . На  његовим  јужним  деловима  задржана  је  изградња  на  парцелама  
објектима  умерене  спратности , где  се  углавном  планира  реконструкција  и  изградња  у  духу  
са  затеченим  стањем . У  северном  делу  ове  целине  планиранје  блок  школа  и  реконструкција  
комплекса  топлане  1Исток . Уз  саму  Улицу  Марка  Мињанова  готовоје  завршена  изградња  
вишепородичних  објеката  на  парцелама , спратности  П+4 до  П+5+Пк. 

Ову  целину  одликује  најинтензивнији  процес  реконструкције  и  реализације  
планираних  садржаја . 

Целину  уз  Београдски  кеј  одликује  велики  степен  завршености , велике  густине  и  
спратности  објеката  вишепородичног  становања , по  правилу  на  јавним  блоковским  
површинама . 

4. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  
СА  ПЛАНОМ  НИВЕЛАЦИЈЕ  

Планом  су  утврђене  површинејавне  намене . Од  целих  и  делова  постојећих  парцела  
образоваће  се  парцеле  поврпіинајавне  намене, према  графичком  приказу  План  регулације  
површинајавне  намене  са  правилима  за  формирање  грађевинских  парцела  у  Р  1 :1000. 

Површине  јавне  намене : 

- саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр. 9273/1, 9273/3, 9286/3, 93 13/5, 93 16/2, 9387, 
9451, 9467, 9480, 9507, 9509, 9519, 9537, 10541, 10542, 10546/1, 10551, 10553 и  
делови  парцела  бр.  9280, 9312/1, 9313/1, 9313/3, 9313/4, 9314, 9315, 9344, 9346(1, 
9347/1, 9365, 9388/1, 9388/2, 9388/3, 9428, 9492, 9496, 9498, 9501, 9525, 9526, 9528, 
9529, 10530, 10538, 10541, 10543, 10544, 10547, 10552, 10554, 10555, 10556; 

- заједничка  блоковска  површина : целе  парцеле  бр. 9282/2, 9283/1, 9283/2, 9346/2, 
9381/2, 9385, 9434/1, 9449/1, 9449/2, 9487 и  делови  nарцела  бр. 9281, 9282/1, 9284/1, 
9285, 9345/1, 9346/1, 9347/1, 9347/6, 9350, 9366, 9367, 9368, 9370/1, 9382, 9388/1, 
9388/2, 9388/3, 9388/4; 

- двонаменско  склониште : цела  парцела  број  9345/17 и  део  парцеле  број  9345/1; 
- гаража : деловинарцелабр . 9314, 9315; 



5 

- коміілекси  образовања : целе  парцеле  9324, 9327, 9328/1, 9334/2, 9335/2, 9338, 9339, 
9340 и  делови  парцела  бр. 9323, 9326, 9333; 

- средњошколски  дом: цела  парцела  број  9325 и  делови  парцела  бр. 9323, 9326, 1054 1; 
дечија  установа: цела  nарцела  број  9514 и  делови  парцела  бр.  9326, 9346/1, 9347/6; 

- топлана  іІИсток :  целе  парцеле  9312/2, 9313/2 и  делови  парцела  бр. 9312/1, 9313/1, 
9313/3, 9313/4; 

- трансформаторске  станице : целе  парцеле  бр. 9345/6, 9345/15, 9370/2, 9390, 9438/2, 
9466/2, 9490/2 и  делови  парцела  бр. 9286/11, 9326, 9328/2, 9330, 9475, 9527, 9529, 
као  и  две  трансформаторске  станице  у  објекгу  на  парцелама  бр. 93 13/2 и  9502. 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  1План  регулације  површина  јавне  намене  са  правилима  за  формирање  
грађевинских  парцелаІ l у  Р  1:1000, важи  графички  приказ . 

На  површинама  осталих  намена, постојеће  парцеле  се  углавном  задржавају  са  
неопходним  изменама  где  се  мења  регулација  улице  и  где  се  планира  спајање  две  или  више  
парцела  у  једну . Уколико  је  изграђени  објекат  својим  габаритом  изашао  на  суседну  
парцелу, такође  треба  урадити  препарцелацију , како  би  објекат  био  наједној  грађевинској  
парцели. У  цилу  образовања  грађевинске  парцеле 5 обавезно  је  обједињавање  парцела  ради  
формирања  планираног  габарита, унутар  дефинисане  зоне  изградње . Парцелу  под  
објектом , који  се  руши, припојити  парцели  дворишта . 

План  нивелације  
Обухваћени  простор  налази  се  на  надморској  висини  од  76,60 до  79,50 м. Терен  

генерално  пада  од  истока  према  западу  и  од  југа  према  северу . Уздужни  падови  су  од  0,2% 
до  2,50%, а  најчешће  испод  1%. Нивелете  заштитних  тротоара  око  објеката  ускладиће  се  са  
нивелетом  коловоза, уз  рачунску  вредност  поnречног  пада  од  2%. 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 
- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 
- интерполоване  коте, 

- нагиб  нивелете . 

5. МРЕЖА  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

5.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Саобраћајну  мрежу  чини  мрежа  постојећих  улица  које  одликују  регулације  улица  
ширине  од  5,5 м  до  30 м, а  у  оквиру  попречних  профила  налазе  се  коловози, тротоари  и  
зелене  површине  претежно  са  дрворедима . У  Улици  Милоша  Бајића  постоји  изграђена  
бициклистичка  стаза. 

План  саобраћајне  инфраструктуре  се  заснива  на  задржавању  постојеће  урбане  
матрнце . Постојећа  улична  мрежа, формирана  у  блиској  nрошлости, у  којој  су  (готово  у  
целини) изграђени  стамбени  и  јавни  објекти  определује  избор  саобраћајног  решења  и  

могућности  коришћења  простора . 
друмска  саобраћајна  мрежа  у  обухвату  плана  дели  се  на  две  категорије : 

1) примарну  мрежу, коју  чине: 
- магистрала  (Београдски  кеј ) и  
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- главне  саобраћајнице : удице  Косовска, Марка  Мињанова  и  Милоша  Бајића. 

2) секундарну  мрежу  чине  сабирне  и  приступне  улице. 
Најзначајније  интервенције  на  постојећој  саобраћајној  мрежи  преузете  су  из  

планова  пЈирег  подручја . 
То  се  пре  свега  односи  на: 
изградњу  кружне  раскрснице  на  укрштају  Улице  Марка  Мињанова, крака  који  
представња  део  петње  код  Жежењевог  моста  и  планираног  продужетка  Улице  Гјавла  
Стаматовића , 
изградњу  раскрснице  на  укрштају  улица: Марка  Мињанова, Земњане  ћуприје, 
Милана  Ракића  и  Ћорђа  Рајковића  и  
реконструкција  Улице  Марка  Мињанова  (реконструкција  коловоза  и  изградња  
уличних  паркинга, бициклистичке  стазе  и  тротоара). 
Планира  се  задржавање  регулационих  линија  улица, са  незнатним  корекцијама  у  

улицама  Косовској , Марка  Мињанова  и  Стевана  Милованова , у  цињу  уређења  саобраћајних  
површина . 

Уколико  се  плановима  суседних  простора  измени  геометрија  раскрснице  Марка  
Мињанова, Земњане  Ћуприје , Милана  Ракића  и  Ђорђа  Рајковића , у  оквиру  овог  плана, 
могуће  је  пројектовати  другачије  решење  од  репіења  приказаног  на  графичким  приказима  
(у  зони  ове  раскрснице ). 

Стационарни  саобраћај  
Решавање  стационарног  саобраћаја  планира  се  у  оквиру  сопствених  парцела  за  

потребе  корисника  парцеле  и  изградњом  јавне  гараже  у  блоку  број  2. 
Паркирање  возила  за  кориснике  планираних  вишепородичних  објеката, мора  бити  

решено  на  сопственој  грађевинској  парцели , изван  јавне  саобраћајне  површине , и  то  - 
минимално  једно  паркинг  или  гаражно  место  за  путничке  аутомобиле  на  један  стан, а  за  
остале  намене  минимално  једно  паркинг  или  гаражно  место  на  70 м2  бруто  површине . По  
истим  нормативима , потребно  је  обезбедити  паркирање  бицикала . 

Могућаје  изградња  уличних  паркинга  за  путничке  аутомобиле  иако  паркинзи  нису  
уцртани  на  графичком  приказу  План  намене  површина, саобраћаја , нивелације  и  
регулације  у  РІ :1000 или  у  карактеристичном  попречном  профилу. Услов  за  реализацију  
је  да  су  испуњени  сви  саобраћајни  услови  са  становишта  законске  регулативе , прибавњена  
сагласност  управњача  пута  у  делу  где  се  жели  изградити  паркинг  и  максимално  задржавање  
и  заштита  постојећег  квалитетног  дрвећа. 

Бициклистички  и  пешачки  саобраћај   
На  обухваћеном  простору  постоји  изграђена  двосмерна  бициклистичка  стаза  у  

Улици  Милоша  Бајића  (у  јужном  делу  регулације  улице), а  планира  се  у  Улици  Марка  
Мињанова  (у  северном  делу  регулације  улице). 

У  свим  улицама  планирају  се  тротоари , а  приказани  су  у  попречним  профилима  
улица. 

Могућа  је  изградња  бициклистичких  стаза, бициклистичких  и  пејлачких  прелаза, 
паркинга  за  бицикле , тротоара  и  пешачких  стаза  иако  нису  уцртани  на  графичком  приказу  
План  намене  површина, саобраћаја , нивелације  и  регулације 1  у  Р  1 : 1000, или  у  
карактеристичном  попречном  профилу  улица. Услов  за  реализацију  је  да  су  испуњени  
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просторни  услови, сви  саобраћајни  услоВи  са  становишта  законске  регулативе , прибавњена  
сагласност  управњача  пута  у  делу  где  се  жели  изградити  наведена  инфраструктура  и  
задржавање  и  заштита  ііостојећег  квалитетног  дрвећа . 

Јавни  путнички  саобраћај  
Улицом  Марка  Мињанова  и  Београдским  кејом, саобраћају  возила  јавног  градског  

превоза, а  планира  се  да  се  јавни  саобраћај  одвија  и  улицама  Косовском  и  Милоша  Бајића . 

Услови  за  реализацију  саобраhајних  површина  
За  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  обавезноје  

поштовање  свих  прописа  који  регулишу  ову  област . 
Правила  уређења  и  правила  грађења  друмске  саобраћајне  мреже  су: 
приликом  израде  урбанистичких  услова  за  саобраћајне  површине, могуће  су  мање  
корекције  у  односу  на  решење  приказано  у  графичком  приказу  План  намене  
површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације  у  Р  1:1000. 
Мање  корекције, могуће  су  само  у  оквиру  утврђених  регулација  улица; 
приликом  израде  пројектне  документације , изградње  или  реконструкције  паркинга, 
тротоара  и  бициклистичких  стаза  обавезно  је  задржавање  и  заштита  постојећег  
дрвећа; 
приликом  израде  пројектне  документације , изградње  или  реконструкције  
саобраћајних  површина, обавезно  је  задржати  постојеће  колске  и  пешачке  прилазе  
објектима . 
минимална  ширина  тротоара  за  двосмерно  кретање  је  1,6 м. У  профилима  улица  
које  припадају  примарној  саобраћајној  мрежи, минимална  ширина  тротоараје  2 м; 
на  местима  где  је  предвиђена  већа  концентрација  пешака  као  што  су  на  пример : 
аутобуска  стајалишта , велике  трговине , јавни  објекти  и  слично, потребно  је  
извршити  проширење  пешачких  стаза. По  правилу, врши  се  одвајање  пешачког  од  
колског  саобраћаја . Раздвајање  се  врши  применом  заштитног  зеленог  појаса  где  год  
је  то  могуће; 
препорука  је  да  се  тротоари  и  паркинзи  изводе  од  монтажних  бетонских  елемената  
или  плоча  који  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења 5  раздвајања  и  
обележавања  различитих  намена  саобраћајних  површина . Поред  обликовног  и  
визуелног  ефекта, то  има  практичну  сврху  код  изградње  и  реконструкције  
комуналних  водова  (инстаујација ); 
минимална  ширина  бициклистичке  стазе  је  2 м  и  препоручује  се  да  буде  физички  
одвојена  од  осталих  видова  саобраћаја . Бициклистике  стазе  завршно  обрађивати  
асфалтним  застором ; 
најмања  планирана  іпирина  коловозаје  3,5 м  заједносмерне  саобраћајнице , а 5 
м  за  двосмерне . Изузетно  коловози  могу  бити  широки  зм  само  у  блоковским  
приступним  улицама . Радијуси  кривина  на  укрштању  саобраћајница  су  минимално  
б  м, изузетно  у  приступним  блоковским  улицама  могу  износити  и  3ш. На  
саобраћајницама  где  саобраћају  возилајавног  превоза  радијуси  кривина  треба  да  су  
минимум  gm. Коловозе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором ; 
на  сабирним  и  приступним  улицама  могуће  је  применити  конструктивна  репіења  за  
смиривање  саобраћаја  у  складу  са  елементима  из  ЅRPЅ  U.CІ . 280-285, а  у  складу  са  
чл, 161-163. 3акона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  ( Службени  гласникРС , 
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бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/ і 3 - ус, 55/14, 96/15 
- Др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 

41/18 др.  закон  и  87/18), иако  то  у  графичком  приказу  број  5 није  приказано ; 
приликом  израде  пројекта  гаража  за  путничке  аутомобипе  обавезно  іјрименити  
Правилник  о  техничким  захтевима  за  заштиту  гаража  за  путничке  аутомобиле  оД  
пожара  и  експлозије  ( Службени  лист  Србије  и  Џрне  Горе , број  3 1/05); 
паркинзи  могу  бити  уређени  и  тзв . перфорираним  плочама , префабрикованим  
танкостеним  пластичним , или  сличним  елементима  који  обезбеђују  услове  
стабилности  подлоге, довоњне  за  навожење  возила  и  истовремено  омогућавају  
одржавање  ниског  растиња . Изградњу  паркинга  изврпіити  у  складу  са  ЅRPЅ  
U.Ѕ4.234:2005 којим  су  дефинисане  мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  
за  различите  врсте  паркирања . Уколико  у  карактеристичном  поnречном  профилу  
улице  нема  планираног  простора  за  дрворед, у  оквиру  паркиралишта  се  оставња  
простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  четири  паркинг  места  планира  по  једно  дрво. 
Тада  пречник  отвора  за  дрво  мора  бити  минимално  1,5 м; 
приликом  изградње  саобраћајних  површина  мора  се  поштовати  Правилник  о  
техничким  стандардима  приступачности , који  ближе  прописује  техничке  стандарде  
приступачности  којима  се  обезбеђује  несметано  кретање  деце, старих, особа  са  
отежаним  кретањем  и  особа  са  инвалидитетом ; 
на  укрштањима  колских  саобраћајница  и  тротоара, односно  бициклистичке  стазе, 
нивелационо  решење  ових  укрштаја  мора  бити  такво  да  су  тротоар  и  бициклистичка  
стаза  у  континуитету  и  увек  у  истом  нивоу  (без  поставњања  ивичњака  или  било  
каквих  препрека); 
приликом  изградње  тротоара, не  пројектовати  отворене  риголе  за  одвођење  
атмосферских  вода  са  олука  или  других  површина . За  ову  намену  користити  
зацевњене  одовде  или  риголе  са  решетком . 
приликом  реконструкције  Улице  епископа  Висариона, постојеће  гранитне  коцке  
потребно  је  задржати  и  искористе  као  материјал  приликом  изградње  саобраћајних  
површина  (пешачки  платои, тротоари  и  сл.). 

Услови  за  приклучењс  на  саобраћајну  мрежу  
Прикњучење  корисника  на  примарну  путну  мрежу  планира  се  само  са  једним  

прикњучком , а  уколико  корисник  има  више  засебних  улаза  (целина), може  имати  независне  
прикњучке . У  случају  да  се  објекат  може  прикњучити  и  на  секундарну  мрежу, прикњучак  
се  по  правилу  даје  на  секундарну  мрежу. 

5.2. План  водне  инфраструіпуре  

Снабдевање  водоіи  
Снабдевање  водом  простора  обухваћеног  планом, врши  се  преко  постојеће  

водоводне  мреже, а  у  оквиру  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 
Постојећа  водоводна  мрежаје  профила  од  О  100 мм  до  О  200 мм  и  изграђенаје  у  

свим  улицама . 
Уколико  се  изузму  повремена  хаваријска  оштећења, до  којих  долази  услед  

дотрајалости  материјала  од  кога  су  сачињене  цеви, постојећа  водоводна  мрежа  задовоњава  
потребе  снабдевања  водом  постојећих  корисника . 
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Планира  се  снабдевање  Водом  преко  постојеће  водоводне  мреже  са  планираним  
пропіирењем , односно , реконструкцијом  и  заменом  дотрајалих  деоница . 

Реконструкција  постојеће  водоводне  мреже  могућа  је  дуж  сВих  постојећих  траса  и  
деоница  водовода, чије  квалитативне  и  квантитативне  карактеристике  не  одговарају  
планским  потребама. 

Планирана  секундарна  водоводна  мрежа  биће  профила  О  100 мм  и  својим  
капацитетом  задоволиће  потребе  за  водом  корисника  простора . 

Постојећа  водоводна  мрежа  која  се  налази  у  парцели  дечије  установе, планом  се  не  
задржава  на  том  месту, већ  се  гіланира  њено  измештање  у  регулацију  улице. 

Планира  се  и  измештање  дела  постојеће  водоводне  мреже  према  положају  
инсталација  дефинисаним  у  попречним  профилима  улица. 

За  потребе  уређења  јавних  заједничких  блоковских  површина, омогућава  се  
реализација  водоводне  мреже, чесми  и  сличних  садржаја . 

Планирана  водоводна  мрежа  у  потпуности  ће  задовоњити  потребе  за  водом  будућих  
корисника  и  дефинисанаје  на  графичком  приказу  Гілан  водне  инфраструктуреІ  у  Р  1: 1000. 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  
Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  простора  обухваћеног  планом  врши  се  

преко  постојеће  заједничке  канализационе  мреже, у  оквиру  канализационог  система  града  
Новог  Сада. 

Примарна, колекторска , канализациона  мрежа  реализована  је  дуж  улица: Марка  
Мињанова  (2х1801200 см), Косовске  (135/90 см), делу  Шумадијске  (135/90 см) и  у  делу  
Улице  Епископа  Висариона  (110/60 см). 

Секундарна  канализациона  мрежа  изграђена  је  у  свим  улицама  и  профила  је  од  
250 ммдо 4ООмм. 

Проблеми  функционисања  постојећег  канализационог  система  последица  су  
дотрајалости  материјала  старе  канализационе  мреже. 

Планира  се  одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  преко  постојеће  заједничке  
канализационе  мреже  са  планираним  проширењем , односно, реконструкцијом  дотрајалих  
деоница. 

Оријентација  укупних  водаје  према  постојећој  колекторској  канализационој  мрежи  
која  се  у  потпуности  задр)кава. 

У  Улици  Марка  Мињанова  планира  се  изградња  канализационих  колектора  који  ће  
укупно  прикуплене  воде  из  правца  постојећег  колектора  из  Улице  Марка  Мињанова  и  
планираног  колектора , који  ће  се  изградити  на  Београдском  кеју, оријентисати  на  
планиране  црпне  станице . Планом  се  омогућава  да  се  ови  колектори  делом  могу  извести  и  
унутар  комплекса  црпне  станице, уколико  се  пројектно  техничком  документацијом  докаже  
да  је  то  решење  хидраулички  и  технички  повоњније . 

Реализација  нове  канализационе  мреже  планира  се  у  улицама: даничићевој  ( 250 мм), 
душана  Васињева  ( 400 мм), Александра  Тишме  ( О  400 мм), Шумадијској  (О  900 мм), 
Златне  греде  (О  400 мм) и  Саве  Вуковића  (О  800 мм). 

Планира  се  и  измештање  дела  постојеће  канализационе  мреже  у  складу  са  
поло?кајем  инсталација  дефинисаним  у  попречним  профилима  улица. 

Планирана  канализациона  мрежа  задовоњиће  у  потпуности  потребе  одвођења  
укупних  вода  са  овог  простора. 



10 

Планира  се  и  измсштање  дела  постојеће  канализационе  мреже  у  складу  са  
положајем  инсталација  дефинисаним  у  попречним  профилима  улица . 

Планирана  канализациона  мрежа  задоволиће  у  потпуности  потребе  одвођења  
укупних  вода  са  овог  простора . 

3а  потребе  уређења  јавних  заједиичких  блоковских  површина, омогућава  се  
реализација  канализационе  мреже, а  у  цилу  одвођења  атмосферских  вода. 

Положај  планиране  канализационе  мреже  дат  је  на  графичком  приказу  План  
водне  инфраструктуреі  у  Р  1: 1000. 

Подземне  воде  
Меродавни  нивои  подземне  воде  на  простору  обухваћеног  планом  су: 
- максимални  ниво  подземне  водеје  око  76,65 м  н.в. 
- минимални  ниво  подземне  водеје  око  73,00 м  н.в. 

Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземне  воде  је  северозапад -
-југоисток  са  смером  пада  премајугоистоку . 

5.3. План  енергетске  инфраструјпуре  

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

електроенергетског  система. Основни  обј  екти  за  снабдевање  биће  трансформаторска  
станица  (ТС) 110/20 kV ІНови  Сад  4, док  ће  ТС  35/10 kV І IПодбараІ!  постати  разводно  
постројење  (РП) 20 кУ. ТС  Нови  Сад  41І  и  рП  І lПодбара!І  ће  преко  подземних  20 kV 
водова  снабдевати  електричном  енергијом  трансформаторске  станице  20/0,4 kV на  овом  
подручју . Од  ТС  20/0,4 kV ће  полазити  нисконапонска  0,4 kV мрежа  до  објеката, чиме  ће  
се  омогућити  квалитетно  снабдевање  електричном  енергијом  свих  постојећих  и  
планираних  садржаја  на  подручју . 

За  снабдевање  електричном  енергијом  планираних  садржаја  изградиће  се  потребан  
број  нових  ТС, у  зависности  од  потреба . Нове  ТС  се  могу  градити  као  слободностојећи  
или  узидани  објекти  на  парцелама  свих  намена, у  складу  са  важећом  законском  и  
техничком  регулативом . Нове  ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  објеката, у  приземњу  
објекта. Када  је  уградња  ТС  планирана  у  оквиру  стамбене  зграде, просторију  за  смештај  
ТС  потребно  је  на  одговарајући  начин  изоловати  од  буке  и  јонизујућих  зрачења, у  складу  
са  прописима . Стамбене  просторије  стана  не  могу  се  граничити  са  просторијом  у  којој  је  
смештена  трансформаторска  станица . Свим  трансформаторским  станицама  потребно  је  
обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  3 м  (и  висине  минимално  3,5 м, у  случају  
постојања  пасажа) ради  обезбеђења  иНтервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . Такође  је  
потребно  обезбедити  право  слу)кбености  пролаза  до  ТС  које  се  налазе  унутар  блокова . 
Све  ТС  ће  се  повезати  на  постојећу  и  нову  20 kV мрежу, која  ће  се, као  и  0,4 kV мрежа, 
градити  подземно . Постојећу  35 kV, 10 kV мрежу  и  ТС  10/0,4 kV потребно  је  
реконструисати  и  прилагодити  за  рад  на  20 kV напонском  нивоу. 

Планирана  20 kV u 0,4 ку  мрежа  ће  се  градити  подземно , на  местима  у  профилима  
улица  како  је  планом  дефинисано . 



11 

Све  електроенергетске  објекте  и  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  
планираних  објската  или  инфраструктуре  је  потребно  изместити  уз  прибавЈБање  услова  од  
ЕПС  ,,дистрибуција , огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад. 

