
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), поводом  разматрања  Предлога  гілана  генералне  регулације  моста  
у  продужетку  Булевара  Европе  у  Новом  Саду, Скупштшја  Града  Новог  Сада  на  ХУІ  
седници  од  18.јуна  202L године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  генералне  регулације  моста  у  продужетку  
Булевара  Европе  у  Новом  Саду  пре  излагања  најавни  увид  са  119. седнице  од  05.03.2021. 
године  и  Извештај  о  обавленомјавном  увиду  у  Нацрт  плана  генералне  регулације  моста  у  
продужетку  Булевара  Европе  у  Новом  Саду  са  13 і . (јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  
20.052021. године . 

2. Заклучак  са  Планом  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинсіе  послове . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-188/2021-ј  
18.јун  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

М (Јелена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  плаііирању  и  изградњи  (,5Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 
50/13 УС, 98/1 3 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19. 37/19 

- др. закон, 9/20 и  52/21) и  
члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,.Службени  лист  Града  Новог број  
11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XVІ  седници  од  ІЅ . јуна  2021. године , доноси  

ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
МОСТА  У  ПРОДУЖЕТКУ  БУЛЕВАРА  ЕВРОПЕ  У  НОВОм  САДУ  

УВод  

Планом  генералне  регулације  Моста  у  продужетку  Булевара  Европе  у  Новом  Саду  
(у  дањем  тексту : План) биће  обухваћен  део  планираног  продужетка  Булевара  Европе  од  
Улице  Тоне  Хаџића  у  Новом  Саду  до  постојеће  раскрснице  Карађорђеве  улице  и  
државног  пута  јјА  реда  ознаке  119 (државна  граница  са  Хрватском  (гранични  прелаз  
Нештин ) - Беочин  - Сремска  Каменица) (у  дањем  тексту : ДП  1 19) у  Сремској  Каменици . 
Планом  обухваћено  подручје  је  градско  грађевинско  земњиште  које  је  намењено  за  
продужетак  Булевара  Европе, мост  преко  дунава  и  приступне  саобраћајнице  у  функцији  
моста  и  Булевара  Европе . 

Планирано  решење  саобраћајне  мреже  заснива  се  на  постојећој  и  околној  
планираној  мрежи  саобраћајница , потреби  решавања  књучних  проблема  које  је  
проузроковао  саобраћај  у  постојећем  стању  и  развоју  саобраћајне  мреже  планиране  
плановима  вишег  реда, а  све  у  складу  са  развојем  планираних  садржаја  на  просторима  у  
окружењу . 

Утврђивањем  саобраћајне  мреже  и  дефинисањем  правила  уређења  и  грађења , 
омогућиће  се  реализација  модерне  саобраћајнице  која  треба  да  омогући  ефикасно  и  
безбедно  одвијање  саобраћаја . Тиме  ће  се  створити  услови  за  дањи  урбани  и  привредни  
развој  првенствено  планираних  садржаја  у  суседству  подручја  обухваћеног  Планом, а  
потом  и  ширег  подручја  у  складу  са  генералним  опредењењима  развоја  Града  Новог  Сада . 

ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО  ПЛАНА  

ј. ОПШТИ  ДЕО  

1. Основ  за  израду  Плана  

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  генералне  регулације  моста  у  
продужетку  Булевара  Европе  у  Новом  Саду1  коју  је  донела  Скупштина  Града  Новог  Сада  
на  LXIІ  седници  од  8. јуна  2020. године, а  објавњена  је  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  
Сада , број  22/20. 

Обухваћени  простор  је  планиран  за  продужетак  Булевара  Европе  и  изградњу  моста  
на  дунаву  на  основу  низа  генералних  планова  из  претходних  деценија, почев  од  првог  
Генералног  плана  Новог  Сада  из  195 1. године . 



Услови  и  смернице  за  уређење  и  грађење  обухваћеног  простора  дефинисани  су  
Просторним  планом  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  і l/2012) 
(у  дањем  тексту: Просторни  план), као  и  Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  2021. 

године  пречишћен  текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  39/06) (у  дањем  
тексту: Генерални  план). У  њему  је  истакнут  стратешки  значај  изградње  делова  
саобраћајних  и  других  инфраструктурних  система  у  које  улазе  и  мостови  на  дунаву! За  
поједине  просторе , у  цињу  стварања  квалитетније  слике  града,  предвиђена  је  провера  
решења  путем  конкурса, а  као  предуслов  за  коначну  реализацију  моста  неопходна  је  
израда  плана  детањне  регулације . 

документацију  од  значаја  за  израду  Плана  поред  наведеног  Генералног  плана  су  и  
планови  генералне  регулације  у  окружењу , претходна  планска  документација , 
доставњени  услови  од  надлежних  институција  као  и  студије  и  анализе  релевантне  за  
обухваћени  простор  као  што  су: 

Генерални  пројекат  са  претходuом  студијом  оправданости  новог  моста  преко  
дунава  - Булевар  Европе  у  Новом  Саду  - У  деоница , урађен  од  страuе  ,,МхМ  
Пројекта  из  Новог  Сада  и  ДБ  Инжењеринга  из  Београда, фебруар  2021; 
Саобраћајно -економска  студија  за  потребе  израде  Генералног  пројекта  са  
претходном  студијом  оправданости  новог  моста  преко  дунава  - Булевар  Европе  у  
Новом  Саду  - У  деоница, урађен  од  стране  ,,МхМ  Пројекта  из  Новог  Сада  и  ДБ  
Ин?кењеринга  из  Београда , фебруар  2021; 
Студија  инжењерскогеолопіких  и  геотехничких  услова  урађена  од  стране  ,,мхм  

из  Новог  Сада  и  ДБ  Ин?кењеринга  из  Београда ,  новембар  2020; 
Студија  климатских , хидролошких  и  хидројрафских  параметара  урађена  од  ране  
,,МХМ  Пројекта  из  Новог  Сада  и  ДБ  Ин?кењеринга  из  Београда, фебруар  202 І ; 

Хидраулично -хидролошка  студија  утицаја  моста  са  обилазницом  око  Новог  Сада  
на  велике  воде  дунава, урађена  од  стране  Факултета  техничких  наука  из  ј-јовог  
Сада, децембар  2020; 
Анализа  утицаја  на  животну  средину, урађена  од  стране  ,,МХМ  Пројекта  из  Новог  
Сада  и  ДБ  Инжењеринга  из  Београда , фебруар  2021; 
Уредба  о  утврђивању  Просторног  плана  подручја  посебне  намене  међународног  
водног  пута  Е  80 - дунав  (паневропски  коридор  УјI). 

План  је  израђен  у  складу  са  ва?кећом  планском  документацијом , а  на  основу  
посебних  услова  Јавног  предузећа  ,,Путеви као  и  услова  других  јавних  и  јавно- 
комуналних  предузећа ! 

2. Извод  из  Генералног  плана  

,,На  левој  обали  дунава  (у  Новом  Саду) међу  најзначајније  магистралне  
саобраћајнице  спада  пут  дуж  Суботичке  пруге  од  аутопута  Е-75 до  Дунава  (са  везом  на  
мост  који  се  предвиђа  после  планског  периода). 
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Површине  од  оппітег  интереса  

Саобраћајни  и  други  инфраструктурни  коридори , услоВи  (јпирине , нагиби  и  др.) 
утврђују  се, зависно  од  значаја  саобраћајнице , у  складу  са  нормативима  и  прилагођавају  
наслеђеном  стању, а  основ  за  реализацијује  план  деталне  регулације . 

Мостови  се  обнавлају  или  граде  уз  поштовање  свих  стандарда  које  изискује  врста  
саобраћаја , саобраћајно  оптерећење , услови  пловидбе  и  друго  према  урбанистичким  и  
архитектонским  пројектима , по  могућности  на  основу  спроведеног  конкурса . 

3. Цињ  доношења  Плана  

Цињ  израде  и  доношења  Плана  је  деталнија  урбанистичко -архитектонска  разрада  
свих  објеката  који  ће  бити  дефинисани  генералним  пројектом : моста, приступних  
саобраћајница , бициклистичког  и  пешачког  повезивања  са  окружењем  као  и  реіпавање  
саобраћајне  повезаности  Сремске  Каменице , Tenerіa, Лимана  као  и  подручја  Каменичке  
аде  и  Рибарског  острва  са  планираним  мостом  преко  дуІіава . доношењем  Плана  
омогућује  се  изградња  новог  моста  који  је  од  изузетног  значаја  за  Град  Нови  Сад  јер  
употпуњује  недостајући  део  примарне  саобраћајне  мреже  града  и  омогућује  завршетак  
Булевара  Европе  (градска  магистрала ) повезујући  леву  и  десну  обалу  дунава , односно  
Нови  Сад  са  Сремском  Каменицом , као  и  важне  државне  путеве  као  што  су: дп  АI (Е75), 
дп  i 11, дП  12 и  ДП  i 19, а  у  непосредној  близини  и  ДП  21 (Фрушкогорски  коридор). 
Поред  овога  цињеви  који  се  поставлају  пред  израду  Плана  су  и: 

проналажење  поволнијих  решења  постојећих  саобраћајница  којима  се  одвија  
саобраћај  у  смислу  повећања  безбедности  и  пропусне  моћи; 

- дефинисање  трасе  моста  преко  реке  дунав; 
- дефинисање  трасе  бициклистичких  стаза ; 
- детањнија  разрада  раскрсница ; 
- дефинисање  путног  објекта  - надвожњака  изнад  површинских  раскрсница  и  

коловоза  дуж  Булевара  Европе . 

План  садржи : границу  Плана, поделу  простора  на  посебне  целине  и  зоне, детањну  
намену  землишта, регулационе  линије  јавних  површина , грађевинске  линије  са  
елементима  за  обележавање  на  геодетској  подлози , релевантне  нивелационе  коте, 
коридоре  и  капацитете  за  саобраћајну , енергетску , комуналну  и  другу  инфраструктуру , 
правила  уређења  и  правила  грађења , као  и  друге  елементе  значајне  за  спровођење  Плана . 

План  утврђује  и  мере  заштите  животне  средине , правила  и  услове  за  рационално  
коришћење  необновњивих  и  обезбеђење  услова  за  боње  коришћење  обновливих  ресурса, 
заштиту  живота  и  здравња  луди  и  заштиту  од  елементарних  непогода , ратних  дејстава, 
стандарде  приступачности  којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  
инвалидитетом , деци  и  старим  особама  итд. 

Овим  планом  су  детално  дефинисана  и  правила  уређења  и  правила  грађења, а  у  
складу  са  усмеравајућим  правилима  за  површине  јавне  намене . 

План  разрађује  све  елементе  садр)каја  попречног  профила  Булевара  Европе  и  моста  
преко  дунава  као  и  околних  саобраћајница  у  његовом  окружењу . 



У  Току  је  израда  Генералног  урбанистичког  плана  града  Новог  Сада  до  2030. 
године, Плана  генералне  регулације  приобала  на  левој  обали  дунава  у  Новом  Саду  и  
Плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  
Саду. Сви  ови  планови  су  у  непосредном  окружењу  или  под  директним  утицајем  Плана  
па  је  од  изузетног  значаја  решење  саобраћајне  повезаности  подручја  горе  наведених  
планова  са  планираним  мостом  гіреко  дунава , а  у  цилу  избегавања  ј(олског  саобраћаја  
преко  постојећег  одбрамбеног  насипа  и  планирања  саобраћајница  које  се  повезују  мост  са  
Рибарским  острвом  и  Каменичком  адом. 

4. Опис  границе  обухвата  Плана  

Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  налази  се  у  Катастарским  општинама  
(у  дањем  тексту : КО) Нови  Сад  11 и  КО  Сремска  Каменица , унутар  описане  границе . 

3а  почетну  тачку  описа  границе  Плана  утврђена  је  тачка  на  тромеђи  парцела  бр. 
4633/2, 4635/2 и  4633/1 у  кО  Нови  Сад  11. Од  ове  тачке  у  правцу  истока  граница  прати  
северну  границу  парцеле  број  4635/2, затим  пресеца  парцеле  7840/1 и  7828/1 и  долази  до  
тромеђе  парцела  бр. 4284/4, 4232/2 и  4278/1. дале, граница  скреће  кајугоистоку  пратећи  
источну  регулациону  линију  Булевара  Европе , обухватајући  кружне  раскрснице  и  долази  
до  северне  регулационе  линију  Улице  1300 каплара, затим  у  правцу  истока  прати  северну  
регулациону  линију  Улице  1300 каплара  до  пресека  са  продуженим  првцем  источне  
планиране  регулационе  линије  Булевара  деспота  Стефана . Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  
југу, прати  претходно  описан  правац  и  источну  планирану  регулациону  линије  Булевара  
деспота  Стефана  до  пресека  са  северном  границом  парцелс  број  7819/2, затим  скреће  ка  
истоку, прати  северном  границом  парцеле  број  7819/2 и  долази  до  тромеђе  nарцела  бр. 
3930/1, 7819/2 и  3929 (Улица  Балзакова). дале, граница  скреће  ка  југу  и  управним  
правцсм  долази  до  јужне  регулационс  линије  Булевара  деспота  Стсфана, затим  скреће  ка  
западу, прати  ју?кну  регулациону  линију  Булсвара  деспота  Стефана  и  са  северне  стране  
обилази  војне  објекте  спомен  собе  унутар  касарнс  ,,Александар  Берић  и  долази  до  
источі iе  регулационе  линије  Булевара  Европс . Од  ове  тачкс  граница  скреће  ка  југоистоку  
пратећи  источну  регулациону  линију  Булевара  Европе, обухватајући  кружне  раскрснице , 
затим  пресеца  одбрамбсни  насип, поново  прати  источну  планирану  рсгулациону  линију  
Булевара  Европе, пресеца  дунавац  правцем  који  јс  паралелан  осовини  моста  на  растојању  
од  20 м  и  долази  до  пресека  са  ссверном  границом  парцеле  број  7391/1. Од  ове  тачке  
граница  прати  источну  планирану  регулациону  линију  простора  за  бициклистичко -
пешачке  рампе  и  долази  до  пресека  са  правцем  који  је  паралелан  осовини  моста  на  
растојању  од  20 м, затим  граница  пресеца  реку  дунав  правцем  који  је  паралслан  са  
осовином  моста  на  растојању  од  20 м, прслази  у  КО  Сремска  Каменица  и  долази  до  
пресека  са  јужном  границом  парцеле  број  5843/1 (река  дунав) у  КО  Срсмска  Каменица . 
дале  граница  скреће  ка  истоку, прати  ју?кну  границу  парцеле  број  5843/1 (река  дунав) до  
пресека  са  управним  правцем  повученим  из  тромеђе  парцсла  бр .  4438 (пут), 4443 и  4444, 
затим  скрсће  ка  југу, пресеца  парцелу  број  4438 (пут) и  прати  источну  планирану  
регулациону  Јіиігију  кружне  раскрснице  до  тромсђе  парцела  бр. 5794/1, 5794/2 и  5828/1 
(пруга). Од  ове  тачке  граница  скрећс  ка  западу , прати  северну  границу  парцеле  број  
5828/1 (пруга) до  тромеђс  парцела  бр. 4497/1, 4497/2 и  5828/1 (пруга), затим  скреће  ка  
ссверу, прати  западну  планирану  регулациону  линију  кружнс  раскрснице  до  тромсђс  
парцела  бр. 4441, 4442 и  4438 (пут). дале. у  правцу  севера , управним  правцем  граница  
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пресеца  парцелу  број  4438 (пут) и  долази  до  јужне  границе  парцеле  број  5843/1 (река  
дунав), затим  скреће  ка  истоку, пратијужну  границу  парцеле  број  5843/1 (река  дунав) до  
пресека  са  правцем  који  је  паралелан  са  осовином  моста  на  растојању  од  20 м. Од  ове  
тачке  граница  пресеца  реку  дунав  правцем  који  је  паралелан  са  осовином  моста  на  
растојању  од  20 м, прелази  у  КО  Нови  Сад  1ј, затим  прати  западну  регулациону  пинију  
простора  за  бициклистичко -пејпачке  рампе , пресеца  дунавац  правцем  који  је  паралелан  
осовини  моста  на  растојању  од  20 м  и  долази  до  западне  регулационе  линије  Булевара  
Европе, пресеца  одбрамбени  насип  и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 7318/1. 7319/1 и  
7847/3 (насип). Ту  се  граница  ломи  и  скреће  ка  североистоку  међом  парцела: са  
северозападне  стране  парцеле  број  73 18/1 и  73 18/2, а  са  југоисточне  стране  парцеле  број  
7319/1 и  7319/2 до  западне  регулационе  линије  Булевара  Европе, где  граница  благо  скреће  
ка  северозападу  поменутом  регулационом  линијом  Булевара  Европе  до  пресека  сајужном  
регулационом  линијом  планиране  црпне  станице . На  том  месту  се  граница  ломи  и  скреће  
ка  западу  поменутом  регулационом  линијом  до  пресека  са  планираном  источном  
регулационом  линијом  Улице  Симе  Матавуња . дање  граница  прати  планирану  источну  
регулациону  линију  Улице  Симе  Матавуња  до  југоисточне  границе  парцеле  број  7825, где  
се  граница  ломи  и  скреће  најугозапад  до  тромеђе  парцела  број  6937, 7825 и  7823/5. Од  те  
тромеђе, граница  се  пружа  ка  северозападу  североисточним  границама  парцела  број  6937 
и  6938 до  пресека  са  северном  планираном  регулационом  линијом  Улице  Симе  Матавуња . 
Од  ове  тачке  у  правцу  североистока  граница  пресеца  парцелу  број  7825 (Улица  Јернеја  
Копитара) и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 7233/] 7233/3 и  7825 (Улица  Јернеја  
Копитара ), затим  у  правцу  севера, прати  западну  регулациону  линију  Улице  Симе  
Матавуња  и  западну  регулациону  линију  Булевара  Европе, обухватајући  кружне  
раскрснице  и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  4727/3, 4726/3 и  4725/1. дање, у  правцу  
запада  граница  прати  јужну  регулациону  линију  Булевара  патријарха  Павла  до  тромеђе  
парцела  бр. 4737/2, 4737/3 и  4737/4, затим  скреће  ка  северозападу , пресеца  Булевар  
патријарха  Павла  до  тромеђе  парцела  бр . 4660/2, 7829/3 и  4663 и  прати  западну  границу  
парцеле  број  4663 до  тромеђе  парцела  бр. 4660/2, 4663 и  4662/1. Од  ове  тачке  граница  
скреће  ка  истоку, прати  северну  регулациону  линију  Булевара  патријарха  Павла  до  
преломне  тачке  на  граници  парцела  бр.  4698/1 и  4698/3, затим  скреће  ка  северу, прати  
западну  регулациону  линију  Булевара  Европе, обухватајући  кружне  раскрснице  и  долази  
до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  тачку  описа  оквирне  границе  Плана . 

Планомје  обухваћено  21,02 ћа. 

5. Опис  постојећег  стања  

Обухваћени  простор  је  данас  у  највећем  делу  неизграђени  простор  осим  у  делу  
Улице  Симе  Матавуња  и  западног  дела  на  којем  се  налази  касарна  Војске  Србије  
,,Александар У  Улици  Симе  Матавуња  се  налазе  објекти  који  су  у  врло  лошем  
стању, а  слично  је  и  на  простору  касарне  Војске  Србије . Булевар  Европе  је  до  сада  
реализован  од  дП  А1 (Е75), до  двотрачне  кружне  раскрснице , у  коју  се  уливају  Булевар  
патријарха  Павла, Улица  Ћирила  и  Методија  и  продужетак  Булевара  цара  Лазара. Од  ове  
раскрснице  до  обале  дунава, са  новосадске  стране  је  неизграђен  просторни  потес  
источног  обода  Телепа  и  такозваног  насења  депресија  на  западном  ободу  Лимана  іv, anu 
и  део  комплекса  Војске  Србије. На  сремској  страни  на  обухваћеном  простору  налази  се  
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трокрокрака  површинска  раскрсјiица  Карађорђеве  улице  и  ДП  119. Приказ  постојећег  
стана  датје  на  графичком  приказу  број  2 ,,Постојеће  стање . 

11. ПЛАНСКИДЕО  

1. ПОДЕЛА  НА  ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ  СА  ПЛАНИРАНОМ  НАМЕНОМ  
ЗЕМЈБИШТА  

На  основу  важеће  планске  документације  наведене  у  Општем  делу, у  одењку  1. 
Основ  за  израду  Плана, предложена  саобраћајница  треба  да  буде  примарна  градска  
саобраћајница  (градска  магистрала ) намењена  кретању  аутомобила , возилајавног  превоза  
(аутобуса ), теретног  саобраћаја  (комуналних  возила), пешака  и  бициклиста  и  да  омогући  
прелаз  све  планиране  инфраструктуре  преко  реке  дунав, уз  поштовање  услова  да  се  
обезбеди  слободан  профил  пловног  пута  на  реци  дунав . 

Планирани  мост  преко  реке  дунав  представња  продужетак  Булевара  Бвропе  у  
правцу  југа! Овај  мост  повезаће  примарну  уличну  мрежу  Новог  Сада  са  Сремском  
Каменицом  па  у  складу  са  тим  мора  имати  минимално  две  саобраћајне  траке  по  смеру  за  
друмска  возила, минимално  две  двосмерне  бициклистичке  стазе  и  минимално  два  
тротоара  за  двосмерно  кретање  пешака, 

Мост  и  саобраћајнице  у  његовом  наставку  треба  да  имају  друмску , пеіначку  и  
бициклистичку  везу  са: 

- планираним  наставком  Булевара  Европе ; 
- Булеваром  патријарха  Павла  и  Булеваром  цара  Лазара ; 
- Улицом  хероја  Пішкuја  и  Улицом  Иве  Андрића; 
- планираним  наставком  Булевара  деспота  Стефана , односно  Улицом  1300 

каплара  и  планираним  наставком  Улице  Симе  Матавуња ; 
будућим  друмским  саобраћајницама  које  ће  повезивати  Рибарско  острво  u 
Каменичку  аду; 
искњучиво  бициклистички  и  пешачки  директан  приступ  планираном  мосту  
са  подручја  Каменичке  аде; 
постојећом  Карађорђевом  улицом  и  ДП  119 у  Сремској  Каменици! 

1.1.Концепција  урсђења  простора  

У  обухвату  Плана  су  планиране  само  површине  јавне  намене , укупне  површuне  од  
21,02 ћа  и  то: саобраћајне  и  зелене  површине  у  функцији  друмског  саобраћаја , 
одбрамбени  насип, водене  површине  које  ће  се  налазити  испод  моста, црпна  станица  и  
уређене  зелене  површине . 

Поједини  делови  простора  налазе  се  унутар  заіnтитног  појаса  одбрамбеног  насипа  
дунава  и  сл., а  димензије  зона  заштите  и  услови  уређења  су  дефинисани  у  наставку  
Плана . 
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Предметна  трасаје  дужине  2,58 km u састоји  се  из  три  деонице : 

деоница  од  Улице  Тоне  Хацића  до  Улице  1300 каплара  дужине  Q9 km; 
2. деоницаје  Мост  на  дунаву  са  приступним  саобраћајницама  дужине  1,5kм, 

од  Улице  1300 каплара  до  краја  моста  са  Сремске  стране; 
3. деоница  од  моста  на  дунаву  до  уклапања  у  постојећи  ДП  i 19 у  дужини  од  

1 8 Ом. 

1.2.Нумерички  показатењи  

Површине  јавнс  намене: 

- саобраћајне  површине  16,82 ћа  
- водене  површине 3,10 ћа  
- одбрамбени  насип QЗЅ  ћа  
- уређене  зелене  поврілине 0,33 ha 
- црпна  станица 0,39 ћа  

Укупна  површина  јавне  намене 21,02 ћа  

Укупна  повріиина  Плана 21,02 ћа  

2. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

2.1.План  рсгулације  површина  јавне  намене  

Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  је  у  целости  површине  јавне  намене . Од  
целих  и  делова  постојећих  парцела  образоваће  се  парцеле  површина  јавне  намене, према  
графичком  приказу  број  4 ,,План  регулације  површинајавне  намене , у  размери  1:2500. 

Површине  јавне  намене: 

саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр. 4227/4. 4228/2. 4229/2, 4230/2, 
4231/2, 4232/2, 4233/2, 4236/4, 4635/2, 4637/2, 4639!2, 4641/2, 4642/2, 4643/2, 
4649/3, 4663, 4665/2, 4666/2, 4668/2, 4676/2, 4677/2, 4678/2, 4680/2, 4682/2, 
4683, 4684/2, 4684/3, 4688/2, 4689/2, 4691/2, 4693/2, 4695/2, 4695/3, 4696, 
4698/2, 4698/3, 4698/4, 4699/1, 4699/2, 4700/1, 4700/2, 4701/1, 4701/2, 4702/1, 
4702/2, 4725/2, 4725/3, 4726/2, 4726/3, 4727/2, 4727/3, 4728/2, 4728/3, 4730/2, 
4730/3, 4731/2, 4732/2, 4735/2, 7233/3, 7245, 7246/4, 7249/3, 7250/3, 7254, 
7255, 7257, 7267/5, 7290, 7298. 7313/8, 7313/9, 7313/10, 7313/19, 7313/21, 
7314/1, 7314/2, 7314/3, 7319/1, 7319/2, 7384/3, 7384/5, 7385/3, 7385/5, 7385/6, 
7386/2, 7386/6, 7823/2, 7823/8, 7823/16, 7828/1, 7829/1, 7852/3, 7852/5 и  
делови  парцела  бр.  3930/1, 4703, 4704, 4705, 4706, 4724/1, 4731/1, 4732/1, 
4737/2, 7248, 7249/2, 7250/2, 7253, 7256/2, 7256/4, 7258/2, 7261/1, 7262/3, 
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7265/1, 7266/1, 7288/1, 7291/1, 7292/1, 7293/1, 7297, 7299, 7300, 7301/1, 
7301/5, 7302/1, 7303/1, 7308/4, 7313/2, 7313/7, 7315/1, 7315/2, 7316/1, 7317, 
7318/2, 7320/1, 7321, 7384/2, 7385/2, 7386/1, 7386/3, 7386/5, 7391/1, 7391/4, 
7819/2, 7823/1, 7823/3, 7823/5, 7825, 7827/1, 7829/2. 7829/3, 7831/1, 7840/1, 
7840/8, 7847/3, 7847/6, 7852/1, 7852/2 у  КО  Нови  Сад  IІ . 
Целе  парцеле  бр. 4440, 4442, 4443, 4491/2, 4492/2, 4493, 4494/3, 4494/4, 
4496/2, 4497/2, 5794/1 и  делови  парцела  бр. 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 
3972, 4438, 4441, 4444, 4448, 4492/1, 5789 у  КО  Сремска  Каменица ; 
водене  површине : делови  парцела  бр. 7386/1, 7390/1, 7390/2, 7391/1, 7391/3, 
7391/4, 7856/1 у  КО  Нови  Сад  11 и  део  парцеле  број  5843/1 у  КО  Сремска  
Каменица ; 
одбрамбени  насип : целе  парцеле  бр. 7320/2, 7847/7 и  делови  парцела  бр. 
7847/1, 7847/3, 7847/6 у  КО  Нови  Сад  11; 
уређена  зелена  површина : део  парцеле  број  3930/1; 
црпна  станица : цела  парцела  број  7823/4 и  делови  парцела  бр. 7315/2, 
7316/2, 7823/3, 7823/5 у  КО  Нови  Сад  јІ . 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  број  4 ,,План  регулације  површина  јавне  намене  , у  размери  1:2500, 
важи  графички  приказ . Планиране  регулационе  линије  дате  су  у  односу  на  осовине  
саобраћајница  или  у  односу  на  постојеће  границе  парцела . Осовине  саобраћајница  
дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака  чији  је  сnисак  дат  на  графичком  приказу. 
План  парцелације  приказан  је  на  графичком  приказу  број  4 ,,План  регулације  површина  
јавне  намене , у  размери  1:2500. 

Овај  план  је  основ  за  формирање  грађевинских  парцела  јавне  намене , коју  проводи  
надлежана  слу)кба  за  послове  државног  премера  и  катастра , 

2.2.План  нивелације  

Планом  нивелације  дати  су  кота  прелома  нивелете  саобраћајнице  и  нагиб  нивелете  
што  је  и  приказано  у  графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  земњишта, саобраћаја , 
нивелације  и у  размери  1:2500. Нивелете  су  дате  оријентационо . Тачне  
нивелете  ће  бити  дефинисане  у  пројектној  документацији . 

3. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Приликом  израде  техничке  документације  за  линијске  инфраструктурне  објекте  
(саобраћајне  површине) и  комуналну  инфраструктуру  могућа  су  мања  одступања  од  
планираног  решења  датог  на  графичким  приказима  и  карактеристичним  попречним  
профилима  улица, уколико  орган  надлежан  за  управѕање  јавним  nоврілинама  или  ималац  
јавног  овлашћења  то  захтева , а  за  то  постоје  оправдани  разлози  (очување  постојећег  
квалитетног  растиња, подземне  и  надземне  инфраструктуре , ако  на  планираној  траси  већ  
постоје  изграђене  инсталације  или  објекат  који  се  Планом  не  задржава  и  сл.). 

Наведене  интервенције  могуће  су  искњучиво  у  оквиру  постојећих  и  планираних  
јавних  површина . 
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Сва  одступања  од  планског  решења  морају  бити  у  складу  са  законима  и  
правилницима  који  регулишу  ову  област. 

Не  условњава  се  формирање  грађевинске  парцеле  за  регулацију  улица  ради  
реализација  појединачних  садржаја  унутар  профила . Могућаје  фазна  реализација . 

З.1.Саобраћајна  инфраструктура  

друмски  саобраhај  

Сви  елементи  пута  морају  бити  у  складу  са  Законом  о  путевима  (,,Службени  гласник  
РС , бр.  41/18 и  95/18 др.  закон), Законом  о  безбедности  саобраћаја  на  гіутевима  
(,,Службени  гласникРС , бр.  41/09, 53/10, 101/11, 32/13 -УС, 55/14, 96/15 -др.  закон, 9/16 
- УС, 24(18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и  128/20 - др. закон), Правилником  о  
условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  испуњавају  путни  објекти  и  
други  елементи  јавног  пута  (,,Службени  гласник  РС,,, број  50/11) и  осталим  
правилницима , стандардима  и  прописима  који  perynunіy ову  област. 

У  постојећем  стању  Булевар  Европе  се  завршава  у  двотрачној  кружној  раскрсници  
са  Булеваром  патријарха  Павла  и  Булеваром  цара  Лазара . Пошто  планирана  траса  моста  
почиње  прикњучењем  на  Булевар  Европе  између  улица  Тоне  Хаџића  и  Браће  Груловића  а  
затим  иде  изнад  претходно  споменуте  кружне  раскрснице  у  овој  зони  се  планира  
реконструкција  разделног  појаса  Булевара  Европе  како  би  се  уклопила  двосмерна  рампа  са  
моста. Подручје  око  кружне  раскрснице  па  све  до  Улице  1300 каплара  ће  бити  највише  
изграђено  у  односу  на  остатак  трасе  јер  наставак  Булевара  Европе  иде  право  по  ободу  
насења  Телеп  до  раскрснице  улица  Лазе  Лазаревића , 1300 каплара  и  Симе  Матавуња . 
Планирани  развој  саобраћајне  мреже  (површински ) на  овом  потезу  подразумева  увођење  
још  једне  кружне  раскрснице  са  Улицом  хероја  Пинкија. На  западној  страни  од  
планираног  Булевара  Европе, Улица  хероја  Пинкија  би  требала  да  буде  двосмерна  са  по  
једном  траком  за  сваки  смер  док  на  источној  страни, после  кружне  раскрснице , она  
прелази  у  саобраћајницу  са  раздвојеним  смеровима  и  по  две  возне  траке  за  сваки  смер  и  
тако  иде  све  до  раскрснице  са  Улицом  Иве  Андрића . Такође , предвиђена  је  и  површинска  
веза  ове  кружне  раскрснице  и  раскрснице  са  Булеваром  патријарха  Павла  и  то  булеварског  
типа  са  раздвојеним  смеровима  и  по  две  возне  траке  за  сваки  смер . 

дање, планирани  Булевар  Европе, наставња  до  раскрснице  са  улицама  1300 каплара  
и  Лазе  Лазаревића  и  посредно  са  Улицом  Симе  Матавуња  (постојеће  стање). На  овом  
месту  је  такође  предвиђена  кружна  раскрсница . Са  запада  у  раскрсницу  се  прикњучује  
Улица  Симе  Матавуње  која  је  предвиђена  као  двосмерна  са  по  једном  возном  траком  за  
сваки  смер . На  изливну  траку  кружне  раскрснице  приклучује  се  Улица  Лазе  Лазаревиће  
тако  да  су  омогућени  смерови  само  из  кружне  раскрснице  у  Улицу  Лазе  Лазаревића  и  из  
ње  у  Улицу  Симе  Матавуња . Све  остале  везе  ка  Улици  Лазе  Лазаревића  иду  преко  кружне  
раскрснице . Са  источне  стране  у  кружну  раскрсницу  прикњучује  се  Улица  1300 каплара. 
Ова  улица  ће  имати  раздвојене  смерове  и  по  две  возне  траке  за  сваки  смер  све  до  
раскрснице  са  Улицом  Иве  Андрића . Четврти  крак  из  кружне  раскрснице , (садашња  Улица  
Рибарско  острво), наставња  на  југ  до  обрамбеног  насипа  као  двотрачна  саобраћајница . 
Садацјња  Улица  Рибарско  острво  пролази  поред  војног  комплекса . 

У  наставку  постојећа  улица  прелази  преко  обрамбеног  насипа, а  затим  пролази  
поред  Бродоградилишта  ,,Нови  Сад  са  источне  стране, докје  са  западне  стране  Шодрош . 
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На  крају  улица  скреће  оштро  у  лево  (на  исток) ка  Рибарском  острву. На  овом  потезу  
планиране  саобраћајнице  (на  површини ) не  прслазе  преко  постојећег  обрамбеног  насипа  
већ  иду  паралслно  са  његовом  ножицом  и  између  осталог  имају  функцију  сервисних  
саобраћајница  односно  инспекционих  стаза  у  функцији  његовог  одржавања . Веза  
саобраћајницс  која  иде  паралелно  насипу  и  саобраћајница  које  повезују  Рибарско  оство  и  
Каменичку  аду  је  остварена  двотрачном  саобраћајницом . На  почстку, уз  насип, веза  је  
преко  површинске  трокраке  раскрснице  док  је  крај, ка  Рибарском  острву  и  Каменичкој  
ади, веза  преко  планиране  кружне  (елипсасте ) раскрснице . 

Читавом  дужином  од  Булевара  Европе  до  последње  раскрснице  изнад  површинских  
саобраћајница  планирана  је  мостовска  конструкција . Предвиђене  су  и  денивелисане  везе  
са  површином  и  то  ка  постојећем  Булевару  Европе  (двосмерна  рампа), ка  Улици  хероја  
Пинкија  (једносмерне  рампе), ка  улицама  1300 каплара  и  Симе  Матавуња  (једносмерне  
рампе), као  и  ка  Рибарском  острву  и  Камени Lјкој  ади  (једносмерне  рампе). 

Након  Рибарског  острва , коридор  Булевара  Европс  прелази  преко  дунава  на  сремску  
страну. Оријентациона  стационажа  реке  дунав  на  овом  местује  km 1259+430. За  разлику  
од  новосадске , леве  обалс  дунава  која  је  ниска  и  равничарска  десна  сремска  страна  је  
изузено  стрма . 

Одмах  по  успону  на  десну  обалу  дунава  коридор  се  завршава  приклучењем  на  ДП  
119 (приближно  km 36+200) у  зони  раскрснице  са  Карађорђевом  улицом  у  Сремској  
Каменици , а  затим  и  посредно , са  ДП  21 у  чвору  2102 - Сремска  Каменица . 

На  овом  потезу, све  до  приклучења  на  државни  пут  планирана  је  мостовска  
конструкција  са  по  две  возне  траке  за  сваки  смер  и  обостраним  бициклистичким  и  
пешачким  стазама . Приклучење  на  државни  пут  планирано  је  двотрачном  кружном  
раскрсницом . Кружна  раскрсница  повезује  дП  119, Булевар  Европе  (мост) и  Карађорђеву  
улицу  у  Сремској  Каменици  иједним  делом  се  налази  у  насипу  висине  око  11 гп . 

Цео  простор  повезан  је  и  одговорајућим  системом  пешачких  и  бициклистичких  
стаза . Бициклистичке  стазе  на  мосту  иду  од  Срсмскс  Каменице  до  везе  са  Рибарским  
острвом  па  дале  наставлају  испод  моста. У  том  смислу  се  планирају  два  пара  
бициклистичких  рампи. Један  је  у  зони  кружне  (елипсасте ) раскрснице  која  води  ка  
Рибарском  острву  и  Каменичкој  ади, а  други  по  силаску  са  централних  распона  моста  
преко  дунава  на  новосадској  страни  (веза  за  Каменичку  аду  и  планирану  међународну  
марину). 

Ове  планиране  везе  бициклистичких  стаза  на  мосту  са  бициклистичким  стазама  
испод  моста  омогућују  везу  са  целокупном  мрежом  бициклистичких  стаза  Града  Новог  
Сада. Ту  се  пре  свега  мисли  и  на  везу  са  Међународном  бициклистичком  стазом  ,,Буро  
вело  6 која  се  остварује  испод  моста, а  на  постојећсм  одбрамбсном  насипу. 

Са  новосадске  стране  испод  надвожњака  и  самог  моста  пружају  се  паралелне  
саобраћајнице  на  површини  самог  терена. Саобраћајни  профил  ових  паралелних  
саобраћајница  свс  до  Улице  1300 каплара  треба  да  буде  минимално  са  по  две  коловозне  
траке  од  којих  је  свака  са  по  двс  возне  траке  по  смеру . Паралелно  са  њима  обострано  се  
морају  протезати  и  двосмерне  бициклистичке  стазе  као  и  двосмерни  тротоари . У  наставку  
од  Улице  1300 каплара  па  све  до  елипсасте  раскрснице  за  Рибараско  острво  и  Каменичку  
аду, бициклистичке  стазе  и  тротоари  морају  такође  бити  двосмерни , али  могу  бити  
једнострани . 
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Мост  на  дунаву  дужине  око  1,5 km (на  km 1259+430 реке  дунав) 

У  Плану  су  дефинисани  само  оквирни  положаји  стубова  моста. У  зони  паралелних  
саобраћајница  на  површини  терена  стубови  треба  да  буду  распоређени  тако  да  не  ометају  
саобраћај  на  истим . Стубови  у  кружним  раскрсницама  треба  да  се  налазе  у  центру  
кружног  острва  или  симетрично  у  односу  на  центар  круга. Тачан  положај  и  број  стубова  
ће  бити  дефинисан  пројектном  документацијом , а  у  складу  са  правилима  грађења  из  овог  
плана, 

Коначне  и  специфичне  услове  за  изградњу  и  обликовање  моста  директно  ће  
одредити  конструктивни  систем  који  ће  определити  обликовање  целокупног  моста, избор  
материјала  и  друге  елементе . 

Како  се  сви  новосадски  мостови  међусобно  разликују  у  погледу  примењених  
конструктивних  система  (континуална  греда, лук  са  затегама  и  коса  затега  са  два  пилона), 
обавезује  се  да  мостовска  конструкција  буде  у  другачијем  конструктивном  систему  (или  у  
комбинацији  више  система) у  односу  на  већ  постојеће  системе  мостовских  конструкција  у  
Новом  Саду, а  све  у  цињу  јединственог  идентитета  моста, његове  препознатњивости  као  
симбола  града, конструктивно  стабилног  као  и  обликовно  усклађеног  решења. Утицај  
брдовитог  предела  Фрушке  горе, равнице  бачке  стране  града, разуђеност  и  іпумовитост  
обале  дунава  али  и  непосредни  урбани  контекст  Новог  Сада  морају  имати  утицаја  на  
коначно  решење  моста, 

Осим  конструктивног  система , пажњиво  обликовање  је  неопходно  применити  у  
изградњи  приступних  саобраћај  ница, бициклистичким  и  пешачким  комуникациј  ама, 
обликовању  детања, а  посебно  осветњења . Они  су  неопходни  како  би  се  истакао, или  
унапредио  коначни  изглед  моста, имајући  у  виду  и  његов  градски  положај  и  урбани  
карактер, али  и  вредност  еколошког  коридора  дунава, који  је  осетњив  са  аспекта  заштите  
природе . 

Главна  мостовска  конструкција  се  мора  састојати  од  централног  распона  
минималне  дужине  од  200 п  што  оставња  слободни  простор  у  зони  пловног  пута  од  
минимално  150 м. 

Мост  прелази  и  преко  рукавца  дунава  (лева  обала) који  води  у  планирану  
међународну  марину. Мост  може  да  премости  овај  рукавац  без  стубова, или  са  
минималним  растојањем  узмеђу  стубова  од  40 м  што  је  и  минимална  ширина  пловног  
пута  у  акваторији  планиране  међународне  марине . 

Према  техничким  подацима  које  су  ЈВп  Воде  Војводине  издале  за  потребе  
израде  Генералног  пројекта  моста  у  продужетку  Булевара  Европе  у  Новом  Саду  број  п-
893/15-20 од  02.11.2020. године, на  месту  укрштања  планираног  моста  са  насипом  Нови  
Сад  - Бегеч , због  измењене  конфигурације  терена  у  односу  на  планирано  стање, 
дозвоњава  се  да  стубови  моста  буду  поставњени  на  растојању  мањем  од  10 nі  у  односу  на  
ножицу  насипа . У  оваквом  случајује  потребно  изврпіити  проверу  утицаја  конструкције  і-іa 
стабилност  насипа. Растојање  између  круне  насипа  и  доње  ивице  конструкције  моста  је  
минимум  3,5 м. 

11 



Главна  мостовска  конструкција  мора  да  задовоњи  правила  грађења  која  су  
наведена  у  пододењку  9.1. Правила  за  реализацију  саобраћајне  инфраструктуре , део  
,,Правила  уређења  и  грађења  путних  објеката  и  моста  преко  дунава  (локација  km 
1259+430 реке  дунав . 

Мост  на  дунаву  мора  садржати  минимално  две  возне  траке  по  смеру  са  
минималним  ширинама  од  3,25 м. Такође  дуж  моста  се  планирају  обострано  пешачко -
бициклистичке  стазе  исте  ширине  као  и  у  осталом  делу  планиране  трасе . Ове  стазе  морају  
имати  физичку  везу  са  планираним  пешачко -бициклистичим  рампама  на  мосту  а  самим  
тим  и  са  остатком  мреже  пешачко-бициклистичких  стаза  Новог  Сада  и  будуће  мреже  у  
Сремској  Каменици . Бициклистичке  стазе  на  мосту  морају  бити  благом  денивелациом  
одвојене  од  пешачке  стазе . 

Све  претходно  описано , као  што  су  планирани  значајнији  путни  објекти, укрштаји  
и  раскрснице  су  приказани  у  графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  земњивіта, 
саобраћаја , нивелације  и  

Карактеристични  попречни  профили  су  дати  у  прилогу  овог  плана. димензије  као  
и  облик  мостовске  конструкције  и  вијадукта  су  дати  оријентационо , а  коначне  димензије  
ће  се  дефинисати  у  оквиру  пројектне  документације . 

ДП  119 

дП  119 се  са  планираним  мостом  спаја  са  двотрачном  кружном  раскрсницом  са  
споњним  радијусом  од  минимално  27 nі  (пречник  54 м) и  са  издвојеним  десним  
скретањем  у  свим  смеровима, а  све  у  складу  са  Правилником  о  условима  које  са  аспекта  
безбедности  саобраћаја  морају  да  испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута . 
Овај  тиn раскрснице  има  такве  геометријске  елементе  да  омогућава  пролаз  свим  типовима  
возила, има  капацитет  од  20.000 возила /дан, односно  1.800 воз/сат  што  је  и  више  него  
довоњно  с  обзиром  на  постојеће  саобраћајне  волумене  и  на  оне  који  се  очекују  након  
пуштања  моста  у  саобраћај . ДП  119 у  наставку  трасе  задржава  све  геометријске  елементе  
као  и  у  постојећем  стању, односно  то  је  двотрачни  пут  са  ширином  коловоза  од  7 м. 
Кружну  раскрсницује  могуће  транслаторно  померити  према  мосту  максимално  до  15 м  у  
случају  да  за  то  има  потребе  и  ако  додатна  теренска  истраживања  докажу  даје  то  могуће . 

Заштитни  појас  на  основу  члана  34. Закона  о  путевима  треба  предвидети  тако  да  
nрви  садржај  објеката  високоградње  морају  бити  удањени  минимално  10 тн  од  ивице  
земњишног  појаса  државног  пута  11 реда, уз  обезбеђење  приоритета  безбедног  одвијања  
саобраћаја  на  том  државном  путном  правцу . Ширина  заштитног  nojaca примењује  се  и  у  
насењима, осим  ако  је  другачије  одређено  просторним , односно  урбанистичким  планом . 
У  заштитном  појасу  јавног  пута  може  да  се  гради, односно  поставња, водовод, 
канализација , топловод, железничка  пруга  и  други  сличан  објекат, као  и  
телекомуникационе  и  електро  водове , инсталације , постројења  и  сл., по  претходно  
прибавњеној  сагласности  управњача  јавног  пута  кој  а  садржи  саобраћајно -техничке  
услове . 