Снабдевање  топлотном  енергијом  
Ово  подручје  ће  се  снабдсвати  топлотном  енергијом  из  градског  топлификационог  

и  гасификационог  система . 
На  подручју  обухваћеном  планом  се  налази  топлана  (ТО) Исток , која  представња  

основни  објекат  за  снабдевање  из  топлификационог  система. Из  ТО  Исток1  полази  
магистрална  и  разделна  вреловодна  мрежа  до  објеката . Планирани  вишеспратни  објекти  
ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  изградњом  прикњучака  од  постојеће  мреже  до  
објеката . 

Основни  објекат  за  снабдсвање  из  гасификационог  система  биће  Главна  мерно-
регулациона  станица  (ГМРС) ІНОВИ  Сад  1 !І  из  које  полази  гасовод  средњег  притиска  до  
мерно-регулационе  станице  (МРС) 11Подбара . Од  ове  МРС  полази  дистрибутивна  мрежа  
са  које  се  снабдева  један  део  објеката  породичног  становања . Сви  планирани  објекти  
породичног  становања  ће  имати  могућност  снабдевања  са  постојеће  дистрибутивне  
мреже. Гасовод  средњег  nритиска  је  изграђен  и  до  МРс  Топлана  исток  и  до  комплекса  
некадашње  Ниве . Са  овог  гасовода  ће, уз  изградњу  МРС, имати  могућност  снабдевања  
будући  садржаји  који  буду  захтевали  веће  количине  топлотне  енергије . Такође, 
планирани  вишеспратни  објекти  као  алтернативу  ће  имати  могућност  прикњучења  у  
гасификациони  систсм . 

Сви  планирани  термоенергетски  водови  ће  се  градити  на  местима  у  профилима  
улица  какоје  планом  дефинисано . 

Потроиіачи  који  не  буду  имали  могућност  прикњучења  у  гасификациони  систем  
могу  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  локалних  топлотних  извора  и  коришћењем  
обновњивих  извора  енергије . 

Обновливи  извори  енергије  
На  овом  nодручју  постоји  могућност  коришћења  обновњивих  извора  енергије . 

Соларна  енергија  

Пасивни  соларни  сисмеми  дозвоњава  се  доградња  стакленика , чија  се  површина  
не  рачуна  код  индекса  изграђености  и  индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  побоњшава  
енергетска  ефикасност  објекта. Код  објекта  свих  намена  на  фасадама  одговарајуће  
оријентације  поред  стакленика  дозвоњава  се  примена  осталих  пасивних  система-
ваздушних  колектора , Тромб-Миіпеловог  зида  и  сл! 

Акмивни  соларни  системи  - соларни  системи  за  сопственс  потребе  и  
комерцијалну  производњу  могу  се  поставњати  под  следећим  условима : 

- постојећи  и  планирани  објекти- на  кровним  површинама  и  фасадама  објеката, 
где  просторно -технички  услови  то  дозвоњавају ; на  планираним  објектима  
фасадни  елементи  могу  бити  изграђени  од  блокова  са  интегрисаним  соларним  
панелима ; 
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површине  јавне  намене  - на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  nотребе  
видео-надзора  (у  регулацијама  улица, на  комуналним  површинама), за  
осветњење  рекламних  паноа  и  билборда, за  саобраћајне  знакове  и  
сигнализацију , на  елементима  урбаног  мобилијара  (надстрешнице  за  клупе, 

аутобуска  стајалишта  и  сп.) дозвоњава  се  поставњање  фотонапонских  панела. 

(Хидро  Геотермална  енергиа   
Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставњати  у  сврху  загревања  или  

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

потребно  је  прибавити  сагласност  надлежног  органа . 

Енергија  биомасе   
Енергија  биомасе  може  се  искористити  за  снабдевање  топлотном  енергијом  

објеката  породичног  становања  коришћењем  брикета, пелета  и  других  производа  од  
биомасе  као  енергената  у  локалним  топлотним  изворима . 

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

Мерс  енергстске  сфикасности  
Ради  повећања  енергетске  ефикасности , приликом  пројектовања , изградње  и  

касније  експлоатације  објеката, као  и  приликом  опремања  енергетском  инфраструктуром , 

потребно  је  применити  следеће  мере : 
- приликом  пројектовања  водити  рачуна  о  облику, положају  и  повоЈLној  

оријентацији  објеката , као  и  о  утицају  ветра  на  локацији ; 
- користити  класичне  и  савремене  термоизолационе  материјале  приликом  

изградње  објеката  (полистирени , минералне  вуне, полиуретани , комбиновани  материјали , 

дрво, трска  и  др.); 

- 
у  инсталацијама  осветњења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  декоративне  

расвете  употребњавати  енергетски  ефикасна  расветна  тепа. 

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

мишелов  зид, термосифонски  колектор  итд.); 

- поставњати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе ) као  
фасадне  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозвоњавају ; 

- размотрити  могућност  поставњања  кровних  вртова  и  зелених  фасада, као  и  

коришћење  атмосферских  и  отпадних  вода; 
- код  постојећих  и  нових  објеката  размотрити  могућност  уградње  аутоматског  

система  за  регулисање  потрошње  свих  енергетских  уређаја  у  објекту; 

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

Објекти  високоградње  морају  бити  пројектовани , изграђени , коришћени  и  

одр?кавани  на  начин  којим  се  обезбеђују  прописана  енергетска  својства . Ова  својства  се  

утврђују  издавањем  сертификата  о  енергетским  својствима  који  чини  саставни  део  

техничке  документације  која  се  прила?ке  уз  захтев  за  издавање  употребне  дозволе . 
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За  све  јавне  објекте  обавезно  је  спровођење  програма  енергетске  ефикасности  који  
доноси  јединица  локалне  самоуправе , а  који  нарочито  садржи  планирани  цињ  уштеда  
енергије, преглед  и  процену  годијнњих  енергетских  потребас , план  енергетске  санације  и  
одржавања  јавних  објеката, као  и  планове  унапређења  система  комуналних  услуга  
(дањинско  грејање  и  хлађење, водовод, јавгіа  расвета, управњање  отпадом , јавни  
транспорт  идр.) 

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

5.4. Електронске  комуникације  

Ово  подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  
комуникација . 

Планира  се  осавремењавање  система  електронских  комуникација  у  цињу  пружања  
Нових  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дање  поставњање  мултисервисних  платформи  
и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. Улични  
кабинети  се  могу  поставњати  и  на  јавној  површини , у  регулацијама  постојећих  и  
планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  техничке  могућности . 
Уколико  се  поставњају  на  јавној  површини , потребно  је  да  буду  на  постојећим  или  
планираним  трасама  водова  електронских  комуникација . Удањеност  ових  уређаја  од  
укрштања  путева  треба  да  износи  минимално  20м  од  осовине . Уколико  се  кабинети  
поставњају  на  осталом  грађевиuском  земњишту, потребно  им  је  обезбедити  колски  
приступ  ширине  минимално  3м. Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  u Wі-Fі  
приступних  тачака, као  и  поставњање  система  за  видео-надзор, у  оквиру  регулација  
површина  јавне  намене  (на  стубовима  јавне  расвете, семафорима , рекламним  паноима  и  
сл.) и  у  оквиру  осталих  површина  (на  објектима ). 

Планира  се  да  електронско  - комуникациона  мрежа  буде  пројектована  као  
,,отворена  (Open acceѕѕ  network) тј . да  ће  бити  омогућен  приступ  и  пружање  сервиса  
свима  који  задовоње  поставњене  услове, а  у  цињу  побоњшања  квалитета  и  смањења  цена  
услуга. Истовремено , мрежа  електронских  комуникација  Града  Новог  Сада  са  оптичким  
кабловима  је  ресурс  који  може  да  омогући  ефикасније  и  економичније  функционисање  
града  кроз  сервисе  као  што  су  - дањинска  контрола  саобраћаја , контрола  семафора , 
дањинско  очитавање  водомера, очитавање  и  управњање  мерним  уређајима  топлане  итд. 

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

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

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

На  подручју  је  могуће  поставњати  системе  мобилне  телефоније  уз  поштовање  
следећих  услова : 
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- антенски  системи  са  микро-базним  станицама  мобилне  телефоније  се  могу  
поставњати  у  оквиру  регулације  површина  јавне  намене  (на  стубове  јавне  расвете, 

семафорске  стубове  и  сл.), уз  сагласност  управњача  јавним  земњиштем  и  власника  
објекта  на  који  се  поставња  (стуба); 

- антенски  системи  и  базпе  станице  мобилне  телефоније  могу  се  поставњати  на  
кровне  и  горње  фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  објеката, 

односно  стамбене  заједнице ; 
- антенске  системе  поставњати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничких  

препорука  из  ове  области; 
- уколико  се  у  близини  налазе  стубови, односно  локације  других  оператера, 

размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 
- обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  

близини  антенског  система, а  посебно  утицај  на  оближње  објекте  становања  који  се  
налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  антенски  систем ; 

- за  поставЈЂање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишЈЂење  надлежног  
органа  управе . 

б. ПЛАН  УРЕЋЕЊА  СЛОБОДНИХ  И  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  

На  простору  обухваћеном  планом  зеленило  ће  бити  заступњено  на  јавним  
повргпинама  ( као  улично  зеленило, зеленило  у  оквирујавних  блоковских  површина  и  ) и  
у  оквиру  других  намена  (школа, дечија  установа, средњошколски  дом, пословање  и  др.). 

Постојећа  вегетација  не  представња  само  биолошку  већ  и  амбијенталну  вредност  
овог  простора, зато  је  треба  сачувати , нарочито  ону  са  највишим  карактеристикама . 

Неопходна  је  и  њена  техничко -технолошка  заштита  приликом  изградње  објеката  и  
инфраструктуре . 

Систем  вегетације  обезбеђује  се  пре  свега  мрежом  уличних  дрвореда  као  
елементом  јавног  градског  зепенила . Готово  све  улице  имају  постојеће  зеленило  које  је  
потребно  допунити , према  могућностима  њихових  попречних  профила . У  улицама  сасвим  
узаних  профила  (8-12 ш) садити  ниско  дрвеће  обликованих  крогпњи  или  шибње  
формирано  као  високостаблајнице . 

Паркинг  просторе  за  путничке  аутомобиле  потребно  је  покрити  крошњама  високог  
листопадног  дрвећа, на  растојању  10 гн  (иза  сваког  четвртог  паркинг  места  оставити  
простор  за  дрво). 

Осим  зеленила  на  травнатим  површинама , потребно  је  предвидети  садњу  дрвећа  и  
на  поплочаним  платоима, као  и  поставку  озелењених  жардинијера . Ово  се  посебно  односи  
на  блокове  мешовите  намене  (становање  и  централне  функције , пословне  делатности  и  
сл.). 

декоративним  зеленилом  употпунити  све  озелењене  скверове, тргове  и  остале  
слободне  површине . 

Блоковско  зеленило  просторно  захвата  и  највеће  слободне  површине . Слободни  
простори  блокова  бр.  4 и  10 уз  Београдски  кеј , адекватно  су  уређени  и  третирају  се  као  
завршене  целине. Мањим  допунама  зеленила  и  потребним  мерама  редовне  неге, овај  
стамбени  блок  обезбеђује  функционалне , еколошке  и  естетске  потребе  својих  корисника . 
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Уређење  слободних  површина  у  оквиру  јавних  блоковских  површина  заснива  се  
на  поставци  високог  пирамидалног  дрвећа  уз  јужне  и  западне  фасаде  и  декоративног  
дрвећа  и  шибња  у  унутрајлњем  делу  блока. Потребно  је  оставити  и  отворене  травнате  
површине  за  игру  деце, уз  пратећи  мобилијар . 

Уређење  слободних  површина  код  вишепородичног  становања  које  се  реализује  
по  парцелама , представлаће  заједнички  уређен  зелени  фонд. Чиниће  га  групације  дрвећа  
и  шибња  појединачних  мањих  вртова  (свака  парцела  посебно), ограђених  према  суседним  
парцелама  озелењеним  оградама . Озелењавање  се  планира  на  око  20% површине  парцеле  
у  зависности  од  просторних  могућности , односно,густине  становања . 

Приликом  уређивања  слободног  дела  парцеле  веће  учешће  зелених  површина  
могуће  је  достићи  у  зависности  од  решења  стационираног  саобраћаја . Уз  све  ограде , 
гараже  и  помоћне  објекте  планира  се  вертикално  озелењавање  са  билкама  које  су  
предвиђене  за  овај  вид  озелењавања . 

У  оквиру  стамбених  парцела, у  двориштима  због  планираних  подземних  гаража  
предвиђа  се  специфичан  вид  озелењавања . Формирање  дворишних  вртова, садња  дрвећа  и  
жбуња  изнад  гаража  могућа  је  уколико  се  ниво  садних  јама  подигне  (садња  у  великим  
посудама  којима  се  реално  увећава  дубина  земле), чиме  се  обезбеђује  довоњно  простора  
корену . За  композиције  партерног  типа  главни  елемент  је  травњак  који  не  захтева  дебњи  
слој  земње. 

Простор  изнад  планиране  јавне  гараже  у  блоку  број  2 планира  се  као  партерно  
уређен  зелени  кров. Планира  се  формирање  травњака  у  комбинацији  са  декоративним  
ниским  и  средње  високим  ?кбуњем . дебњина  супстрата  у  поњима  предвиђеним  за  садњу  
зеленила  треба  да  буде  30 см  са  свим  неопходним  слојевима . дрвенасте  саднице  прсног  
пречника  14-16 см  (на  висини  од  1 м) са  неинвазивним  кореновим  систетом  садиће  се  у  
бетонске  касете  димензија  1,5х1,5х1,2 м  са  перфорираним  страницама  (отвори  пречника  
150 мм). 

Простор  треба  опремити  стазама, урбаним  мобилијаром  и  јавном  расветом . Поред  
наведених  садржаја  у  оквиру  кровног  врта  лредвиђени  су  нростори  за  nоставку  дечијих  
игралишта, теретане  на  отвореном  и  кошаркашког  терена . Око  кошаркашког  терена  
планира  се  поставка  заілтитне  ограде  (ћ=4м) урађене  од  челичне  поцинковане  
конструкције , између  које  се  поставла  челична  поцинкована  мрежа . Ова  мрежа  може  
бити  израђена  и  од  неког  другог  материјала  погодног  за  ову  врсту  озелењавања . По  
планираној  поцинкованој  мрежи  пружаће  се  пузајуће  врсте  билака  које  ће  формирати  
зелени  зид  (вертикално  зеленило). Предлаже  се  употреба  врста  са  различитом  бојом  листа  
(Partenocіѕѕuѕ  trіcuѕpіdata - Партеноцисус  и  различите  сорте  Hedera he!іx - Бршлан). 
Предност  дати  комбинацији  врста  чији  опстанак  не  зависи  од  интензивне  неге  и  које  не  
захтевају  пуно  влаге. 

На  свим  зеленим  деловима  крова  планира  се  nоставка  заливног  система , који  ће  се  
напајати  из  резервоара  за  воду. Поставку  резервоара  треба  нредвидети  у  оквиру  објекта  
јавне  гараже . 3апремина  резервоара  одредиће  се  у  складу  са  величином  површина  под  
зеленилом  и  потреба  противпожарних  система . 

3еленило  на  појединачним  парцелама, где  се  задржава  постојећи  начин  изградње , 
планира  се  да  се  реконструиіле  и  да  се  обнове  постојећи  вртови . 

Школски  комплекси  и  дечије  установе  треба  да  су  оплемењени  зеленим  
површинама  према  nотребним  нормативима  (40% слободне  површине  парцеле). У  оквиру  
уређења  школског  комnлекса  предвидети  изградњу  отворених  спортских  терена  
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(кошарка 5  одбојка, рукомет, и  сл.) и  слободних  озелењених  површина . Основни  концепт  
озелењавања  наведених  простора  чини  зелени  заштитни  ободни  појас, саставњен  од  
високе  и  ниске  отпорне  вегетације . Улазни  делови  се  уређују  декоративном  вегетацијом ,  а  
остали  делови  у  зависности  од  функције  и  начина  коришћења  простора . При  озелењавању  
школа  и  дечијих  установа  потребно  је  водити  рачуна  да  се  у  комплексе  унесе  што  више  
разнолике  всгетације  чиме  се  повећава  асимилациона  вредност  не  само  овог  простора  већ  
и  шире  околине, али  да  то  не  буду  асмогене, алергогене  и  врсте  са  бодјњама  и  отровним  
бобицама . 

Зепенило  средњошколског  дома  чиниће  солитерна  стабла  на  травнатом /цветном  
партеру , у  оквиру  расположивог  nростора , чији  је  потенцијал  због  начина  коришћења  
веома  ограничен . 

Зеленипо  у  оквиру  комплекса  пословања  треба  да  је  заступњено  око  20%, и  то  у  
виду  декоративне  вегетације  уз  управне  објекте  и  заштитног  зеленила  ободом  комплекса  
у  цињу  одвајања  од  околних  намена . 

У  целом  обухвату  плана  доминантну  улогу  при  уређењу  зелених  површина  треба  
да  имају  солитерна  стабла  квалитетног  високог  растиња  из  рода  лишћара  (Querkuѕ  ѕp. і  
ѕl.). 

7. ЗАШТИТА  пРостоРА  
7.1. Заштита  градитењског  наслеђа  

У  цињу  очувања  градитењске  баштине  Завод  за  заштиту  споменика  културе  Града  
Новог  Сада  доставио  је  услове  за  израду  плана. 

Овим  условима  утврђено  је  да  је  на  подручју  унутар  граница  обухвата  плана  део  
просторно  културно -историјске  целинеАлмашки  крај  у  Новом  Саду,  што  је  и  означено  
на  графичком  приказу. Поред  тога  доставњен  је  и  списак  објеката  од  значаја  за  очување  
градитењског  наслеђа  који  нема  правну  снагу 5  али  се  сви  набројани  објекти  чувају, уз  
могућност  надоградње  на  појединачним  локалитетима . 3а  објекте  у  Даничићевој  улици  
бр. 3 и  5, утврђено  је  да  се  морају  задржати ,  да  није  дозвоњена  надоградња ,  у  цилу  
очувања  архитектонских  вредности . 

У  складу  са  наведеним , правила  уређења  и  правила  грађења  усаглашена  су  са  
одликама  постојећих  вредних  објеката, а  услови  заштите  чине  основне  планске  принципе, 

и  поnазни  основ  за  дефинисање  правила  уређења  и  грађења. 
Уважавајући  стварне  вредности  на  простору, изван  дефинисаног  статуса  заштите , 

планира  се  очување  највећег  броја  објеката, односно  целина, независно  од  дефинисаних  
режима  заштите . 

За  подручје  које  представња  део  nросторно  културно  - историјске  целине  Алмашки  
крај  у  Новом  Саду, овим  планом  утврђена  је  конзервација  стања, до  доношења  плана  
генералне  регулације  Алмашког  краја, којим  ће  се  утврдити  правила  уређења  и  грађења  у  
сагласности  са  статусом  сваког  појединачног  објекта  

На  простору  у  обухвату  nлана  нема  података  о  постојању  локалитета  са  
археолошким  садржај  ем. 

У  складу  са  чланом  109. 3акона  о  културних  добрима  (,,Службени  гласник  РС,,, бр. 

71/94, 52/1 1-др. закон  и  99/11-др. закон), ако  се  у  току  извођења  грађевинских  и  других  
радова  наиђе  на  археолошка  налазишта  или  археолошке  предмете, извођач  радова  је  
ду?кан  да  одмах, без  одлагања  прекине  радове  и  обавести  надлежни  завод  за  заштиту  
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споменика  културе  и  да  предузме  мере  да  се  налаз  не  уништи  и  не  оштети  и  да  се  сачува  
на  месту  и  у  положају  у  комеје  откривен . 

7.2. Заштита  животне  ередине  

У  оквиру  сагледаних  утицаја  и  промена  на  простору  плана  утврђене  су  мере  за  
обезбеђивање  оптималног  функционисања  садржаја  у  простору . Мере  заштите  животне  
средине, утврђене  кроз  примену  законске  регулативе  из  области  заштите  животне  
средине, подразумевају  и  поболшање  ефикасности  контроле  квалитета  чинилаца  животне  
средине  и  укучивање  јавности  у  доношење  одлука  о  питањима  заштите  животне  
средине . 

Вишспородично  становање  и  заједничке  блоковскс  површине  

У  зонама  намењеним  вишепородичном  становању  обезбеђени  су  слободни  
простори  за  различите  видове  пасивне  рекреације  и  подизање  зелених  поврпјина . 

Приликом  интервенција  на  постојећим  објектима, као  и  приликом  градње  нових  
треба  водити  рачуна  о  обезбеђивању  услова  заштите  у  погледу  геотехничких  и  
сеизмичких  карактеристика  тла  и  статичких  и  конструктивних  карактеристика  објеката . 
Санација  постојећих  објеката  подразумева  све  интервенције  ради  поболшања  
енергетских  карактеристика  зграда  (поставњањем  изолације , заменом  или  допуном  
постојеће  топлотне  изолације ). У  погледу  заштите  од  буке  треба  обезбедити  услове  за  
смањење  штетног  деловања  применом  изолационих  материјала  који  ће  онемогућити  
продор  буке  у  животни  и  радни  простор . 

3аштиту  од  пожара  треба  обезбедити  у  складу  са  3аконом  о  заштити  од  пожара  
(!!Службени  гласник  РСј, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и  87/18 - др. закон) и  Правилником  о  
техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  мреже  за  гашење  пожара  ( Службени  
гласник  РС , број  3/18), што  подразумева  обезбеђење  ватрогіреградних  површина, 
употребу  незапаливих  материјала  приликом  градње  објеката, остваривањем  
противпожарне  хидрантске  мреже  и  приступа  свим  објектима . Обезбедиће  се  пешачке  
комуникације  за  приступ  интервентних  возила  и  за  проветравање  блокова. 

Све  слободне  површине  употпуниће  се  зеленилом  где  то  услови  саобраћаја  и  
распоред  инсталација  дозволавају , или  nрименом  вертикалног  и  партерног  зеленила . 

Јавне  површине  (тротоари , пешачке  стазе, nешачки  прелази, прилази  објектима  и  
сл.), као  и  хоризонталне  и  вертикалне  комуникације  у  јавним  објектима , морају  
обезбедити  услове  за  несметано  кретање  деце, старих, хендикепираних  и  инвалидних  
лица  у  складу  са  Правилником  о  техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  
изградње  објеката , којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  
инвалидитетом , деци  и  старим  особама  ( Службени  гласник  РС І , број  22/15), као  и  
другим  важећим  прописима  и  стандардима  који  perynunіy ову  област. 

Сакуплање  отгіадака  
На  подручју  nлана  свака  зграда , или  група  зграда  треба  да  има  сабирни  пункт  за  

смештање  сабирних  канти  или  контејнера  који  треба  да  задоволе  захтеве  хигијене  и  
захтеве  корисника  јавних  поврпина, као  и  површина  са  посебном  наменом . Места  и  број  
посуда  за  смеће, као  и  места  за  контејнере  за  сакуплање  секундарних  сировина  (папира, 
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стакла, пластике, метала  и  др.) утврдиће  се  у  току  израде  пројеката  партерног  уређења  на  
основу  постојећих  густина  становника , броја  пражњења  посуда  и  запремине  сабирних  
посуда. Начин  озелењавања  ових  простора  треба  прилагодити  положају  сабиралишта , 
његовој  величини  и  захтевима  уређења  слободних  површина . За  сакуплање  секундарних  
сировина  треба  обезбедити  специјалне  контејнере  за  различите  врсте  отпадака  (хартија, 
стакло, пластика, метал). 