На  основу  члана  36. Закона  о  путевима  у  појасу  контролисане  градње  који  се  
налази  на  10 м  од  заштитног  појаса , забрањено  је  отварање  рудника, каменолома  и  
депонија  отпада  и  смећа . 
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Пошто  се  обухват  Плана  у  целости  налази  у  грађевинском  подручју  Новог  Сада  у  
оВоМ  плану  се  заштитни  појас  и  појас  контролисане  градње  за  ДП  1 19 поклапају  са  
границом  овог  плана, осим  у  деловима  који  су  посебно  означени  графички  у  приказу  број  
3 ,,План  намене  земјЂишта , саобраћаја , нивелације  и у  размери  1:2500 
(заштитни  појас  и  појас  контролисане  изградње). 

На  основу  члана  35. Закона  о  путевима, граница  експропријације  зајавне  путеве  у  
изградњи  налази  се  са  сваке  стране  јавног  пута, мерено  на  спону  страну  од  границе  
путног  земЈЂишта, на  минималном  одстојању  од  3 м  за  државне  путеве  11 реда. У  овом  
Плану  се  граница  експропријације  за  ДП  1 19 поклапа  са  границом  овог  плана  што  је  и  
приказано  на  графичком  приказу  број  4 ,,План  регулације  површина  јавне  намене , у  
размери  1:2500. 

Јавни  путничи  саобраhај  

У  делу  друмске  саобраћајне  мреже  где  саобраћају  возила  јавног  превоза , аутобуски  
терминус  и  стајалишта  су  уцртана  на  графичком  приказу  број  3 али  је  могућа  изградња  и  
других  аутобуских  ниша  (стајалипјта) и  окретница  за  аутобусе  и  ако  оне  нису  уцртане  на  
графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  земњишта , саобраћаја , нивелације  и  регулације , 

у  размери  1:2500 (у  оквиру  јавних  површина). Услов  за  реализацију  је  тротоар  који  ће  
повезати  ова  стајалишта  са  околним  простором  и  да  су  испуњени  сви  саобраћајни  услови  
са  становишта  законске  регулативе  као  и  да  је  прибавЈБена  сагласност  управњача  пута  у  
делу  где  се  жели  изградити  аутобуска  ниша  или  окретница . 

Бициклистички  саобраћај  

дуж  планиране  саобраћајнице  су  планиране  бициклистичке  стазе  које  су  делови  
међународних , националних  и  градских  бициклистичких  коридора . Ове  бициклистичке  
стазе  физички  морају  бити  одвојене  од  коловоза  и  минималне  ширине  2 м. Обавезујуће  
бициклистичке  стазе  су  уцртане  у  графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  земјБишта , 
саобраћаја , нивелације  и у  размери  :2500, као  и  у  карактеристичним  
попречним  профилима  датим  у  оквиру  овог  плана . 

Планом  се  оставња  могућност  изградње  и  осталих  бициклистичких  стаза  и  
паркинга  за  бицикле  иако  они  нису  уцртани  у  графичком  приказу  број  3, или  у  
карактеристичном  попречном  профилу . Услов  за  реализацију  је  да  су  испуњени  сви  
саобраћајни  услови  са  становишта  законске  регулативе  и  максимално  задржавање  и  
заштита  постојећег  квалитетног  дрвећа. 

У  случају  када  су  бициклистичка  стаза  и  тротоар  једно  поред  другог, између  њих  
се  мора  оставити  минимална  денивелација  од  1 см  у  сврху  упозорења  корисника  на  
наилазак  саобраћајне  површине  другачије  намене . Максимални  подужни  нагиб  
бициклистичких  стаза  може  бити  5 %. 

Тротоари  

На  свим  јавним  површинама  у  оквиру  обухвата  овог  плана  се  очекује  саобраћај  
пешака, па  су  планирани  тротоари . Они  морају  бити  физички  одвојени  од  коловоза  и  
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минималне  ширине  2 м. Обавезујући  тротоари  су  уцртани  у  карактеристичним  
попречним  профилима  датим  у  оквиру  овог  плана . 

Планом  се  оставла  могућност  изградње  и  осталих  тротоара , иако  они  Нису  
уцртани  у  графичком  приказу  број  3 ,,План  намсне  землишта, саобраћаја , нивелације  и  

у  размери  1:2500, или  у  карактеристичном  попречном  профилу. Услов  за  
реализацијује  да  су  испуњени  сви  саобраћајни  услови  са  становишта  законске  регулативе  
и  максимално  задржавање  и  заштита  постојећег  квалитетног  дрвећа . 

Паркиралишта  

У  обухвату  Плана  се  задржавају  само  она  паркиралишта  која  су  већ  изведена  у  
постојећем  стању  и  то  под  условом  да  не  ремете  будуће  одвијање  саобраћаја . У  случају  да  
ремете  одвијање  саобраћаја  она  се  могу  уклонити . Поред  њих  се  планирају  и  нова  
паркиралишта , али  само  у  оквиру  сервисних  саобраћајница . Сва  паркиралишта  су  уцртана  
на  графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  землишта, саобраћаја , нивелације  и  

у  размери  1:2500. 
Не  дозвоњавају  се  паркиралишта  која  нису  уцртана  на  графичком  приказу  број  3. 

3.2.Водна  инфраструјпура  

Снабдевање  водом  

Снабдевање  водом  простора  од  Улице  Тоне  Хаџића  до  Улице  хероја  Пинкија , 
решено  је  преко  примарне  и  секундарне  водоводне  мреже  која  функционише  у  склоnу  
водоводног  система  Града  Новог  Сада . На  Булевару  Европе  и  Булевару  патријарха  Павла  
постоје  примарни  водоводи  профила 600 мм, док  је  секундарна  мрежа  на  овом  
простору  профила  О  100 мм  и  О  150 мм. 

Са  сремске  стране  Града  Новог  Сада  постоји  изграђен  примарни  водовод  профила  
е  400 мм  који  представња  доводник  воде  за  населе  Лединци . 

Постојећа  водоводна  мрежа  Планом  се  задржава  у  потпуности  уз  могућност  
реконструкције  дотрајалих  деоница , и  њеног  измештања  у  профилу  улице . 

Планом  се  предвиђа  nовезивање  водоводног  система  са  бачке  и  водоводног  
система  са  сремске  стране  Града  Новог  Сада, на  начин  да  се  nланира  изградња  два  
водовода  профила  О  1000 мм  који  ће  бити  положени  у  конструкцији  моста. У  том  
смислу, потребно  је  носивост  мостовске  конструкције  прилагодити  планираном  
оптерећењу . 

Имајући  у  виду  даје  конструкција  вијадукта  у  којој  је  смештен  планирани  водовод , 
на  деоници  од  Улице  1300 каплара  до  почетка  главне  конструкције  моста  висине  1,3 nl, a 
да  је  планирани  водовод  пречника  1 м  и  да  неће  бити  могуће  физички  да  му  се  приђе  ради  
одржавања, потребно  је  планирани  водовод  изместити  ван  конструкције  вијадукта , 
односно  поставити  га  у  тло. Трасу  водовода  ускладити  са  другим  инсталацијама  и  
условима  имаоцајавних  овлашћења . 

Планом  се  омогућава  изградња  примарне  и  секундарне  водоводне  мреже  у  складу  
са  планираним  наменама  околног  простора . 
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На  местима  где  планирана  мостовска  конструкција  и  приступне  саобраћајнице , 
нарупјавају  постојеће  водоводне  правце , Планом  се  предвиђа  њихово  измештање . Тачан  
положај  деоница  водоводне  мреже  које  се  буду  измештале  утврдиће  се  кроз  израду  
пројектно  техничке  документације  и  посебне  услове  Јавног  комуналног  предузећа  
,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад! 

Планом  се  омогућава  изградња  заливних  система , за  потребе  одржавања  зелених  
површина! 3аливни  систем  напајаће  се  водом  из  подземних  водоносних  слојева  у  свему  
према  условима  надлежних  институција . Пјіаном  је  дефинисан  положај  бунара, поред  
кружног  тока  на  Булевару  патријарха  Павла! Омогућава  се  изградња  и  нових  бунара, за  
потребе  заливних  система. Њихов  тачан  положај  дефинисаће  сс  кроз  израду  пројектно  
техничке  документације . 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  простора  од  Улице  Тоне  Хацића  до  
Улице  хероја  Пинкија , решено  је  преко  примарне  и  секундарне  канализационе  мреже  
заједничког  типа  која  функционише  у  склопу  канализационог  система  Града  Новог  Сада. 
На  Булевару  патријарха  Павла  постоји  колектор  профила  320/170 см, који  наставла  ка  
Булевару  цара  Лазара  истим  профилом . У  Улици  хероја  Пинкија  постоји  канализација  
профила  О  900 мм, која  гравитира  ка  постојећој  црпној  станици  ,,Лиман  ІV. Y Улици  
Народног  фронта  постоји  колектор  200/160 cnl! Секундарна  мрежа  је  реализована  са  
профилима  од  О  250 мм  до  О  600 nіm. 

Постојећа  канализациона  мрежа  Планом  се  задржава  у  потпуности , уз  могућност  
реконструкције  дотрајалих  деоница  и  њиховог  измештања  у  профилу  улице . 

Планом  се  омогућава  изградња  примарне  и  секундарне  канализационе  мреже  у  
складу  са  планираним  наменама  околног  простора . 

На  местима  где  планирана  мостовска  конструкција  и  приступне  саобраћајнице , 
нарушавају  постојеће  инсталације  канализационе  мреже, Планом  се  предвиђа  њихово  
измештање . Тачан  положај  деоница  канализационе  мреже  које  се  буду  измештале  
утврдиће  се  кроз  израду  пројектно  техничке  документације  и  посебне  услове  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Атмосферске  воде  са  моста  биће  оријентисане  највећим  делом  ка  реци  дунав, а  
мањим  делом  ка  постојећем  канализационом  систему  Града  І-Іовог  Сада. 

Прикупњене  атмосферске  воде  са  мостовског  објекта  на  деоници  од  највише  тачке  
вертикалне  кривине  мостовског  објекта  (вододелнице ) до  дела  мостовског  објекта  на  
простору  Рибарског  острва  (бачка  страна), као  и  деонице  од  највинiе  тачке  вертикалне  
кривине  мостовског  објекта  (вододелнице ) до  и  са  приступних  саобраћајница  на  сремској  
страни  ће  се  након  третирања  на  гіречистачу  атмосферских  вода  испустити  у  реципијент  
реку  дунав, у  складу  са  условима  Јавног  водопривредног  предузећа  ,,Воде  Војводине . 

Прикупњене  атмосферске  воде  са  мостовских  објеката  и  приступних  
саобраћајница  на  деоници  од  Рибарског  острва  до  Булевара  Европе  оријентисаће  се  на  
планирану  црпну  станицу  атмосферских  вода  чија  изграња  се  планира  код  кружног  тока  
на  укрштању  Улице  Симе  Матавула  са  Булеваром  Европе . 

Простор  на  Еулевару  Европе  од  Улице  Тоне  Хацића, до  кружног  тока  на  укрштању  
Булевара  Европе  и  Булевара  патријарха  Павла  упустиће  се  у  систем  канализације  Града  
Новог  Сада, пошто  водонеnропусне  површине  у  принципу  остају  исте . 
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дозвоњава  се  упуштање  атмосферских  вода  са  мостовског  објекта  и  приступних  
саобраћајница  у  постојећи  канализациони  систем  Града  Новог  Сада  у  количини  до  30 
1!ѕ/ha водонепропусних  површина! У  случају  већих  количина  атмосферских  вода  мора  се  
предвидети  на  обухваћеном  подручју  израда  ретензија . 

Меродавне  падавине  приликом  прорачуна  капацитета  ретензије  су  нетогодишње  
кише  трајања  20 минута  односно  сса, 65 І /ѕ/ha. 

Гlланом  су  дефинисане  трасе  атмосферске  канализације  дуж  којих  ће  се  
реализовати  подземне, зацевњене  ретензије . Капацитети  као  и  тачан  поло)кај  планираних  
цевних  ретензија  дуж  Булевара  Европе  ће  се  утврдити  кроз  нројектно  техничку  
документацију . 

У  обухвату  Плана  предвиђа  се  изградња  црпне  станице  атмосферских  вода  ,Јужни  
Телеп  која  ће  атмосферске  воде  са  простора  Ју?кног  Телепа, дела  моста  и  простора  око  
Улице  1300 каплара  нреnумпати  ка  крајњем  реципијенту  дунаву . Изградња  црпне  
станице  планира  се  у  продужетку  Улице  Симе  Матавуња . Осим  црпне  станице  на  
локалитету  се  предви l)а  изградња  ретензионог  базена  и  сепаратора , као  и  друге  пратеће  
инфраструктуре  неопходне  за  њено  функционисање . 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  са  сремске  стране  Града  Новог  Сада  
решено  је  сепаратним  канализационим  системом . Канализациона  мрежа  отnадних  вода  
реализована  је  у  виду  потисног  вода  канализације  насење  Боцке  nрофила  О  200 мм. 
Канализациона  мрежа  атмосферских  вода  није  реализована . 

Планом  се  омогућава  изградња  канализационе  мреже  отпадних , као  и  канали-
зационе  мреже  атмосферских  вода, у  складу  са  будућим  потребама . 

Одбрана  од  поплава  

Простор  северно  од  постојећег  насипа  nрве  одбрамбене  линије  брани  се  од  
високих  вода  дунава  вероватноће  nојаве  једном  у  сто  година . Простор  јужно  од  насипа  
прве  одбрамбене  линије, па  до  високог  терена  са  сремске  стране  Града  Новог  Сада  налази  
се  у  инундационом  подручју  дунава  и  подложанје  плавњењу . 

део  планираног  моста  на  левој  обали  реке  дунав  (бачка  страна), прелази  изнад  
насипа  nрве  одбрамбене  линије  I-јови  Сад  - Бегеч, стационажа  насипа  км  43+920, 
стационажа  реке  дунав  око  км  1259+430. 

На  десној  обали  дунава  (сремска  страна), у  зони  где  се  планирани  мост  завршава, 
нема  водних  објеката  од  значаја  за  водопривреду . 

Насип  прве  одбрамбене  линије  у  границама  обухвата  Плана, изграђенје  за  заштиту  
од  високих  водостаја  са  вероватноћом  појаве  једном  у  сто  година  (1 % висока  вода  
дунава ). 

Саставним  делом  насипа  за  одбрану  од  поплава  сматра  се  заштитни  појас  са  
шумом  и  заштитним  зеленилом  (заштитне  шуме) у  инундационом  - небрањеном  
подручју , у  ширини  50 м  поред  насипа , одводни  канали  паралелни  насипу  у  брањеном  
подручју, на  удањености  од  10 м  до  50 м  од  но)кице  насипа  (уколико  постоје) и  сервисни  
путеви  у  брањеном  подручју  за  спровођење  одбране  од  поплава . 
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Карактеристике  насипа  прве  одбрамбене  линије  на  стационажи  км  43+920: 
- меродавна  кота  1 % воде  80,00 м  н.м., 
- кота  круне  насипа  81,20 м  н.м., 

ширина  круне  насипа  9,0 гп, 
- нагиби  косина  1:3. 

На  круни  насипаје  асфалтни  застор . 
Планом  се  заржава  постојећа  прва  одбрамбена  линија  уз  могућност  надоградње  за  

одбрану  од  хињадугодишњих  високих  вода. Надоградња  за  одбрану  од  хињадугодишњих  
вода  спроводиће  се  или  преко  армирано  бетонског  зидића, или  поставњањем  мобилне  
опреме. Начин  одбране  од  хињадугодишњих  вода, дефинисаће  се  кроз  израду  пројектно  
техничке  документације  и  посебних  услова  Јавног  водоnривредног  предузећа  ,,Воде  
Војводине . 

За  потребе  израде  Плана  и  генералног  пројекта  моста, у  децембру  2020. године  
урађена  је  Хидрауличко -хидролошка  студија  утицаја  моста  са  обилазницом  око  Новог  
Сада, на  велике  воде  дунава . Студију  је  израдио  Факултет  техничких  наука  у  Новом  
Саду. Студијом  је  разматран  утицај  стубова  планираног  моста, на  велике  воде  дунава . 

Закњучак  студије  је: ,,Хидрауличка  анализа  линијским  моделом  (1д) имала  је  за  
цињ  да  испита  могућу  појаву  успора  који  мостовско  сужење  изазива  на  узводној  деоници  
од  nрофила  моста  са  саобраћајницом  и  кружним  током  испод  моста  (прилазни  путеви  су  
остали  на  нивоу  постојећег  терена). Разматрано  струјање  је  у  мирном  рсжиму  течења  
(Фр 1) и  олакшавајућа  чињсница  је  да  мост  осим  стубова, нема  мостовске  бокове  са  
силазним  и  узлазним  приступним  рамnама  које  у  инундацији  дунава  залазе  у  протицајни  
профил  великих  вода. 

Пројектован  је  кружни  ток  чија  је  кота  изнад  великих  вода  и  на  који  се  сnуштају  
приступне  рампе . Сам  кружни  токје  унесен  у  прорачун . 

Такође , протицајни  профил  корита  за  велике  воде  је  знатно  шири  (1200 м  на  
локацији  новог  моста) од  ширине  стубова  (б  х  5 м) и  не  долази  до  сужења  тока . 
Енергетски  губитци  услед  овог  сужења  сразмерни  су  степену  сужегbа. 

Резултати  линијског  модела  су  претходне  закњучке  и  потврдили . И  код  1 % и  код  
0,1 % протицаја  успор  се  креће  око  1 см, код  1 % је  испод, а  код  0,1 % је  изнад  1 см. 
Тачност  прорачуна  је  усвојена  на  нивоу  см  јер  је  то  тачност  и  мерења  водостаја  који  су  
уједно  и  улазни  подаци  за  модел . 

У  поднаслову  водни  услови  дати  су  услови  заштите  у  зони  одбрамбеног  насипа, 
као  и  могућности  и  ограничења  по  питању  изградње  објеката  у  овој  зони. 

Постојећа  и  nланирана  водоводна  мрежа  дате  су  на  графичком  приказу  број  5 
,,План  водне  инфраструктуре , 

 у  размери  1:2500. 
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3.3.Енергетска  инфраструктура  

Опремање  електроенергетском  инфраструктуром  

Снабдсвање  електричном  енергијом  се  планира  из  трансформаторских  станица  (у  
дањем  тексту : ТС) 110/20 kV ,,Нови  Сад  7 и  ТС  110/20 kV ,,Нови  Сад  1. Од  ових  ТС  ће  
полазити  средњенапонска  20 kV мрежа  до  постојећих  и  планираних  ТС  20/0,4 kV, a од  
ових  ТС  ће  полазити  нисконапонска  0,4 kV мреежа  до  свих  садржаја  који  ће  се  у  функцији  
планираног  моста  снабдевати  електричном  енергијом ! 

Кроз  мост  се  обострано  или  у  инсталационом  тунелу  планира  коридор  за  пролаз  
електроенергетских  кабловских  водова. Такође  се  планира  поставњање  инсталације  за  
саобраћајну  сигнализацију , као  и  јавну  и  декоративну  расвету  за  осветњење  прилазних  
саобраћајница  и  моста . Са  новосадске  стране  се  планира  изградња  нове  ТС  за  потребе  
моста  на  локалитету  планиране  црпне  станице. 

На  Мосту  се  препоручује  искоришћење  соларне  енергије  поставњањем  
фотонапонских  соларних  модула  на  одговарајуће  делове  моста  у  сврху  осветења  и  
сигнализације . 

део  постојеће  мреже  која  прелази  преко  планираних  саобраћајница  потребно  је  
изместити , и  то  20 (10) kV u 0,4 kV подземне  и  надземне  водове  код  укрідтања  моста  са  
Булеваром  патријарха  Павла, Улицом  хероја  Пинкија  и  Улицом  Иве  Андрића , као  и  код  
будуће  кружне  раскрснице  у  Сремској  Каменици  где  је  гјотребно  уклонити  постојећу  
стубну  ТС  и  изградити  нову  ТС  на  планираној  локацији . ТС  је  потребно  обезбедити  
колски  прилаз  ширине  минимално  3 ni ради  обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  
хаварије . Мерење  утрошене  електричне  енергије  за  потребе  моста  ће  бити  смештено  
непосредно  уз  ТС  за  захтеване  снаге  од  по  40 kW ca обе  стране  моста. 

Тачан  положај  деоница  електроенергетске  мреже  које  се  буду  измештале  утврдиће  
се  кроз  израду  пројектно  техничке  документације  и  посебне  услове  надлежног  имаоца  
јавних  овлашћења ! 

У  близини  подручја  обухвата  Плана  се  налази  траса  далековода  (у  дањем  тексту : 
ДВ) 110 kV број  127/1 ТС  ,,Нови  Сад  1— ТС  ,,Нови  Сад  3 и  дв  iiо  ку  број  121.7 ТС  
, Нови  Сад  i— ТС  ..Нови  Сад  7 са  својим  заштитним  коридором , који  су  у  власништву  
,,Електромрежа  Србије  а.д. Београд . 

Према  условима  ,,Електромрежа а.д. Београд  планира  се  следеће : 

преусмеравање  дв  i io kv број  127/1 ТС  ,,Нови  Сад  1- ТС  ,,Нови  Сад  3; 
након  изградње  планираног  110 kV кабловског  вода  који  ће  повезати  ТС  
,,Нови  Сад  7 са  ТС  110/20 kV ,,Нови  Сад  5, могуће  је  укинути  директну  
везу  између  ТС  ,,Нови  Сад  3 и  ТС  ,,Нови  Сад  1 преко  ДВ  127/1, уз  
задовоњење  критеријума  сигурности  N-I ca обе  стране  дунава  у  
новосадском  региону ; 
адаптација  ДВ  i i0kV број  127/1 ,,ТС  І-Іови  Сад  1 - ,,ТС  Нови  Сад  3 на  
деоници  од  стуба  број  29 до  ТС  Нови  Сад  3; адаптација  подразумева  замену  
фазног  проводника  без  повећања  пропусне  моћи, заштнтног  ужета, 
изолације  и  спојне  и  овесне  опреме . 
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Потребно  је  у  складу  са  релевантним  стандардима  и  другом  техничком  
регулативом  извршити  одговарајуће  прорачуне  индуктивног  утицаја  ДВ  у  цињу  
разматрања  могућности  градње  планираних  објеката  у  зависности  од  инду1(тивног  утицаја  
на  планиране  телекомуникационе  водове  (нема  потребе  у  случају  оптичких  каблова). Пре  
изградње  ових  објеката  је  потребно  предвидети  мере  попут  сопствених  и  колективних  
средстава  зајптите , галванских  уметака  чији  је  ниво  виши  од  граничних  вредности  
утицаја, изоловање  надземних  делова  пластичним  омотачима  и  сл. 

Индуктивни  утицај , у  зависности  од  специфичне  отnорности  тла  и  насењености  
подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  удањености  до  3.000 ш  од  осе  ДВ  у  
случају  градње  телекомуникационих  водова . 

Опрсмање  термоенергетском  инфраструктуром  

Подручје  у  обухвату  Плана  је  делимично  опремњено  термоенергетском  
инфрасІруктуром . У  регулацијама  постојећих  саобраћајница  пролазе  вреловодне  и  
гасоводне  инсталације  које  снабдевају  стамбене  и  пословне  садржаје  у  окружењу . 

Кроз  мост  се  планира  коридоринсталациони  тунел  кроз  у  који  ће  се  у  случају  
потребе  поставити  мрежа  гасовода  нритиска  до  16 bar која  ће  повезати  гасоводне  мреже  
Новог  Сада  и  Сремске  Каменице  и  омогућити  поузданије  и  квалитетније  снабдевање  
топлотном  енергијом . 

За  потребе  нових  садржаја  у  окружењу  планираног  моста  код  Рибарског  острва  
(капацитета  20-30 MW) планира  се  изградња  нове  вреловодне  мреже  од  раскрнице  
Булевара  Европе  и  Булевара  патријарха  Павла  у  подножју  планираног  моста  до  
локалјпета . Капацитети  постојеће  мреже  на  Булевару  Европе  и  у  топлани  (ТО) ,,3апад  
задовоњавају  потребе  за  топлотном  енергијом  и  топлом  потрошном  водом  будућих  
садржаја  у  окружењу  планираног  моста. 

У  регулацији  саобраћајница  у  подножју  моста  се  планира  и  коридор  за  пролаз  
гасоводне  мреже  за  потребе  садржаја  на  Рибарском  острву  и  у  будућој  међународној  
марини . 

Приликом  извођења  грађевинских  радова  на  подручју  Плана  потребно  је  
поштовати  све  правилнике  и  техничке  прописе  који  регулишу  приближавање , укрштање  и  
паралелно  вођење  објеката  инфраструктуре , уз  обавезно  прибавњање  услова  предузећа  
надлежних  за  постојеће  термоенергетске  инсталације . део  постојеће  мреже  која  прелази  
преко  планираних  саобраћајница  потребно  је  изместити . Тачан  положај  деоница  
термоенергетске  мреже  које  се  буду  измегнтале  утврдиће  се  кроз  израду  nројектно  
техничке  документације  и  посебне  услове  надлежног  имаоцајавних  овлашћења . 

Опремање  инфраструктуром  електронских  комуникација  

Електронска  комуникациона  инфраструктура  у  обухвату  Плана  ће  се  базирати  на  
искоришћењу  постојећих  капацитета  и  изградњи  нових, у  складу  са  будућим  потребама . 

Кроз  мост  се  nланира  коридор  за  пролаз  оптичке  телекомуникационе  
инфраструктуре  која  ће  омогућити  боње  функционисање  саобраћаја  на  мосту  (видео  
надзор , аутоматски  бројачи  саобраћаја , координациони  кабел, променњива  саобраћајна  
сигнализација  итд.), као  и  обезбедити  боње  функционисање  телефонског  саобраћаја  и  
изградњу  кабловског  дистрибутивног  система  у  Сремској  Каменици . На  погодном  месту  у  
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окВиру  обухвата  Плана  које  није  на  правцу  остале  постојеће  и  планиране  линијске  
инфраструктуре  (осим  инфраструктуре  електронских  комуникација ), могућа  је  изградња  
уличних  кабинета  са  nратећом  опремом  који  ће  битn у  функцији  самог  путног  објекта  
u/unn околних  садр?каја . Тачна  локација  кабинета  ће  се  одредити  нриликом  израде  
пројктно  техничке  документације  уз  поштовање  саобраћајних  услова  троугла  
прегледности  и  ван  саобраћајних  новрцјина . 

У  попречним  нрофилима  улица  које  се  укрштају  са  планираним  мостом  
резервисани  су  независни  коридори  за  мрежу  електронских  комуникација . Постојеће  
телекомуникационе  водове  и  објекте  који  ометају  реализацију  планираних  садржаја  
потребно  је  изместити  или  изградити  подземно  у  планираним , одnосно  постојећим  
регулацијама . 3а  измештање  постојећих  водова  који  се  налазе  на  правцу  nланираног  моста  
и  раскрсница  потребно  је  урадити  Техничко  решење /пројекат  измештања, заштите  и  
обезбеђења  у  сарадњи  са  надле?кном  службом  ,Телеком  Србија  а.д. Београд . Такво  
техничко  решење  мора  бити  саставни  део  потребне  техничке  документације . Тачан  
положај  деоница  и  осталих  власника, односно  корисника  електронско -комуникационе  
мреже  које  се  буду  измештале  утврдиће  се  кроз  израду  пројектно  техничке  документације  
и  посебне  услове  надлежног  имаоцајавних  овлашћења . 

Подручје  у  обухвату  Плана  покрива  емисиона  станица  Црвени  чот, са  
координатама  45оо9 3 .96 N 19о424о.о2  Е. Преко  подручја  прелазе  четири  радио-релејна  
коридора  ,.Телеком  Србија  а.д. Београд . На  правцу  радио-релејних  коридора  није  
дозвоњена  изградња  високих  објеката  који  би  угрозили  оптичку  видњивост  између  две  
радио-релеј  не  станице . 

Планира  се  nотпуна  покривеност  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  свих  
надлежних  оператера . На  подручју  је  могуће  поставњати  системс  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  комуникација  уз  поштовање  следећих  услова ; 

- 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  унравњача  јавним  
земњиштем  и  власника  објекта  на  који  се  ноставња  (стуба); 
антенски  системи  са  базним  станицама  мобилне  телефоније  могу  се  
поставњати  на  конструкцију  планираног  моста  уз  обавезну  сагласност  
управњача ; 
антенске  систсме  поставњати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничких  
преnорука  из  овс  области, као  и  препорука  светске  здравствене  
организације ; 
обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  
у  близин  антенског  система, а  посебно  утицај  на  оближње  објекте  
становања  који  се  налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  антенски  
систем ; 

- за  поставњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  миілњење  
надлежне  управе . 
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Мере  енергетске  ефикасности  

Ради  повећања  енергетске  ефикасности , приликом  пројектовања , изградње  и  
касније  експлоатације  објекага,  као  и  приликом  опремања  енергетском  инфраструктуром , 
потрсбно  је  применити  следеће  мере: 

за  инсталацију  осветњсња  планираног  путног  правца  употребњавати  
енергетски  ефикасна  расветна  тела; 

- поставњати  соларне  фотонапонске  модуле  као  елсменте  у  функцији  
напајања  инсталација  електричном  енергијом  или  соларне  топлотне  
колекторе  у  функцији  могућег  загревања  саобраћајних  површина  у  зимском  
периоду ; фотонапонски  модули  се  могу  поставњати  и  на  објекту  црпне  
станице , као  и  на  надстрешницама  на  аутобуским  стајалиштима ; 

- приликом  изградње  коловоза  користити  најсаврсменије  материјале  који  
омогућавају  најмању  потрошњу  горива  у  возилима ; 

-	 поставњати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  на  површинама  предвиеним  
за  паркирање  возила . 

Обновњиви  извори  енергије  

На  обухваћсном  подручју  постоји  могућност  коришћења  соларне  енергије . 
Соларни  системи  за  производњу  електричне  и  топлотне  снергије  могу  се  

поставњати : 
- као  пратећи  садржај  за  потребс  освстњења, сигнализације  и  видео-надзора  

пута, пешачко -бициклистичких  пролаза  и  објеката  у  функцији  путног  
објекта, на  путним  објектима  као  што  је  мост, надвожњак  и  сл. дозвоњава  
се  поставњање  фотонапонских  панела  по  претходно  прибавњеној  
сагласности  управњачајавног  пута; 
у  заштитном  појасу  поред  јавног  пута, по  претходно  прибавњеној  
сагласности  управњача  јавног  пута, могуће  је  заштитну  ограду  (за  звучну  и  
визуелну  заштиту) изградити  од  фотонапонских  панела; 
на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  nотребе  видео-надзора, за  
осветњење  рекламних  паноа  и  билборда ; 
код  објеката  црпне  станице  на  кровним  површинама  и  фасадама  објекта! 

Производња  слектричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коришћењсм  обновњивих  извора  енергијс  сматра  се  мером  ефикасног  коришћења  
енергије . 

Постојећа  и  планирана  енергетска  мрежа  дате  су  на  графичком  приказу  број  6 
,,План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација , у  размери  1:2500. 
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4. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  

Читава  микроклима  града  зависи  највипіе  од  озелењавања  његових  улица. С  тим  у  
вези, треба  обратити  посебну  пажњу  на  избор  врста  и  њихоВ  распоред  у  оквиру  
регулације  улица . 

На  простору  у  обухвату  Плана  постојећа  квалитетна  вегетација  јавла  се  дуж  
Булевара  Европе  (у  разделној  траци), у  оквиру  кружне  раскрснице  (Булевар  Европс  
Булевар  патријарха  Павла  - Булевар  цара  Лазара) и  дуж  Улице  Рибарско  острво  (одрасла  
стабла  платана). Поред  претходно  наведене  вегетације , на  простору  у  обухвату  Плана  
уочени  су  и  појединачни  квалитетни  примерци  високе  вегетације  у  оквиру  јавних  
површина, пословних  комплекса, окућница  и  сл., као  и  дрвореди  у  улицама  ужих  
профила . Евидентирану  квалитетну  вегетацију  задржати  у  највећој  могућој  мери  и  
заштитити  адекватним  техничко -технолошким  мерама  приликом  извођења  радова. 

Постојеће  дрвореде  допунити  на  местима  где  је  то  неопходно  школованим  
садницама  високе  лишћарске  вегетације , а  према  садржајима  попречних  nрофила, уз  
максимално  поштовање  удалености  стабала  од  подзмених  и  надземник  
инфраструктурних  коридора . Све  планиране  паркинг-просторе  покрити  кроілњама  
високог  листопадног  дрвећа . 

У  оквиру  раскрсница , планира  се  поставка  партерног  зеленила  - цветгuака  и  Ниског  
декоративног  шибња . 

Планирану  уређену  зелену  nовршину  у  Улици  1300 каплара  (Зелени  трг  ,,Лиман  
јУ ) озеленити  квалитетном  високом  лишћарском  и  четинарском  вегетацијом  у  
комбинацији  са  декоративним  шибњем , Овај  простор  треба  опремити  шетним  стазама  и  
адекватним  урбаним  мобилијром  (клуnе, канте, чесме  и  сл.) ијавном  расветом . Постојеће  
дечије  игралиште  се  задржава . Поред  дечијег  игралишта  на  уређеној  зеленој  површини . 
могућаје  поставка  и  других  садр?каја, попут  снрава  за  вежбање  и  сл. 

На  простору  у  обухвату  Плана  евидентиране  су  просторне  целине  од  значаја  за  
очување  биолошке  разноврсности : станиште  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  
врста  од  националног  значаја  са  ознаком  НСА22а  ,,Рибарско  острво  и  еколошки  коридор  
од  мсђународног  значаја  - дунав  и  ј•uегов  обалски  појас  са  uасипом . Постојећу  вегетацију  
на  означеном  станишту  строго  заштићених  врста  и  еколошког  коридора  задржати  у  
највећој  могућој  мери . 

На  самом  мосту, у  оквиру  конструкције  или  стубова  расвете, оставња  се  могућност  
поставке  саксија  или  мањих  жардињера  са  декоративном  вегетацијом  (цвеће, украсне  
траве  и  полегло  шибње) са  пратећим  заливним  системом . Овакав  вид  озелењавања  даће  
посебан  визуелни  ефекат  корисницима  nростора  и  представњаће  зелену  везу  леве  и  десне  
обале  дунава. Такође , ово  ће  бити  јединствен  пример  на  територији  Града  Новог  Сада . 

У  цињу  подизања  функционалног  зеленила  на  простору  у  обухвату  Плана, могућа  
је  поставка  заливних  система  за  све  категорије  зеленила , 

3абрањено  је  подизање  ограда , дрвећа  и  засада  поред  јавног  пута, на  начин  којим  
се  омета  захтевана  прегледностјавног  пута  и  угрожава  безбедност  саобраћаја . 
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5. МЕРЕ  И  услоВи  ЗАШТИТЕ  пРИРодних  и  културних  ДОБАРА  

5.1. Заштита  градитењског  наслеђа  

На  основу  података  које  је  доставио  Завод  за  заштиту  споменика  културе  Града  
Новог  Сада, на  подручју  обухвата  Плана, нема  података  о  културним  добрима, добрима  
која  уживају  претходну  заштиту, нити  познатих  локалитета  са  археолошким  садр)кајем . 

5.2. Заштита  природних  добара  

У  обухвату  Плана  налазе  се  две  просторне  целине  од  значаја  за  очување  биолошке  
и  геолошке  разноврсности . 

1. Станиілте  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  од  националног  
значаја: 

Станиште  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  од  националног  
значаја  са  ознаком  НСА22а  ,,Рибарско  
Станиште  је  регистровано  у  бази  података  Покрајинског  завода  за  заштиту  
природе  у  складу  са  критеријумима  Правилника  о  проглашењу  и  заштити  
строго  заштићених  и  заштићених  дивњих  врста  бињака, животиња  и  гњива  
(,Службени  гласник  РС , бр.  5/10, 47/11, 32/16 и  98/16); 

2. Еколошки  коридор: 
- дунав  са  његовим  обалним  појасом  и  насипом  је  међународни  еколошки  

коридор. Међународни  коридори  су  утврђени  Уредбом  о  еколошкој  мрежи  
(,,Службени  гласникРС , број  102/10). 

Поред  националног  законодавства , при  спровођењу  мера  заштите  биодиверзитета  
примењују  се  и  међународне  конвенције , којеје  потписала  и  наша  земња  и  то: 

1) Конвенција  о  биодиверзитету  - Закон  о  потврђивању  Конвенције  о  биолошкој  
разноврсности  (,,Службени  лист  СРЈ-Међународни бр. 1 1/01), 
2) Рамсарска  конвенција -Уредба  о  ратификацији  Конвенције  о  мочварама  које  су  
од  међународног  значаја, посебно  као  пребивалиште  птица  мочварица  (,,Слу)кбени  
лист  СФРЈ -Међународни бр. 9/77), 
3) ЦИТЕС  конвенција  - Закон  о  потврђивању  Конвенције  о  међународном  промету  
угрожених  врста  дивње  флоре  и  фауне  (,,Службени  лист  СФРЈ -Међународни  
уговори , бр. 11/01), 
4) Бернска  конвенција  -Закон  о  потврђивању  Конвенције  о  очувању  европске  
дивње  флоре  и  фауне  и  природних  станишта  (,,Сл. гласник  РС- Међународни  
уговори , бр. 102/07), 
5) Бонска  конвенција  и  др. 
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Услови  за  смањење  негативних  утицаја  на  подручја  оД  значаја  за  
очување  биолошке  разноврсности  

Забрањено  је  отварање  позајмишта , одлагање  отпадног  материјала  и  поставњање  
било  каквих  привремених  објеката  за  потребе  радова  ван  трасе  пута /моста  у  границама  
станишта  и  еколошког  коридора, као  и  у  зони  непосредног  хидролошког  утицаја  (200 м) 
на  њих. 

У  свим  фазама  коришћења  и  уређења  простора  у  највећој  могућој  мери  очувати  
постојећу  вегетацију  на  означеном  станишту  строго  заштићених  врста  и  екологiiког  
коридора . 

Приликом  извођења  грађевинских  и  земњаних  радова, матсријал  и  земњу  
привремено  депоновати  на  за  то  планирано  место, при  чему  је  неопходно  спречити  
доспевање  материјала  и  земње  у  водоток . 

Мере  са  цилем  заінтите  функционалности  еколошког  коридора  

Техничко  решење  конструкције  моста, као  и  уређење  приобалног  појаса  испод  
моста  треба  да  омогући  несметан  пролаз  животиња  уз  обалу  дунава . 

Применити  техничка  и  биотехничка  решења  којима  се  обезбеђује  проходност  
дунава  испод  моста : 

обезбедити  појасеве  по  косинама  вештачких  деоница  обале  и  на  
хоризонталним  површинама  обала, који  су  проходни  и  за  ситне  животиње  
(избегавањем  формирања  Вертикалних  површина степеништа  и  већих  
вештачких  површина , односно  наношењем  слоја  земњишта  на  вештачке  
површине  где  за  то  постоји  могућност); 
омогућити  безбедно  кретање  крупнијих  дивњих  врста  адекватним  уређењем  
простора  (природна  подлога  на  што  већој  површини  обале, смањени  утицаји  
осветњења ). Ширина  и  висина  хоризонталног  простора  повоњног  за  кретање  
дивњачи  код  средњег  водостаја  треба  да  буде  најмање  4м. 

Код  свих  хидротехничких  објеката  који  стварају  баријеру  за  кретање  животиња  
коритом  или  обалом  треба  обезбедити  техничка  решења  (нпр. храпаве  површине , 
хоризонтални  ровови ) која  обезбеђују  безбедно  кретање  малим  животињама  унутар  
корита, односно  омогућују  излазак  из  корита  или  објекта . 

Неопходно  је  применити  одговарајућа  планска  и  техничка  решења  којима  се  
обезбеђује  одрживо  решење  осветњења  моста  и  смањење  негативних  утицаја  ноћног  
осветњења  на  дивње  врсте : 

- изабрати  моделе  расвете  за  директно  осветњење  заштитом  од  расипања  
светлости  према  небу  и  према  Дунаву ; 

-	 применити  светлосни  спектар  који  мање  утиче  на  ноћне  животиње , у  складу  
са  осетњивошћу  простора ; у  случају  потребе  осветњења  унутрашњости  
моста  користити  плави  или  зелени  светлосни  спектар . 
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Неопходно  је  обезбедити  заштиту  дивњих  врста  током  извођења  радова. Уколико  
се  земњани  радови  одвијају  у  периоду  од  10. фебруара  До  15. октобра, обезбедити  редован  
Мониторинг  свих  ископа  који  су  отворени  дуже  од  једног  дана. У  случају  да  се  констатује  
страдање  водоземаца  или  др. зајктићених  врста  животиња  у  рововима /рупама  је  
неопходно  применити  заштиту  поставњањем  привремене  ограде , којом  се  спречава  
упадање  ситних  животиња . 

Уколико  се  током  извођења  радова  пронађе  строго  заштићена  и  заштићена  бињна  
или  животињска  врста, неопходно  је  одмах  обавестити  Покрајински  завод  за  заштиту  
природе . 

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

б. МЕРЕ  И  УСЛОВИ  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

б.1.Инжењерско-геолошки  и  природНи  СЛОВИ  

Са  становишта  топографских  карактеристика  подручје  на  левој  страни  дунава  је  
претежно  равничарско  докје  десна  обала  дунава  (Каменичка  страна) поприлично  стрма. 

Терен  неповоњан  за  градњу  налази  сс  на  самом  почетку  трасе  око  Еулевара  Европе  
и  Булевара  паријарха  Павла . Овај  теренје  неповоњан  за  градњу  због  постојећих  високих  и  
новоизграђених  високих  објеката  који  нису  прсдвиђени  за  рушење. Такође  терен  уз  леву  и  
десну  обалу  дунава  је  окарактерисан  као  неповоњан  због  стрмих  обала. Сложсност  
градње  овде  се  огледа  у  стрмим  косинама  на  обали  које  захтевају  високс  насипе  и  додатну  
стабилизацију  тла  због  дејства  воде . 

Условно  повоњан  терен  за  градњу  налази  се  између  Еулевара  патријарха  Павла  и  
улица  Симе  Матавуња  и  1300 каплара . Иако  се  ради  о  претежно  равничарском  терену  овај  
терен  је  окарактерисан  као  условно  повоњан  због  изграђености . дање  зона  војног  објекта  
и  бродоградилишта  је  такође  окарактерисана  као  условно  повоњан  терен  за  градњу. На  
крају  део  Сремске  Каменице  око  ДП  ј  19 је  окарактерисан  као  условно  повоњан  и3 истих  
разлога  као  и  терен  на  почстку  коридора . Сложеност  градње  се  огледа  у  потреби  за  
рушењем  постојећих  објеката  штоје  компликованије  од  грађења  на  чистом  терену . 

Повоњан  терен  се  налази  у  зони  саобраћајница  и  неизграђеном  подручју . То  су  
појасеви  Булевара  Европе, Булевара  патријарха  Павла, улице  Ћирила  и  Методија , Симе  
Матавуња , 1300 каплара  и  улице  ка  Рибарском  острву  те  појас  ДП  1 19 и  Карађорђеве  
улице  на  каменичкој  страни. 3атим  зелене  површине  између  Булевара  Европе, Иве  
Андрића  и  Хероја  Пинкија  те  улица  Иве  Андрића  и  1300 каплара . У  повоњан  терен  за  
градњу  спада  и  део  Каменичког  и  Рибарског  острва  у  зони  коридора . 

Водене  поврпине  су  ток  реке  дунав  и  његови  рукавци . То  су  оне  површине  које  су  
већим  делом  године  под  водом . Градња  у  овом  подручју  биће  делимично  отежана  због  
сталног  присуства  воде  која  ће  морати  да  се  црпе  у  фази  извођења  субова. 
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6.2. Услови  и  іере  заштите  животне  средине  

У  цињу  смањења  негативних  утицаја  који  могу  настати  у  Току  изградње  моста, а  
касније  и  током  његове  експлотације  на  животну  средину, остваривање  еколошке  
равнотеже  и  обезбеђивање  оптималне  ефикасности  у  односу  на  штетне  утицаје, оствариће  
се  предузимањем  мера  које  спречавају  и  елимининіу  могуће  акциденте  и  формирањем  
аутентичног  пејсажа  као  естетске  и  функционалне  целине  на  левој  и  десној  обали  дунава  
око  планиране  саобраћајнице . 

Мере  које  ће  се  предузети  за  смањење  или  спречавање  штетних  утицаја  на  
животну  средину , обухватају  мере  предвиђене  законом  и  другим  прописима, 
нормативима  и  стандардима  и  примену  услова  добијених  од  надлежних  органа  и  
организација , а  све  у  складу  са  Законом  о  заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС  

бр. 135/04, 36/09, 36/09 
- др. закон, 72/09 - др .закон, 43/11 - УС, 14/16, 76/18, 95/18 

др . закон  и  95/18 
- др. закон). 

3а  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  Плана, а  који  могу  
имати  утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  
средину  и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  
Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  )кивотну  средину  
(,,Службени  гласник  РС , број  1 14/08), обавезно  је  покретање  поступка  процене  утицаја  
на  животну  средину. 

Заштита  ваздуха  

С  обзиром  на  то  да  планско  решење  подразумева  изградњу  потпуно  нових  
саобраћајница  и  моста, очекује  се  повећање  саобраћајног  оптерећење , а  самим  тим  и  
повећање  концентрације  издувних  гасова  у  зони  nланираног  инфраструктурног  објекта . 
Имајући  у  виду  да  се  зона  планираног  моста  налази  поред  реке  дунав, очекује  се  да  се  
издувни  гасови  неће  задржавати  само  у  зони  моста  због  утицаја  ветрова  и  ваздушних  
струјања . 