Прилазни  путеви  до  места  за  држање  посуда  за  чување  и  сакупњање  отпада  треба  
да  буду  двосмерни  за  саобраћај  специјалних  возила  за  одвоз  отпада, максималног  
оптерећења  до  10 t, ширине  до  2,5 nі  u дужине  до  12 м, За  сваки  контејнер  потребно  је  
обезбедити  3 м2  глатке  носиве  подлоге  у  нивоу  гірилазног  пута, са  одвођењем  
атмосферских  и  оцедних  вода, на  растојању  не  већем  од  2 м  од  прилазног  пута  
специјапног  возила  за  одвоз  смећа. За  типску  канту, зависно  од  величине, потребно  је  
обезбедити  до  0,5 гп2  једнако  опремњене  површине . Ови  простори  морају  испуњавати  све  
хигијенске  услове  у  погледу  редовног  чишћења , одржавања, дезинфекције  и  неометаног  
приступа  возилима  и  радницима  комуналног  предузећа  задуженом  за  одношење  смећа. 

3аштита  од  буке  и  аерозагађсња  

Заштита  од  буке  и  аерозагађења  за  интензитете  који  прелазе  максимално  
дозвоњене  границе  обезбедиће  се  успоставњеним  и  планираним  системом  саобраћаја  и  
каналисањем  саобраћаја  према  капацитету  саобраћајница . Ширина  попрсчних  профила  
улица  у  највећој  мери  обезбеђује  континуални  ток  кретања  возила  и  смањује  утицај  буке  
и  загађеност  ваздуха  природним  проветравањем . 

Праћење  аерозагађења  у  наредном  периоду  треба  реализовати  према  програму  и  
дефинисаним  местима  као  и  параметрима  контроле  (аероседимент , чађ, сумпордиоксид , 
угњенмоноксид  и  азотни  оксиди), а  према  Закону  о  заштити  ваздуха  ( Іслужбени  гласник  
РС 1 , бр.  36/09 и  10/13), Уредби  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  
( Службени  гласник  РС , бр.11/10, 75/10 и  63/13) и  др. подзаконским  актима. На  простору  
плана  треба  успоставити  мерна  места  за  праћење  интензитета  буке . Праћење  квалитета, 
односно  степена  загађености  ваздуха  указаће  на  поступке  и  мере  који  ће  омогућити  да  се  
степен  загађености  сведе  у  границе  утврђене  прописима  о  загађености  ваздуха . 

Активности  за  обезбеђивање  задовоњавајућег  квалитета  ваздуха  у  наредном  
периоду  одвијаће  се  побоњшањем  услова  паркирања . 

Школе  и  дечје  установе  

На  простору  комплекса  школа  и  дечјих  установа  обезбеђује  се  простор  за  
формирање  отворених  терена  и  подизање  зеленила . Посебну  пажњу  треба  посветити  
уређењу  слободј{их  површина  и  стварању  складног  амбијента  (поплочавањем , визурама, 
осветњењем  и  другим  акцентима). 

7.3. 3аштита  простора  од  елементарних  непогода  и  ратних  разарања  

Организација  простора  у  условима  непосредне  опасности  од  елементарних  
непогода, техничких  незгода, односно  у  случају  ратне  опасности  и  рата, подразумева  
трансформацију  простора  и  друштвених  фактора  из  мирнодопских  услова, односно  
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редовних  услова  за  потребе  рата, односно  ванредних  услова . Основа  успепіне  
трансформације  свих  природних , друштвених  и  економских  потенцијала  за  извршење  
задатака  у  рату, односно  у  ванредним  приликама  за  време  елементарних  непогода  јесте  
њихова  припрема  у  миру, односно  у  време  редовних  прилика . 

Заштита  од  потреса  

Приликом  пројектовања  нових  објеката  неопходно  је  примена  Правилника  о  
техничким  нормативима  за  изградњу  објеката  високоградње  у  сеизмичким  подручјима  
( Службени  лист  СФРЈ , бр.  31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и  52/90) ради  обезбеђења  заштите  
од  максималног  очекиваног  удара  8° Mcѕ . 

Заштита  од  пожара  

Ради  заштите  од  пожара, нови  објекти  морају  бити  изграђени  према  одговарајућим  
техничким  противпожарним  прописима , стандардима  и  нормативима . На  предметном  
простору  објекти  топлане  Исток  спадају  у  групу  објеката  повећаног  ризика  од  пожара. 

Сви  постојећи  и  нланирани  приступни  путеви  и  платои  уз  објекте  морају  бити  
димензионисани  тако  да  обезбеде  несметан  приступ  и  маневрисање  противпожарних  
возила. 

Заштита  од  ратних  разарања  

У  складу  са  одредбама  Закона  о  ванредним  ситуацијама , за  збрињавање  
становништва  у  случају  ратне  опасности  користиће  се  јавна  склоништа  у  обухвату  nлана  
и  непосредном  окружењу . 

Поред  тога, приликом  изградње  нових  објеката  са  подрумима , обавезно  је  над  
подрумском  етажом  градити  ојачану  плочу  која  може  да  издржи  урушавање  објекта . 

8. НУМЕРИЧКИ  ПОКАЗАТЕЛ,И  

Планирана  организација  простора, презентована  у  графичком  приказу  План  
намене  површи iіа, саобраћаја , нивелације  и  регулације , у  Р  1 : 1000 има  за  последицу  
следећи  биланс  поврпіина  и  осталих  нумеричких  показатења . 

Табела  1 

Намена  поврінина  ћа  % 
- вишепородично  становања  (на  парцелама ) 535 23.77 
- вишепородично  становања  (најавним  блоковским  
површинама  са  зеленилом  и  паркинзима) 7.08 28.77 

-просторно  културно  историјска  целина  Алмашки  крај  1,76 7.15 
- комплекс  средње  школе  1,23 5,00 
- комплекс  основне  гнколе  0,86 3,49 
- комплекси  предшколских  установа  0,60 2,43 
- средњошколски  дом  0,40 1,62 
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- комплекс  топлане  Исток1  0,87 3,54 
пословни  простор  (у  зассбном  објекту) 0,04 0,16 

- гараже  (јавне) 0,23 0.93 
- регулацијеулица  5,69 23,12 
УКУПНО: 24,61 100,00 

Табела 2 

Основне  категорије  постојеће  
површине  

планиране /hа  

- Бруто  површина  (обухват  плана) 24,61 24,61 
- Нето  површина  блокова  18,93 18,93 
- Површина  под  објектима  6,25 8.67 
- Укупна  развијена  корисна  површина  25,94 34.21 
- Укупна  развијена  површ . стамбеног  простора  
(бруто) 

21,85 27,13 

- Укупна  површина  пословног  простора  1,49 2,79 
- Однос  стамбеног  и  пословног  простора  93% : 7% 90%: 10% 
- Заузетост  у  односу  на  нето/бруто  површину  33% / 25% 45%/35% 
- Индекс  изграђености  у  односу  на  нето/бруто  
површ . 

1,36 / 1,05 1,77/1,36 

- Број  становника  6472 8445 
- Број  станова  2408 3014 
- Просечна  величина  домаћинства  2,7 чланова  2,8 чланова  
- Просечна  величина  стана  (бруто) 90 м2  90 м2  
- Густина  становања  нето/бруто  341 ст/ћа  / 263 

ст/ћа  
446 ст/hа  / 343 

ст/ћа  

За  планирани  број  станова  планирана  је  изградња  гаражног  и  паркинг  простора  на  
парцелама  корисника  и  на  јавним  површинама . На  јавним  површинама  обезбеђеn је  
следећи  простор : 

Број  паркингместа — укупно око  1550 

- у  гаражама  око  470 
- паркиnг  места  - блоковска 209 
- паркинг  места  - улична 875 

На  овај  начин  покривено  је  око  50% потреба . Приоритет  у  решавању  преосталих  
потреба  имаће  остало  грађевинско  землиште , те  се  паркирање  мора  обезбедити  на  
парцелама  корисника . Где  је  могуће  треба  тежити  да  се  за  сваки  стап  обезбеди  једно  
паркинг  место  на  парцели , односноједnо  место  на  70 пі2  нето  површине . 

Елементи  за  обрачун : 
- приземла  у  улицама  М. Миланова, Косовска, Шумадијска , М  

Трг  Републике, М. Глиніића  
- величина  стапа  
- број  станова  
- број  становиика  
- број  паркинг  месТа  у  гаражи  

Бајића  - пословни  садржаји  

- 90 тл2  - бруто , 60 м2  - нето  
- (бруто  стамбеиа  поврпіинаl90 м2) 
- 2,7 чланова  по  стану  
- паркuнг  место  30 м2 
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У  окВиру  простора  плана  очекивани  број  становника  је  сса  8600, што  би  за  
последицу  имало  просечну  густину  становања  350 становника  по  ha. делом  ова  густина  
последица  је  већ  реализованих  подручја  која  се  овим  планом  третирају  као  заврпіене  
целине, а  где  су  реализоване  веома  високе  спратности , а  делом  и  структуре  реализованих  
станова  у  новим  објектима . 

Из  овог  разлога  планиране  су  умерене  спратности  у  подручјима  која  се  
реконструишу . 

За  очекивани  број  становника  планирају  се  и  капацитети  јавних  слу?кби  и  
резервишу  простори  за  проширење  постојећих  комnлекса  или  изградњу  нових, као  што  се  
приказује . 

Основна  школа  ,,Ћура  даничић : 

- под  објектима 1126 м2, 
- планирани  комплекс 8590 м2, 
- постојећи  индекс  заузетости 13%, 

(у  односу  на  гјланирану  парцелу) 
- планирани  индекс  заузетости до  40%, 
-планирана  спратност до  П+2 

Средња  саобраћајна  школа  ,,Пинки : 

- под  објектима 2950 ш2, 
- планирани  комплекс 12308 м2, 
- постојећи  индекс  заузетости 24%, 

(у  односу  на  планирану  парцелу) 
- планирани  индекс  заузетости до  40%, 
- планирана  спратност до  П+2 

Средњошколски  дом  ,,Бранково  

- под  објектима  
- површина  планираног  комплекса  
- индекс  заузетости  у  односу  
на  планирану  парцелу  до  

1472 м2, 
3660 м2, 

50%, (до  1О% одступања ) 

у  складу  са  графичким  приказом  

Планирана  предшколска  установа : 
- планирани  капацитет  око 180 деце  
- површина  комплекса  око 1610 м2  
- планирани  индекс  заузетости до  40%, 
- под  објектима  до сса  640 м2, 
- развијена  бруто  поврніина  максимум 1280 м2  
- планирана  спратност п+1. 
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9. ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  

9.1. Услови  за  формирање  грађсвинских  парцела  

Постојећа  парцелација  задржава  се  у  највећем  броју  случајева . 

Корекције  ће  се  вршити  у  следећим  случајевима : 

- ради  проширења  регулације ; 
ради  формирања  комплекса  основне , средње  школе, средњоаіколског  дома  и  
предшколске  установе ; 

- формирањајавне  блоковске  nовршине; 
- формирања  грађевинске  парцеле  обједињавањем  постојећих , када  постојеће  

немају  довојну  површину  за  реализацију  планиране  намене. 

9.2. Изградња  објеката  
Општа  правила  

Графичким  приказом  План  намене  површина, саобраћаја , нивелације  и  
регулације  Р  1 : 1000 дефинисана  је  зона  изградње  на  парцелама  на  којима  се  планира  
замена  објеката . Приликом  дефинисања  габарита  објеката  могућа  су  одступања  унутар  
зоне. 

Елементи  вертикалне  регулације  дефинисани  су  спратношћу  (и  висином  венца). 
За  бесправно  подигнуте  објекте  тачан  број  независних  етажа  утврдиће  се  на  

основу  пројекта  изведеног  стана. 
На  местима  где  су  дефинисане  висине  венаца,  уколико  се  објекти  задржавају , 

назначене  висине  су  максималне  за  надоградњу  суседних  објеката, где  је  планиран  режим  
надограђивања , али  се  не  сме  превазићи  планирана  спратност . 

Намена  нових  објеката  је  стамбена , пословна  или  комбинована , уколико  није  
стриктно  дефинисано . У  случају  изградње  студентских  домова, планирани  капацитет  
објекта  је  као  за  становање , а  у  делу  простора, с  обзиром  на  разлику  у  квадратури , 
планираће  се  пратећи  садржаји  (заједнички  простор, читаоница , трпезарија , вежбаоница  и  
сл.). 

Висина  пода  приземла  за  ванстамбене  садржаје  је  максимално  20 см  изнад  коте  
тротоара . 

Код  намене  становања  максимална  висина  пода  приземла  је  1,20 м  изнад  коте  
тротоара, али  се  код  пројектовања  савладавање  висинске  разлике  мора  организовати  
унутар  габарита  објекта . 

Објекге  је  могуће  пројектовати  са  косим  кровом  (макс. 300  нагиба), благог  нагиба  
покривен  лимом  сакривен  иза  атике, или  раван, у  зависности  од  неnосредног  окружења . 
Код  објеката  са  косим  кровом  могуће  је  користити  поткровле  у  оквиру  волумена  
конструкције . Висина  назиткаје  30 см. 

На  местима  где  је  у  графичком  приказу  код  планиране  спратности  уписано  Пк, то  
је  обавезујуће . 

Уместо  класичног  поткровла  могуће  је  пројектовати  и  симетрично  повучену  
(за  1,5 м) завршну  етажу, са  плитким  лименим  кровом, гдеје  то  планом  утврђено . 
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Све  објекте  пројектовати  са  паса?кима  МИН. 3,5 п  ширине  и  4 м  висине , како  је  
дефинисано  на  графичком  приказу  (положај  пасажа  није  обавезујући ). 

На  местима  где  је  планирана  замена  објеката  обавезнаје  прво  реализација  уличног  
објекта  па  затим  дноришног  крила  (уколико  је  планирано ). 

Код  реализације  дворишних  крила  свих  објеката  неопходно  је  обезбедити  у  
приземњу  гаражни  простор  за  кориснике  парцеле. 

У  оквиру  парцеле  (блока) на  располо ?кивој  површини  се  планирају  отворени  
паркинзи . 

Уколико  се  паркирање  не  може  решити  ни  на  један  од  ових  начина  обавезна  је  
изградња  гараже  у  подрумској  етажи, испод  целе  парцеле . Број  подземних  етажа  није  
ограничен, а  број  паркинг  места  утврђује  се  у  складу  са  нормативима , једно  паркинг  
место  заједан  стан, односно  за  70 м2  бруто  површине  за  пословање . 

Код  свих  објеката  могућаје  изградња  подрума /сутерена, уз  услов  да  се  адекватним  
техничким  решењем  обезбеди  од  дејства  подземне  воде, 

Просечна  нето  површина  станаје  60 м2. 
Код  реализације  вишепородичних  стамбсних  објеката  обавезно  је  број  јединица  на  

парцели  ускладити  са  бројем  станова  просечне  величине , тако  да  максимални  број  
станова  не  буде  већи  од  броја  станова  просечне  (увећане) површине . 

Минимална  поврпјина  станаје  26 м2. 
Код  изградње  нових  породичних  објеката  максимални  број  становаје  2. 
На  парцелама  на  којима  је  у  оквиру  традиционалних  породичних  објеката  

реализован  већи  број  јединица, при  реконструкцији  се  не  планира  могућност  повећања  
броја  јединица . 

На  парцелама  на  којима  је  легално  изграђено  више  од  једног  стамбеног  објекта  
задржава  се  стање  и  омогућава  реконструкција  под  истим  условима. 

Код  свих  постојећих  објеката  који  се  задржавају  важе  услови  за  завршене  целине, 
што  подразумева  могућност  реконструкције , промене  намене, промене  структуре  станова, 
али  само  у  сврху  укрупњавања  и  привођење  намени  поткровња , без  подизања  назитка , 
уколико  специфичним  условима  није  другачије  утврђсно . 

Код  постојећих  објеката  који  се  задр?кавају  могућа  је  изградња  лифта  са  дворишне  
стране, односно  на  јавној  блоковској  површини , изван  регулације  улице  и  коридора  
инфраструктуре , уколико  не  постоји  могућност  да  се  реализује  у  оквиру  степенишног  
простора . У  ову  сврху  могућа  је  доградња  објекта  до  5 м2, односно  промена  границе  
парцеле , у  случају  да  је  доградња  на  јавној  блоковској  површини . У  случају  када  објекат  
има  више  улаза, ово  правило  важи  за  сваки  улаз  понаособ . У  цију  побоњшања  квалитета  
објекта, а  уколико  није  могућа  доградња  рампи  за  инвалиде , лифтова  и  противпожарних  
степеништа  са  дворишне  странс, могућа  је  изградња  истих  на  објектима  који  немају  ове  
елементе, у  ком  случају  се, као  и  за  постојеће  елементе , условњава  припајање  земњишта  
под  дограђеним  делом  јединственој  парцели  објекта, уз  услов  да  се  тиме  не  угрожава  
јавни  колски  или  пешачки  саобраћај  у  окружењу . 

Код  изградње  нових  објеката  грађевинска  линија  се  поклапа  са  ппанираном  
регулацијом . 
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Приликом  реализације  надоградње , гјосебну  пажњу  посветити  обликовању  
надограђених  етажа, које  са  постојећим  делом  објекта  морају  чинити  складну  
архитектонску  композицију , Код  реализације  планиране  надоградње  није  дозвоњено  
формирање  препуста, надоградња  се  планира  у  оквиру  постојећег  хоризонталног  
габарита . 

Пре  приступања  надоградњи  неопходно  је  обавити  статичке  провере  носивости  
обј  екта. 

Такође  је  неопходно  да  распоред  просторија  нове  етаже  у  потпуности  одговара  
постојећим  и  да  се  потпуно  поклапају  инсталационе  вертикале . 

За  објекте  са  стилским  обележјима  претходних  архитектонских  периода, 
надоградњу  планирати  са  савременим , сведеним  исказом  уз  поштовање  основних  
архитектонских  принципа  (јитма  и  распореда  отвора, односа  пуно-празно ). 

Планом  се  ограничава  изградња  препуста  у  улицама  Александра  Тишме  и  
Лончарској . 

Елементи  архитектонске  пластике  могу  излазити  из  равни  фасаде  максимум  до  
50 см, на  половини  њене  површине , изнад  зоне  приземња . 

За  објекте  који  се  задржавају  или  надограђују  могућа  је  замена  под  истим  
условима , изузев  објеката  у  улидама  даничићевој , Тргу  републике  и  Милоша  Бајића. 

На  свим  пасажима  којима  се  обезбеђује  приступ  јавним  наменама  обавезно  је  
утврђивање  права  службености  пролаза . 

Није  допуштено  подизање  спратности  у  функцији  наглашавања  угаоних  позиција , 
преко  дефинисаних  спратности . 

За  објекте  са  равним  кровом, у  случају  прокишњавања , могућа  је  реконструкција  
или  поставњање  плитког  лименог  крова, без  формирања  нових  корисних  етажа. 

Приликом  пројектовања  нових  објеката  неопходно  је  њихово  усаглашавање  са  
амбијентом  старе  Подбаре, односно  поштовање  амбијента  Подбаре, што  никако  не  значи  
да  се  под  тим  подразумевају  реплике  и  еклектички  елементи  на  новим  фасадама . 

На  делу  подручја  које  је  Одлуком  Владе  Републике  Србије  утврђено  као  
непокретно  културно  добро, просторно  културно  - историјска  целина  Алмашки  крај  у  
Новом  Саду  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  47/19) од  28.06.2019. године, утврђује  се  
конзервација  стања, до  доношења  плана  генералне  регулације  Алмашког  краја. Тим  
планом  утврдиће  се  правила  уређења  и  грађења  на  свакој  појединачној  nарцели , у  складу  
са  валоризацијом  затечених  објеката . до  доношења  нпана, за  све  радове  у  оквиру  
конзервације  неопходно  је  прибавњање  услова  Завода  за  заштиту  споменика  културе  
Града  Новог  Сада. 

Специфични  услови  за  лојединачне  блокове  

Блок  број  1 

Третира  се  као  завршена  целина  у  оквиру  које  су  могуће  реконструкције , промене  
намена  (тако  да  се  не  угрози  становање ) и  промена  структуре  станова  искњучиво  
повезивањем  јединица, не  nоделом . 

Не  допушта  се  промена  намене  гаражног  простора . 
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Елокброј 2 

У  северном  делу  намењен  је  за  потребе  топлане  Исток . Максимални  индекс  
заузетости  парцеле  је  до  3О%, спратност  планираних  објеката  је  до  По+П+З, односно  у  
складу  са  захтевима  технологије . У  случају  значајнијих  интервенција  или  реконструкције  
целог  комплекса  обавезна  је  израда  урбанистичког  пројекта . У  случају  изградње  нових  
објеката  обавезнаје  примена  равног  или  плитког  косог  крова. 

3а  изградњу  или  реконструкцију  појединачних  објеката  не  условњава  се  израда  
урбанистичког  пројекта . Решавање  паркирања  је  обавезно  на  парцели, у  подземним  или  
надземним  етажама, или /и  отвореним  паркинзима  , у  складу  са  индексом  заузетости . 

Обавезно  учешће  зеленила  на  парцели  је  20 %. 
У  случају  значајније  реконструкције  и  изградње  могућеје  очување  објекта  број  25 

уз  Шумадијску  улицу . 
Не  условњава  се  формирање  потпуне  грађевинске  парцеле  за  Топлану  за  

појединачне  радове  у  функцији  основне  намене . 
На  парцелама  бр,  9314 и  9315, КО  Нови  Сад  і, планира  се  изградња  гараже  са  

једном  полуукопаном  и  минимум  једном  подземном  ета?ком, оквирног  капацитета  
минимум  140 места. Број  подземних  етажа  се  не  ограничава . Гаража  се  обавезно  планира  
са  два  прилаза, по  један  из  Косовске  и  Шумадијске  улице. Положај  улаза  приказан  на  
графичком  приказу  није  обавезујући . 

На  крову  гараже  ппанира  се  уређење  зелене  површине  и  дечјег /спортског  
игралишта . При  уређењу  кровног  врта  не  сме  се  угрозити  стабилност  кровне  
конструкције , те  је  обавезно  начин  озелењавања  ускладити  са  конструкцијом  крова. 

На  деловима  блока  планира  се  проширење  регулација  улица  Косовске  и  
Шумадијске , у  складу  са  графичким  приказом  број  3. 

Блокброј 3 

У  северном  и  северозападном  делу  реализовани  су  вишепородични  стамбени  
објекти  који  се  сматрају  завршеном  целином , те  важе  услови  за  завршену  целину. 

3адржавају  се  бесправно  изграђени  објекти  на  парцелама  бр. 9330 и  9335 (појачани  
габарити). 

На  парцели  број  9334/1, у  Улици  Марка  Мињанова  број  16, планира  се  изградња  
објекта , спратности  П+4+Пк-П+5+Пк, у  основи, у  складу  са  графичким  приказом . Висина  
назитка  на  поткровњу  усагласиће  се  са  суседним  објектом , будући  да  је  цео  низ  
реализован . 

На  преосталом  делу  блока  формираће  се  комплекси  основне  школе, предшколске  
установе, средње  школе  и  средњошколског  дома. 

За  комплекс  основне  школе  могућа  је  доградња  и  надоградња  уз  поштовање  
максималног  индекса  заузетости  до  40% и  спратности  П+2. 

На  комплексу  предшколске  установе  планира  се  изградња  објекта  за  приближно  
180 деце, бруто  развијене  површине  до  1280 п12, спратности  п+1. Изнад  завршне  етаже  
планирати  плитак  кров . 

3а  комплекс  средње  школе  такође  је  могућа  доградња  и  надоградња  постојећих  
објеката  уз  поштовање  максималног  степена  заузетости  до  40% и  максималне  спратности  
до  П+2. 
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На  парцелама  школа  и  предшколске  установе  обавезно  је  озелењавање  40% 
слободног  дела  парцеле! 

3а  комплекс  средњоігіколског  дома  планира  се  могућност  доградње  и  надоградње  
објекта  уз  степен  заузетости  до  50%, (уз  толеранцију  до  1О%). 

3а  објекат  уз  Улицу  душана  Васињева  започет  је  поступак  за  реализацију  
надоградње , те  се  иста  задржава  у  плану. Планира  се  могућност  надоградње  крила  уз  
улицу  Епископа  Висариона  и  замена  крила  у  северном  делу  комплекса . При  формирању  
овог  крила  обавезна  је  изградња  пасажа  за  прилаз  средишњем  делу  комплекса . И  на  
везном  делу  објекта  уз  Висарионову  улицу  могуће  је  формирати  насаж, у  складу  са  
првобитним  решењем  објекта. 

Планиране  спратности  дефинисане  су  на  графичком  нриказу. 
Код  свих  објеката  на  претходно  описаним  комплексима  планира  се  раван  или  

плитак  кос  кров  и  пажњиво  усаглашавање  свих  елемената  архитектуре . 
Могућа  је  фазна  реализација  до  постизања  коначних  параметара , без  обавезе  

претходног  формирања  потпуне  грађевинске  парцеле . 

Блок  број  4 

Третира  се  као  завршена  целина , те  важе  услови  дефинисани  за  блок  број  1. 

Није  дозвоњена  промена  намене  зелених  nовршина . 

Блокброј 5 

Реализација  се  планира  у  складу  са  општим  правилима , изузев  што  се  на  деловима  
парцела  бр. 9281, 9282/2 и  9284 планира  формирање  јавне  блоковске  површине  изван  
планираних  габарита  објеката, и  обједињавање  ових  делова  након  њихове  реализације , 

будући  да  су  нове  грађевинске  парцеле  nланиране  у  габаритима  објеката . 
На  делу  блока  уз  Улицу  Саве  Вуковића, у  оквиру  просторно  културно-историјске  

целине, задржавају  се  постојећи  објекти. Реконструкција  и  ревитализација  могућа  је  
искњучиво  уз  услове  3авода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, све  у  
складу  са  оштим  правилима  утврђеним  на  подручју  где  је  планирана  конзервација  стања . 

Блок  број  6 

Планира  се  делимична  реконструкција  и  замена  постојећих  објеката  новим, а  
делом  се  задржавају  постојећи  објекти, уз  услове  дефинисане  опјотим  правилима . 

Грађевинска  парцела  на  углу  улица  Александра  Тишме  и  Косовске , формираће  се  
обједињавањем  постојећих  парцела  бр. 9527, 9528 и  9529. 

За  све  радове  у  оквиру  просторно -културно -историјске  целине 5  статус  је  
конзервација  стања  и  примењују  се  општа  правила  утврђена  за  овај  режим . 

Блок  број  7 

Планирана  је  постепена  трансформација  породичног  у  виіnепородично  становање  
уз  поштовање  општих  правила  и  обавезна  обједињавања  парцела  у  складу  са  графичким  
приказом  број  З . 

У  складу  са  започетом  реализацијом 5  планира  се  примена  косог  крова  у  овом  
блоку. 
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Блокброј  8 

Реализован  је  готово  у  целости, а  рсализација  преосталог  објекта  и  могућих  
надоградњи  одвијаће  се  у  складу  са  општим  правилима . 

На  парцели  број  9463/1, у  Улици  Жарка  Василсвића  број  15, могућа  је  
лсгализација  доградње  узјужну  међу  парцеле, а  у  складу  са  графичким  приказом  број  3. 

Блокброј 9 

Рсализован  је  у  потпуности ! Могуће  су  промене  у  складу  са  оnштим  правилима. 
Није  дозвоњено  смањење  зелених  површина . 

Блокброј  10 

Прсдставња  готово  завршену  целину. 
Могућс  је  проширења  габарита  завршне  етаже  на  терасу  (у  складу  са  пројектом  

аутора) за  објекат  у  улицама  Козачинског  број  1 - 3 и  душана  Васињева  број  4 - 8. 
Планирана  доградња  могућа  је  искњучиво  у  цињу  проширења  стамбеног  простора  

у  истом  нивоу, без  повећања  броја  стамбених  јединица .Услов  је  да  се  реализација  изведе  
једновремено  на  ссгментима  који  представњају  целину . 

Није  дозвоњено  смањење  јавних  зелених  површина  у  блоку. 

Елок  број  11 и  блок  број  12 

Блокови  бр.  1 1 и  12, у  целости  припадају  просторно  културно  - историјској  целини  
Алмашки  крај  у  Новом  Саду. На  овом  подручју  утврђен  је  режим  конзервације  стања  и  
примењују  се  општа  правила  утврђена  за  предметни  режим . 

Блок  број  13 

Реализација  се  планира  у  складу  са  општим  правилима . 
Посебно  се  наглашава  даје  планирана  намена  новог  објекта  на  парцели  број  9501, 

искњучиво  пословна. На  овом  објекту  обавезноје  пројектовати  кров  плитког  нагиба. 
Не  планира  се  легализација  бесправно  дограђеног  и  надограђеног  објекта  у  

Косовској  улиц  број  5. 

Блок  број  14 

Уз  Косовску  улицу  планира  се  постепена  замена  објеката, а  могућност  надоградње  
на  објекту  у  Косовској  улици  број  2. Објекти  у  даничићевој  улици  бр.  3 и  5, који  су  од  
значаја  за  заштиту  градитењског  наслеђа , задржавају  се  и  за  њих  такође  важи  режим  
конзервације  стања  и  оппгга  правила . 

Планирану  надоградњу  објеката  у  Косовској  улици  број  2 реализовати  у  оквиру  
задате  висинс  венаца  (и  дефинисане  спратности ), уз  посебну  пажњу  приликом  
обликовања  и  усклађивања  нове  етаже  са  нижим  деловима  објекта, у  погледу  висине, 
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распореда  и  величине  отвора. На  предметном  објекту  пројектовати  коси  кров  
Максималног  нагиба  до  ЗО%, са  могућим  коришћењем  поткровња  у  окВиру  волумена  
конструкције . 

Санацију  (реконструкцију ) постојећих  равних  кровова  извести  погіравком  односно  
поставњањем  плитких  лимених  сакривених  иза  атике . 

Реализацију  нових  објеката  уз  Косовску  улицу  извести  у  складу  са  дефинисаним  
општим  правилима . 

Блок  број  15 

Објекти  у  ободном  делу  блока  се  задржавају  уз  могућност  појединачне  
надоградње , какоје  на  графичком  приказу  број  3 дефинисано . 

Код  надограђивања  објеката  уз  Трг  Републике  неопходно  је  посебну  пажњу  
посветити  обликовању  надограђене  етаже, а  кров  пројектовати  лимени  благог  нагиба  
сакривен  иза  атике. 

У  Шумадијској  улици  број  2, под  условима  који  су  дефинисани  за  надоградњу , 
могућаје  и  замена  објекта . 

У  Шумадијској  улици  број  4 планирана  је  замена  објекта  и  изградња  новог, у  
складу  са  општим  правилима . 

Планира  се  уређивање  јавне  блоковске  повріпине, озелењавањем , формирање  
потребних  саобраћајница  за  прилаз  постојећим  легално  изведеним  гаражама  и  уређење  
отворених  паркинга  дуж  ових  саобраћајница . Не  планира  се  задржавање  бесправно  
подигнутих  гаража  најавној  блоковској  површини . 

За  планиране  гараже  на  парцели  број  9445 приступ  обезбедити  са  јавне  блоковске  
површине . 

На  парцели  број  9431 уз  северну  међу, прихвата  се  бесправно  изграђени  објекат  у  
случају  надоградње  уличног  објекта . У  случају  изградње  новог  објекта  сви  постојећи  се  
уклањају . 

Блок  број  16 

У  ободном  делу  блока  планира  се  могућност  надоградње  објекта  на  углу  улица  
Жарка  Васидевића  и  Милоша  Бајића, објеката  бр.  1 и  5 у  Удици  Милоша  Бајића  и  
објеката  бр.  3 и  5 у  Улици  душана  Васињева . На  објекту  у  Улици  душана  Васињева  7 и  9 
могућа  је  надоградња  у  делу  где  је  његова  спратност  п+3, пажњиво  се  уклапајући  са  
повученим  четвртим  спратом  и  спратовима  испод . 

Изнад  овако  допуњеног  четвртог  спрата  могуће  је  поставити  плитак  коси  кров. 
Посебну  пажњу  обратити  на  обликовање  нове  етаже  на  објекту  број  5 у  Улици  

Милоша  Бајића, како  би  она  са  постојећим  корпусом  и  свим  елементима  на  фасади  
чинила  јединствену  целину  (у  погледу  обликовања , материјала , обраде). Кров  
nројектовати  благог  нагиба  сакривен  иза  атике . Поткровње  обликовати  као  гпто  је  
постојећа  атика. 

У  унутрашњости  блока  планира  се  уклањање  свих  беснравно  подигнутих  гаража. 
Јавна  блоковска  површина  уредиће  се  озелењавањем  и  формирањем  приступа  легално  
подигнутим  гара)кама . дуж  приступне  саобраћајнице  планирају  се  и  отворени  паркинзи . 
Гара)ке  се  задржавају  као  у  постојећем  стању  без  могућности  промена  намене . 
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Парцелација  унутар  блока  задржава  се  у  потпуности  као  у  затеченом  стању. 
Санацију  постојећих  равних  кровова, ако  није  другачије  утврђено, могуће  је  

извести  само  поправком  истих  или  поставњањем  плитких  лимених  сакривених  иза  атике . 
Код  надограђивања  објеката  решење  крова  ускладити  са  елементима  архитектуре  

објекта  и  окружења . 

Блок  број  17 

Планира  се  надоградња  објеката  бр .  2 и  4 у  Улици  Козачинског  и  уређење  
унутрашњег  простора  блока  заменом  постојећих  лоших  гаража  и  изградњом  нових, у  
складу  са  планом, као  и  формирањејединствене  блоковске  површине . 

Код  надоградње  обликовање  крова  извести  као  у  постојећем  стању, уз  могућност  
коришћења  поткровња  у  оквиру  волумена  конструкције . 

Санацију  реконструкцију  постојећих  равних  кровова  извести  поправком , односно  
поставњањем  плитких  лимених  кровова. 

Гараже  пројектовати  од  чврстог  материјала  са  плитким  лименим  кровом . 

9.3. Услови  за  опремање  простора  инфраструктуром  
9.3.1. Услови  за  изградњу  и  уређење  саобраћајних  површина  

Положај  и  димензије  саобраћајних  површина  у  простору  (улице, колско-пешачки  
пролази  паркинг-простори) дефинисан  је  у  односу  на  осовинску  мрежу  и  постојеће  
границе  парцела  штоје  приказано  у  графичком  приказу  број  3. 

Тротоаре  и  паркинге  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча  
који  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  
намена  саобраћајних  површина . Ово  поред  обликовног  и  визуелног  ефекта  има  практичну  
сврху  код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). 

Паркинзи  могу  бити  уређени  и  тзв. І перфорираним  плочама  префабрикованим  
танкостеним  пластичнимт  или  сл. елементима  који  обезбеђују  услове  стабилности  
подлоге , довоњне  за  навожење  возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  ниског  
растиња . 

Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234 којим  су  дефинисане  
мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања! У  оквиру  
паркиралишта , где  год  за  тим  има  потребе, потребно  је  резервисати  простор  за  дрвореде  
по  моделу  да  се  на  четири  паркинг  места  планира  по  једно  дрво! 

Саобраћајно  техничко  решење  гаража  рејпаваће  се  уз  задовоњење  свих  услова  који  
су  наведени  у  Правилнику  о  техничким  захтевима  за  заштиту  гаража  за  путничке  
аутомобиле  од  пожара  и  експлозије  (т iСлу)кбени  лист  СЦГ , број  31/05). 

Попречни  профили  планиране  уличне  мреже  су  саставни  део  овог  плана. 

Услови  за  прикл.учење  на  саобраћајну  мрежу  

У  улицама  Милоша  Бајића, Трг  Републике  и  даничићевој . релизована  је  изградња  
(реконструкција ) коловоза  и  тротоара  уз  задржавање  клинкер  опеке, а  у  осталим  
улицама  планира  се  реконструкција  свих  саобраћајних  површина, с  обзиром  на  
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дотрајалост  и  саобраћајно -техничке  елементе  који  не  задоволавају  захтеве  моторизованог  
и  пешачког  саобраћаја . 

Правило  је  да  један  објекат  има  само  један  колски  приступ  ка  саобраћајној  мрежи  
и  то  увек  ка  саобраћајници  нижег  ранга, ако  је  то  могуће . У  случају  већих  комплекса , 
дозвоњавају  се  максимално  два  колска  приступа  и  то  увек  ка  саобраћајници  нижег  ранга, 
акоје  то  могуће. 

І-ја  прелазу  колског  прилаза  парцелама  преко  планираног  тротоара, односно  
бициклистичке  стазе, нивелационо  решење  колског  прилаза  мора  бити  такво  да  су  
тротоар  и  бициклистичке  стазе  у  континуитету  и  увек  у  истом  нивоу! Овакво  решење  
треба  применити  из  разлога  указивања  на  приоритетно  кретање  пешака  и  бициклиста  у  
односу  на  возила  која  се  крећу  колским  прилазом ! 

Минималне  димензије  колских  пролаза  кроз  објекте  су  3,5 rn ширине  и  4,0 м  
висине . 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  и  дуж  тротоара  извршити  типско  партерно  
уређење  тротоара  у  складу  са  графичким  приказом  којије  саставни  део  овог  плана. 

9.3.2. Услови  за  реализацију  капацитета  водне  инфраетруктуре  
Услови  за  прикњучење  на  водоводну  мрежу  

Приклучење  објеката  на  уличну  водоводну  мрежу  планира  сеједним  прикњучком . 
Уколико  је  објекат  са  више  заједничких  улаза, односно, засебних  технолошких  

целина, може  имати  независне  приклучке  водовода . 
Водомер  поставити  у  посебној  просторији  у  оквиру  објекта , или  у  водомерни  шахт  

који  треба  извести  ван  регулације  улице  и  на  удалености  највише  0,5 nі  од  регулационе  
линиј  е. 

Одређена  одступања  од  наведених  услова  могућа  су  уз  сагласност  Јкп  Водовод  и  
канализација  Нови  Сад. 

Уелови  за  прикњучење  на  канализациону  мрежу  

Приклучење  објеката  на  уличну  канализацију  nланира  сеједним  прикњучком . 
Прикњучни  канализациони  шахт  планирати  ван  регулације  улице  и  на  удањености  

највише  0,5 м  од  регулационе  линије. 
Канализациони  приклучак  извести  са  гравитационим  приклучењем . 
Приклучење  сутеренских  и  подрумских  просторија  није  могуће, осим  ако  се  

обезбеди  аутономни  систем  за  препумпавање . 
Одређена  одступања  од  наведених  услова  могућа  су  уз  сагласност  ЈКП  1 Водовод  и  

канализација  Нови  Сад . 

9.3.3. Услови  за  реализацију  капацитета  енергетске  инфраструктуре  
Услови  за  прикњучење  на  електроенергетску  мрежу  

Приклучење  објеката  извести  са  постојеће  или  планиране  електроенергетске  
мрежс, изградњом  сопствене  трансформаторске  станице  или  директно  напојним  водом  из  
постојсће  трансформаторске  станице , у  зависности  од  потрсба. Прикпучак  извести  
изградњом  подземног  приклучног  вода  до  кабловске  прикњучне  кутије  (КПК) и  ормара  
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мерног  места. кпк  гіоставњати  на  споњашњим  фасадама  објеката, а  ормаре  мерног  места  
поставњати  у  окВиру  објеката, у  складу  са  електроенергетским  условима  Електро  
дистрибуције  ,,Нови  Сад . 

Услови  за  приклучење  на  гасоводну  мрежу  

Снабдевање  објеката  топлотном  енергијом  решити  прик.њучењем  на  постојећу  
дистрибутивну  гасоводну  мрежу. Прикњучак  и  гіоложај  мерно-регулационог  сета  
испројектовати  и  изградити  према  условима  ДП  ,,Нови  Сад-Гас . 

Услови  за  прикњучење  на  топловодну  мрежу  

да  би  се  објекти  прикучили  на  топловодну  мрежу  потребно  је  на  погодном  месту  у  
nодруму  (сутерену) или  приземњу  објекта  изградити  топлотну  подстаницу . Такође  је  
потребно  омогућити  изградњу  вреловодног  прикњучка  од  постојећег  вреловода  до  
подстанице , а  све  у  складу  са  условима  ЈКП  Новосадска  топлана  Нови  Сад. 

9.3.4. Услови  за  реализацију  капацитета  телекомуникационе  инфраетруктуре  
Услови  за  прикњучење  на  Телекомуникациону  мрежу  

Прикњучак  на  телекомуникациону  мрежу  извести  преко  типског  ТТ  прикњучка  на  
приступачном  месту  на  фасади  објекта. Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  
извести  према  условима  локалног  дистрибутера . 

Приликом  поставњања  антенских  система  мобилне  телефоније  поштовати  све  
правилнике , техничке  пронисе  и  препоруке  који  регулишу  ову  област. Посебно  
поштовати  препоруке  Светске  здравствене  организације  (WHO) из  ове  области  

10. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОПРЕМЈБЕНОСТИ  

Грађевинско  подручје  у  обухвату  плана  налази  се  у  централној  зони  града, где  
постоје  сви  предуслови  за  опремање  комуналном  инфраструктуром  планираних  садржаја . 

11. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

доношење  овог  nлана  омогућава  издавање  информације  о  локацији, локацијских  
услова  и  решења  за  одобрење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола . 

За  комплекс  Топлане  ,,Исток , у  случају  значајнијих  промена  у  организацији  или  
промени  технологије , обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта . 

3акони  и  подзаконски  акти  наведени  у  плану  су  важећи  прописи , а  у  случају  
њихових  измена  или  доношења  нових, примениће  се  важећи  пропис  за  одређену  област. 
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Саставни  део  плана  су  следећи  графички  прикази : 
Размера  

1. Извод  из  Генералног  плана  града  Новог  Сада  са  
означеним  локалитетом  плана А4 

2.1. Извод  из  Пдана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  
у  наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  - План  претежне  намене  
простора, саобраћаја  и  нивелације  са  поделом  на  просторне  целине А4 

2.2. Извод  из  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  
амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  детањ  за  спровођење  
- локалитет  број  13 А4 

3. План  намене  површина, саобраћаја , нивелације  и  регулације   1: 1000 
4. План  регулације  површинајавне  намене  са  ііравилима  за  

формирање  грађевинских  парцела  1:1000 
5. План  водне  инфраструктуре   1:1000 
б. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  I : ! 000 
7. Планзеленила  1:1000 
8. Попречни  профили  улица  1:200 

План  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, 
Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  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. 

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

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

План  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, 
Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду, доступан  је  на  
увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  3рењанина  2, и  путем  
интернет  стране  www.ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престаје  да  важи  План  детањне  регулације  бпокова  
између  улица  Милоша  Бајића, београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  
Косовске  улице  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  града  Новог  Сада , бр. 18/10, 32/11 и  
14/14). 

План  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-127/2015-1 
5. април  2021. године  
НОВИ  САД  MЅc ЈелерМринковић  Радомировић  



јЛЕгАлнЕРЕгулАциЈЕ  
RЛОКСКА  4УКАЋуулццА  МИЛАА  БАЈWЋА  

ЕАогРАсКСГ  КАЈА, МАРКА  I АКОRА  И  АЛОКОМА  
АпАДНО  Сд  КОСОВQКА  УШЦЕУНО8О9 САДУ   

мІЛЈК  tКLКЕКЋПЛВРШ8 КА. САЦБРАЋАЈА, +К8врЈІАААЈ  в  РЕЛУЈАЦКЈЕ  



На  ОСНОВ  члана  27. став  2. тачка  4. ПравилниІса  О  садржнии , начију  и  гiоступісу  
израдс  дојсумсната  просторног  и  урбанистичког  планирања  (,,Службсііи  гласник  РС , 
број  32/19), 

ИЗЈАВЈЕУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКОВА  
ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  МИЛОША  БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ  КЕЈА, МАРКА  МИЊАНОВА  
И  БЛОКОВА  ЗАПАДНО  оД  КОСОВСКЕ  УЛИЦЕ  У  НоВОМ  САДУ: 

- ПРИПРЕМЊЕН  У  СКЛАДУ  СА  ЗАІ(ОНОМ  О  ПЛАНИІАЊУ  И  ИЗГРАДЊИ  И  
ПРОПИСИМА  ДОНЕТИМ  НА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАј(ОНА, КАО  И  ДА  ЈЕ  

- ПРИПРЕМЊЕН  И  УСј(ЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЊЕНОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ  

ОДГОВ  ОРНИ  УРБАНИСТА  

У  Новом  Саду, 10.02.2021. годинс  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИнА  
ГРАД  НОВИ  СЛД  
СКУПНЈТИ F-fд  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
комuсијл  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-I27/15 
Дана: 22.06. 2016. године  
Нови  САд  

И  З  В  Е  НЈ  Т  А  Ј  
О  ИЗВРШЕј{ОЈ  сТРучноЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАциЈ1 БЛОКОВА  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  МИЛОША  БАЛІЋА, БЕОГРАДСКОГ  КЕЈА, МАРКА  МИЈБАНОВА  И  БЛОКОВА  ЗАПАДНО  од  
kOCOBCkE УЛИЦЕ  у  ноВом  САДУ  

ПРЕ  ЊЕГОВОГ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВиД  

Стручна  ісонтрола  Нацрта  плана  де-гајњне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  тсеја, Mapіca Мил,анова  и  блоІсова  заІіадно  од  Косовстсе  улице  у  Г-јовом  Саду  обавњена  је  на  1 ј 7. седници  і(омисијеза  планоізе  одржаној  22.06. 2016. године, са  nочетком  у 09,00 часова, у  згради  ЈП  ,,Урбанизам , Булевар  цара  Лазара  бр.З, у  великој  сали  на  трећем  сгЈрату. 

Седници  су  присуствовали  Зоран  Бакмаз  председник  Комисије, Васо  Кресовић , Марко  Јовановић  и  Зоран  Вукадиновић , чланови  Комисије  за  планове . Седници  нису  присуствовајіи  Радосав  Шћепановић  и  Милан  Ковачевић , чланови  kомисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  представници  ЈП  Урбаннзам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Јп  Завод  за  изградњу  Града  Нови  Сад  и  ГрадсІсс  управе  за  заптиту  животие  средиііе . 

Нагсон  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, icao обрађивача  плана, Комисијаје  гсонстатовала  следеће  

1. да  је  Одлука  о  изради  плана  детал.не  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, 
Београдстсог  іceja, Mapica Миланова  и  блотсова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  донета  на  
)О(ХIЈ  седвици  Сісупштине  Града  Новог  Сада  од  31. октобра  2014. године  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  58/14). Саставни  део  Одлуке  је  Регнење  о  негіристуаању  изради  
стратепіке  процене  утицаја  плана  детањне  регулације  блоісова  између  улица  Милоша  Бајића, 
Београдског  кеја, Маргса  Мизбавова  и  бло iсова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  на  животну  средину . 

2. даје  Концепт  плана  детајњне  perynaііuje бло iсова  између  улица  Munouіa Бајића , Београдсісог  
іceja, Mapica Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  разматран  на  93. 
седници  Комисије  за  планове, одр)lсаној  20.0 ј . 20 ј  6. године. 