Велику  улогу  у  заштити  од  аерозагађења  имаће  зеленило . При  избору  врста  за  
заштитно  линеарно  зеленило  посебна  пажња  ће  се  посветити  способности  да  се  
истовремено  обезбеди  оптимална  ефикасност  у  погледу  апсорпционих , рефлексионих  и  
изолационих  карактеристика , као  и  способност  отпорности  конкретне  бињне  врсте  на  
штетна  дејства  екстремног  аерозагађења . 

Просторна  организација  облика, форми  и  положаја  вегетације , обједињено  са  
способношћу  апсорпције , рефлексије  и  изолације  појединих  бињних  врста  (у  односу  на  
буку, аерозагађење  и  таложне  материје ) подразумева  коришћења  зеленила  као  баријере , 
али  и  формирање  аутентичног  пејзажа  као  естетске  и  функционалне  целине. 

Праћење  и  контрола  квалитета  ваздуха  ће  се  вршити  у  складу  са  Законом  о  
заштити  ваздуха  (.,Службени  гласник  РС . бр.  36/09 и  10/13), Уредбом  о  условима  за  
мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  гласник  рС , бр. 11/10, 75/10 и  
63/13) и  др. прописима  из  ове  области . 

Заштита  земњишта  

Земњиште  које  се  налази  20 м  од  ивице  саобраћајница  је  под  утицајем  таложења  
соли  и  опасних  компоненти  горива . Управо  из  тог  разлога  потребно  је  рационализовати  
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употребу  соли  за  одржавање  пута  у  зимском  периоду, односно  користити  биоразградиве  
материјале . 

У  случају  акцидентног  проливања  опасних  и  токсичних  материја  из  цистерни , 
поступаће  се  по  прецизно  прописаном  поступку  декоитаминације  и  санације  землишта . 

Земњиште  треба  контролисати  у  складу  са  Законом  о  заштити  земњишта  
(,,Службени  гласник  РС , број  112/15) и  другим  прописима  из  ове  области . 

Загнтита  вода  

Са  становинјта  сигурности  вожње  и  стабилности  коловозне  конструкције  моста  
одвођење  површинских  вода  са  коловоза  и  трупа  мостаједанје  од  основних  захтева . 

3аштита  вода  на  простору  у  обухвату  Плана  оствариће  се  у  складу  са: 

3аконом  о  водама  (,,Службени  гласник  РС  бр,  30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  
95/18- др. закон ), 
Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр. 67/1 1, 48/12 и  
1/16), 
Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  
(,,Службени  гласник  РС , број  50/12) и  другим  важећим  прописима  из  ове  
области . 

У  реку  Дунав, забрањено  је  испуштање  било  каквих  вода, осим  условно  чистих  
атмосферских  вода  и  пречишћених  отпадних  вода  које  по  Уредби  о  класификацији  вода  
обезбеђују  одржавање  минимално  доброг  еколошког  статуса  (11 класа  воде) реципијента  и  
које  по  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  поврінинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање , задоволавају  прописане  
граничне  вредности . 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  моста, могу  се, без  пречишћавања , испуштати  
у  дунав  или  у  јавну  атмосферску  канализацију  према  условима  и  сагласности  надлежног  
јавног  комуналног  предузећа , уколико  задовоњавају  квалитет  11 класе  вода. 3а  загађене  
атмосферске  воде  пре  испуста  у  јавну  атмосферску  канализациону  мрежу  предвидети  
одговарајући  контролисани  прихват  и  предтретман  на  уређају  за  примарно  
пречишћавање . 

Заштита  од  отпадних  материја  

Систем  управњања  отпадом  треба  ускладити  са  3аконом  о  управлању  отпадом  
(.,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 - др.закон), Правилником  о  
начину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  (,,Службени  гласник  РС , 
број  92/10), Правилником  о  условима  и  начину  сакуплања, транспорта , складиштења  и  
третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  
(,,Слу?кбени  гласник  РС , број  98/10) и  др. 
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Мере  заштите  од  буке  друмског  саобраћаја  

Бука  пореклом  из  саобраћаја , има  значајан  утицај  на  животну  средину. 
доминантан  извор  буке  код  путничких  и  теретних  возила  је  погонска  јединица  и  контак  
површине  са  пнеуматицима . 

Са  изградњом  моста  очекује  се  смањење  нивоа  буке  на  нивоу  Града, али  се  очекује  
повећање  нивоа  буке  на  микронивоу . 

Цињеви  у  заштити  од  саобраћајне  буке  остварују  се  кроз  израду  и  спровођење  
програма  смањења  буке  који  обухвата  превентивне  и  санационе  мере . Санационе  мере  
треба  избегаватијер  су  много  скупЈве  и  компликованије . 

При  изради  идејног  пројекта  обавеза  пројектанта  је  да  спроведе  мере  звучне  
заштите  у  складу  са  чланом  12, Закона  о  зајлгити  од  буке  у  животној  средини  (,,Службени  
гласник  РС  бр. 36/09 и  88/10). 

Смањење  утицаја  буке  која  потиче  од  друмског  саобраћаја  могуће  је  успешно  
извршити  применом  бројних  мера: 

- техничким  решењима  на  моторима  друмско -саобраћајних  возила  
(смањењем  побудних  сила, пригушењем  елемената  на  које  делују  побудне  
силе, променом  режима, начина, па  често  и  принциnа  рада  извора  буке); 

- поставЈвањем  заштитних  баријера  према  околним  објектима ; 
озелењавањем  (поставњањем  вегетационих  баријера ) и  сл . 

За  изградњу  коловозног  застора, користити  материјале  који  са  асnекта  заштите  
треба  да  обезбеде  смањење  нивоа  буке  и  вибрација  које  потичу  од  моторних  возила. 

У  зонама  становања , у  случају  прекорачења  дозвоњеног  нивоа  буке  ефикасна  мера  
заштите  се  дефинише  израдом  техничке  документације . Пошто  су  конструкције  за  
заштиту  од  буке  грађевински  објекти, обавезна  је  израда  већ  претходно  споменуте  
техничке  документације  којом  се  дефинишу  њихове  димензије . 

Ради  заштите  од  nрекомерне  буке  потребно  је  успоставити  одговарајући  
мониторинг , а  уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозвоњене  вредности  у  околној  животној  
средини  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  предузимаће  се  
одговарајуће  мере  за  отклањање  негативног  утицаја  буке  на  животну  средину . дозвоњени  
нивои  буке  су  дефинисани  Уредбом  о  индикаторима  буке, граничним  вредностима , 
методама  за  оцењивање  индикатора  буке, узнемиравања  и  штетних  ефеката  буке  у  
животној  средини  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  75/10). 

7. МЕРЕ  И  услови  ЗАШТИТЕ  Од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕНОГОДА  И  
дРугих  НЕСРЕЋА  

7.1. Услови  и  захтеви  за  прилагођавање  потребама  одбранс  земње  

Према  процени  угрожености  од  ратних  разарања , nростори  намењени  пословању  
могу  бити  и  главни  цињеви  напада . У  повредиве  тачке , у  оквиру  овог  простора, улази  сва  
саобраћајна  и  остала  инфраструктурна  мрежа . То  указује  да  је  потребно  предузети  све  
техничко-технолошкс  мере  заштите  да  би  се  смањио  обим  повредивости  околног  
простора . 
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7.2. Услови  и  мере  заштите  од  елементарних  непогода  И  Других  катастрофа  

У  цињу  заштите  грађевинских  објеката  и  осталих  садржаја  у  простору, при  њиховом  
пројектовању  и  извођењу  потребно  је  узети  у  обзир  меродавне  параметре , који  се  односе  
на  заштиту  од  елементарних  непогода  (врста  и  количина  атмосферских  падавина, дебњина  
снежног  покривача , јачина  ветра, гіогодност  терена  за  изградњу, висина  подземних  вода  и  
сл.). 

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

Сваки  мост  својом  конструкцијом  и  стубовима  може  представњати  проблем  за  
пренос  леда  који  се  ствара  током  зимских  месеци . За  дунав  је  карактеристично  да  лед  
почиње  да  се  ствара  кад  сума  средњих  дневних  темепература  пређе  -35° С, док  се  лед  
зауставња  (ледостај ) код  суме  дневних  темепература  око  -70 ° С. У  конкретном  случају, 
сами  стубови  заузимају  свега  4 х  5 м, а  што  је  свега  3,5% од  ширине  протицајног  профила  
на  том  месту, а  уједно  су  стубови  обликовани  да  омогуће  цепање  санти  леда  при  удару  о  
њих  (преузето  из  Хидрауличко -хидролошке  студије  утицаја  Моста, на  велике  воде  
дунава). 

Мере  заштите  од  земњотреса  

Подручје  Града  Новог  Сада  се  налази  у  сеизмичком  подручју  8° MCѕ  скале  па  је  
потребно  пројектовати  објекте  отпорне  на  овај  степен . 

Основна  мера  заштите  од  земњотреса  представња  примену  принципа  сеизмичког  
пројектовања  објеката, односно  примену  сигурносних  стандарда  и  техничких  прописа  о  
градњи  на  сеизмичким  подручјима . 

Мере  загитите  од  пожара  

Заштита  од  пожара  се  обезбеђује  проходношћу  терена , односно  обезбеђењем  
приступа  свим  објектима  у  случају  потребе , а  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  пожара  
(,,Службени  гласник  РС , бр. 11 ]ЈО9, 20/15, 87/18 и  87/18 - др. закони), Правилником  о  
техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  мреже  за  гашење  пожара  (,,Службени  
гласник  РС , број  3І  8) и  осталим  прописима  који  регулишу  ову  област . 
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g•  услоВи  ЗА  НЕСМЕТАНО  КРЕТАЊЕ  И  пРисТуп  ОСОБАМА  СА  
ИНВАЛИДИТЕТОМ , ДЕЦИ  И  СТАРИМ  ОСОБАМА  

Приликом  изградње  саобраћајних  поврілина  мора  се  поштовати  Правилник  о  
техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката , којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/15) који  ближе  прописује  техничке  стандарде  
приступачности  којима  се  обезбеђује  несметано  кретање  деце, старих, особа  са  отежаним  
кретањем  и  особа  са  инвалидитетом . 

Приликом  пројектовања  тротоара, пешачких  стаза  и  других  јавних  површина , 
пешачких  прелаза, места  за  паркирање  и  других  површина, треба  обезбедити  њихову  
међусобну  повезаност  и  опремњеност  знаковима  за  оријентацију . Нагиби  ових  површина  
не  могу  бити  већи  од  5 % (1:20), а  изузетно  8,3 % (1:12). Највиши  попречни  нагиб  
уличних  тротоара  и  пешачких  стаза  управно  на  правац  кретања  износи  2 %. За  
савладавање  висинске  разлике  између  два  нивоа  (коловоза  и  пешачке  стазе  или  тротоара ) 
неопходни  су  закошени  ивичњаци  минималне  ширине  45 см  и  максималног  нагиба  20 % 
(1:5). 

У  коридору  основних  пешачких  кретања  (пеіnке  стазе  и  тротоари ) се  не  смеју  
поставњати  стубови , рекламни  панои, клупе  за  седење, канте  за  ђубре  или  друге  препреке , 
а  оне  које  су  неопходне  се  видно  обележавају . 

Знакови  и  табле  за  плоче  које  омогућавају  оријентацију  лицима  са  посебним  
потребама  морају  бити  видњиви, читњиви  и  препознатњиви . Знакови  могу  бити: знакови  
за  оријентацију  (скице, планови, макете ...), путокази  и  функционални  знакови  
(паркиралишта , стајалиштајавног  превоза  и  др). 

9. ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  

9.1. Правила  за  реализацију  еаобраћајне  инфраструктуре  

Правила  грађења  за  мрежу  саобраћајне  инфраструктуре , треба  да  обезбеде  
оптимално  функционисање  саобраћаја  као  и  уклапање  планиране  трасе  саобраћајнице  у  
врло  специфичне  карактеристике  подручја  кроз  које  пут  пролази . Правила  грађења  су  у  
наставку  дата  уопштено  за  целу  трасу, али  је  могуће  применити  и  другачије  елементе  
nопречног  профила  уколико  се  укаже  потреба  и  докаже  оправданост  такве  примене . 

С  обзиром  на  близину  денивелисаних  раскрсница  и  просторна  ограничења  усвојен  
је  ранг  саобраћајнице  градска  магистрала  на  мостовској  конструкцији , док  су  
саобраћајнице  на  терену  рангиране  као  градска  саобраћајница  (раздвојени  смерови ) и  
сабирна  улица  (двотрачне  саобраћајнице ). На  основу  истих  критеријума  усвојене  су  у  
следеће  рачунске  брзине: 

- Угас  = 80 km/h за  градску  магистралу , 
- Vrac = 50 km/h за  градску  саобраћајницу , 



- Vrac = 30 km/h за  сабирне  улице, 
- Vrac = 50 knі /h заједносмерне  рампе, 

- Угас  = 80 kmlh за  двосмерну  рампу  и  
- Угас  = 70 kmlh за  ДП  1 19 (на  основу  постоћих  елемената  пута). 

Гранични  елементи  Плана  и  профила  дати  су  за  различите  рачунске  брзине  

које  се  могу  јавити  у  разматраном  коридору  и  усклађене  су  са  рангом  саобраћајница  

на  следеhи  начин: 

Уг=80kм/ћ  Уг=70kм/ћ  Vr=50km/h Уr=3ОКм/ћ  Уг=5Оkм/h 

(ванградски) Рампе   

Минимални  полупречник  
хоризонталнихкривина 250м 175м 80м 25м 60м  

Минимална  дужина 45м 39м 3Оnі 17м  
кружног  лука  Lmі n 
Минимални  параметар 140м lО0м 60м 25м 60м  
клотоиде  
Минимална  дужина 80м 57м 45м 25м  
клотоиде  LаІП  
Максимални  ПОдуЖНИ 5% (7%) 7% (8%) б% (9%) 7% (1О%) 7% 
нагиб  іпах  
Максимални  попречни 7% 7% 7% 7% 5% 
нагиб  іpkmax 
Максим . нагиб  рампе 1.5% 1.5% 1!5% 2.О% 1.25% 
витоперења  
зауставнапрегледностР 1 115м 90м 55(45)м 25м 25м  

Минимални  Конвексни 4 500м 2 000м 600м 400м 400м  

полупречник  
вертикалног 40Ом  
заобњења Конкавни 1 000м 1 800м 4О0м 250нi 

нивелете  

Минимални  елементи  попречног  профила  

За  градску  магистралу  (мост  од  ОТ  286 до  оТ  87): 

• коловоз  2х7,0О  м, 

• разделни  појас  5,00 м, 

• бициклистичке  стазе  мин  2х2,ОО  м, 

• тротоари  мин 2х l,бОпі, 

• заштитнн  појас мин  2х0,25 м. 

• укупно мин  27,ІО  м. 



За  градску  магистралу  (мост  од  ОТ  87 до  око  ОТ  81): 

• коловоз  2х70О  м, 

• разделни  појас мин  2,50 м, 

• заштитни  појас мин  2хО,25м, 

• УКУПНО • мин  17,00 rn. 

За  градску  магистралу  (мост  око  ОТ  81): 
• коловоз  2х10,50м, 

• разделни  појас мин  2,50 м, 

• заштитни  појас мин  2хQ25м, 

• УКУПНО Мин  24,00 м. 

За  градску  магистралу  (мост  од  око  ОТ  81 до  око  ОТ  69): 

• коловоз  2х7,ОО  м, 

• разделни  појас мин  2,50 м, 

• заштитни  појас мин  2х0,25м, 

• УКУПНО мин  17,00 м. 

За  градску  магистралу  (мост  од  око  ОТ  69 до  око  9391): 

• коловоз  7,00 м, 

• заштитнн  појас мин  2х0,25м, 

• УКУПНО мин  7,50 м. 

За  градске  саобраћајнице : 
• коловоз  мин  65 00 м, 

• разделни  појас мин  2,50 м, 

• бициклистичке  стазе  мин  2х2,О0 м, 

• тротоари  мин 2х3,оом, 

• укупно МИН  18,50 м. 

За  сабирне  улице: 
• коловоз  мин  6,00 п1, 

• бициклистичка  стаза мин  2,00 м, 

• тротоар мин  3,00 м, 

• Укупно  п,оо  . 

За  једносмерне  рампе  денивелисаних  раскрсница: 
• коловоз мин  5,00 м, 

• заштитни  појас  2х0,25м, 

• укупно мин  5,50 м. 



ЗадП  119: 
• коловоз  7,00 м, 
• банкина  21,50м, 
• бициклистичка  стаза Мин  2,00 м, 
• тротоар мин  1,60 м, 

• укупНо мин  13,60 м. 

Основни  елементи  попречног  профила  Моста  Европе  као  и  осталих  саобраћајница  
су  дати  на  графичком  приказима  Карактеристични  попречни  профили . 

Будући  да  се  у  оквиру  Плана  рачунска  брзина  због  теренских  и  урбаних  
ограничења  ограничава  могуће  је  применити  и  другачије  елементе  попречног  профила  
уколико  се  укаже  потреба  и  докаже  оправданост  такве  примене . 

Правила  уређења  и  грађења  путних  објеката  и  моста  преко  дунава  (локација  
km 1259+430 реке  дунав) 

Река  дунав  припада  Vіc категорији  пловног  пута  и  има  статус  међународног  
пловног  пута  са  следећим  карактеристикама  које  се  морају  задовоњити  приликом  
пројектовања : 

минимална  дубина  пловног  пута  у  односу  на  ниски  пловидбени  ниво  (ЕН) је  2,50 
м, без  резерве , при  чемује  на  овој  локацији  ЕН=72,51 m.n.m.; 
минимална  ширина  пловног  путаје  200 ш; 
минимална  слободна  висина  пловидбеног  отвора  моста  је  9,50 м  изнад  ВПН  
(високи  пловидбени  ниво), при  чемује  на  оној  локацији  ВПН=77,75м.п.м. тако  да  
кота  доње  ивице  мостовске  конструкције  мора  бити  минимално  87,25 м.п.м; 
минимална  ширина  пловидбеног  отвора  моста  (са  хоризонталном  доњом  ивицом  
конструкције) је  150 гп; 
положај  пловидбеног  отвора  моста  се  дефинише  у  односу  на  осу  пловног  пута; 
стубови  моста  се  не  могу  налазити  у  оквиру  граница  пловног  пута, чији  су  
габарити  дефинисани  претходно  наведеним  параметрима ; 
у  дањој  разради  неопходно  је  урадити  детањну  хидрауличну  анализу  пре  
доношења  коначне  одлуке  о  положају  стубова  моста  у  води; поло)кај  свих  стубова  
у  води  мора  бити  такав  да  ни  на  који  начин  не  угрозе  статички  и  хидраулични  
интегритет  постојећсг  система  хидротехничких  грађевина, као  и  њихова  функција . 

Планирањем  и  изградњом  појединих  објеката  на  обали  и  у  кориту  реке  дунав  не  
сме  се  утицати  на  безбедност  пловидбе  и  промену  дефинисаних  габарита  пловног  пута . За  
објекте  који  би  се  градили  на  предметној  деоници  реке  дунав  неопходно  је  прибавити  и  
услове  за  пројектовање  од  дирекције  за  водне  путеве, у  оквиру  обједињене  процедуре  у  
поступку  издавања  локацијских  услова. 

Уз  лсву  обалу  дунава  од  приближно  km 1259+450 до  прибли?кно  Км  1259+380 
налази  се  потопњено  пловило  које  заузима  приближно  70 м  акваторије  од  уреза  EN на  
левој  обали, што  треба  имати  у  виду  приликом  израде  техничке  документације . 
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Са  обе  стране  дунава  траса  Булевара  Европе  је  на  Високом  насипу  и  мора  бити  
испоштован  услоВ  да  се  обезбеди  слободан  профил  пловног  пута, тако  да  ћс  кота  нивелете  
моста  изнад  пловног  пута  бити  на  око  91,60 м  н.в. 

Мост  прелази  и  преко  рукавца  дунава  (лева  обала) који  води  у  планирану  
међинародну  марину . Мост  може  да  премости  овај  рукавад  без  стубова, или  са  
максимално  једним  стубом  који  би  се  налазио  у  акваторији  планиране  међународне  
марине . 

гјутни  објекти , односно  мост, надвожњак  и  рампе, реализоваће  се  према  реінењима  
која  ће  бити  дефинисана  у  идејним  пројектима , а  у  складу  са  свим  условима  надлежних  
усганова . Кроз  ове  путне  објекте  планирају  се  инсталациони  тунели  за  пролаз  свих  врста  
инсталација  (водовода, канализације , осветлења , електроенергетике , електронских  
комуникација , заливни  систем  и  сл.). 

Испод  путних  објеката  се  забрањује  изградња  објеката  високоградње . Простор  се  
планира  као  површинајавне  намене  у  функцији  саобраћаја  и  зеленила . 

Висина  доње  конструкције  моста  је  минимално  4,50 м  у  односу  на  ниво  
саобраћајница  која  се  налазе  на  терену , осим  изнад  круне  постојећег  одбрамбеног  насипа  
где  та  висина  износи  минимално  3,50 м. 

У  зони  паралелних  саобраћајница  на  површини  терена  стубови  треба  да  буду  тако  
распоређени  да  не  ометају  саобраћај  на  истим . У  овом  случају  распони  се  крећу  од  30 м  
до  45 м  у  зависности  од  расположивог  простора . 

Оријентационе  нивелете  свих  путних  објеката  су  дате  у  графичком  приказу  број  3 
,,План  намене  земњишта, саобраћаја , нивелације  и у  размери  1:2500. 

Раскрснице  

У  обухвату  Плана  су  предвиђени  следећи  типови  раскрсница : 

- денивелисане  раскрснице , 
- површинске  раскрснице , 
трокраке  раскрснице , 

- четворокраке  раскрснице , 
- кружне  (елипсасте ) раскрснице . 

Сви  саобраћајно -технички  елементи  раскрсница  се  дефинишу  тако  да  се  
раскрснице  смештају  у  планирани  коридор  Булевара  Европе  дефинисан  регулационим  
линијама  (граница  Плана). 

Елементи  саобраћајница  и  раскрсница  (полупречник  кривине  радијуси  окретања  и  
др.) морају  бити  у  складу  са  Законом  о  путевима  и  Правилником  о  условима  које  са  
аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  
јавног  пута . 

Кружне  раскрснице  се  могу  изводити  и  као  елипсасте  и  као  турбо  кружне  у  
зависности  од  саобраћајне  оправданости . 



Коловозна  конструкција  

С  обзиром  на  примарни  карактер  Булевара  Европе  и  ДП  i 19, коловозна  
конструкција  треба  да  задовоњи  услове  тешког  теретног  саобраћаја  и  планираног  
саобраћајног  оптерећења  и  треба  да  се  прилагоди  свим  деоницама! На  режијским  
саобраћај  ницама  и  прикњучцима  секундарних  улица, коловозну  конструкцију  
прилагодити  планираним  саобраћајним  оптерећењима . 

Пешачке  и  бициілистичке  стазе  

Пешачке  стазе  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  nрактичну  сврху  
код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). 