3. да  је  тскст  за  Нацрт  плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Ммлоша  Бајића , 
Београдског  iceja, Марка  Ми.њанова  и  блокова  загіаді-іо  од  Косовс rсе  улице  у  Новом  Саду  
припремњен  у  сісладу  са  Заісоном  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  
Србије , бр. 72/09, l/09-исправіса, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/ 1 3-УС, 50/ І 3-УС, 98(ІЗ-УС, 
132/14 и  І 45/ ј 4). 

4 даје  Комисија  за  планове  иа  106. седііици  одржаној  30.03.2016. године, поводом  разматрања  Нацрта  планн, донела  посебан  закзбучак  



Сер Комисије  
t 

3оран 
 

агсмаз, ди  ж.геодезије Милош  Егиђ  

Комисија  за  ;іnanoue одлаже  одлучивање  накои  започете  стручне  контроле  Нацрта  плана  
детањне  регулације  блокова  између  улица  Mwzozua Бајића, Београдског  кеја, Марка  IvІигz ајова  и  
блокоаа  западно  од  Косоеске  улице  у  Новом  Саду. 
Коиисија  смаиzра  даје  неопходно  да  обрађивач  ЈП  ,, Урбанизам  3авод  за  урбанцзом  Нови  Сад, 
преиспита  предложено  планско  реиіење  мирујућег  саобраћаја, односно, cyrepuzue обрађнвачу  
плана  да  у  блоку  између  улнча  Munozua Бајића, Жарка  Васињевића , Стевана  k[иловачова  н  
душана  Baczubeoa (блок  број  16), предбиди  изградњу  подземне  гараже. 
Комисuја  за  планове  сматра  даје  потребно  да  о6рађиuач  тzана  преuспита  саобраћајно  реzаење, 

уз  сугестију  да  се  про zиирирегулација  Скерлићевеулице . 
Према  усменом  образложењу  обрађивача  плана  изнетог  на  седнuци, Комисија  сматра  да  је  
неопходно  кориговати  текст  Начрта  плана  у  делу  електронске  и  телекомуникационе  
инфраструктуре , на  следећи  начим : 
У  делу  ,, 5.4. Ејіектронске  кому;ткаzјије  потребuо  је  брисати  следеhу  реченицу: ,, изглед  
анјnенског  система  (који  је  лако  уочіzив.  ус;спади;пu са  објектима  у  непосредном  окружењу; 

корисптпи  транспарентне  материјаЈіе  за  маскирање  и  прикривање  опреме; 
У  истом  делу  поиіребноје  додати: ,, У  оквuру  стамбених  објеката  са  више  стамбенихјед uница, 
стамбенuх  зграда  са  више  ісорисника  простора  и  стамбених  делова  стамбено-пословних  зграда  
потребно  је  п0сn7авиnі1і  инсталаіјију  заједничког  антенског  система, којu омогућава  незаuисан  
nријемуслугарадио  и  телевизијских  програма  и  њихову  дистрибуцију  крајњим  корисницима . 
Такође, по;nребноје  брисатu део  ,, 5.5. План  Іпелекомуникационе  инфраструктуре  . 

5. Комиснја  за  планове  је  разматрапа  кориговани  Нацрт  гптана  на  1 17. седници  одржаној  22.06. 
2016. године, на  којој  је  Комисија  закњучила  да  прихвата  Нацрт  плана  детане  регулације  
блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мизњанова  и  блоІсова  западно  од  
КосовсІсе  улице  у  Новом  Саду, уз  сугестију  да  се  у  тексту  гuтана  нагласи  да  број  подзсмних  етажа  
гараже  у  блоку  број  16 није  ограничен . 

6. Након  Ісорекција  ііo датим  сугестијама  и  усаглашавања  са  ставовима  Градскс  управе  за  
нрописе, ј-Іацрт  плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Munoіna Бајића, Београдсгсог  
кеја, Mapіca Мизњанова  и  блоісова  западпо  од  Косовске  улице  у  І-lовом  Саду  може  се  упутити  у  
дали  поступак  доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. закона  о  планирању  и  изградњи . 

Овај  извеLптај  је  саставни  део  записниіса  са  1 17. седнице  ј(омисије  за  планове. 

Извепітај  доставити : 

1. ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. ЈП  3авод  за  изградњу  Града  Нови  Сад  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  стамбсне  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуісен0м  за  урбанизам  и  заІЈЈТиту  животне  средине  
5.Архиви  

Еорислав  Живковић , дипл.инж.арх.
Б.д. Начелника  

ј1редсевикј(омсије Градсісе  управе  за  урбанизам  и  стамбене  пословс  



РЕГІУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  САД  
СКУЛIIјТиНА  ГРАДА  НоВог  САДА  
КОИСИЈА  ЗА  ЛЛПОВЕ  
Број: У-35-i27Ј15 
дана: 14.11.201& године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВ.ЊЕНОМ  ЈАВНОМ  УВидУ  У  НАЦРТ  ПЈL4НА  дЕТАЈБН1 
РЕГУЛАЦИЈЕ  БЈјОКОВА  ИЗМЈЊУ  УЈШДЛ  МuЛОША  БАЛТјА, 

БЕОГРАДСКОГ  КЕЈА, МАРКА  МИЈЂАЛОВА  И  БЈТОКОВА  
ЗААдИО  од  КОСОВСКЕ  УЈјијџ У  НоВом  САДУ  

Комисија  за  пванове  Скупштинс  Града  Новог  Сада, на  155. (јавној) седници, прсіходнот  сазива  
Комисије )  којаје  одржана  дана  17.05.2017. годинс  у  згради  Скулпітине  Града  Новог  Сада. Новн  
Сад, Жарка  Зрењаннна  број  2, у  везіикој  сали  на  I спрату, са  почстком  у  9,00 часова, на  19. седници  
одржаној  01.11.2018. годијјс  и  на  21. седници  одржаној  14.11.2018. годнне  у  згради  3Г1 
,,Урбанизам  Завод  за  урбавизам  Нови  Сад, разматрала  је  Извештај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  пдана  дстал,нс  регулацијс  блокова  између  улица  Милоша  
Еајића. Ееоградскот  кеја, Марка  Мил.анова  и  блокова  западно  од  Косовске  улицс  у  Новом  Саду. 

155. (јавној) седници  прстходног  сазива  Комисијс  присуствовали  су: Зорав  Бакмаз, прсдседник  
Комисије, Васо  Кресовић, Радоња  дабеткћ  и  Милан  Ковачевић , чданови  Комисијс  за  пдановс. 
19. седuнци  Комисијс  за  планове  присуствовали  су: Радоња  дабстаћ, председниіс  Комисвје, Зоран  
Вукадиновнh, заменик  прсдседника  Комисије, Васо  Крссовић. Зорица  Фдорић  Чанадановић, 
Аитонио  Савдики  и  Радосав  Шћепановић , чланови  Комисије  и  Нада  Мидић, секрстар  Комисије  за  
планове. 
21. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , 
замсник  председника  Комисијс, Васо  Крссовић  и  Радосав  Іllћепановић, чланови  Комисвјс  и  Нада  
Милиі, секретар  Комисијс  за  плановс. 

Одлука  о  изради  плана  дстазгне  регулације  бдокова  између  удица  Munonзa najuha, Београдског  
кеја, Марка  Мнзі.анова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  усвојена  је  на  ХХХIј  
ссдници  Скулштинс  Града  Новог  Сада  одржаној  31. огсгобра  2014. године  ( Службсни  лист  Града  
Новог  Сада  број  58/14) са  Решсњсм  о  нсприступању  изради  стратетпке  проценс  угицаја  плапа  
детазі.не  регулације  блокова  између  удица  Милоіда  Бајића, Ееоградског  кеја, Марка  Мињанова  и  
блокова  западно  од  Косовске  уднцс  у  Нопом  Согу  І1a животну  средину. 

Ковцепт  плана  дстал,ис  регулације  бдокова  измсђу  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, 
Марка  МиЈЂанова  И  блокова  западно  од  Косовске  улицс  у  Новом  Саду  разматран  је  на  93. седници  
Комисије  за  планове, одржаној  20. јануара  2016.годинс. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  деталне  ретулацијс  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, 
Београдског  кеја, Марка  Мкл,анова  и  блокова  загіадко  од  Косовскс  улицс  у  Новом  Саду, Комисија  
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за  плавовс  извршипа  јс  на  106. ссдници  одржавој  30.03,2016. године  и  том  прапиком  довела  
поссбан  закњучак, којим  сс  навсдс  потребне  корскцвјс  Нацрта. На  Ј  17! ссдвици, која  јс  одржава  
22. 06. 2016. годивс. Комисија  за  плалозејс  дала  позитивно  мишјісње  на  исти  уз  мањс  корскције. 

Нацрт  плана  дстал.не  ретулацијс  блокоаа  између  улица  Милоша  Бајића, Беотрадског  кеја, Марка  
Мнл.авова  и  блокова  запад$о  оД  Косопске  улицс  у  Новом  Саду  је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  
оД  10.11. до  09.12.2016. године  (чијсјс  оглашавањс  објавл.ено  y nucіy Дневниіс  од  09. новембра  
2016. годІІнс). У  токујавНог  увида  доставл.саојс  08 (оСам) примедби, прсддога  и  сугсстија  као  и  
04 (четнри) примедбе  након  рока  оставњсног  зајавнв  увид  на  предпожено  урбанистичко  реІпсњс, 
штоје  обрађивач  плана  ковстатовао  у  Извевітају  о  спровсденомјавном  увиду. 

Наков  спроведснот  јаввог  увида, Комисија  аа  плавове  у  претходном  сазиву  јс  на  155. (јавној ) 
седпици, одржаној  17.05.2017. годинс  ( іuje је  одржавање  објавњсно  у  листу  Днсвних  од  
15.05.2017. године) разматрала  Извсштај  обрађивача  пвана  о  спровсденом  јавном  увиду  у  Надрт  
плаиа  дстал.не  рсгулацијс  блокова  између  улица  Мнлојна  Бајића, Бсотрадског  кеја, Марка  
Мињапова  и  блокова  западно  од  Косовсхе  улицс  у  Новом  Саду. На  јапном  делу  седнице  
подносиоцима  примедби  датаје  могуlіност  да  додатно  образложе  своје  примедбс. 
У  ватвореном  делу  седницс, Комисија  је  донела  аакњучак  да  одлаже  доношен,е  коначног  става  по  
приспслим  примедбама  јср  је  потрсбно  са  посебном  пажњом  лреиспитати  планирано  саобраћајно  
репіење  у  погледу  рсшавања  мирујуllет  саобраћаја . 

На  19. седници, одржаиој  0 1. 1 1.20 I 8. годивс, Комисијд  за  плановс  је  довела  посебан  закл.учас  
којвм  се  апелујс  на  обрађивача  плана, ЈП  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  и  на  
Градску  управу  за  трађевинско  зсмњиште  и  инвестиције, да  се  прсиспитају  планска  решења  
узимајући  у  обзир  учејпће  јапностк  у  протсклом  периоду  као  п  прсдложена  варијаитна  реtпења, 
имајући  у  виду  протскло  врсме  као  и  чињсницу  да  претходни  сазив  Коиисије  за  планове  није  
донео  закјњучке  по  присхiелим  примсдбама. 

У  затвореном  делу  21. седнице  Комисије  за  плановс, која  је  одржана  14. 1 l .201 8. годинс, Комисија  
је  констатовала  да  је  у  току  јавног  уввда  доотавлсно  08 (осам) примсдби, прсдлога  и  сугестија  а  
вакон  истека  наведеног  рокајоІn 4 (четири). 

Прх$мсдбе  су  доставиЈіи: 
1. ЕПС  Дистрибудија, Електродистрибуц tІја  Нови  Сад, 
2. МЗ  дупав , пугем  Градске  управе  и  непосредно  Лі  Урбанизам , 
З. Mark trejd co DOO из  Новог  Сада, Ђорђа  Јовавоаића  бр.  12 (пугем  Градске  управс  и  

диреісгно), 
4 AЅ  IMPEKЅ  DOO из  Новог  Сада, 
5. Њпја  и  драган  Прекогачић  из  Новот  Сада, Улица  Душана  Васил.сва  број  5, 

б. Маринко  Ивавковић, Нови  Сад4  Душана  асињсва  број  18, 

7. Група  грађана: 
l. Маринко  Иванковић  
2. Слободан  Јојкић  
3. Стојанка  Мупижаба  
4. Зорка  Сомборски  
5. дупіан  Цветковиђ  
6. Бравка  Војновuћ  
7. Владислава  Живковuћ  
8. Нада  Милсуснић  



9. Вссна  Николић  
10. Мнлош  Гјлсіптић  
t 1. Марија  Актонић  
12. Лубица  Јакіпић  
13. Зорица  Стојанчић  
14. Алсксандар  Клашња  
15. НикаАксин  
16. Жсњка  Тодоров  
17. Светислав  Тодоров  
18. Владимир  Жівковић  
19. Јелсна  Цветковиh 
20. Мирјана  Ковачевић  
2 t. душанка  Михајловић  
22. Пнњава  Мигашиновић  
23. Бранислав  Вајагић  
24. Свстпана  Стојановић  
25. Игор  Плештuћ  
26. дупіанка  Прскогачић  
27. Рења  Мирчстић  
2&. Јслица  Иличковић  
29. Ружа  Ћурђсвић  
30. Мнодрат  Пашћак  
3 1. Невена  Балош  
32. Невена  Малешевић  
33. Добросав  Илић  
34. Радисав  Ненезић  
35. дубравка  Паtпћан  
36. Борис  Стојанчиh 
37. Пауел  Попов  
38. Нада  Прекогачић  
39. Снежана  Булатовић  
40. драган  Недењковић  
41. Ђоре  Хинић  
42. Мзіађан  ГТлеіптић  
43. Јелица  Хинић  
44. Јосип  Халаши  
45. Мирјака  плсвітић  
46. дратан  Марковић  
47. Јубикка  Гвозденовић  
48. даница  Стојанчић  
49. Александар  Балопі  
50. Александар  Јокић  
51. Драган  Прскогачић  
52. Јасмина  Вајагић  
53. Мирјана  Јојкић  
54. Вера  Ранковић  
55. Александар  Николић  
56. Hnuja Прскотачаh 
57. Зоран  Милић  

3 
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58. Небојіпа  Букинац  
59. Д. Павловић  
60. Перо  Кеча  

8. РRО1НХ  DOO. 

Након  рока  0ставлен 0г  зајавни  увид  у  Нацрт  клана  примедбу  су  доставилн: 

9. ЖГІ  новосадска  топлана  Нови  Сад  и  
10. Даривка  Иванчевић, Олга  Шијан  и  Јелсна  Иваичевић  Петровић  
I I. Прсдшколска  уотанова  Drearniand из  Новог  Сада  и  
12. Приврсдно  друштво  Pronіx d.o.o 

јТрпмедба  бр. 1. влекстродиотрибуција , Нови  Сад  

примедбом  се  тражи  да  сс  испоштују  услови  угврђени  за  израду  плана, и  у  блоку  број  6 
планира  изградња  трафостанице . 

Компсuја  за  плалове  прихвата  прпмедбу. 

Прнмедба  бр. Z. Меона  заједница  Дунав  

Месна  зајецннца  Дунав  јс  својим  заклттсом  од  6. ХЛ  угврдила: 
2.1. да  се  нс  прихвата  решењс  планираао  за  уређење  блоиа  бр. 16, да  сс  планира  утслањање  
нслегалних  гаража  и  нзградња  дечјег  игралиппа  н  зсдене  поврnіинс. 
Указано  је  ва  технички  пропуст  у  тексту  којим  су  дефинисана  специфична  правила  уређења  у  
бпокуброј  16. 

Комисија  за  планове  прпхвата  примсдбу. 

2.2. да  се  тражи  рстпсњс  за  санацију  равпих  кровова  у  блоку  бр. 16 и  17, тако  ппо  би  се  
планирала  поткровіа  са  назитком  од  1,6 м, уз  сагласност  станара. 

Комиспја  за  плановс  ве  прнхвата  примедбу  у3 образложење  дато  у  Іјзвсштају  
обрађивача  о  спроведеном  јавuом  увпду. 

2.3. У  оквиру  материјала  који  јс  доставнла  Месна  зајсдница  Дуна& доставл.сн  је  и  захтев  
Скупштине  зграде  у  Улици  дупіана  Василсва  7 и  9. 

Примедбом  се  тражи  да  се  за  гірсдмстне  објекте  плаиира  надоградња  jOLtl ЈСДНОГ, ПСТОГ  

спрата, са  плитким  лименим  кровом. 

Комттсија  за  плаиов  нс  прихвата  прдмсдбу  уз  образлотење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јаввом  увиду. 
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примедба  броІ  3.  
Нодносијтац  примедбеје  tмагk trade DOO из  Новог  Сада, Ћорђа  Јовавовића  бр. 12 

Примедбом  се  тражи  да  сс  на  парцели  број  9492 КО  Нови  Сад  ј  уместо 
 П+4, планира  

спратност  П+5+Пк. 

Комнеија  за  планове  пе  прнхвата  прпмедбу  уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Прнмедба  број  4  
Подносилаи: друвітво  AЅ  іMPEKЅ  ca ограниченом  одговорношћу  у  консултацији  са  
лројсспшм  бироом  Студио  Т  и  архитектом  Миланом  Ковачевићем  

Примедбом  се  траиси да  се  на  већем  делу  парцеле  9328/1 предвиди  изградња  стмбсног  
објекга  димензија  сса  16 м  х  55,40 гп  и  спратвости  Су+П+6 са  равним  кровом, терасом  и  
сугереном  испод  целог  објегсга, са  заузетошћу  од  ЗО% парцеле  и  индексом  изграђености  2,0. 
Остатак  парцеле  у  делу  прсма  ппсоли  био  би  намснен  за  зеленило  и  играішвіте  за  деву  и  за  
паркинге  део  парцеле  прсма  западној  граници. Предложени  габариг  и  спратност  је  добијева  
на  основу  просечне  квадратуре  стамбсне  једннице  од  50 м2  и  услоа  да  се  за  сваки  стан  
обезбсди  паркинг  место  , гпто  за  приказапи  број  јединица  износи  90. 

Комисија  за  плановс  іxe првхвата  примедбу  уз  образложењс  дато  у  Извсштају  
обрађпвача  о  спроведеиом  јагихом  увкду. 

Прнмедба  број  5  
Подносиоци  Илија  и  драгаи  Прекогачић  из  Новот  Сада, дугтхана  Василева  бр  5 

примедбаје  поднста  у  вези  са  захтевом  за  реституцију  и  односи  се  на  парцелу  број  9324 и  део  
парцелс  број  9382 КО  Нови  Сад  І, укупае  повргпинс  око  198 пі2. Тражи  се  да  се  ова  површина  
изузмс  из  јавне  блоковске  површине  и  планира  као  приватна  парцела, у  скзгаду  са  
досгавленим  графичхим  приказом. 
Такођс, подтгосиоци  примедбе  прсдпажу  да  се  на  парцели  број  9382 планира  отворен  паркинг  
умесго  гараже. 

јСомиснја  зі  плаиове  нс  пјихвата  прнмедбу  уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивачв  о  спроведетгом  јавпом  увиду. 

Примедба  број  б   
Подносилац: Маривко  ИванІсовић  из  Новог  Сада, душана  Василева  број  1 а  

Примедбом  сс  тражи  да  сс  објекти  који  су  на  графнчком  приказу  дефинисани  као  одвојсне  
цслине  представе  као  једuнствсн  објскат  спратности  како  је  већ  наведено. 

К0мпсиј2 32 платгове  не  првхвата  прнмедбу  уз  образложењс  дато  у  Из8ештају  
обрађнвача  о  спроведеном  јаввом  увнву. 



ПрІімед6а  бро  1.  
Подиосиоци  примедбе: 

1. Маринко  ивавковић  
2. Слободан  Јојкић  
3. Стојанка  Мунижаба  
4. Зорка  Сомборски  
5. дуіпан  Цветковић  
б. БранкаВојновић  
7. Владислава  Живковић  
8. Нада  Милеусннh 
9. ВеснаНиколић  
10. Мипош  Гілсtптић  
11. Марија  Аптонић  
12. .Њубица  Јактлић  
13. зорица  Стојанчић  
14. Александар  іСпашња  
15. НикаАксин  
16.Жел.каТодоров  
17. Сіетислав  Тодоров  
18. Владимир  Жнвковић  
19. Једена  Цвстковић  
20. Мирјана  Ковачевић  
21. душанка  Михајловић  
22. Бил.ава  Микашиновић  
23. Бранислав  Вајагић  
24. Светлана  Стојановић  
25. Hrop Плештић  
26. дуіпанка  Прскогачић  
27. Рел.а  Мирчстић  
28. јелица  Иличковић  
29. Ружа  Ђурђевић  
30. МиодрагПашћан  
3 1. Невена  Балоіn 
32. Нсвсна  Малсіnевић  
33. добросав  Илић  
34. Радисав  Ненезић  
35. дубравка  nauіhan 
36. Ворис  Стојанчић  
37. Пауел  Попов  
38. Нада  Прекогачвћ  
39. Снсжана  Булатовиh 
40. драган  Нсдел.ковић  
41. Ђорђе  Хинић  

42. Млађан  Плештић  
43. Јелнца  Хипић  
44. Јосип  Халапји  
45. Мирјана  Плсштић  
46. драган  Марковић  

ѕ  
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47 јLубинка  Івозденовић  
4Ѕ. даница  Стојанчић  
49. Александар  Eanont 
50. Алсксаидар  Јокић  
5 . Драган  Прекогачиh 
52. Јасмина  Вајагић  
53. Мирјана  3ојкић  
54. Вера  Ранковић  
55. Александар  Николић  
56. Илија  Прекогачић  
57. Зоран  Мнлић  
ѕg! Небојп.ха  Букинац  
59. Д. Павловић  
60. Перо  Ксча  

У  примедбама  грађана  наводи  се  следсће: 

7.1. - одбија  се  предпог  изтрадње  планиране  јавне  гараже  спратности  Су  По+П  уз  
истицање  еколопЈког  аспеІста  и  потенцијално  негативних  утицаја, као  и  пооледице  
уиопавања  на  ннво  подземнс  воде. Наводи  се  и  да  је  потреба  становниідтва  за  
гаражама  у  ово  блоку  мања  нсго  тдто  јсто  планирано. 

Комспја  за  планове  прихвата  примедбу  број  7.1. 

7.2. - захтева  се  да  се  проблсм  санадије  свнх  постојећ uх  равних  кровова  омогући  не  
само  поправком  истих, него  и  изградњом  косих  лимених  кровова  или  надоградњом  
са  надзвтком  од  1,6 гп  и  то  укоЈІико  су  ставари  са  тим  сагЈіасни. 

- такођс  се  тражи  да  се  као  уређењс  јавнс  блоковске  поврпіице  пданира  уклањање  
нелегалких  rapauta u изтрадња  дечјег  игралипіта  и  зедене  површине, кво  и  
задржавање  легално  изведснИх  гаража. 

Комнсија  за  плакове  пе  прдхвата  пркмедбу  број  1.2. уз  обрпзложење  дато  у  Hзвепиају  
обраТЈІхвача  о  спроведепом  јавіtом  увнду. 

7.3. - Подносилацје  Скугпдтина  зграде, дуідаиа  Васињева  бр. 7 и  9 

Примедбом  сс  іјажи  наД0грајџіа  објската  број  7 и  9 у  Улици  Дутпана  Васињева, у  
сврху  санацнје  равног  крова. Тражи  се  слратност  П+5 и  плитак  кров. 

Комисвја  за  планове  не  прихватв  крнмедбу  број  7.3. уз. образложење  дато  у  
Извсштају  обрађнвача  о  спроведевом  ја tзном  увиј . 