Бициклистичке  стазе  завршно  израђивати  од  асфалта . Максимални  подужни  нагиб  
бициклистичких  стаза  може  бити  5 %. 

У  случају  када  су  бициклистичка  стаза  и  тротоар  једно  поред  другог, између  њих  
се  мора  оставити  минимална  денивелација  од  lсм  у  сврху  упозорења  корисника  на  
наилазак  саобраћајне  површине  другачије  намене . 

Слободни  профил  пешачке  или  бициклистичке  стазе  мора  бити  минимално  удањен  
1,50м  одивицеколовозанадп  119. 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  (минималне  ширине  3 м) и  дуж  тротоара  
извршити  тинско  партерно  уређење  тротоара  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 . 

На  прелазу  колског  приступа  парцелама  преко  планираног  тротоара, односно  
бициклистичке  стазе, нивелационо  решење  колског  приступа  мора  бити  такво  да  је  
тротоар  у  континуитету  и  увек  у  истом  нивоу . Овакво  решење  треба  применити  ради  
указивања  на  приоритетно  кретање  пејцака  и  бициклиста , у  односу  на  возила  која  се  крећу  
колским  приступом . 

Паркирање  

Изградња  нових  паркинга  се  реализује  у  складу  са  прописима, односно  у  складу  са  
ЅRPЅ  U.Ѕ4.234 из  априла  2020. којим  су  дефинисане  мере  и  начин  обеле?кавања  места  за  
паркирање  за  различите  врсте  паркирања . У  оквиру  паркиралишта , где  је  то  планирано , 
резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  четири  паркинг  места  планира  по  
једно  дрво. Такође  је  потребно  извршити  резервацију  паркинга  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 . 

Паркинзи  треба  да  буду  уређени  у  тзв. ,,перфорираним  плочама  или  сличним  
елементима  (типа  бехатон  - растер  са  травом ) који  обезбеђују  услове  стабилности  
подлоге, довоњне  за  навожење  возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  ниског  
растиња  и  смањење  отицање  воде . Они  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, 
раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  саобраћајних  поврпіина . 
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Услови  приклучење  на  саобраћајну  мрежу  

Прикњучење  корисника  на  саобраћајницу  се  може  вршити  само  преко  режијских  
саобраћајница  или  постојећих  и  планираних  прикњучака  који  су  дефинисани  и  уцртани  на  
графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  земњишта, саобраћаја , нивелације  и  регулације , 
уразмери  1:2500. 

директни  приступи  на  коловоз  дуж  Булевара  Европе  и  дП  119 који  нису  уцртани  у  
графичком  приказу  број  3, нису  дозвоЈЂени . 

Општи  услови  за  поставњање  инсталација  дуж  ДП  119 

Укрштања  инсталација  са  путем  ДП  119 предвидети  искњучиво  механичким  
подбушивањем  испод  трупа  пута, управно  на  пут, у  прописаној  заштитној  цеви . заштитна  
цев  мора  бити  пројектована  на  целој  дужини  између  крајних  тачака  попречног  профила  
пута  (изузетно  споњна  ивица  реконструисаног  коловоза), увећана  за  по  3 м  са  сваке  
стране . 

Минимална  дубина  инсталација  и  заштитних  цеви  од  најниже  коте  коловоза  до  
горње  коте  заштитне  цеви  износи  1,35 м. 

Минимална  дубина  инсталација  и  заштитних  цеви  испод  путног  канала  за  
одводњавање  (постојећег  или  планираног) од  коте  дна  канала  до  корње  коте  заштитне  
цеви  износи  1,0м. 

Приликом  поставњања  надземних  инсталација  водити  рачуна  о  томе  да  се  стубови  
поставе  на  растојању  које  не  може  бити  мање  од  висине  стуба, мерено  од  спојЂне  ивице  
земњишног  појаса  пута, као  и  да  се  обезбеди  сигурносна  висина  од  7 м  од  највише  коте  
коловоза  до  ланчанице , при  најнеповоњнијим  температурним  условима . 

Услови  за  паралелно  вођење  инсталација  са  путем  дП  119 

Инсталације  морају  бити  поставње  минимално  3 м  од  крајње  тачке  попречног  
профила  пута  (ножице  насипа  трупа  пута  или  сроњње  ивице  путног  канала  за  
одводњавање ) изузетно  ивице  реконструисаног  коловоза  уколико  се  тиме  не  ремети  режим  
одводњавања  коловоза . 

На  местима  где  није  могуће  задовоњити  услове  из  претходног  става  мора  се  
испројектовати  и  извести  адекватна  заштита  трупа  пута. 

Не  дозвоњава  се  вођење  инсталација  по  банкини , по  косинама  усека  или  насипа, 

кроз  јаркове  и  кроз  локације  које  могу  бити  иницијалне  за  отварање  клизишта . 

Правила  и  услови  за  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  објската  

Реконструишу  се  објекти  који  су  у  целини  или  њихови  делови  уграђени  у  планско  
решење . На  делу  постојеће  трасе  реконструише  се  и  дограђује  постојећи  коловоз  Булевара  
Европе  чија  траса  ће  се  уклопити  у  планско  решење  као  и  раскрснице  постојећих  улица  и  
ДП  119 који  судео  планскогрешења . 
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На  делу  постојеће  трасе  реконструише  се  и  дограђује  постојећи  коловоз  у  Упици  
1300 каплара  на  тај  начин  што  се  проширује  ка  војном  комплексу  I!Александар  Берић 1  уз  
задржавање  објекта  у  коме  се  налази  Спомен  соба . У  моменту  када  се  створе  услови  за  
уклањања  овог  објекта  (који  је  ван  обухвата  Плана) могуће  јс  ппанирану  девијацију  
коловоза, бициклистичке  стазе, тротоара  и  остале  инфраструктуре  реконструисати  и  
прилагодити  планираном  карактеристичном  профилу  Улице  1300 каплара  који  се  налази •у  
графичким  приказима  овог  Плана. 

Услови  за  реконструкцију  наведених  објеката  биће  дефинисани  кроз  идејни  
прој  екат. 

Правила  и  услови  за  уклањање  постојеhих  објеката  

Постојећи  објекти  на  простору  Плана  који  сс  не  уклапају  у  планско  рсшење  ће  се  
уклонити . Услови  за  њихово  уклањање  ће  се  дефинисати  кроз  идејни  пројекат . Уклањају  
се  сви  сегменти  постојеhе  уличне  мреже, прикњучци  и  остали  објекги  који  нису  саставни  
део  планског  решења. У  том  смислу  потребно  је  извршити  и  комплетно  измештање , 
изградња  ПТС  и  дела  објеката  из  западног  дела  војног  коплекса  ,,Александар  Берић  у  
други  део  комплекса  који  је  слободан  (источни  део  војног  комплекса). Радови  на  
изградњи  планираног  моста  (у  зони  војног  комплекса ) не  могу  отпочети  док  се  не  изврши  
комплетна  измештање  и  изградња  објеката  и  инфраструктуре  у  источии  део  војног  
комплекса . 

На  основу  услова  број  12293-31 од  17.11.2020. који  су  издати  од  стране  
Министарства  одбране, део  Улице  1300 каплара  се  проширује  ка  војном  комплексу  
!IАлександар  Берић  уз  задржавање  објекта  у  коме  се  налази  Спомен  соба. 

9.2. Правила  за  реализацију  водвс  инфраструктурс  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  површине , између  две  регулационе  
линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано , или  обострано , 
уколикоје  улични  фронт  шири  од  20 м. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  ноставњају  тако  да  водоводна  
мрежа  задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  
инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  0,7nі—lm, a вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  других  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. Задате  вредности  су  растојања  од  споњне  
ивице  новог  цевовода  до  споњне  ивице  инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

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

Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката . 
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дубина  укопавања  водоВодних  цеви  износи  1,2-1,5 м  мерено  од  коте  терена, а  на  
месту  прикњучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод , дубину  приклучка  свести  на  
дубину  постојећег  цевовода . 

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  
ширине  пута  за  минимално  1 м  од  сваке  стране. 

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

Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбеђује  у  
нормалним  условима  водоснабдевања  количину  воде  од  5 llѕ  ca притиском  од  0,5 bara за  
потребе  противпожарне  заіптите  (хидрантска  мре?ка, спринклерски  систем,...). 

За  потребе  санитарне  воде  у  нормалним  условима  водоснабдевања  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и Нови  Сад  обезбеђује  притисак  на  месту  
прикњучења  од  2,5 bara! 

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасу  мреже  канализације  опште  и  фекалне  канализације  полагати  у  зони  јавне  
површине  између  две  регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано , или  обострано , 

уколикоје  улични  фронт  шири  од  20 м. 
Минимални  пречник  фекалне  канализацијеје  200 мм, а  опште  канализације  250 мм. 

Трасе  опште  и  фекалне  канализације  се  поставњају  тако  да  се  задовоње  прописана  
одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  
инфраструктуреје  0,?м—lм, авертикално  0,5 м. 

Није  дозвоњено  полагање  фекалне  канализације  испод  објеката  високоградње . 

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

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

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

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  прописаном  
растојању  од  160 до  200 DN, a макимално  50 м. 

Канализација  атмосферских  вода  са  саобраћајних  и  манипулативних  површина  пре  
упуштања  у  атмосферску  канализацију  или  канализацију  општег  типа  Града  Новог  Сада  
мора  проћи  третман  на  сепаратору  лаких  нафтних  деривата  и  песколову. 

директно  одвођење  атмосферских  вода  са  уређених  водонепропусних  површина  и  
са  кровова  објеката  у  јавну  канализацију  ограничава  се  на  30 llѕlha, npu прорачуну  са  
количином  која  одговара  двадесетоминутној  киши  повратног  периода  две  године  - 
усвојити  120 1/ѕ/ha. 

Све  количине  изнад  наведених  вредности  морају  се  прихватити  ретензијом  и  
поступно  упуштати  у  планирану  атмосферску  канализацију. 

Ретензија  за  прихват  атмосферских  вода  се  мора  пројектовати  унутар  парцеле  
корисника . 



Отпадне  воде  морају  задовојвити  услове  дефинисане  Одлуком  о  санитарно -
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  17/93, 3/94, 10/01 и  47/06 - др. одлука). Уколико  исге  не  
задовојвавају  наведене  услове , морају  имати  одговарајући  предтретман . 

Канализациони  приклучци  

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

Водни  услови  

Према  члану  133. Закона  о  водама, ради  очувања  и  одржавања  водних  тела  
површинских  и  подземних  вода  и  заштитних  и  других  водних  објеката, спречавања  
погоршања  водног  режима, обезбеђења  пролаза  великих  вода  и  спровођења  одбране  од  
поплава, као  и  заштите  животне  средине , забрањено  је : 

на  насипима  и  другим  водним  објектима  обаввати  радње  којима  се  може  
угрозити  стабилносттих  објеката  (ст. 1. тач. 1); 
на  водном  земњишту  градити  објекте  којима  се  смањује  пропусна  моћ  корита  (ст. 
1. тач. 2) у  поплавном  подручју  градити  објекте  на  начин  којим  се  омета  
протицање  воде  и  леда  или  супротно  прописима  за  градњу  у  поплавном  подручју  
(ст. 1. тач. 3); 
изводити  друге  радове  који  би  могли  да  угрозе  стабилност  и  отежају  одржавање  
регулационих , заштитних  и  других  водних  објеката  (ст. 1. тач . 12). 

Забрана  вршења  наведених  радњи  може  се  проширити  и  изван  граница  водног  
земњишта, ако  би  се  тим  радњама  угрозио  водни  режим  или  водни  објекти  (став  2.). 

3а  планирање  објеката  на  водном  земњишту  и  у  поплавном  
подручју), nотребно  је  хидролошко -хидрауличком  студијом  са  потврдом  релевантне  
институције , доказати  да  се  тим  објектима  не  смањује  пропусна  моћ  корита  и  не  ометају  
протицање  воде  и  леда, одн. даје  утицај  занемарњив . 

Услови  за  зону  насипа  прве  одбрамбене  линије  

Брањено  подручје  

У  појасу  ширине  10 м  од  ножице  насипа  према  брањеном  nодручју, обезбедити  
континуитет  и  правац  радно-инспекционе  стазе  која  мора  бити  проходна  за  механизацију  
за  одржавање  објекта  и  спровођење  одбране  од  поплава . У  овом  појасу  није  дозвоњено  
nланирање  изградње  надземних  и  подземних  објеката, поставњање  ограда, садња  дрвећа  и  
сл. 

У  појасу  ширине  10 м  до  30 м  од  ножице  насипа  према  брањеном  подручју, не  
могу  се  градити  надземни  и  подземни  објекти , поставЈвати  ограде, копати  бунари , ровови  



и  канали, нити  изводити  било  какве  друге  радње  које  би  могле  штетно  утицати  на  насип  и  
умањити  сигурност  насипа  као  заштитног  објекта . 

У  појасу  пирине  30 nі  до  50 nі  од  ножице  насипа  према  брањеном  подручју, могућа  
је  изградња, адаптација , доградња  објеката  који  су  плитко  фундирани  (дубина  фундирања  
до  максимално  м  од  постојеће  коте  терена), уз  обавезу  прибавлања  водних  услова  
надлежног  предузећа . Забрањено  је  бушење  бунара, копање  ровова, канала , подрума , 
дубоко  фундирање  објеката  и  поставање  цевовода . каблова  и  других  подземних  
инсталација . дубина  рова  за  поставлање  инсталација  максимално  1 м  од  постојеће  коте  
терена . Није  дозволено  извођење  радова  који  угрожавају  стабилност  и  сигурност  
одбрамбене  линије . 

На  удаености  већој  од  50 м  од  ножице  насипа  према  брањеном  подручју, могу  се  
градити  објекти  без  ограничења  везаних  за  одбрану  од  поплава. 

Небрањено  подручје  

У  појасу  ширине  10 іі  од  ножице  насипа  према  небрањеном  подручју, обезбедити  
континуитет  и  правац  радно-инспекционе  стазе  која  мора  бити  проходна  за  механизацију  
за  одржавање  објекта  и  спровођење  одбране  од  поплава , У  овом  појасу  није  дозволено  
планирање  изградње  надземних  и  подземних  објеката, поставњање  ограда, садња  дрвећа  и  
сл. 

Услови  заштите  вода  

У  реку  дунав, забрањено  је  испуштати  било  какве  воде  осим  условно  чисте  
атмосферске  и  пречипјћене  отпадне  вода  које  по  Уредби  о  класификацији  вода  обезбеђују  
одржавање  минимално  доброг  еколошког  статуса  (11 класа  воде) реципијента  и  које  по  
Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  и  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  
површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање , 
задовоЋавају  лрописане  граничне  вредности , 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  моста  могу  се, без  прсчишћавања , спуштати  у  
дунав  или  у  јавну  атмосферску  канализацију  према  условима  и  сагласности  надлежног  
јавно  комуналног  предузећа , уколико  задоволавају  квалитет  11 класе  вода . За  загађене  
атмосферске  воде  пре  испуста  у  јавну  атмосферску  канализациону  мрежу  предвидети  
одговарајући  контролисани  прихват  и  предтретман  на  уређају  за  примарно  
пречишћавање . 

Услови  за  планирање  у  небрањеном  подручју  (део  корита  за  велику  воду  реке  
дунав) Поред  обале  дунава  оставити  слободан  појас  њирине  10 м  за  пролаз  механизације  
која  ради  на  одржавању  обале  и  обалоутврда . У  овом  појасу  се  не  могу  градити  објекти , 
поставњати  ограде , нити  заузимати  обала , 

Простор  у  небрањеном  подручју  (део  корита  за  велику  воду), изузимајући  појас  
ширине  10 м  за  пролаз  механизације  који  мора  остати  слободан , може  бити  оплемењен  
шетним  стазама , ниским  дрвећем , піиблем  и  травњацима . Планирати  партерно  уређење  са  
могућношћу  повременог  плавњења . 
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Намена  земњишта  за  које  право  коришћења, односно  право  управњања , има  Јавно  
водопривредно  предузеће  ,,Воде  Војводине , не  може  се  мењати  без  сагласности  овог  
предузећа ! 

9.3. Правила  за  реализацију  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  
комуникација  

Услови  прикњучења  на  електроенергетску  мрежу  

Прикњучење  на  електроенергетску  мрежу  решити  повезивањем  на  постојећу  или  
планирану  електроенергетску  мрежу  или  директно  из  тс. Прикњучак  извести  изградњом  
подземног  прикњучног  вода  до  кабловске  прикњучне  кутије  и  ормара  мерног  места, у  
складу  са  електроенергетским  условима  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд, огранак  
,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  прикњучења  на  гасоводну  мрежу  

Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  вршити  прикњучењем  на  
постојећу  мрежу  притиска  до  4 bara. детањније  услове  за  прикњучење  прибавити  од  
надлежног  дистрибутера . 

Услови  прикњучења  на  мрежу  електронских  комуникација  

Прикњучак  на  мрежу  електронских  комуникација  решити  повезивањем  на  
постојећу  или  планирану  мрежу  до  типског  прикњучног  ормара, према  условима  
надлежног  оператера . 

9.4. Правила  обликовања  путних  објеката  и  других  путних  елемената  

Амбијентална  усклађеност  трасе  пута  односно  саобраћајнице  са  простором  кроз  
који  пролази , је  од  изузетног  значаја . Пут  у  простору  не  сме  да  делује  као  страно  тело, већ  
као  један  од  компатибилних  елемената  крајолика . 

да  би  се  постигао  обликовно  довршен  и  цеповит  изглед  путног  појаса, nланирање  
и  обликовање  објеката, рењефа  и  пејзажног  уређења  треба  да  се  одвијају  интердисци -
плинарно , истовремено  и  усклађено . При  том  треба  да  се  узму  у  обзир  елементи  локалне  
архитектуре  ужег  и  ширег  подручја ,  као  и  плански  развој  простора  кроз  који  се  пут  
трасира , како  би  се  испоштовала  начела  одрживог  развоја  просторног  и  урбанистичког  
планирања . 

димензије  и  обликовање  слемената  пута  треба  дефинисати  тако  да  се  постигне  
максимална  функционалност  примарне  намене, уз  примену  смерница  за  очување  и  
заштиту  постојећег  амбијента . 

Одговарајућим  обликовањем  и  озелењавањем  може  се  постићи  да  се  објекти  у  
коридору  пута  адекватније  обликовно  укњуче  у  простор , чиме  се  њихова  визуелна  
истакнутост  смањује . Озелен)авање  путног  коридора  треба  да  се  надовеже  на  постојеће  
вегетацијске  елементе  у  простору , односно  да  прсузме  карактеристике  локацијс . 

Обликовање  потпорних  зидова  (уколико  их  буде  било) мора  бити  усклађено  са  
архитектонским  објектима  у  земњишном  појасу  и  са  елементима  локалне  архитектуре  
(материјал , боја, текстура, итд). На  видио  истакнутим  местима  потпорне  зидове  треба  
изводити  коришћењем  ,,видњивог  натур  бетона  адекватно  структуиране  површинске  
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обраде  или  употребом  каменосложног  зида. Препоручује  се  материјализација  природно  
ломњеним , аутохтоним  каменом , са  широким  и  грубим  фугама, односно  земњаном  
испуном . 

Смернице  за  обликовање  урбаног  мобилијара  

Урбани  мобилијар  је  опрема  земњипіног  појаса  која  служи  за  заштиту , одмор  
(клупе), комуналну  и  другу  инфраструктурну  опрему  (улична  и  друга  расвета  поред  пута, 

контејнери  за  смеће  и  корпе  за  отпатке , поклопци  инфраструктурних  шахтова , хидранти , 

јавне  телефонске  говорнице) и  информисање  (информативне  табле, рекламни  натписи , 

панои  и  стубови  за  рекламе). Урбани  мобилијар , поред  пута  и  на  пратећим  објектима , 
потребно  је  обликовно  ујединити  и  типизирати  на  подручју  општине /града, односно  
подручја  кроз  које  се  пут  трасира. Елементи  урбаног  мобилијара  треба  да  су  израђени  од  
отпорних  материјала  и  једноставни  за  поставњање  и  одржавање , како  би  се  обезбедила  
функционалност  и  једноставна  употреба . 

У  коридору  основних  пешачких  кретања  (пешке  стазе  и  тротоари) се  не  смеју  
поставњати  стубови, рекламни  панои, клупе  за  седење, канте  за  ђубре  или  друге  препреке , 
а  оне  које  су  неопходне  се  видно  обеле)кавају . 

Смернице  за  обликовање  других  путних  елемената  

У  складу  са  условима  заштите  природне  средине, потребно  је  дефинисати  
смернице  обликовања  путних  елемената  који  учествују  у  смањењу  утицаја  трасе  пута  на  
околни  простор . То  пре  свега  важи  за  утицаје  на  постојеће  становање , објекте  Војске  
Србије, као  и  за  прекомерну  саобраћајну  буку. 

На  самом  мосту , у  његовом  горњем  строју, потребно  поставњање  физичких  
визуелних  баријера  20 м  пре, после  и  дуж  војног  комплекса  како  би  се  смањила  
могућност  осматрања  истог  и  отежали  услови  за  дејство  са  висине  по  војном  комплексу . 
Ове  баријере  је  потребно  поставити  и  на  силазним  односно  узлазним  саобраћајницама  
(коловозним  рампама) које  ће  омогућавати  везу  са  планираним  кружним  током  код  ОТ  70. 
Ова  ограда  треба  да  буде  нетранспарентна  у  виду  панела  висине  2 м. 

9.5. Услови  за  уређење  слободних  и  зелених  површина  

Саднице  за  формирање  планираних  дрвореда  или  допуну  постојећих , садити  на  
растојању  од  10 м, или  иза  сваког  четвртог  паркинг  места, у  зависности  од  положаја  
одређеног  попречним  профилима . дрвеће  мора  да  буде  отпроно  на  услове  градске  
средине, да  има  релативно  развијену  крошњу, мироко  и  отпорно  лимће  и  сл. С  тим  у  
вези, избор  бињака  за  улице  іnupux профила  (булеваре ) своди  се  на  робусније  и  отпорније  
бињке  попут; платана, липа, дивњег  кестена, јавора, млеча, неких  храстова  и  сл. Када  је  
реч  о  улицама  ужих  регулација  препорука  је  да  се  користе  ускопирамидалне  форме  
листопадног  дрвећа  које  неће  ометати  кретање  пешачког  и  колског  саобраћаја , а  које  би  
опет  учиниле  простор  пријатним  за  боравак  корисника . Могу  се  користити  пирамидални  
храст, граб, брест, буква, ликвидамбар . Ове  врсте, иако  достижу  мање  димензије  у  односу  
на  редовне  форме, имају  густу  крошњу  и  велику  лисну  масу, па  самим  тим  утичу  на  
стварање  повоњне  микроклиме . 
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Препорука  је  такође  и  укалупњивање  кореновог  система  код  оваквих  улица, због  
густине  подземних  инсталација . 