В  

ПРІІМСДба  број  8  
Подносипац: PRONLX DOO 

Као  впасници  парцелс  број  92& I кО  Нови  Сад  ј, траже  да  се  планирана  спратност  П+з  повећа  
на  П+4+Пк. 

Комисија  за  плаіховс  прихвата  примсдбу. 

Примедба  број  9  
Подносилац: ЖЛ  Новосадски  топлана  Нови  Сад  

Прв 4сДбом  се  тражи, због  потребс  реконструкције  и  доградње  посіројек.а  Ти  Исток , 

односно  у  цињу  проширен.а  комплеісса, лромена  правила  којим  је  утврђспа  обавсза  чуваа  
објеіпа  број  25 у  Шумадијској  улици. 

Прсдлаже  се  да  се  дефини Lпс  препорука  чувања  истог  објскта. 

Компскја  за  плаHовс  прпхвата  іхрuмедбу. 

ХТриNtедба  број  10  
Подносиоци: Даринка  Иванчевић , Олга  Шцјан  и  Јелена  Иванчевић  Псіровић  

Примедбом  се  тражи  привођењс  намени  становања  поткровзІа, на  сбјехсту  у  Улици  Саве  
вуковића  број  10. Напо fиње  се  да  би  се  проіісна  памене  изводила  у  окіпіру  постојеhет  
ХОрИЗОнТаЛІІОТ  И  вертикалног  габарита  тавапсiсог  простора. 

Компсија  за  плавове  ематра  да  прнмедба  пијс  ословвliа  уз  образложење  дато  у  
ХЈзвештдју  обрађвввча  о  спроведеном  јавном  увиду. 

)Јримсдба  број  11.  
Подносилац: Dгеам1аі d 

Примедбом  се  тражи  да  сс  парцслиа  број  9312/1 КО  Нови  Сад  ј  изузмс  из  комплскса  

плаииранот  за  Топлану  Исток  и  задржи  постојећа  намена  предшколске  установе. 

Комлслја  за  планове  не  пріххвата  приМсДбу  уз  образложење  дато  у  Извсштају  

обрађіхвача  о  спроведеноМ  јавном  увиду. 

ПрІіМеДба  број  12  
Подносилац: Proaіx d.o.o 

3ахтевје  поновјг.ен, хсао  у  лримедбама  бр. 4 и  8. 
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ГСоиисцја  за  плаиове  прііхвата  прсдлог  обрађ lівача  да  ее  планпра  гаража  иа  јаввом  
грађевинском  зслппіту, сгіртиоспт  По/Су+3 капацв fтета  otco 350 паркпнг  места  ііa делу  
блбка  број  2, ІcaO једііо  од  варијаптицх  реінења , доставњемІх  уз  ДОвиС  број  2678/18 од  26. 
октбра  2018. годuпе. 

Сходко  члаву  50. Загсова  о  плаипрању  іі  зтрідЖа, .Извепітај  се  доставла  обрађііваііу  плапа  
На  ІІ2ддежно  постулаіе. 
Hnajy.rtu y виду  да  јеО6. і lовембра  2018. ГОДІІІХССТуЛІІО  іа  cііary 3аісоіі  о  изенамі  п  допупама  
3аісоца  о  плаіптрању  п  озграднв  (,,Сл.ужбенн  глаепик  РС  број  83/2018) потребпо  је  да  обрађпва і  .плапа  Нацрт  плапа  усіслад tт  са  .пстим, 

Комиеија  за  планове  сматра  да  је  nотребно  Нацрт  nnaііn хізложита  ііa І]оковин  JaBHH увид, 
ІімајуІ tх  у  впду  протсісло  време  tі  візмеііс  које  су  пастале  УСЛСд  прпхватаІа  појеДгимх  
примсдбп. 

Наісов  поступап.а  по  овом  Извеідтају, о6рађвгзај  пјпіна  ће  лланскіі  доіумеат  дОстп-витв  
надлежном  оргаву  градсІсС :управе  ради  увугпхвања  у  далу  процсдуру  Доношсња. 

Нада лвјћ, дипл.иј  жарх. 

ПРЕДСБ  Н fК  КОМИСИЈЕ  
тг  ;Џ  ,47 

(  
, 

,.- Радоњадабсти t, дипл.инж.арх. 

В.д. Начелника  

рокуііраре рбанизај  т .р tђвиисіе  послове  

сј  . Михајловнћ  

ЧЛАНОВИ  КО.МИСИЈЕ  

1. Зоран  Вукадиновић , днпл -.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић, дип.п.инж.арх. 

З. Радосав  Шћепаковић , дипл.ипжарх. 



РЕПУБЛХА  СРБИЈА  
АУТОНОМЊ  ГТОКРАЈНЈ  ВОЈВОдиНА  
ГРАД  НОВИ  слД  
СКУпШТиНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Ерој: V-35-127/15 
дана: 24. 04. 2019. годнне  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  HnAHA ДЕТАЈТ)НЕ  РЕГУЈјАДИЈЕ  БЛОј(ОВА  ИЗМЕЂУ  УЈШЦА  MunOHJA ЕАЈЧТIА, БЕОГРАДСКОГ  КЕЈА, MAPkA МИЛАПОВА  И  пЛокОвА  ЗАHАДНО  Од  
КОСОВСј(Т  УЛЦЕ  У  Новом  сАДу  

пРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ПОНОВјШ  ЗАВНИ  УВЦД  

І(омисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  44. седници  која  је  одржана  дана  24. 04. 2019. године  у  згради  ЈН  ,,Урбант-хзам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад)  Бул. цара  Лазара  број  З, Нови  СаД)  у  великој  сали  на  трећем  спрату, са  поче-гком  у  9,00 часова, размаТрал  је  Нацрт  nnaІ-іa детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  коригован  у  стсладу  са  Извештајем  о  обавјтеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детајтне  регулације  блокова  између  улица  Милопла  Еајића, Београдског  кеја, Марка  Миланова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду. 

44. седници  присуствовали  су: Радона  Дабетић, председнигс  Комисије, Зоран  Вукадиновић, заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  Шћепановић , чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове . 

Седници  су  присуствовали  и  представници  JH Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, Градске  управс  за  заштиту  )кивотне  средине  и  Градс iсе  управе  за  грађевинсјсо  земњиште  и  инвестиције . 

Након  уводног  образлојсења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  обрађивача  плана, І(омисијаје  ісонстатовала  следеће  

Одлука  о  изради  плана  детањнс  регулације  блоiсова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  
ueja, Mapіca Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовсісе  улице  у  Новом  Саду  усвојенаје  на  ХХХјј  седницн  Сісупілтине  Града  Ј-іDвог  Сада  одржаној  31. оісгобра  2014. године  ( Службеніт  лист  Града  Новог  Сада  број  58/14) са  Репіењем  о  неприступању  изради  стратеплсе  процене  утицаја  плаа  детањне  регулацнје  блокова  између  улица  Munonіa Бајића, Београдског  іceja, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улицс  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 
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Концепт  плана  детајвне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића;  Ееоградског  кеја, Марка  
Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  разматран  је  на  93. седници  
Комисије  за  планове  (претходни  сазив), којаје  одржана  20.јануара  2016. године. 

Нацрт  плана  деталне  регулацијс  блогсова  између  улица  Милоша  Бајића, Ееоградског  кеја, Марка  
Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовсісе  улице  у  Новом  Саду  израдило  је  Уп  ,,Урбанизам  Завод  
за  урбанизам  Нови  Сад. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  деталне  регулацијс  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, 
Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовскс  улице  у  Новом  Саду, Комисија  
за  планове  извршилаје  на •1О6. седници  (претходног  сазива) одржаној  30.03.2016. тодине  и  на  117. 
седннци  (претходнот  сазива) одр)гсаној  22.06.2016. године  н  том  приликом  дала  позитивно  
миапЂење  на  исти. 

Нацрт  плана  деталне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Еајића, Београдског  кеја, MapІca 
Мињанова  и  блокова  западно  од  Koconcіce улице  у  Новом  Садује  излогсен  најавни  увид  у  псриоду  
од  10.11. до  09.12.2016. године  (чијеје  оглашавање  објавњепо  у  листу  дневник  од  09. новембра  
20 16. године). У  току  јавног  увида  доставњено  је  08 (осам) примедби  на  предложено  урбанистичко  
решсње, и  04 (четири) примедбе  наісон  рогса  предвиђеігог  за  јавни  увид, што  је  обрађивач  плана  
констатовао  у  Извеизтају  о  спроведеномјавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  155. (јавпој) седници  (претходног  
сазива), одр?lсаној  17.05.2017. године  (чије  је  одржавање  објавњено  у  листу  днсвник  од  ј5.05. 
2017. године) разматрала  Извепітај  обрађивача  плана  о  спровсденом  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  
детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Ееотрадсісог  кеја, Марка  Мињанова  и  
блокова  западно  од  І(осовске  улице  у  Новом  Саду. У  затвореном  делу  155. седиице  Комисија  за  
планове  је  донела  посебан  заісњучаіс  Ісојим  одлаісе  донопiење  Ісоначног  става  по  приспелим  
примедбама  јер  је  потребно  са  поссбном  пажњом  преиспнтати  планирано  саобраћајно  решење  у  
погледу  решавања  мирујућег  саобраћаја . 

На  19. ссдници, одржакој  01.11.2018. године, ј(омисија  за  плановс  је  донела  посебан  закучак  
ісојим  апелује  на  обрађивача  плана, Ј_п  ,,Урбагтизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  и  на  
Градску  управу  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције , да  се  прсипитају  планска  решења  
узимајући  у  обзир  ученіћс  јавности  у  протеклом  периоду  и  предложена  варијантна  рсшења, 
имајући  у  виду  протекло  време  іcao u чињеницу  да  гіретходни  сазив  Комисије  за  планове  није  
донео  заісњуч iсе  по  приспелим  примедбама . 

У  затвореном  дезіу  21. седнице  Комисије  за  планове, која  је  одржана  14. новембра  2018. тодине, 
Комисија  је  доnела  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  
блоiсова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдсісог  іceja, Марка  Мињанова  и  блоісова  западно  од  
І(осовске  улице  у  Новом  Саду. Имајући  у  видупротетсло  време  као  и  да  се  прихватањем  појединих  
примедби  значајније  мења  Нацрт  плансісог  догсумента , Комисија  за  планове  је  заісњучила  да  је  
потребно  Нацрт  плана  деталне  регулације  блокова  нзмеђу  улица  Милонза  Бајића, Београдског  
іceja, Марка  Мињанова  и  блоісова  западпо  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  изложити  у  целости  на  
поновнијавни  увид. 

На  44. седници, одржаној  24. априла  2019. године , І(омисија  за  планове  разматралаје  Нацрт  плана  
детаЈЂне  регулације  блоiсова  између  ул}fца  Милогпа  Бајнћа, Ееоградсісог  ісеја, Mapіca Мињанова  и  
блокова  западно  од  Косовсісе  улице  у  Новом  Саду  пре  излагања  на  поновни  јавни  увид  и  
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Ісонстатовала  да  је  исти  припремл)ен  у  сІсладу  са  Зајсоном  о  планирању  и  изградњи  ( службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09,  81/09-исправјса, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/ј 3-УС, 50/13-ус, 98/13-Ус, 132/14, 145/14 и  83/18) и  коригован  у  сјсладу  са  Извеіптајем  о  обавленом  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детамне  регулације  бло lсова  између  улнца  Милоша  Бајића, Ееоградског  кеја, Mapіca Мил,анова  и  блоісова  западно  од  Косовсісе  улицс  у  Новом  Саду. Комисија  за  планове  сматра  да  је  потрсбно  кориговати  текст  Нацрта  таісо  да  се  Прецизира  минималан  проценат  зеленила  по  планираниМ  наменама. Такођс, потребно  је  преиспитати  и  прецизНо  дсфинисати  услове  за  реализацију  планираних  садржаја  у  оlсвиру  Јсомплекса  топлане  а  у  погледу  потребе  за  далом  разрадом, кроз  израду  урбанистичког  пројекта. Комисија  за  планове  сматра  да  није  потребно  планирати  пословни  објехсат  у  оЈсвиру  блојса  број  9, всћ  да  се  задрже  постојеће  гарагсе . У  скЈгаду  са  наведеним  потребно  је  прилагодити  саобраћајно  рсшење  тог  дсла  улице  Стевана  Милованова  Іcao u пристул  постојећим  гараисама . 

Након  усаглашавања  са  ставовима  Градсісе  управе  за  прописе, Нацрта  плана  детал,не  регулације  блокова  између  улица  Munonіa Бајића, Београдског  кеја, Марка  Миланова  и  блокова  западко  од  ј(осовске  улице  у  Новом  Саду  мо)гсе  се  упугити  на  поновии  јавни  увид, у  складу  са  Заісоном  о  планирању  и  изградњи  (,,Слуісбени  гласник  Републиісе  Србије  бр. 72/09, 81/09-исправгса, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14 и  83/18). 

Hзвепітај  доставити : 

1. ЈГЈ  1Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градсiсој  управи  за  грађсвинско  землиште  и  инвестиције  
З. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градсісог  већа  задужсном  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
5.Архиви  

Нада  Милић, Дипл.инж.арх. 

Председниіс  Комисије  

Раоња  Дабетић, дипл.инж.арх. 



РЕПУБЛИКА  СРБИјА  
АУТОНОМНА  ПОІ(РАЈГјНА  ВОЈВОДИнА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУШВТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМиСиЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У 35-127/ Ј 5 
Дана: 03. 10. 2019. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  OEABihEІІ oM ПОНОВНОМ  ЈАвном  УвИду  У  НАЦРТ  ПЛАГјА  дЈЈТАЈБКЕ  РЕГУЈіАцИл  БЛОКОВА  ИЗМЕЂУ  УлиЦА  МЈјЛОША  БАЈИЂА, БЕОГРАДСКОГ  КЕЈА, МАРКА  МиЈБАНОВА  И  БЛОКОВА  ЗАНАДНО  оД  

КОСОВСКЕ  УЛиЦЕ  У  НоВоМ  САДУ  

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  65. (јавној ) седници  која  је  одржана  дана  03.10.2019. године  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  Зрењанина  број  2, у  гЈлавој  canu і-іa І  спрату, са  лочетком  у  9,00 часова )  разматрала  је  Изоештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  поновном  јаввом  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мил,анова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду. 

65. седници  Присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, 3оран  Вукадиновић , заменик  председника  Комисије, Антонио  Сандики, члан  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  нзради  плана  детаЈЂне  регулације  6локова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  МијЂанова  и  блокова  западно  од  Косовсгсе  улицс  у  Новом  Саду  усвојенаје  на  Х)(ХІЈ  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  31. октобра  2014. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  58/14) са  Рејпењем  о  неприступању  израдu стратешке  лроценс  утицаја  плана  детањне  реГулације  блоІсова  између  улица  Милоња  Бајиђа, Ѕеоградског  кеја, Марка  Мил,анова  и  блокова  западво  од  Косовске  улице  у  І-јовом  Саду  на  животну  средину. 

Г(онцепт  Плана  Детањие  регулацијс  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, БеоГрадског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  заладно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  разматран  је  на  93. седнии  Комисије  за  Планове  (претходни  сазив), іcojaje одр)кана  20. јануара  20 16. године. 

Нацрт  плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Вајића, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  ј(осовске  улице  у  І-{овом  Саду  израдилоје  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  детаЛне  регулације  блокова  нзмеђу  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду, І(омисија  за  плановс  Извршилаје  гта  106. седници  (претходног  сазива) одржаној  30.03.2016, годиие  и  на  I 17. седници  (претходног  сазива) одр?кавој  22.06.2016. године  и  том  приликом  дала  Позитивно  мишњење  на  исти. 
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Нацрт  плана  дстал,не  рсгулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Миланова  и  блокова  западно  оД  Кобовске  улице  у  Новом  Саду  је  изложен  најавни  увид  у  периоду  оД  10.11. До  09.12.2016. године  (чијеје  оглацјавање  објавл,ено  у  листу  дневник  од  09. новембра  2016. године). Утокујавног  увидадоставленоје  08 (осам) примедби  на  предложено  урбанистичко  рењење, и  04 (четири) примедбе  након  рока  предвиђеног  за  јавни  увид, шТо  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

І-јакон  спроведеног  јавнот  увида, Комисија  за  планове  је  на  155. (јавној) седници  (прегходног  сазива), одржаној  17.05.2017. године  (чије  је  одрІсавање  објавјњено  у  листу  дневник  од  15.05. 
2017. године) разматрала  Извештај  обрађивача  ллана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  ллана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Миланова  и  блокова  западно  од  Косовс iсе  улице  у  Новом  Саду. У  затвореном  делу  155. седнице  Комисија  за  планове  је  донела  посебан  заісњучак  којим  одлаже  дононјење  гсоначног  става  по  приспелим  примедбама  јер  је  потребно  са  посебном  пажњом  прсиспитати  планирано  саобраћајно  рсшење  у  погледу  репјавања  мирујућег  саобраћаја. 

На  19. седнпци , одржаној  01.11.201& године, Комисија  за  планове  је  донела  посебан  закњучак  којим  апелује  на  обрађивача  плана, ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбаннзам  Нови  Сад, као  и  на  Градску  управу  за  трађевииско  земјњиштс  и  инвестиције , да  се  преипитају  планска  реглења  узимајући  у  обзир  учешtіе  јавности  у  проте iслом  периоду  и  предложена  варијантна  решења, имајући  у  виду  протекло  време  гсао  и  чињеницу  да  претходни  сазив  Комисије  за  планове  није  донео  заісучке  по  присгіелим  примедбама . 

У  3атвореном  делу  21. седнице  Комисије  за  планове, гсојаје  одржана  14. новембра  2018. године, Комисија  је  донела  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  план  Дета.јЂве  регулације  
блокова  између  улица  Милоша  Бајиtіа, Београдсісог  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  оД  Косовске  улице  у  Новом  Саду. Имајући  у  видупротекло  време  као  и  да  се  прихватањем  појединих  
примедби  значајније  мења  Нацрт  планског  доісумента , Комисија  за  планове  је  заклучила  да  је  
nотребно  Нацрт  ллана  дета.тњне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  
keja, Mapіca Миланова  и  бло iсова  западно  од  Косовске  улице  у  ј-Іовом  Саду  изложити  у  целости  на  
поновнијавни  увид. 

На  44. седници. одржаној  24. априла  2019. године, I(омисија  за  планове  разматралаје  Нацрт  плана  
детајњне  регулације  блокова  између  улица  Munonіa Бајића, Београдсісог  iсеја, Марка  Мињанова  и  
блоісова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  пре  излагања  на  поновни  јавни  увид  и  
констатовала  да  је  исти  припремњен  у  складу  са  Заісоном  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  
гласни iс  Релублиісе  Србије , бр. 72/09, З1/09-исправіса , 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и  83/1 8) и  коригован  у  складу  са  Извештајем  о  обавленом  јавном  
увиду  у  Нацрт  ллана  детазњне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајиtіа, Београдског  кеја, 
Mapіca Миіњанова  и  блокова  западно  од  Косовсісе  улице  у  Новом  Саду. 

Нацрт  плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милогпа  Бајића, БеоградсІсог  keja, Mapіca 
Миланова  и  блоісова  западн  од  Косовсісе  улице  у  Новом  Саду, изложен  је  на  поновнијавни  увид  
у  периоду  од  30. 08. 2019. гоДиНе  дО  13. 09. 2019. године  (чијеје  оглашавање  објавзњено  у  листу  
Днев i-іик  од  30. августа  2019. године). У  току  ііоновног  јавног  увида  доставњено  је  27 

(двадесетиседам ) лримедби , што  је  обрађивач  ллана  Ісонстатовао  у  Извештају  о  спроведеном  
поновномјавном  увиду. 
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Наісон  сгіроведеног  лоНовНог  јавіІог  увида, Комисија  за  планове  је  на  65. (јавној) Седници , одржаној  03.10. 2019. године  (іјнје  је  одржавање  објавњено  у  листу  дневник  од  30.08.2019. године  заједио  са  текстом  оглашавања  поновног  јавног  увида) разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведевом  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деТаЈЂне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  ІceJa, Марка  МињаІ-Іова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду. 

Након  ИзнопЈења  ставова  обрађивача  гілана  на  јавној  седници  омогућено  је  Подносиоцима  да  додатно  образложе  своје  Ізримедбе, наЈсон  чегаје  закЈЂученјавни  део  седнице. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  Toіcy поновНог  јавног  увида  поднето  27 (двадесетиседам ) примедби, гІредлога  и  сугестија  на  Нацрт  плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  заладно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду. 

Примедбе  су  доставили ; 

1. Павловићзоран  
2. Мирјана  Поповић, 

Мирјана  Плештић, 
Војновић  Бранка  
Јојкић  Мирјана  
Владимир  )Кивісовић  
Јубинка  Гвозденовић  

3.1. Филип  Влатковић  
3.2 .Горан  Рашевић  
3.3. Горан  Рашевић  
3.4. Магпа  Савић  
3.5. Ненад  Поповић  
3.6. Г IАЅ  јМРЕХ  
3.7. Стамбена  заједница  Милоша  Бајића  5, коју  заСтупа  уnравник  Марко  Грбић  
4. Јелена  Иванчевић  flетровић  
5.1. Стамбена  заједница  Елискола  Висариона  2.ц  
5.2. Градска  улрава  за  имовину  и  имовинско  лравне  nослове  
6. Радмила  Бранковић  Ковачсвић  
7. Бињана  Погговић  и  група  грађана  
8. Стамбена  заједница  даничићева  бр. 5, іcojy заступа  управник  драган  Митов  
9. Илија  и  Драган  Прекогачић  

10. Вујадин  ГvІаснигсоса  
11. Предпіколсјса  установа  DREAMLAND 
12. Стамбена  заједі-тица  Даничићева  бр. 3, коју  заступа  улравник  Никола  Грујић  
13. Фаркапі  Јано  и  Фаркаш  Марија  
14. Маријана  Мутавчиева . 
15. Александра  Новаков  Миіснћ  
16. Завод  за  заијтиту  спомениіса  културе  Града  Новог  Сада  
l 7. ЈКГІ  Новосадсіса  топлана  
18. Гругіа  грађана  из  БлоІ(а  бр. 6, Месне  зајднице  дунав t1  (као  бр.  2) 

9. Завод  за  заштиту  сПомениІса  Ісултуре  Града  Новог  Сада  (ісао  бр. 16, преко  Управе) 
20. PRONІX DOO Novі  Ѕad 
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ПіІтмедба  број  1 
Павловић  3орав  

Примедба  се  односи  на  целотсупан  Ісонцеііт  уређења  простора  у  обухвату  гтлана  u Luupe u то  на: 
- Плаиирање  било  ісакве  нове  изградње, 
- Повећање  интензитета  кориІлћења  простора  гсоје  јiе  проузроісовати  увећање  већ  постојећег  проблема  са  парісирањем , 
- Недостататс  ларковских  и  зелених  површина  и  игралишта  за  децу  и  
- Начин  решавања  саобраћаја  у  погледу  одвијања  текућег  колстсог  саобраћаја, 
- Вођење  пепјачких  Тотсова, 

Формирање  кружних  раскрсница , 
Услове  за  одвијањејавног  саобраћаја. 

Коначно , предла)тсе  се  формирање  урбаних  блоісава  на  начин  како  су  грађеuи  лимани  и  Ново  І-тасејЂе. 

Комисија  за  планове  сматра  да  гтримедба  делом  није  основана, делом  се  не  прихвата , а  делом  се  прихвата , уз  образложеЈ -Бе  дато  у  Извештају  обрашивача  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду. 

Примедба  броf 2 

Мирјана  Поповић, 
Мирјана  Пленјтић , 
Војновић  Браніса  
Jojicuh Mupjaua 
Владимир  )Кивiсовић  
.Јћубиніса  Гвозденовић  

Примедбом  се  оспорава  концепт  уређења  у  погледу  следећих  планских  парамстара : 
- уклањањс  бесправно  ЈіодигНутих  гаража  најавној  блотсовској  површини  унугар  
блоiса  бр. б, 

- сугерише  се  сличат-т  јсоuцепт  по  питању  гаража, као  у  суседном  блоісу  бр.I7. 
- иаводи  се  да  је  пренебрегнута  чињеница  да  улазне  ісолстсе  капије  у  двориште  

блока  бр. 16 немају  габарит  и  висину  за  пролаз  ватрогасних  Возила, чиме  се  
угро?кава  безбедност  станові -Іитса  и  имовине , 
предлаже  се  могућност  надоградње  објеката  у  улици  душана  Васињеа  бр. 7 и  9, у  цињу  санирања  равног  iсрова, 

- Наводи  се  да  предложено  ретлење  парiсирања  у  блоісу  и  оісружењу  не  обезбеђује  
довоњан  број  napіcuur места, іcao u да  улично  паркирање  угиче  на  смањење  учешћа  уличног  зеленила. 

Комисија  за  планове  делом  ие  прихвата  примедбу, а  за  део  примедбе  сматра  да  није  осаован, уз  образложење  дато  у  Извејдтају  обрађивача  о  спроведеном  
потјовпом  јавіwм  уВиду. 
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Прнмедба  број  3.1. 
Филип  Влатковић  

Примедба  се  односи  на  планирање  паркинга  у  блогсу  бр. 16, на  повећање  планираних  спратности  и  изградњу  Кру)існих  раскрсница . 

Комисија  за  планове  сматра  да  део  примедбе  није  основан, део  примедбе  се  не  врихвата  а  део  се  Прихвата, уз  ОбразлОЖеае  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  поиовном  јавно  увиду, изузев  дела  гсоји  се  одnоси  на  уlсидање  улнчних  парЈсинга . 
Комисија  за  планопе  r-іe прихвата  део  примедбе  Іcoju се  одиоси  на  укидање  уличних  паркинга. Комисија  за  плаиове  сматра  да  је  потребло  платгирати  и  чувати  зелсие  поврпјине  али  у  овом  делу  града  паргсииг  простори  Планирани  су  на  деловима  јавттих  површина  где  ниеу  развијеис  интезнвне  зелепе  површине. ііоред  наведеног  улвчни  паргсинг  Простори  делимично  he ублажитн  недостатаІс  простора  за  решавањс  стационарног  саобраћаја . 

Примедба  броf 3.2. 
Горан  Раијеви  

Примедба  се  одиоси  на  објекат  на  парцели  бр. 9429, спратности  П+4, а  тражи  се  П+5. 

Комиеија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложех.bе  дато  у  ИзвсnЈтају  обрађивача  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду. 

Примедба  броf 3.3. 
Горан  РаnЈевиђ  

Примедба  се  односи  на  објекат  на  парцели  9430/2, спратности  П+3+А, а  тражи  се  привођење  тавана  намени , односно  спратност  ГТ+4. 

Комисија  за  планове  ематра  да  примедба  делом  није  основаііа , а  Делом  се  прихвата , уз  образложев)е  дато  у  Извепітају  обрађивача  о  спроведеном  поиовном  јавном  увиду. 

Прнмедба  број  3.4. 
Manіa Савић  

Примедбом  се  Тра)ки  да  се  на  објекту  на  углу  улица  Епископа  Висариона  и  Жарка  Василевића  не  планира  могућност  надоградње , јер  ће  се  Тиме  угрозити  гсвалитет  становања  у  објекту  Епископа  Висариона  2ц. 
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Комисија  32 планопе  делимично  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  Извеиітају  обрађивача  о  спроведецом  поиовном  јавном  увиду. 

Прамедба  број  3.5. 
Ненад  Попадић  

Примедбом  се  тражи  да  се  текстом  ллана  којим  се  дефинише  могућност  доградње  објеката  у  сврху  изградње  лифта  утврди  да  ово  правило  ваісн  за  сваки  улаз. 

Комиснја  за  планове  прихвата  примедбу. 

Прнмедба  број  3.6. 
AЅ  ІMPEXT 

Примедбом  се  предлаже  изградња  вииЈепородичног  стамбеног  објеіста  спратности  Су+П+6 и  то  у  две  варијанте: 
- предлог  1, изградња  објегсга  на  парцели  бр. 932 1, на  простору  планираном  за  пронЈирење  ош  Ћура  даничић  и  

предлог  2, изградња  објекта  на  делу  ларцеле  бр. 9326, на  просТору  планираном  за  проіпирење  средње  школе. 

Комиеија  за  плаиове  не  прихвата  примедбу, уз  образложехе  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  поновгwм  јавном  увиду. 

Примедба  број  3.7. 
Стамбена  заједница  Милоша  Бајића  5, 

Примедбом  се  тражи  да  сс, у  сІсладу  
објекга  у  улици  Милоша  Бајића  бр. 5, 
косим  Јсровом . 

коју  застуnа  управнијс  Марко  Грбић  

са  утврђеним  висинама  венаца, коригује  спратност  са  планиране  Су+П+З+Пк, на  Су+П+4 , са  плитким  

Комисија  за  планове  прихвата  прнмедбу. 

Примедба  број  4  
Јелена  Иванчеви lі  Петрови lі  

Примедбом  се  тражи  да  се  на  објекту  у  улици  Саое  Вуковића  бр. 10 планира  привођење  тавана  Намени . 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана  уз  образложегће  дато  у  Извештају  обрађиnача  о  спроведеном  поновном  јавпом  увиду. 
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Примедба  бро  5.1. 
Стамбена  заједница  Erі ucіcona Висариона  2.ц  

Примедбом  се  траже  корегсције  планског  решења  на  следећи  начин  да  се  уз  улицу  Епистсопа  Висариона  не  планира  косо  паркирање, јер  је  у  непосредном  СУССДСТВу  тlланиранајавна  гаража, и  да  се  уместо  тога  rіpo-шири  тротоар, 
да  се  на  углу  Шумадијске  и  Улице  Епискогја  Висариона  планирају  подземни  контејнери , 
да  се  у  Улици  Епископа  Висариона  сачува  начин  поплочавања  гранитном  коцісом. 

Комисија  за  планове  делом  не  Прнхвата  примедбу, делом  Прихвата  а  за  део  примедбе  сматра  да  није  основаи , уз  образложеіБе  Дато  у  Извештају  обрађивача  о  сПроведен Поновном  јавноги  увиду, изузев  дела  Іcoju ce одиоси  на  уісиДање  уличних  парісинга . 
Комисија  за  платтове  не  Прихвата  део  Примедбе  іcojn ce Односи  на  уІсиДање  уличних  париинга. Комисија  за  Плацове  сматра  Да  је  потребио  Планирати  и  чувати  Зелене  поврілнне  али  у  овом  делу  града  парісинг  Проетори  плаиирапи  су  на  Деловима  јавннх  гховртдина  где  ниеу  развијене  интезивне  зелене  површине. Поред  иаведеног  УлиЧни  парuинг  простори  делимнчио  ђе  ублажити  недостатаіс  лростора  за  решавање  етациоНарног  еаобраћаја. 

Примедба  број  5.2. 
Градска  угірава  за  имовину  и  имовинсгсо  пранне  послове  

ПримедбоМ  се  Тра?ки  да  се  из  планираног  гсомлегсса  Топлане  Исток  изузме  парцела  9312/1,јер  постоје  увеђане  потребеза  смештај  деце. 

Комиснја  за  планове  ие  прихвата  примедбу, уз  образложетБе  дато  у  Изветдтају  обрађивача  о  спроведеиом  Поновном  јавноМ  увиду. 

Примедба  број  б   
Радмила  Бранкопић  Ковачевић  

Примедбом  се  тражи  изградња  класичног  потгсровгbа  са  нагибом  ісровних  равни  од  30 степени, у  сврху  санирања  равног  крова., на  објеістима  у  улици  )І(арка  Васијbевнћа  бројеви  3 и  5, nарцеле  бројеви  9444 и  9446. 

Комисија  за  планове  ІЈ  прихвата  примедбу, уз  образложетБе  дато  у  ИзвепЈтају  обрађипача  о  сПроведеном  поновном  јавном  увиду. 
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Приіиедба  број  7  
Еијњана  Поповић  и  група  грађана  (770 именованих ) 

Примедбом  се  предлаже  да  се  ие  планирајавна  гаража  на  парцелама  93 Ј 4 и  9ЗЈ 5• Сматрају  да  би  гаража  лредставјњала  ризик  по  здравње  и  да  би  утицала  на  смањење  Јсвалитета  живота, пад  вредности  неЈсретнина, І-тегативно  утицала  на  начин  уређења  Простора, смањујући  поврпзине  зајавно  зеленило , утицала  на  повећање  ризика  оД  пожара, и  на  lсвалитет  одаијања  текућег  саобраћаја . 

Комисија  за  планове  делимичјІо  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведенОм  поцовном  јавном  увиду. Комисија  за  пЈханове  сматра  да  ннје  потребно  ограничавати  број  подзсмних  етажа  icao u да  овај  сегмент  Нацрта  плана  је  потребко  изложити  ла  гiоновпи  јавпи  уВид• 

Примедба  број  8  
Стамбена  заједНица  даничићева  бр• 5, Іcojy заступа  управнигс  драган  Митов  

Примедба  се  односи  на  планирану  доградњу  дворишног  іcpuna y даuичићевој  улици  бр. 5, на  ларцели  бр. 9491/3 , за  коју  становници  сматрају  да  није  прихватњива , а  предлажу  да  се  планира  могућност  изградње  гаража  на  парцели  број  9491/1. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 
Комисија  за  планове  сматра  да  је  потребnо  овај  сегмент  Нацрта  плана  изЈхожити  на  поновни  јавни  увид. 

Примедба  број  9  
Илија  и  Драгаn Преісогачић  

Примедбом  се  траіси  ра  се  унугарблоісоаска  саобраћајј -гица  у  блоісу  бр. 16 помери  ка  западу, кагсо  би  се  ловећало  удањење  од  објсіста  на  парцели  бр.9384 и  тиме  побојњ- 
ruao комфор  за  предметни  објекат, іcao u да  се  сачува  постојеће  дрвеће. 

Комисија  за  плапове  сматра  да  примедба  делом  нијс  основана  а  део  примедбе  се  прихвата , уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађнвача  о  спроведеном  
поиовпом  јавном  увиду! 
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Корі(говано  планско  реіаење  

Примедба  бро  10  
Вујадин  Масникоса  

Примедбом  се  тражи  да  се  на  ларцелама  бројеви  949З  9499/1 и  9499/3, na адрсси  Косовска  улица  бр.3  и  Лончарска  бројеви  2 и  4, планира  хотел  спратности  Су  +П+4+Пк, уз  ове  улице, а  да  се  уз  јужну  границу  парцеле  формира  везnи  део  ЈЈЈирине  3 м, а  на  делу  ширине  Зм  ка  суседном  објкту  формира  атријум . 

Комиеија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  извеппају  обрађивача  о  спроведеітом  ПОНОВНОм  јавном  увиду. 

Прпмедба  број  11  
ПредпІколска  установа  DREAMLnNDІІ  

Примедбом  се  Тра?ки  да  се  парцеле  бројеви  9312/f и  9313/3 изузму  из  планираног  комплекса  Топлане  Исток, а  у  цињу  очувања  прешколске  установе  и  стварања  услова  за  проіпирење  комллекса . 

Комисија  за  плавове  не  првхвата  примедбу, уз  образложеи)е  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  поновном  јавцом  увнду. 
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јјримедба  број  12  
Стамбена  заједница  даничићева  бр. 3, Г(Оју  заступа  угіравник  Никола  Грујић  

Примедбом  се  Tpa Іcu дасе  усеверном  делу  парцеле  бр. 9494/2 
лланира  доградњаобјекта  висински  усаглашеног  са  основним  тр  
Такође, ПОДНОСИОци  се . Ір.отиве  изГрадњи  дворишног  крила  
објегсгу  у  даничићевој  бр:5. 

у  даничићевој  улици  бр.3 
актом. 
на  суседној  парцели , на  

Комнсија  за  плаиове  делимично  прнхвата  примедбу, 
Извепјтају  обрађнвача  о  спроведеном  поновиом  јавном  увиду  

Комисија  за  плапове  сматра  да  је  потреб rіо  овај  
и3ложиТи  на  поповви  јавни  увид. 

Прпмедба  број  13  
Фаркаш  Јано  и  Фаркаід  Марија  

Примедбом  сс  тражи  надоградња  поткроања  на  објегсгима  у  улици  Козачинског  1-3 
и  душана  Васињева  4-8, а  у  сврху  санирања  равног  крова. 

Комисија  за  плалове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  сПроведеном  хтоновном  јавиом  увиду. 

Примедба  број  14  
Маријана  Мутавчиева  

Примедбом  се  тражи  да  сс  на  парцелама  бројеви  9314 і-і  9315 , где  је  ііланирана  јавна  
гаража, планира  дечја  установа, а  где  је  планирана  дечја  установа  да  се  део  простора  
ііpunoju основној  школи, а  дсо  озелени . 
Поред  изнете  примедбе, у  образло?Ісењу  се  наводи  и  да  изградња  гаражс  није  оПравдана, 
јер  утиче  на  безбедност  и  здравње, у  првом  рсду  деце, и  на  смањењс  зелених  поврпзина. 
дање  се  спори  планирано  учешће  зеленила  на  парцели  влсоле, сугерише  концетіт  уређена  
простора  на  начин  као  у  наслеђеним  блоІ(овима  уз  Београдски  кеј, 
гдеје  значајно  учепіће  јавних  зелепих  површиііа , да  би  могуће  решење  за  гГаркирање  

сваіак0 МОГЛО  Да  буде  увоЂење  ваплате. Такође, свако  тсо  желн  да  пма  вивје  аутомобнла  по  
стамбеној  јединици  мора  да  буде  свестаи  да  аентар  града  није  место  за  жнвот  са  таквнм  
захтевима  и  живогним  стијјом  нигде  у  свету  Ко  жели  да  ијма  вишс  аутомобила , треба  да  нде  
uііceіta индивндуај -тног  типа  становања  гце  постојн  могуhност  да  на  овојој  парцали  одвоји  Mecі  
за  в0зні  парк  од  виаіе  аутомобила. Мењање  навјІка , wгагање  ујаани  превоз  и  бициклистичку  
ннфрасгругпурује  пут  ісојим  треба  да  і-іде  овај  Град, а  не  улагање  y rapa і e u подстицање  
корвдћсња  моторііііх  возијја  г(оја  су  због  сі-іромапхтва  грађана  у  просеку  стара  npeіco 10 годиіја  
спала v у  велгіке  загаћивачс  гіоитом  сс  vігиіцтава  и  оно  мајіо  зелегјог  јавног  tіростоDа. Многіі  

уз  образложење  дато  у  

сегмепт  Нацрта  плана  



lі  

Комиснја  за  плапове  сматра  да  вримедба  у  делу  није  основаиа, делом  се  не  прихвата  а  део  Примедбе  се  Прихвата , уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађпвача  о  спроведеном  ПОНОВнОМ  јавном  увиду. 

Примедба  број  15  
Александра  Новаков  Микић  
Веза  са  примедбом  бр. 7 

Примедбом  се  предлаже  да  се  Не  планира  јавна  гаража  на  ларцелама  9314 и  9315, већ  већим  делом  на  комллексу  Топлане  Исток. Сматра  да  би  гаража  лредстав.њала  ризик  по  здравзЂе, уз  детајни  опис  потенцијалних  ттетних  ефеката  на  здравње, и  да  би  утицала  на  смањење  квалитета  живота, пад  Вредности  некретнина , негативио  на  Начин  уређења  простора , смањујући  површине  за  јавно  зеленило , на  повећање  ризика  од  Пожара, и  на  квалитет  одвијања  текућег  саобраћаја . 
Ипак  ува)Ісавајући  агстуелне  потребе  за  паркирањем  подносилац  примедбе  предлаже  комnромисно  решење  којим  се  предлаже  лоцирањем  гараже  20 м  северније  од  планиране  локације, како  би  се  у  јуісном  делу  простора  обезбедиле  заштитне  зелене  површине .Такође, овако  планираиа  гаража  би  већим  делом  била  укопана , са  самоједним  надзенмим  нивоом  и  четири  подземна  нивоа. 

Комисија  за  Планове  делимично  прихвата  примедбу, уз  образложсње  дато  у  Извештају  обрађивач  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду. Комисија  за  плаиове  сматра  да  није  потреб tіо  огранпчавати  број  ПОдземНих  етажа  као  и  да  овај  сегмепт  Нацрта  плана  је  потребно  изложити  на  поновиu јавни  увид. 

Примедба  број  16 
Завод  за  заштиту  спомениіса  културе  Града  Новог  Сада  

Примедбом  ce Tpa)Іcu да  се: 
- из  обухвата  плана  изузме  Подручје  које  је  део  Просторно  културно-историјс fсе  целине  Алмашјсог  краја  и  
- да  се  на  објектима  у  даничићевој  улици  бројеви  3 и  5 не  Планира  надоградња . 

Комисија  за  Планове  делимично  прихвата  Примедбу, уз  Образложеце  дато  у  Извештају  обра lјивача  о  спропеденом  Поновном  јавном  увиду. Комисија  за  планове  сматра  да  је  потрсбно  овај  сегмент  Нацрта  плана  изложити  na поиовни  јавпи  увид. 
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Прнмедба  број  17  
ЈКП  Новосадска  топлана  

У  оІсвиру  Доставњене  лримедбе  наводи  се  следеће. 
У  контексту  разлнчитих  предлога  и  захтева  везаних  за  планирани  комлекс, наводи  се  даје  у  функцији  развоја  неопходно  задржати  целину  планираног  
комплскса; 
предлаже  се  да  се  планира  сІіратност  нових  објеісата  По+П+3, уз  напомену  да  се  простор  за  паркирање  планира  у  І ]одземној  етажи  и  
тражи  се  планирањс  колског  прилаза  из  Косовске  улице, у  сврху  обезбеђења  іпто  повоњнијнх  радних  услова. 

Комисија  за  плапове  прихаата  примедбу. 

Прнмедба  број  18 
Група  грађана  из  Блока  бр.Iб, Меснс  зајднице  дунав  

Комнсија  за  плапове  сматра  да  примедба  Делом  није  основана  а  део  прнмедбе  се  ие  прихвата , уз  образлошење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  поновпом  јавном  увиду. 

Примедба  број  19  
3авод  за  запЈтиту  спомсника  културе  Града  Новог  Сада  

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

Примедба  број  20  
PRONJX DOO Nоv Ѕad 

Примедбом  се  тражи  на  парцели  бр. 9281/1 , задржавањс  флексибилне  намене, уз  могућност  изградње  студснтсісог  дома. 

Комнсија  за  планове  сматра  да  примедба  делом  пије  оснопала  а  Део  примедбе  се  прпхвата , уз  образложење  дато  у  Извеuітају  обрађнвача  о  спроведеном  поповпом  јавпом  уввду. 

Комнспја  за  плаиове  прихвата  потребне  коретсције  и  допуне  пра-внла  уређења  и  
грађења  у  схсладу  са  допуном  Извештаја  о  спроведепом  поновном  јавном  уви  у  

% 
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Нацрт  плаиа  детаЈБ Fте  регулацнје  блокова  изме lју  улица  MunOІHa Бајпча , Београдског  кеја, Мархса  Мињанова  и  блотсова  загхадао  оД  Т(осовстсе  утице  у  Новом  Саду. 

Сходно  члану  50. 3ахсопа  о  планирању  а  изградњи , Извештај  се  доставјbа  Обраивачу  плана  на  Ј tадЈгежно  поступањс  
HaІcon поступатbа  по  овом  извештају, обрађивач  Плана  Пе  Планстсв  доісумент  доставити  падлежпом  органу  градсЈсе  управе  ради  упуlјиватг,а  ПроцеДуру  ПОИОВНОГјногувида  

11РЕдСЕдјтј( КОМИСИЈЕ
В•д! Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам  и  гевнске  послове  
Радоња  дабетић , дигіл .инж.арх. 

дејан  Михајловић  

Ч.ТјАНОВИ  КОМисиЈЕ: 

1. 3оран  Вукадиновиі  ДИпл.ин)іс.саобр  

2. Антонио  СаНдики, дипл.ИНж.Маш  

З. Нада  Милић, дипл.инж.арх. мастер  



РЕГWБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИЊ  ВОЈВОдИњ  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУHHјТИНА  ГРАдА  НОВОГ  САдА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАЛОВЕ  
Број : V-35-127/15 
Дана: 21. 11. 2019. годиие  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЈШ  

НАДРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈhНЕ  РЕГУЈL4ДИЈЕ  БЛОКОВА  ИЗМЕЂУ  УЛИДА  
МиЛОША  1АЈИЋА, ЕЕОГРАДСКОГ  КЕЈА, МАРКА  MHJbAHOBA И  БЈјОКОВА  

ЗАПАДНО  ОД  КОСОВСКЕ  УЈШЦЕ  У  НоВОм  САДУ  
ШЕ  ИЗЛАГАИ,А  Т{А  ПОНОВпЛ  ЈАВТШ  УВИД  

Стручна  кохпрола  Нацрта  плана  деталне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, 
Београдског  кеја, Марка  Мил)анова  и  блокова  западно  оД  Косовске  улице  у  Новом  Саду  npe 
излагања  на  поновни  јавни  увид, обавлена  је  на  71. седници  Комисије  за  плановс  одржаној  
2 1 . 1 1.2019 године, са  лочетком  у  09,00 часова, у  згради  Јавног  предузсћа Завод  за  
урбаuизам  Нови  Сад, Бул. цара  Лазара  број  З, у  всликој  сали  на  трећем  слрату. 

71. седници  присуствовали  су; Радоња  Дабеткћ, предссдніјк  Комисије, Зораи  Вукадииовић , 
заменик  председника  Комисије, Нада  Munuh, секретар  Комисије, Васо  Кресовић, члал  
Комисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  JH Урбанизам  Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад, 
Градске  управс  за  зпітиту  животне  средине  и  Градске  управе  за  урбаиизам  и  грађевинске  
послове. 

Након  уводног  образложсња  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбаuизам  Завод  за  урбаиизам  
Нови  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

ОдлуЕа  о  изради  плала  дстајвне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Беотрадског  
кеја, Марка  Ми.јванова  и  блокова  западuо  од  Косовске  улнце  у  Новом  Саду  усвојена  је  на  
ХХХјј  седници  Скулштше  Града  Новог  Сада  одржаној  31. октобра  2014. године  ( Службени  
лист  Града  Новог  Сада  број  58/14) са  Решењсм  о  непристулању  изради  стратешке  процене  
утицаја  плана  деталне  рсгулације  блокова  измсђу  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, 
Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Концепт  плана  дстаЈБне  рсгулације  блокова  измсђу  улица  Милохпа  Бајића, Београдског  кеја, 
Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  разматраи  је  на  93. 
седници  Комисије  за  планове  (претходни  сазив), којаје  одржана  20.јануара  2016. године. 