Саднице  морају  бити  ніто  веће  старости  (школоване  - мин. 12 година  старости ) са  
прсним  пречником  14-16 сгп, јер  у  тешким  условима  сасвим  младе  саднице  нису  довоњно  
функционалне  и  имају  мање  шанси  да  опстану . 

Минимум  60 % уређене  зелене  површине  у  Улици  1300 каплара  мора  бити  под  
крошњама  високе  и  средње  високе  вегетације  оријетисане  ка  ободним  деловима  ове  
површине . Високо  и  средње  високо  зеленило  ће  у  комбинацији  са  декоративним  шибњем  
представњати  тампон  зону  у  односу  на  саобраћајнице  које  је  окружују . Пешачке  стазе  у  
оквиру  уређене  зелене  површине  треба  да  буду  од  природних  материјала . Постојеће  
дечије  игралиште  могуће  је  реконтруисати . При  избору  врста  за  озелењавање  простора  
око  игралишта  избегавати  врсте  са  бодњама  и  отровним  плодовима  због  безбедности  
корисника  простора  (деце). За  поплочавање  дечијег  игралишта  користити  адекватне  
материјале  (нпр. тартан). 

У  јужном  делу, у  оквиру  простора  Каменичке  аде  планирају  се  приступне  
бициклистичке  и  пешачке  стазе  уз  мост, Обзиром  да  источни  крак  делимично  улази  у  
означено  станиште , неопходно  је  да  се  у  свим  фазама  коришћења  и  уређења  простора  у  
највећој  могућој  мери  очува  постојећа  вегетација . Обиласком  терена, уочено  је  да  је  на  
овом  делу  станишта  заступњена  у  највећој  мери  ниска  и  средње  висока  вегетација , те  неће  
доћи  до  великог  нарушавања  станишта . Пројектном  документацијом  предвидети  и  
одговарајуће  техничке  и  друге  мере  и  поступке  у  случају  евентуалних  акцидентних  
ситуација . 3а  потребе  сече  вегетације  на  локацији  предвиђеној  за  изградњу  поред  дознака  
надлежних  институција  односно  корисника  шума, неопходно  је  исходовати  и  услове  
Покрајинског  завода  за  заштиту  природе . Забрањена  је  садња  инвазивних  врста  на  
означеном  станишту . По  завршетку  радова  обавезно  ревитализовати  приобалну  
вегетацију  уређењем  континуираног  појаса  вишеспратног  заштитног  зеленила . У  овом  
појасу  неопходно  је  обезбедити  и  травни  појас  минималне  ширине  5 м, а  ако  теренски  
услови  дозвоњавају , засадити  и  дрворед  аутохтоних  врба  и  топола . 

При  избору  врста  за  озелењавање  водити  рачуна  да  то  буду  аутохтоне  неинвазивне  
и  неалергене  врсте . 

9.6. Посебни  услови  

На  основу  одредаба  из  Генералног  плана  у  којем  се  каже  да  се  мостови  обнавњају  
или  граде  према  урбанистичким  и  архитектонским  пројектима , по  могућности  на  основу  
спроведеног  конкурса, препоручује  се  спровеђење  урбанистичко -архитектонског  
конкурса  главне  мостовске  конструкције  преко  реке  дунав  и  планиране  међународне  
марине . 

Како  се  сви  новосадски  мостови  међусобно  разликују  у  погледу  примењених  
конструктивних  система  (континуална  греда, лук  са  затегама  и  коса  затега  са  два  пилона), 
обавезује  се  да  мостовска  конструкција  буде  у  другачијем  конструктивном  систему  (или  у  
комбинацији  више  система) у  односу  на  већ  постојеће  системе  мостовских  конструкција  у  
Новом  Саду, а  све  у  цињу  јединственог  идентитета  моста, његове  препознатњивости  као  
симбола  града, конструктивно  стабилног  као  и  обликовно  усклађеног  решења. Утицај  
брдовитог  предела  Фрушке  горе, равнице  бачке  стране  града, разуђеност  и  шумовитост  
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обале  дунава  али  и  непосредни  урбани  контекст  Новог  Сада  морају  имати  утицаја  на  
коначно  решење  моста. 

Осим  конструктивног  система , пажливо  обликовање  је  неопходно  применити  у  
изградњи  приступних  саобраћајница , бициклистичким  и  пешачким  комуникацијама , 
обликовању  детала  а  посебно  јавног  и  декоративног  осветњења . Они  су  неопходни  како  
бн  се  истакао  или  унапредио  коначни  изглед  моста, имајући  у  виду  и  његов  градски  
положај  и  урбани  карактер , али  и  вредност  еколоілког  коридора  дунава  којије  осетњив  са  
аспекта  заштите  природе . 

Могућа  је  фазна  реализација  саобраћајних  површина  у  обухвату  овог  плана. до  
реализације  комплетног  планираног  попречног  профила  ДП  1 19, као  и  планиране  кружне  
раскрснице  на  стационажи  km 36+200, прикњучење  секундарне  уличне  мреже  и  пратећих  
садр)каја  пута  врши  се  на  постојеће  садржаје  попречног  профила  ДП  i 19. 

Радови  на  изградњи  планираног  моста  (у  зони  војног  комплекса  ,,Александар  Берић ) не  могу  отпочети  док  се  не  изврши  комплетна  измештање  и  изградња  објеката  и  
инфрструктуре  у  источни  део  војног  комплекса . 

За  сва  остала  правила  која  нису  дефинисана  овим  планом, примењиваће  се  
Правилник  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  (,,Службени  
гласник  РС , 

 број  22/15). 

10. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

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

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

Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази : 
Размера  

1. 1. Извод  из  Просторног  плана  Града  Новог  Сада АЗ  
1.2. Извод  из  Генералног  плана  града  Новог  Сада А4 
2. Постојеће  стање продужени  А4 
3. План  намене  земјћишта , саобраћаја , нивелације  и  регулације   1:2500 
4. План  регулације  поврніинајавне  намене 1:2500 
5. План  водне  инфраструктуре  1:2500 
б. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  1:2500 
7. Синхрон  план  инфраструктуре 1:2500 
8. Карактеристични  попречни  профили  А4 
9. Типско  решење  прелаза  тротоара  преко  коловоза А4 

План  генералне  регулације  моста  у  продужетку  Булевара  Европе  у  Новом  Саду  
садржи  текстуални  део  који  се  објавлује  у  ,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  
графичке  приказе  израђене  у  три  примерка  које  својим  потписом  оверава  председник  
Скупштине  Града  Новог  Сада. 
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По  један  примерак  потписаног  оригинала  Плана  чува  се  у  Скупјнтини  Града  Новог  
Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, и  у  Јавном  nредузећу  
.,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

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

План  генералне  регулације  моста  у  продужетку  Булевара  Европе  у  Новом  Саду  
доступан  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  
број  2, и  путем  интернета  (www. ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ). 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престају  да  важе  у  делу  за  који  се  доноси  овај  план: 
План  генералне  регулације  простора  за  породично  становање  у  западном  делу  града  
Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  34/17), План  генералне  регулације  
простора  за  породично  становање  у  западном  делу  града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  3/12, 8/12 - исправка, 28/14 и  47/16), План  генералне  регулације  
простора  за  мешовиту  намену  између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  
Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина , Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  
у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  40/п, 30/12 - исправка , 45/15, 
63/15, 9/16, 19/16, 34/17, 21/18, 22/19, 50/19, 9/20, 63/20, 64/20 и  5/21), План  генералне  
регулације  Лимана  са  Универзитетским  центром  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  23/19), План  генералне  регулације  Сремске  Каменице  са  окружењем  
(,,Службени  лист  Града  І-јовог  Сада , број  32/13), План  деталне  регулације  Телепа  у  
Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  40/17), План  деталне  регулације  
блокова  око  Улице  цара  душана  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
50/19), Регулациони  план  Каменичке  аде  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 15/00 и  12/03), Плап  детањне  регулације  Рибарско  острво  - Шодрош  у  Новом  
Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  33/05). 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА ПредQедница  
Број : 35-188/2021-1 
18. јун  2021. године  
НОВИ  САД  MЅc .јіена  Мариііковић  Радомировић  
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На  оспову  члапа  27. став  2. тачка  4. правилннка  о  садржнјгн . начнну  н  IІостVпку  
израдс  докумепата  і  рост0рп0г  и  урбанистuчког  планнрања  (. Службсјји  гласнмк  1 С , 
број  32/19). 

ИЗЈАВЛУЈЕМ  дА  ЈЕ  НАЦРТ  ГЈЛАЈ-јА  ГБНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  МОСТА  У  ПРОдУЖЕТКУ  ЕУЛЕВАРА  ЕВРОПЕ  У  НОВОМ  САдУ: 

- ПРИПРЕМЈ.ћЕН  У  СКЛАдУ  СА  ЗАКОј-јОМ  О  ПЛАІ-ЈИРАЊУ  И  
ИЗГРАдњи  И  ПРОПИСИМА  дОНЕТиМ  НА  ОСј-јОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, КАО  
И  дА  ЈЕ  

- ПРИПРЕМЛ)Ен  И  УСКЛАЋЕН  СА  ИЗВЕПјТАЈЕМ  О  ОБАВЛ)ЕНОМ  
.JABі-ІOM уВИду  

,7 с -А  R -- 

ОдГОВОРНИ  УРБАј-јИСТА  
\ .
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У  І-Јовом  Саду, 21.05.2021. годинс  



РГГУБл y СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈијА  ВОЈВОдИНА  гРлл  НОвИ  сл,д  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОг  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАЛОВЕ  
Број : У-З5-188І2 
дана; 05.03.2020 године  
ноВи  САд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРнЈЕНОЈ  СТРУшој  КОНтРоЛи  НАЦРТА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈL МосТА  У  ПРОДУЖЕТКУ  БУЈІLВАРА  ЕВРОгјЕ  У  новом  САДУ  
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  HA JABHH УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  Генералне  регулације  моста  у  ПРОДУЖСТКу  Булевара  Европе  у  Новом  Саду  пре  излаГања  на  јавни  увид, обавњена  је  на  I 19. седници  одржалој  05. Марта  202 1. Године  са  почетхом  у  09 О0 часова. 

1 1 9. седннци  присуствовали  су: Радоња  дабетић. Председник  Комисије. Зоран  Вукадиновић  заменик  гтредседника  Комисије , Радосав  Шћепановић  и  Васо  Кресовић , чланови  комисије  за  Планове. 

Седници  су  Присуствовали  и  представници  ѕn Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове. 

ј-јакон  уводног  образложења  одГоворног  урб -тисте  из  Јп  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће; 

даје  Одлука  о  изради  плана  генералне  регулације  моста  у  продужетку  Булевара  Европе  у  Новом  Сј, усвојена  на  LXH седници  Сктштине  Града  Новог  Сада  одржаној  08. јуна  2020. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  22/20) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  Генералне  реГулације  моста  у  ПродужеТку  Еулевара  Енропе  у  Новом  Саду  иа  животну  средину. 

КоНцепталш  оквир  плаНа  Генералне  регулације  моста  у  ПродужеТку  Булевара  Европе  у  НОвОМ  Саду  биоје  на  раномјавном  увиду  у  периоду  од  29.06.2020. године  до  ЈЗ .07.2020. Године. 
Нацрт  плана  Генералне  реrуладије  моста  у  Продужетку  Еулевара  Европе  у  Новом  Саду, израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Ј-ја  І  Ј  9. седници  Комисије  за  плалове  која  је  Одржаиа  05. марта  202 1. Године. Комисија  за  планове  разматралаје  Нацрт  плана  генералне  регулације  моста  у  продужетку  Еулевара  Европе  у  Новом  Саду  и  том  приликом  је  закучено  да  је  Нацрт  плана  припремњен  у  складу  са  Законом  о  Планирању  и  изГрадњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије . бр. 72/09. 8 І /09-исправка. 64/1 0 - УС, 24/11, 121 /12, 42!ІЗ-УС, 50!13-УС, 98!13-Ус. 132/14. 145/14, 83/18. 31 /1 9, 37/ ј 9-др.закон  и  09/20), уз  потребне  корекције . 



Комисија  за  плаиове  прихвата  предлог  обрађивача  да  је  поебно  Кориговати  Нацрт  плаиа  тако  да  се  на  парцели  бр. 7292/2 КО. Нови  Сад  јЈ  Коригује  планирана  регулациона  лиНија  према  Еулевару  Европе  у  складу  са  Планом  деталне  регулације  Телепа  у  Новом  Саду  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада 1  број  40/1 7), јер  је  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбализам  Нови  Сад  у  међувремену  издао  Урбалистичке  услове  за  предметну  парцелу  у  складу  са  Планом  детајњне  регуладије  Телепа  у  Новом  Саду. 

ј -Јакон  корекција  и  усаглптпавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  генералне  регуладије  моста  у  Проду?Кетку  Еулевара  Бвропе  у  Новом  Саду  може  се  упутити  у  дали  постутЈах  доношења  плала, у  складу  са  чланом  50. Закона  о  планираiЂу  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, а I/09-исправка, 64/1 0 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 9 /1З-УС, 132/14, 145/14, аЗ /18, 31/1 9, 37/19-др.Закон  и  09/20). 

Извеппај  доставити : 

1. ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  землиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члалу  Градског  већа  Задуженом  за  улраву, прописе  и  урбанизам  
5.Архиви  

Секретар  Комисије  

7 7 

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

Председник  Комисије  

Рдоња  Дабетић, дИпл.инж.арх. 

В.Д. Начелника  
Градске  уnраве  за  урбанизам  и  ађевинске  послове  

Дејан  Михајловић  



РЕпУБЛИк  СРБИЈА  
АУТОНОМЈЈ  ПоКРАЈињ  ВОЈВОДинА  ГРАД  Нови  САД  
СКУпјнТИНА  ГРАДА  ноВог  САДА  
КОМиСИЈА  ЗА  ПЛАIјОВЕ  
Број : У-35-i І2 І  
Дана: 20.05.2021. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  о  ОБАВЛ)ЕНОМ  ЈАВНОМ  УвИДУ  У  Н4ЦРТ  ПЛАА  ГЕпЕРАЈШЕ  РЕГУлАцИЈЕ  МОСТА  У  ПРОДУЖЕТКУ  БУЈјЕВАРА  ЕВРОПЕ  У  нОвоМ  САДУ  
Комисија  за  плаиове  Скуппјтине  Града  Новог  Сада, на  125. (јавној) одржаној  дана  15.04.202 1. годнне  у  зградн  ЈП  ,,Спортски  и  пословни  центар Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  Ј  спрату, са  ПочеТком  у  9,00 часова, на  128. седници  одржалој  у  згради  јТј  Урбанизам  Завод  за  урбавизам  дала  29.04.2021. Године  у  зградн  ЈЛ  Урбализам  Завод  за  урбанизам, у  Великој  сали  на  трећем  слрату  са  почетком  у  9,00 часова  и  13 1. (јавној ) седници  одржаној  даиа  20.05.202 1 годиие  у  згради  ЈП  ,,Спортски  и  пословни  центар Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  Ј  спрату, са  ПОЧеткоМ  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плаuа  генералне  регулације  моста  у  Продужетку  Булевара  Евопе  у  Новом  Саду. 
125. (јавној) седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије, 3орав  Вукадиновиh, заменик  предсеДНuЈа  Комисије, Васо  Кресовић, Радосав  Шћепаловић, Милан  Ковачевић  и  Ивал  Бракочевић, члаиови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  и  члав  Комисије  за  планове . 
128. седnици  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовиh, Радосав  Шћепаловић, Милап  Ковачевић  и  Ивав  Бракочевић, Члалови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  Комисије  за  Плалове . 

13 1. (јавној) селнипи  присуствовали  су: Радоња  Дабетић  предселник  Комисије. Васо  Кресовић. Радосав  јПћегталоћ  Милан  Ковачевић  и  Иваu Еракочевић , члалови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  и  члал  Комисије  за  плалове. 

Одлука  о  изради  плала  генералне  регулације  моста  у  продужетку  Еулевара  Европе  у  Новом  Саду, усвојенаје  на  LXІІ  седници  Скушлтине  Града  Новог  Сада  одржалој  08. јуна  2020. Године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  22/20 и  21/21) са  Решењем  о  неПристулању  изради  стратешке  процеие  угицаја  плала  генералне  регулације  моста  у  продужетку  Булевара  Европе  у  Новом  Саду  на  животну  средину  

Концептуални  оквир  плала  геНералне  регулације  Моста  у  продужетку  Булевара  Европе  у  Новом  Саду  био  је  на  ралом  јавном  увиду  у  периоду  од  29.06.2020. Године  до  13.07.2020. године . 
Нацрт  плана  Генералне  реГулације  моста  у  продужетку  Еулевара  Европе  у  НОВОМ  Саду, израдило  је  Јавно  предузегіе  рбализам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  119. седници  Комисије  за  плалове  која  је  одржала  05. марта  2021. године, Комисија  за  планове  разматралаје  Нацрт  плана  генералне  регулације  моста  у  продужетку  Еулевара  Европе  у  Новом  Саду  и  том  приликом  је  закЛуЧенО  да  је  Нацрт  nлана  ПриПремјіен  у  складу  са  3аконом  о  плавирању  и  изrрадњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије . бр. 72/09,  З l/09-исправка, 64/10 - УС5  24/1 1, 121/12, 42/13-Ус, 50/1З-УС, 98!13-ус, 132/14, 145/14, 83/I Ѕ, 31/19, 37/I9-др.закон  и  09/20), уз  потребде  



корекције. које  су  наведене  у  извештају  о  извргленој  сТручној  контроли  бр. V-35-18/21 оД  05.03.202L. 

године  

Нацрт  плана  генералне  регулације  моста  у  продужетку  Булевара  Евопе  у  Новом  Саду  ИЗЛожен  је  на  
јавни  увид  у  периоду  од  13. марта  2021. године  до  11- априла  2021. године  (чије  је  оглајпавање  
објавњено  у  листу  Дневник  од  13. марта  2021. годі.піе). У  току  јавног  увида  доставњено  17 
(седаізест) рал  птпх  примедби, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Нзвештају  о  спроведепом  
јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  125. (јавној) седници, одржадој  15.04.202 1. 
године, (чије  оглајпавање  је  објавњено  Заједно  са  текстом  огласа  за  јавни  увид) разматрала  Извештај  
обрађивача  плала  о  сnроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плала  генералне  регуладије  моста  у  
продужетку  Булевара  Евопе  у  Новом  Саду  и  том  приликом  донела  3ахл.учак  број  У-35-188/21 од  
1 5.04.202 1. године  којим  се  одлаже  доношење  Извештаја  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  
генералне  регуладије  Моста  у  продужетку  Булевара  Европе  у  Новом  Саду. 

На  128. седници  одржаној  29.04.2021 године  Комисија  је  поново  разматрала  Надрт  плала  генералле  
регулације  Моста  у  продужетку  Булевара  Европе  у  Новом  Саду  након  обавњеног  јавног  увида  и  том  
приликом  донела  Закњучах  број  У-35-188/21 од  29.04.2021. године  

На  13 1. (јавној) седници  одржаuој  20.05.2021 године  Комисија  за  планове  је  поново  разматрала  
коригован  Извештај  обрађивача  плада  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  генералне  
регуладије  моста  у  продужетку  Булевара  Евопе  у  Новом  Саду  у  складу  са  Закњучком  број  У-3 5- 1 8 8/2 1 
од  29.04.2021. године  

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  је  I 7 
(седамнаест) различитих  примедби  на  Нацрт  плана  генералне  регулације  моста  у  продужетку  Булевара  
Евопе  у  Новом  Саду. 

Примедбе  су  доставили : 
. Чив-грасиокомерц 1  доо, Ћирила  и  Методија  l, Нови  Сад  

) 1 Т .. 
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3. Јаnош  Беднарик, Ћирила  и  Методија  66, Новн  Сад; 

4. Марија  Беднарика , Ћирила  и  Методија  66, Нови  Сад; 

5. Мирослав  Угодин, Ћирила  Методија  66, Нови  Сад; 

6. Немања  Јоваuовић, Бул. Слободана  Јоваловића  41, Нови  Сад; 

7. Еколошіи  фронт  - Марко  Шћибал, Бате  Бркића  18, Нови  Сад; 

8. Центар  за  развој  демократског  друглтва  Еурополис  - Марија  Матавчиева, Јиричекова  3/13, Нови  
Сад; 

5. Сачувајмо  Лимаu од  бетона, без  адресе; 

10. НВо  Свет  и  дунав  - даниела  Стојковић  Јовановић, без  адресе; 

1 1. даНС  - друпгтво  архитеката  Новој  Сада, Светозара  Милетића  20, Нови  Сад; 

12. уРР  Шодрош-дунавад , Стадоја  Главаша  33, Нови  Сад; 



1 3 Andrew Devіn Wіeѕіke, Фрушкогорског  одреда  9, ниј  е  наведено  место; 

14. ,дина  Шуклар  Визеки, Фрушкогорског  одреда  9, није  наведено  место; 

15. Рери  Регулаторни  институт  за  обнавњиву  еиергију  и  животну  средину  - Тамара  Босић, Краа  Петра  70/11, Београд; 

1 б. Републичке  ревизионе  комисија  за  струшу  контролу  техничке  документације  односно  генерапног  пројекта  из  Београда: 

17. уг3и  - Унрава  за  грађевинско  земЛиште  и  инвестициј; Нови  Сад. 

Пјжмедба  број  1  
(подчосиоци : Чив-грасиокомерц  доо, Ћирила  и  Методија  1, Нови  Сад) 

Предба  се  односи  на  парцелу  4704 К.О. Нови  Сад  11 која  сеједним  делом  Налази  у  обухвату  плана, а  другим  у  оквиру  Плана  детајЂне  регулације  Телепа  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  40/17). 

Примедба  1. се  састоји  од  3 раЗЈГичите  примедбе  и  то: 

1. i) liодносилац  примедбе  каже  да  затварање  улице  Ћирила  и  Методчја  није  најидеалније  реіпење  с  обзиром  да  се  преко  пуга  њихове  парцеле  налази  зграда  са  око  100 стамбених  јединчца  чији  колскн  улаз  такође  излази  на  улицу  Ћирила  и  Методија  и  где  ће  због  паркпраних  возила  na улици  њима  бити  отежал  улаз  на  гІарцелу. 

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

1 .2) Подносилад  примедбе  се  жали  на  померање  регуладионе  линије  за  2м  уз  улицу  Ћирила  и  Методијајер  he ce тиме  руіпити  постојећа  ограда  њихове  парцеле . 

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

1 .3) Подносидац  примедбе  се  жали  и  на  померање  тіостојећег  колског  улаза  који  је  у  целости  вал  кружног  тока. Поред  свега  овога, наводе  и  како  ће  им  услед  смањења  величипе  постојеће  парцеле  бити  онемућено  несметало  обавл,ање  основне  делатности  и  да  прилагођавање  новнм  условима  изискује  посебпу  надокнаду  и  време  од  неколико  месеци . 