Нацрт  плана  дсталне  рсгулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  iсеја, 
Марка  Мињапова  и  блокова  занадnо  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  израдило  јс  
Јп  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  деталне  рсгулације  блокова  између  улица  Мuлоша  Бајнћа, 
Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  ј(осовскс  улице  у  Новом  Саду, 
І(омисија  за  плаnове  извртпила  је  на  106. седници  (претходнот  сазива) одржаној  30.03.2016. 
године  и  на  117. седници  (претходног  сазива) одр)каној  22.06.2016. годинс  и  том  приликом  дала  
позитивио  мишњење  на  исти. 
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Нацрт  плана  дета.њне  регулације  блоісова  између  улица  Munonіa Бајића, Београдског  кеја, 
Марка  Ми.њаиова  и  блоісова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  ј  е  изложен  на  ј  аві-хи  увид  
у  гіериоду  од  10.11 До  09.12.2016. годијІе  (чије  је  оглашавањс  објавЈЂено  у  листу  дневник  од  
09. нопембра  2016. годиве). У  току  јавног  увида  доставзњено  је  08 (осам) примедби  на  
предложено  урбанистичко  решење, и  04 (четири) примедбе  најсон  рока  предвиђеног  за  јавни  
увид, піто  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавпом  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  155. (јавној ) седници  (претходног  
сазива), одржаној  17.05.2017. године  (чијеје  одржавање  објавзњено  у  листу  дневник  од  15.05. 
2017. године) разматрала  Извепітај  обрађивача  гілана  о  спровсденом  јавном  увиду  у  Нацрт  
плана  дстаЈЂне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  
Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду. У  затвореном  делу  155. 
седнице  Комисија  за  плановс  је  донела  посебан  закњучајс  којим  одлаке  доноілење  коначнот  
става  по  приспелим  примедбама  јер  је  потребно  са  посебном  пажњом  преиспитати  планирано  
саобраћајно  решење  у  погледу  решавања  мирујуhег  саобра1іаја. 

На  19. седници, одржаној  01.11.2018. године, Комисија  за  плановеје  донела  посебан  зак.њучак  
којим  апелује  на  обрађивача  плана, ЈП Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  и  на  
Градску  управу  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције , да  се  преипитају  планска  рсшења  
узимајућн  у  обзир  тјешће  јавности  у  протеклом  периоду  и  предложена  варијаитна  решења, 
имајући  у  виду  протекло  време  као  и  чињеницу  да  претходни  сазив  Комисије  за  плапопе  није  
донео  закњучке  по  приспелим  примедбама . 

У  затвореном  делу  2 1. седнице  Комисије  за  планове , која  је  одржана  14. новембра  201 8. године, 
Комисија  је  донела  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Надрт  плана  дета.гњне  регулације  
блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  
од  Косовске  улице  у  Новом  Саду. Имајући  у  виду  протскло  време  као  и  да  се  прихватакем  
појединих  примедби  значајније  мења  Нацрт  планског  доісумента , Комисија  за  планове  је  
захњучила  да  је  потребно  Нацрт  плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  
Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улиде  у  Новом  Саду  
изложити  у  целости  на  поновни  јаnни  увид. 

На  44. седници, одр)каној  24. алрила  2019. године, Комисија  за  плаnове  разматрала  је  Нацрт  
плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Munonіa Еаји iа, Београдског  кеја, Марка  
Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улнце  у  Новом  Саду  пре  излагања  на  поновни  јавни  
увид  и  констатовала  да  је  исти  припремњен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  
( Слу)кбени  гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09-исправка, 64/10 .. УС, 24/11, 121/12, 
42/1З-УС, 50/1З-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  коригован  у  складу  са  Извештајем  о  
обавЈЂеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  
Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  I(осовске  улице  у  Новом  
Саду. 

ј-јацрт  плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  јсеја, 
Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовскеулице  у  Новом  Саду, изложен  је  на  поновни  
јавни  увид  у  перноду  од  30. 08. 2019. године  до  13. 09. 2019. године  (чије  је  оглаuіавање  
објавЈЂено  у  листу  дневник  од  30. августа  2019. године). У  току  поновног  јавног  увида  
доставзњено  је  27 (двадесетиседам ) примедби, ппо  је  обрађивач  nлана  І(онстатовао  у  Извештају  
о  спроведеном  поновномјавном  увиду. 

Након  спроведеног  поновног  јавнот  увида, I(омисија  за  планове  је  на  65. (јавној ) седници, 
одржаној  03.10. 2019. године  (чије  је  одржавање  објавњено  у  листу  двевник  од  30.08.2019. 
године  заједно  са  текстом  оглашавања  поиовногјавног  увида) разматрала  Извепітај  обрађивача  
гілана  о  спроведеном  пововном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  дета.њне  регулације  блоісова  



з  

између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Миј-њанопа  и  блокова  загіадно  оД  Ј(осовске  улице  у  Новом  Саду. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовајја  да  је  у  току  nоновног  јавног  увида  поднето  27 (двадесетиседам ) примедби, предлога  и  сугестија  на  Нацрт  плала  детаЈњне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Ееоградског  кеја)  Марка  МизЂанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду. Закњучци  Комисије  за  плалове  по  свакој  примедби  садржанл  су  у  Извештају  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  реГуладије  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињалова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду. Имајући  у  виду  да  се  прихватањем  појединнх  примедби  значајније  мења  Нацрт  планског  документа, Комисија  за  планове  је  заКЈвучила  да  је  потребно  сетменте  Нацрта  плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Ееотрадскот  Keja, MapІca Мињанова  и  блокова  заладно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  изложити  на  поновнијав}Іи  увид. 

На  71. седници  одржаној  21. 11.2019. године  Комисија  за  планове  је  разматрала  Нацрт  ллаиа  детајЂне  ретулације  блокова  између  улица  Мизјоша  Бајиhа, Београдског  кеја)  Mapіca Мињанова  и  блокова  западно  од  І(осовске  улице  у  Новом  Саду, коригован  у  сісхаду  са  Извештајем  о  обавњеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана. Том  прилихом  је  Комисија  констатовала  да  је  Надрт  пдана  детањне  ретуладије  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдскот  кеја, Марка  Миланова  и  блокова  западно  од  І(осовсісе  улице  у  Новом  Саду  припремњен  у  сісЈјаду  са  
3аiсоном  о  планирању  и  изтрадњи  ( Службени  гласјппс  Релублике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42!1З-УС, 50/1З-УС, 98/13-УС, 132/14, 145ј 14, 83/18, 31/19 и  37/19-др.затсон) и  коригован  у  складу  са  Извепгтајем  о  обавњеном  поновном  јавном  увнду  у  Нацрт  ллана  детањне  регуладије  блогсова  између  улица  Милоша  Бајиhа, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блоісова  заладно  од  Косовске  улиде  у  Новом  Саду. 

Након  усаглапјавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе )  Нацрт  плана  детајвае  
регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињалова  н  блокова  западао  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  може  се  упутити  у  дами  поступак  
Долошења  плана, односно  иа  излагање  дела  Нацрта  плана  на  nоновни  јавни  увид. 

Извепггај  доставити: 
1. ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  улрави  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члалу  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
5. Архиви  

Сеісрета  Комисије  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

Председ , ик  I(омисије  

7 ) ? 
•(  

оња  дабетић, дипл.инжарх. дејан  Михајловић  

В.д. Начелника  
Градске  управе  за  урбанизам  и  гр  

\к -
-- 

евинске  послове  



РЕГјУБЛиј(А  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИнА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАнОВЕ  
Број : V-35-127/15 
дана: 14.01.2021 године  
нОВИ  САд  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЈБЕнОМ  ЈЈОноВНоМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ПЛАНА  дЈТАЈБНЕ  РЕгУЛАциз1 ЛОКОВА  ИЗМЕЂУ  УЈШЦА  МНЛОНјА  БАЈиЋА, БЕОГРАДСКОГ  КЕЈА, МАРКА  МКЈБАиОВА  И  БЛОКОВА  ЗАЛАДНО  оД  

КОСОВСКЕ  УЈГдЕ  У  ноВоМ  САДУ  

Комисија  за  планове  Скулштине  Града  Новог  Сада, на  1 13. (јавној) седницн  која  је  одржана  дана  14.012021. године  у  згради  ЈП  ,,Спортсхоі  и  пословницентар  Војводнна  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  І  спрату, са  почетпом  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  дета.Тне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  keja, MapІca Мињанова  и  блокова  загјадно  од  Косовске  улнде  у  Новом  Саду. 

113. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председних  Комисије, Зорав  Вукаднновић , заменик  председника  Комисије , Васо  Кресовић  члаn Комисије, Радосав  HЈhепаиовић  члан  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  и  члан  Комисије  за  планове. 

Одлујса  о  uзради  плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Munorііa Eajuha, Београдсісог  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улuце  у  Новом  Саду, усвојена  на  ХХХјј  седници  
Скушлтине  Града  Новог  Сада  одржаној  3 1. Октобра  20 14. годиие  ( Службеви  лист  Града  Новот  Сада  број  58/14) са  Решењем  о  неприсгупању  изради  стратешке  процеке  утицаја  плана  детањне  
регулације  блокова  између  улuца  Милоша  Eajuha, Београдског  кеја, Марг(а  МијЂанова  и  блокова  
западно  од  Косовске  улице  у  новом  Саду. 

І(онцепт  плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајиhа, Веоградског  гсеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западко  од  ј(осовсјсе  улице  у  Новом  Саду  разматранје  на  93. седницu Комuсије  за  планове  (претходни  сазив), којаје  одржана  20. јануара  2016. године. 

Нацрт  плана  детањне  регуладије  блокова  између  улица  Милопја  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовсісе  улице  у  Новом  Саду  израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбаниз  Нови  Сад. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  детањне  регулације  блокова  између  улuца  Милоша  Еајића, Ееоградског  кеја. Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду, Комисија  за  плановс  извршилаје  на  106. седници  (претходвог  сазива) одржаној  30.03.2016. године  и  на  117. седници  (иретходвог  сазива) одржаној  22.06.20 16. године  и  том  приликом  дала  позитивно  мипхњење  на  исти. 
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Нацрт  плана  детал,не  регулацаје  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Веоградског  кеја, Марка  
Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Садује  изложен  најавни  увид  у  периоду  
од  10.11. до  09.12.2016. године (чијеје  оглапіавање  објавњено  у  листу  ндневникіі  од  09. новембра  
2016. године). У  токујавног  увида  доставњено  је  08 (осам) примедби  на  предложено  урбанистичко  
решење, и  04 (четири) примедбе  након  рока  предвиђеног  за  јавни  увид, што  је  обрађивач  плана  
констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  155. (јавној) седници  (претходног  
сазива), одржаној  17.05.2017. године  (чијеје  одржавање  објавњено  у  листу  ІІДневникІІ  оД  15.05. 2017. 
године) разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеномјавном  увиду  у  Нацрт  плапа  деталне  
регулације  блоІсова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  
западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду. У  затвореном  делу  155 седнице  Комисија  за  планове  је  
донела  посебан  закњучак  којим  одлаже  доношење  коначиог  става  по  приспелим  примедбамајерје  
потребно  са  посебном  пажњом  преиспитати  планирано  саобраhајно  рспіење  у  погледу  решавања  
мирујућег  саобраћаја . 

На  19. седници, одр)каној  0 1. 11 .201 8. године, Комисија  за  плановеје  донела  посебан  закњучак  којим  
апелује  на  обрађивача  плана, ЈТІ  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  и  на  Градску  управу  
за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције , да  се  преипитају  плаиска  решења  узимајући  у  обзир  
учепіће  јавности  у  протеклом  периоду  и  предложена  варијаптна  решења, имајући  у  виду  протекло  
време  као  и  чињеницу  да  претходни  сазив  Комисије  за  планове  нuје  донео  закњучке  по  гіриспелим  
примедбама. 

У  затвореном  делу  2 1. седнице  Комисије  за  гuІанове, која  је  одржана  14. новембра  201 8. године, 
Комисијаје  донела  Извештај  о  обавњеномјавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  блокова  
између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  ueja, Mapі(a Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  
улице  у  Новом  Саду. Имајући  у  виду  протекло  време  као  и  да  се  прихватањем  појединих  примедби  
значајније  мења  ј-јацрт  планског  документа, Комисиј  а  за  планове  је  закњучила  даје  потребно  Нацрт  
плана  детајвне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  
Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  изложити  у  целости  на  поновнuјавни  
увид. 

На  44. седници, одржаној  24. апрнла  2019. године, Комисија  за  планове  разматралаје  Нацрт  плана  
детагњне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Еајића, Беотрадског  кеја, Марка  Мињанова  и  
блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  пре  излатања  на  поновни  јавни  уви  и  
констатовала  да  је  исти  припремњен  у  складу  са  Законом  о  плаuирању  и  изградњи  (ІІСлужбени  
гласнкк  Републике  СрбијеІі , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/13-
УС, 98!1З-УС, 132/14, 145ј14 и  83/18) и  коригован  у  складу  са  Извештајем  о  обавњеномјавном  увиду  
у  Нацрт  плана  деталне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Беотрадског  кеја, Марка  
Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду. 

Нацрт  плана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Есоградског  кеја, Марка  
Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду, изложен  је  на  поновни  јавни  увид  у  
периоду  од  30. 08. 2019. године  до  13. 09. 2019. године  (чије  је  оглашавање  објавњено  у  листу  
lідневникіІ  од  30. августа  2019. године). У  току  поновног  јавног  увида  доставзњеnо  је  27 
(двадесетиседам ) примедби , што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извепiтају  о  спроведеном  
поnовном  јавном  увиду . 
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Након  спровсденог  поновногјавног  увида, Комисија  за  плановеје  на  65. (јавној) седцици, одржаној  03.10. 2019. године  (чнјеје  одрЖавање  објавњено  у  ллсту  дјевник  од  30.08.2019. године  заједно  са  текстом  оглаглавања  поновног  јавног  увида) разматрала  Извештај  обрађивача  плала  о  Спроведеном  Поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детајЂне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Миѕњанова  и  блокова  западно  оД  Косовске  улице  у  Новом  Саду. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовајја  да  је  у  току  поновног  јавног  увида  поднето  27 (двадесстиседам ) примедби, предлога  и  сугестија  на  Нацрт  плала  детањне  регулацнје  блокова  између  улица  Милојпа  Бајића, Беотрадског  кеја, Марха  Мизњанова  и  блокова  заладно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду. 3акњучци  Комисије  за  планове  по  сваuој  примедби  садржаии  су  у  Извехuтају  о  обавњеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плала  Детањне  регулацнје  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  заладно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду. Имајући  у  виду  да  се  прикватањем  Појединих  примедби  значајније  мења  Нацрт  планског  документа, Комисија  за  плаuове  је  закњучпла  да  је  потребно  сегменте  Нацрта  nnana детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Беотрадсхог  кеја, Марка  Мињаиова  и  блокопа  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  изложити  на  поновни  јавкн  увид. 

На  7 1. седници  одржаној  2 1 . 1 1 .2019. годкНе  Комисија  за  плаиове  је  разматрала  Нацрт  плана  детањне  регулацuје  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блотсова  заладно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду, хоригован  у  складу  са  Извепітајем  о  обавњеном  Поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плаuа. Том  приЈгиком  је  Комисија  констатовала  да  је  Нацрт  плана  детањне  регулације  блоісова  између  улица  Милогла  Бајнћа, Ееоградског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  загјадно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  припремњен  у  схладу  са  3аконом  о  ллаuирању  и  изградњи  (T Службени  гласних  Републике  Србије , бр. 72/09, З l/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121(12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132Ј14, 145/14, 83/18, 31/19 и  З?/I9-др.закон) и  коригован  у  складу  са  Извемтајем  о  обавњеНом  поновномјавном  увиду  у  Нацрт  нлана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Мллоша  Бајића, Ееоградског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  оД  Косовске  улице  у  Новом  Саду. 

Нацрт  ллана  детањне  регулације  блокова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Ми.њанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду  изложеuје  на  поновнијавнн  увид  у  периоду  од  1. децембра  2020. године  до  15. децембра  2020. годиuе  (чијеје  оглатиавање  објавњено  у  листу  ІІдневникп  од  1. децембра  2020. године). У  току  Поuовногјавног  увида  доставњеноје  06 (Јлест) нримедби, пітоје  обрађивач  плана  коuстатовао  у  Извештају  о  спроведеном  поновномјавном  увиду. 

Наісон  спроведеног  поновогјавногувида , Комисија  за  Плановеје  na 113. (јавној) седницu, одржаној  14.01.2021 године, (чије  оглашавањеје  објавњено  заједно  са  текстом  огласа  за  поновнијавни  увид) разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  сПроведсном  ноновном  јавном  увиду  у  Нацрт  ллана  детањне  регуладије  бnокова  између  улица  МилоЈnа  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мuњанова  и  блојсова  западно  од  Косовске  уЈјице  у  Новом  Саду. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисијаје  констатовала  да  у  току  поновногјавног  увида  поднето  06 (шест) примедби  на  Нацрт  плана  детајвне  регулације  блоЈсова  између  улица  Милоша  Бајића, Београдског  кеја, Марка  Мињанова  и  блокова  западно  од  Косовске  улице  у  Новом  Саду. 
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Примедбе  су  дос-гавили : 

. Маја  Чолић, Епископа  Висариона  7 
2. Небојша  и  Еојан  Павић, Милована  Глишића  3, Нови  Сад  
3. Александар  Еахуп, Лончарска  4, НоБи  Сад  
4. Оливера  Лабавић, Стевана  Миловаиова  3, Нови  Сад  
5. Александар  3еленски, Душана  Васињева  20 
6. Драган  и  Стеван  Јовановић, Епископа  Висариона  5 и  1, Нови  Сад  

Примецба  број  1  
(подносилац : Маја  Чолић  нз  Новог  Сада) 

Примедба  се  односи  па  јав -гу  nоврдіину  испред  зграде  у  Епископа  Висариона  7 (парцела  број  
9345/13 КО  нс  І). 

Подносилац  примедбе  наподи  да  потребно  савладати  десет  степеника  да  би  се  ynіno y објекат  
чимеје  старима, особама  са  инвалидјпетом  и  родитењима  са  малом  децом  отежан  улаз  у  објекат  и  
свакодневан  жквот. 

Подносилац  примедбе  тражи  да  се  на  јавној  површини  испред  објекта  дозволи  поставњање  
рампе  и  да  се  омотући  решење  којим  ће  се  тротоар  и  улаз  у  зграду  прилагодити  инвалидима . 

Комисија  за  плапове  делимпчно  прихвата  примедбу, а  за  део  примедбе  сматра  да  је  неосвован , 
уз  образложење  дато  у  Извепхтају  обрађивача  о  спроведеном  поновном  јавиом  увиду. 

Піимедба  број  2 
(подносилац : Небојша  и  Бојан  Павић  из  Новог  Сада) 

Подносuоци  примедбе  констатуј  у  дај  e na парцели  број  95 13 (Лончарска  1) дозвојњено  само  
осавремењивање  објекта  у  цизву  ревитализације  објекта  у3 очување  хоризопталног  и  вертикалног  
габарита  објекта  са  уличне  стране  и  траже  да  им  се, као  и  у  претходним  нацртнма  допусти  већа  
спратност . Сматрају  да  имје  оспорено  право  да  објекат  буде  виши  од  приземног  u Tpa)Іce, c обзиром  
да  се  кућа  налази  на  углу, а  поред  шестоспратне  зграде, да  се  дозволи  изградња  објекта  висине  
П+2+Пк. Закњучују  да  се  тиме  не  би  нарупшо  изглед  Алмашког  краја  нити  би  објекат  надвисио  
гимназију  ,,Јован  Јоваповић  Змај . 

Комисија  за  планове  JІe прихвата  примедбу , уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  
спроведеном  ПОЈЈОВНО NІ  јавПогІ  увиду. 



ѕ  

Примедба  број  З   
(подносилац : Александар  Еахун  из  Новог  Сада) 

Подносилац  примедбе  тра?тој  да  се  за  Еатастарске  парцеле  бр. 9499/1 и  9499/3 које  чинс  грађсвинску  парцелу  у  Улици  Лончарској  4 не  планира  спратност  П+1+Пк, већ  да  се  планира  спратност  П+2+Пк. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основаиа , у3 образлоисење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  сгхроведеном  поновном  јавном  увиду. 

Пгимедба  број  4  
(подносилац: Оливера  Лабавиh из  Новог  Сада) 

Подносилац  лримедбе  тражи  да  се  не  планира  могућлост  надоГрадње  на  стамбеиој  зградв  у  Улици  Стевана  Милованова  3, на  парцели  број  9455, у  Еојој , како  наводи, и  сама  живи  у  стану  сутерену. Кајсе  да  се  ради  о  објекту  зиданом  1934. године  и  сумња  даје  могуће  да  се  исти  без  озбињпј  конструхтивних  радова  и  ојачања  надогради  до  планиране  спратности  Су+ВП+З. Подкосилајј  примедбе  појаЈлњава  да  се  ради  о  намери  особе  која  није  станар  зграде  да  се, уз  сагласност  управника  зграде, али  без  сагласности  сталара, претвори  тавански  простор  у  стамбсни, као  и  да  се  изгради  зидаив  објекат  на  месту  дрвених  uіyna y дворишту. Наломиње  да  би  то  била  једина  надоградња  у  УЛИЦИ  страхује  да  објекат  статички  није  планиран  за  такпо  огітерећење  и  тражи  да  се  на,цоградња  не  дозволи , 

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

Примедба  број  5 
(подносилац : Алексалдар  Зеленскu из  Новог  Сада) 

Подносилац  примсдбс  прсдлаже  да  се  гскстуални  дсло  Нацрта  овог  плана  допуни  рсченицом  
која  омогућава  обслежавањс  двосмерних  бициклист t их  трака  црвеном  бојом  у  оквиру  коловоза  
улица: ,Цушана  Васањсва, Жарка  Васињевuhа, Шумадијске  и  Косовске. 

Подносилац  предоручује  обележавањс  односно  одржавање  хоризолталне  и  вертикалне  
сигнализације  у  целом  Граду, а  које  се  односе  на  обележавање  бициклистичке  траісе  у  оквиру  
тротоара  и  коловоза. Такође  се  предлаісе  мапирање  свих  локација  у  граду  где  су  због  оштећенс  
саобраhајне  сигнализације  настали  потенцијално  небезбедна  места. 

Комиспја  за  плапове  сматра  да  примедба  није  ослована, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду. 



В.д. Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

ПРЕдСЕИК  КОМИСИЈЕ  
т 7 

б  

ПриNiедба  број  б   
(подносилац : драган  и  Стеван  Јовановић  из  Новог  Сада) 

Подносиоцв  примедбе  су  власници  парцеле  број  9324 у  Улкци  епископа  Висариона  1. У  

примедби  наводе  да  је  парцела  у  власјшштву  породице  вијпе  од  70 година, да  је  у  пројплости  без  

накнаде  одузето  око  400 м2  са  објектима  и  да  је  након  тога  планирана  за  проширење  школе  (наводе  

да  је  у  питању  влсолско  двориште). Наводе  да  у  последњих  50 година  иису  добили  nu једну  понуду  

за  откуп  парцеле  и  привођење  плаnираној  наіени  и  да  су  онемогућеии  да  располажу  својом  

имовином . Тврде  да  није  реално  да  икада  добију  понуду  за  откуп  као  и  да  сама  школа  нема  потребе  

за  проптирењем  и  зато  предлажу  промену  плана  на  начин  да  се  на  парцели  дозволи  изградња  објеіста  

По+П+4+Пк. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  іІИје  основана , уз  образложење  дато  у  Нзвештају  
обрађивача  о  спроведеном  пововном  јавном  увиду. 

Сходно  члаку  50. Закона  о  планирању  и  изградњи , Извештај  се  доставња  обрађивачу  плана  
па  надлежно  поступање . 
Након  поступања  nu овом  Њвештају , обрађивач  плана  he плански  докумевт  доставити  
надлежвом  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доноіпетЂа . 

Радоња  дабетић , дипл.инж.арх. 

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. Васо  Кресовић, дипл .инж.арх. 

 

  

2. Нада  Милић  дипл .инж.арх.  

3. Зоран  Вукадиновић , дипл. ин)хс. саобр. 

4. Радосав  Шћепановић , дипл . инж. арх. 

? 
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