Комисија  за  планове  у  овом  делу  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  2 
(подносилац: Бојала  Бодрожа, далматииска  1, Нови  Сад) 

Примедба  2. се  састоји  од  3 различите  примедбе  и  то: 

2. 1) Подносиоци  примедбе  се  питају  загцто  се  предвиђа  промет  теретног  саобраћаја  преко  моста  у  продужетку  Булевара  Европе, будући  да  Булевар  Европе  представла  прометну  и  прилкчно  бучку  
градску  саобраhајницу  и  сматрају  да  ће  омогућавање  промета  теретног  саобраћаја  овим  градским  
булеваром  донети  додатну  буку  и  угрозити  квалитег  жлвота  становницима  овог  дела  града. 



32 гЈланов  сатра  да  прн ~едба  у  овоМ  делу  ннје  ОСноВаиа , уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеиом  јавиом  увиду. 

2.2) Гlримедба  се  односи  на  градњу  марине  на  простору  рукавца  Шодроніа, којом  се  предвиђа  одвајање  дунавца!Шодроша  од  дунава. Будући  даје  Дунавад!Шодрош  важно  мрестилиште  рибе, одвајање  тока  дунава  од  рукавца  би  онемогућило  мрест  многим  врстама  риба  и  тиме  довело  до  смањења  квалитета  воде  у  рукавцу, а  тиме  и  угрожавања  целог  екосистема . 

за  2л2ие2е  атра  да  риедба  у  овоі  делу  није  оеuсаиа, уз  сбразл те  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

2.3) Плаи  генералне  регулације  (ПГР) треба  да  се  наставла  и  деталније  регулише  назначено  подручје  у  оквиру  опмтих  намена  које  предвиђа  Генерални  урбанистички  план  (ГУП). Претходни  ГУН  важио  је  до  краја  2020, а  нови  гуп  чије  важење  треба  да  буде  до  2030. још  није  донесен . Подносиоци  примедбе  тврде  да  предложени  ПГР  није  усклађен  са  ошлтијим  документом  и  да  је  неопходuо  његово  одлагање  бар  до  усЕајања  ГУП-а  којим  се  регулише  опппи  развој  града  до  2030. године. 

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

-Ј-т ____._ -, 

ЈрLЈј  Ј   

(подносилад : Јанош  Беднарик, Ћирила  и  Методија  66, Нови  Сад) 

Примедба  3. се  састоји  од  две  различите  примедбе  и  то: 

3. 1) Подносилад  примедбе  инсистира  na изради  Студије  о  угицају  на  животну  средину. 

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

3.2) Гјодносиоци  примедбе  захтевају  да  се  изврши  ревизија  Хидролошке  студије  коју  је  урадио  ннституг  Јарослав  Черни  из  Београда. 

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

Примедба  број  4  
(нодносилац : Марија  Беднарика, Ћирила  и  Методија  66, НОЕи  Сад) 

Примедба  4. се  састоји  од  две  разлнчите  примедбе  и  то: 

4. і ) Нодносилад  примедбе  инсистира  на  изради  Студије  о  угицају  на  животну  средину  

Комисија  за  плаиове  сматра  да  јјримедба  у  овом  делу  није  основаиа , уз  образложење  дато  у  ИзнехптаіV обвађинача  о  совееном  јавном  увuду. 



42) Подносиоди  примедбе  захтевају  да  се  изврши  ревизија  Хидролошке  студије  коју  је  урадис  институ-г  Јарослав  Черни  из  Ееограда. 

Комшжја  за  планове  сатра  да  примедба  у  овом  делу  није  основана, уз  образложење  дато  у  Извепітају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  бро  5 
(подносилац : Мирослав  Угодин, Ђирила  Методија  66, Нови  Сад) 

Примедба  5. се  састоји  од  две  различите  примедбе  и  то: 

5. 1) Подносилад  примедбе  инсистира  на  израдн  Студије  о  утицају  на  животну  среднгју . 

Комисија  за  плановс  сматра  да  примедба  у  овом  делу  није  осНована, уз  образложење  дато  у  Извемтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

5.2) Подносиоци  примедбе  захтевају  да  се  извртпи  
институт  ттЈарослав  Чернит  из  Београда. 

Комисија  за  плановс  сматра  да  примедба  у  овом  
Извеіцтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

реЕизија  Хидролојпке  студије  коју  је  урадио  

делу  није  осиована, уз  образложење  дато  у  

Птимедба  број  б  
(подносилад : Немања  Јоваловић, Бул. Слободала  Јоваиовића  41, Нови  Сад) 

ГЈримедба  6. се  састоји  од  4 различuте  примедбе  и  то: 

6. 1) Подносилад  примедбе  сматра  да  понуђено  решење  Моста  није  у  складу  са  локацијом  на  којој  је  планирал  па  самим  тим  нuје  ни  у  складу  са  архитектуром  града. 

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

6-2) Упипом  у  постанЈЋени  генеt)ални  пројекат. гіримећује  се  да  се  у  nебрањеном  .делу  корита  а  елику  воду, испод  плалираног  Моста  плалира  изградња  кружног  тока  и  делова  саобраhајнице  који  нису  усвојени  ГУП-ом. Такође  се  каже  да  је  приступна  саобраhајница  код  бродоградnлиіјгга  потлуно  бескориснајер  на  том  потезу  није  дозвоњена  било  каква  градња. 

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

6.3) Студије  на  основу  којих  је  рађен  плал  овог  моста  нису  комплетне  и  нису  релевалтне  за  пројекат  овахвих  раз?Іера. 

Комисија  за  ііланове  сматра  да  лриіиедба  у  овом  делу  није  основана, уз  обазложење  дато  у  Изветптају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 



6.4) Овај  мост  ае  решава  проблем  теретног  саобраћаја  којн  Нови  Сад  има, ту  се  пре  свега  мисли  на  
обилазницу  око  Новог  Сада  за  сав  теретни  саобраћај . 

Коминја  за  планове  сматра  да  прмедба  у  овом  делу  није  основана, уз  образложење  дато  у  
Извеілтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  7 
(подносилац : Еколошки  фронт  - Марко  Нлбан, Бате  Бркића  ІЅ, Нови  Сал) 

Примедба  7. се  састоји  од  6 различитих  примедби  и  то: 

7. 1) План  генералне  регуладије  (НГР) треба  да  се  настави  и  детаіннје  регулише  назначено  подручје  
у  оквиру  општих  намена  које  предвиђа  Генерални  урбанистички  план  (ГУП). Претходни  ГУП  важиоје  
до  краја  2020, а  нови  гуп  чије  важење  треба  да  буде  до  2030. још  није  донесен. Подносиоци  примедбе  
тврде  да  предложени  јН  Р  није  усклађен  са  опілтијим  документом  и  да  је  неопходно  његово  одлагање  
бар  до  усвајања  ГУП-а  којим  се  регулише  општи  развој  града  до  2030. године  

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  у  овом  делу  није  основана, уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  слроведеном  јавном  уВиду. 

7.2) да  се  одустале  од  изградње  нових  великих  грађевинских  објеката  који  би  на  било  који  начин  
угрожавали  дунавад  и  Шодрош. Апсолутно  је  недопустива  изградња  марине  на  месту  Дунавца  и  
затварање  Шодроша  у  затворени  базен  намењен  за  веслачке  стазе. 

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

7.3) 3ахтевамо  да  се  одложи  плалирала  изградња  моста  ради  спровођења  детањне  студије  процене  
утицаја  на  животну  средину. 

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

7.4) Мост  поред  саобраћајног  треба  да  имајасно  дефинисане  пешачке  и  бициклистичке  стазе  засебно  у  
односу  на  коловоз  за  моторни  саобраћај . 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  у  овом  делу  није  основана, уз  образложење  дато  у  
Извемтају  обпађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

7.5) Заілто  се  у  граду  не  разматра  увођење  шинобуса!трамваја  који  у  свету  нредставња  један  од  
еколошкu прихватњивих  облика  превоза  становништва  у  урбалим  срединама . 

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

7.6) Уколико  се  у  наредпом  НГР-у  или  ГУП -у  буде  разматрала  изградња  моста  мора  се  узети  у  обзир  
да  мостови  представњају  опасност  за  птице  воденнх  станишта. 

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



Пvиедб  бро   Ѕ  
(подносилац : ЦенТаD за  развој  демократског  друnітва  Еурополис  - Марија  Матавчиева. Јиричекова  3/13, Нови  Сад) 

Примедба  8. се  састоји  од  4 различите  примедбе  и  то: 

8. 1) Подизање  Моста  на  само  једал  километар  од  Моста  слободе  је  потпуно  беспреіетно . Четврти  мост  у  Новом  Саду  не  може  бити  пројекат  оД  националног  значаја. 

Комисија  за  иланове  сматра  да  гiримедба  у  овом  делу  није  основана , уз  образложење  дато  у  ІІзвеіптају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

8.2) Примедба  се  односи  на  то  да  се  гтре  усвајања  овог  плана  уради  јавна  процена  и  предлог  локације  моста  на  узводном  току  дупава  у  правцу  ка  Бачкој  Паланци. Приоритет  за  Нови  Сад  и  за  Војводиuу  су  fосТоR іі  би  се  нзГрадизп  између и  Футога  јсао  и  између  Нејптина  и ггит~  После  ових  мостова  могао  би  да  уђе  у  разматрање  и  мост  код  Ветерника  на  бар  3-5 km од  Моста  слободе, а  потом  и  овај  мост  у  граду. 

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

8.3) Где  је  јавно  достуnна  стратешка  процена  утицаја  na животну  средину  која  је  изграђена  за  потребе  ПГР  Лимала  са  уПнверзитетским  центром  у  Новом  Саду? 

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

8.4) Примедба  се  односи  на  то  да  не  поседујемо  релеватiје  податке  о  Студијн  зајптите  за  Рибарско  острво  јер  га  не  поседује  ни  Покрајuнски  завод  за  заштиту  природе  и  да  се  нисмо  потрудили  и  распитали  као  и  утпли  у  суштину  проблема. 

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

Примедба  бvој  9  
(подносиоци : Сачувајмо  Лимак  од  бетона, без  адресе) 

Примедба  9. се  састоји  од  7 различитих  пркмедби  и  то: 

9. 1) Гіримсдба  сс  односи  на  то  да  сс  прс  усвајања  оВог  плала  уради  јавна  процена  и лока . моста  ua узводном  току  дунава  у  правцу  ка  Бачјсој  Палапци. Приоритет  за  Нови  Сад  и  за  Војводину  су  Мостови  који  би  се  изградили  измсђу  Беочина  и  Футога  као  и  између  Нештина  и  Бачке  Палалке. После  ових  мостова  Могао  ни  да  уђе  у  разматрање  и  мост  код  Ветерника  на  бар  35 km од  Моста  слободе, а  потом  и  овај  мост  у  граду. 

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

9.2) Hnau генералне  регулације  (ПГР) треба  да  се  наставња  и  детањније  регулише  назначено  лодручје  у  оквиру  опшјих  намена  које  предвиђа  Генерални  урбанистичкu план  (ГУП). Претходни  ГУП  важиоје  



до  краја  2020, а  нови  гуп  чије  важење  треба  да  буде  до  2030. још  није  донесен . Подносиоци  примедбе  
тврде  да  предложени  ПГР  није  усклађен  са  општијим  документом  и  да  је  неопходно  његово  одлагање  
бар  до  усвајања  ГУП-а  којим  се  регулише  огјшти  развој  града  до  2030. године . 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  у  овом  делу  није  основана , у3 образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведенои  јавном  увиду. 

9.3) Тражимо  да  се  усвајање  Плана  генералне  регулације  обустави  до  спровођења  Студије  стратеіпке  
процене  утицаја  изградње  моста  на  животну  средину , односно  да  се  поништи  одлука  којом  је  
процењено  да  оваква  студија  није  потребна . 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  у  овом  делу  није  основана , уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду  као  и  у  Информацији  31І  нурбанизам  Завод  
за  урбанизам  број  953/21 од  28.04.2021. године. 

9.4) Плаи  не  обрађује  утицај  моста  на  плаиираиа  насела  Лиман  5 и  део  Телепа. У  усвојеном  ПГР-у  
Лимана  са  vнивеозитетским  центDом  нити  у  HДР  Телепа  није  гіостојао  прнказ  моста  па  су  гпаани  
доведени  у  3а6луду. 

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

9.5) Изградња  моста  у  продужетку  Булевара  Европе  допринела  би  већем  саобраУхајном  оптерећењу  у  
овом  делу  града, а  самим  тим  и  већем  загађењу  од  издувних  гасова, а  мост  би  се  налазио  у  густо  
населеној  зони. Последице  загађења  по  здравле  луди  су  већ  одавно  познате  те  се  доводи  у  ризик  
здравле  стаЈговника  овог  деда  града. 

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

9.6) Мост  ће  допринети  повећаном  степену  буке  при  чему  у  самом  урбанистwлом  плану  није  
предвиђена  никахва  тампон  зона  између  вишеспратница  и  саме  саобраhајнице . 

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

9.7) Подносилац  примедбе  инсистира  на  изради  Студије  о  утицају  на  животну  средину. 

Комисија  за  планове  сматра  да  приNіедба  у  овом  делу  није  основана, уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  слроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  10  
(подносиоди : НВО  Свет  и  Дунав  - даниела  Стојковић  Јовановић  без  адресе= 

Примедба  1 О. се  састоји  од  8 разлит.јитих  примедби  и  то: 

10. 1) Подносиоц  примедбе  указују  ua непогнтовање  међувародних  декпарација , директива  и  протокола  
и  националног  Закона  о  водама, Закона  о  запјтити  природе  Закона  о  затптити  од  елементарних  
непогода  и  других  незгода, тражи  се  мишлења  Надионалне  конференције  за  воде  и  друго. 



Комија  з  планоае  отај  део  прнііедбе  деЛијично  ирихвата , а  за  део  предбе  иосиован  уз  образложењс  дато  у  Изве!іітају  обрађивача  о  спроведеном  јаваом  уви  
сіатра  д2 С  

ду. 
іо.2) Подносиоци  примедбе  указују  на  непотпуи  плански  основ  јер  је  изузета  Уредба  Просторног  плана  подрУчја  посебне  Намене  међународног  водног  гіута  Е  80 - дунав  мтипflп  V Г h 

о  утврђивању  
(паневропски  

Комисија  за  планове  у  овом  делу  прихвата  примедбу . 

10.3) Непотпуиим  приказом  документационе  основе  повређен  је  члаи  28 Правилника  о  садржнни, начину  н  постулку  израде  докумената  просторног  и  урбанистнчког  планирања  ( Сл. гласник  РС , бр.32/2019) којим  се  одређује  садржај  документадионе  основе  планскјіх  Документа. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  у  овом  делу  ннје  основана , уз  образложење  дато  у  Изветптају  обрађивача  о  спроведеном  јавноіи  увиду. 

10.4) Недоследав  прuхаз  постојећег  стања  јер  не  садржи  било  какве  податке  о  реду  или  боните  саобраћајница  као  ни  постојећој  намени  и  билаnсу  површина . Такође  је  изоставњено  упоредно  приказивање  постојеііег  стања  и  планског  решења  као  и  графихпсј  приказ  постојећих  намена  поврлјина  са  уцрталом  гралицом  плаuа. 

Комисија  за  планове  овај  део  примедбе  делимично  прихвата , а  за  део  примедбе  сматра  да  је  Неоснован  уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

1 0.5) Неформално  удружење  ,,дунавац /Шодројц  поднело  је  иницијативу  за  проглатпење  овог  подручја  за  зајптићено  природло  добро, а  да  3акон  о  зајатити  природе  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 
.- ucnp. 14/2016 ј  95/2018 

- др. Закон), члан  42, став  б, предвиђа  да  су  подручја  за  које  је  покренут  поступак  заштите  сматра  заштнћеним , а  то  није  уврштено  у  плаи. 

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

10.6) Подносиоци  примедбе  изражавају  бојазаи  да  ће  предложено  решење  и  распоред  стубова  угрозити  одбрамбени  Hacun за  заштиту  од  поплава . 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  у  овом  делу  није  основаНа , уз  образложење  дато  у  Извемтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увлду. 

10.7) Примедба  се  односи  на  то  да  у  Поглавњу  7.2. Мере  и  услови  замтите  од  елементарних  неnогода  и  другнх  несрећа  нису  доволно  описане  појаве  попут  поплава, бујица, нагомилавања  леда, рушења  брале  на  водотоку  и  сл. 

Коіішсnја  з  глнове  у  овом  делу  првхвага  тiримедбу. 

10.8) Примедба  се  односи  на  Поглавле  6.2. Услови  и  мере  загјјтите  животне  средине  и  у  примедби  се  наводи  да  се  очекује  повећање  саобраhајног  оптерећење , а  самим  тим  и  повећање  концентрације  издувних  гасова  и  бухе  у  зоНи  плалиралог  инфраструктурног  објекта . Гімајући  у  виду  да  се  зона  плалирапог  моста  налази  поред  реке  дунав, очекује  се  да  се  издувнн  гасовн  неће  задржавати  само  у  зони  моста  због  утицаја  ветрова  и  ваздујтЈних  струјања. Коментарише  се  занемаривање  штетног  



утицаја  на  ваздух  да  план  не  са,цржи  конкретне  мере  прdЋсн)а  и  ісанацијет  последица  због  Lјовећаног  
аерозагађења  и  буке. 

Комисија  за  uланове  сматра  да  нримедба  у  овом  делу  није  основана , уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  ј2ВНОNІ  увиду. 

Примедба  број  11  
(подносиоци : даНС  - друштво  архитеката  Новог  Сада, Светозара  Милетића  20, Нови  Сад) 

Примедба  1 1. се  састоји  од  7 различитих  примедби  и  то: 

. 1) Неопра.вдавост  вијадукта . Нигде  у  тексту  није  образложено  због  чега  је  он  уопште  лредвиђен  
нити  шта  оправдава  његову  изградњу  и  дужину  која  знатно  поскупњује  пројекат  изградње  новог  
моста. Плаиирал  је  надвожњах  на  20м  од  стамбених  зграда  (што  можда  и  јесте  по  закону) али  није  у  
складу  са  хуманим  становањем  како  стаuовници  Новог  Сада  заслужују . Предлаже  се  да  се  из  плана  
избаци  вијадукт  и  да  се  нови  мост  преко  дунава  ва  новосадској  страни  директно  спусти  до  тла  на  
најближем  могућем  растојању  након  лреласка  насипат  односно  негде  у  зони  улице  Симе  Матавуња. 
Ако  је  планом  предвиђен  кружли  ток  на  сремској  страпи  може  без  проблема  да  прими  сав  саобраћај  са  
моста  директно  на  себе, онда  може  и  онај  на  новосадској  страли. Тахође  се  спомиње  да  студије  на  
основу  којихје  рађен  пгР  нису  релеваuтне  за  пројекат  оваквих  размера. 

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

1 1 .2) Примедба  се  односи  на  друмски  карактер  моста. Подносиоци  примедбе  предлажу  да  се  предвиди  
могућлост  увођења  трамваја  дуж  овог  коридора  и  преко  моста  и  да  се  сви  саобраћајни  објекти  према  
том  сценарију  и  димензионишу, кахо  не  бисмо  добили  мост  неупотребњив  за  главни  вид  јавног  
превоза  у  будућпости  града. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу  у  овом  делу, уз  образложење  даго  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увнду. 

1 1 .З) Примедба  се  односи  на  приступ  Рибарском  острву  јер  је  планом  ііредвиђено  повезивање  
Рибарског  острва  и  Бродоградилишта  са  гра,цом  у  виду  пењања  свог  саобраћаја  на  мостовску  
конструкцију  и  потом  силаска  са  ње  кахо  би  се  избегао  саобраћај  нреко  насипа  што  уводи  веће  
проблеме  у  простор  него  птто  ретпава . Предлаже  се  да  се  предвиди  саобраћајница  од  једне  коловозне  
траке  која  би  повезивала  Рибарско  острво  са  градом  и  гірелазпла  преко  насипа, која  би  ишла  по  тлу  
паралелно  са  трасом  новог  моста  са  његове  источие  стране, а  да  се  рампе  за  приступ  мосту  избаде  из  
плаnа. 

Комисија  за  планове  не  лрихвата  примедбу  у  овом  делу, уз  образложсње  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  слроведеном  јавном  увиду. 

1 .4) Подносиоци  примедбе  су  за  обавезно  расписивање  јавног  архитектонског  конкурса, а  не  за  
могућnост  расписивања  конкурса  какоје  наведено  у  nлалу. 

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



1 1 .5) Уместо  доношења  овог  плана  којим  се  а  приори  прсдвиђа  повезивање  делова  града  мостом, да  се  испита  могућuост  изградње  тунела  на  тој  траси  као  алтсрнативе . Постојање  бар  једног  тунела  испод  дуНава  би  значило  велику  предност  у  преживњавању  града  у  ратним  окојшостима , које  нису  искјњучене  Ни  у  овом  веку. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  y OBONT делу  вије  основана , уз  образложење  Дато  
јихјіж  уотд). 

1 1 .б) Попјто  се  плаиом  предвиђају  стубови  у  замтитној  зони  насипа, на  lОм  од  њега, Неопходно  је  да  се  у  тексту  насипајасно  образложи  на  који  начин  овакав  план  није  у  колизији  са  Законом  о  водама. 
Комисија  за  ттлаиове  у  овом  Делу  прихвата  примедбу . 

1 1.7) Плаи  генералне  регулације  (Hf P) треба  да  се  наставња  и  детањније  регулише  назпачено  подручје  у  оквиру  општих  намена  које  предвиђа  Генерални  урбаиистuчки  план  (ГУП). Претходни  ГУп  Важиоје  до  краја  2020, а  нови  ГуП  чије  важење  треба  да  буде  до  2030. јом  није  донесен. Подиосиоци  примедбе  тврде  да  предложени  ПГР  није  усклађен  са  опмтијим  документом  и  да  је  неопходно  његово  одлагање  бар  до  усвајања  ГУп-а  којим  се  регулиме  општи  развој  града  до  2030. године. 

Кија  аі  нЈіанОјс  маіј  да  прнмедба  у  овом  делу  није  оснОнана , у  обраложење  даіо  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  бро  12  
(подносиоци : уРР Стаігоја  Главатпа  33, Нови  Сад) 

Примедба  1 2. се  састоји  од  б  различитих  примедби  и  то: 

12-1) Изоставјіени  релевалтни  подаци  о  постојећем  стању, неуредне  и  недефинисане  водне  и  зелене  површине  унутар  планског  обухвата  као  и  ван  г-раница  плана. На  графичком  приказу  уочава  се  преклаuаіј,е  одређених  мрафура-плава  боја  чија  нијаНса  говори  да  је  реч  о  марини  и  са1іаста  зелена  шрафура  која  се  налази  у  легенди  намене  земњишта . 

Комисија  за  планове  овај  део  примедбе  делимичио  прихвата , а  за  део  примедбе  сматра  да  јс  неоснован  уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

12.2) Примедба  се  односи  на  градњу  маринс  иа  простору  рукавца  Шодропја, којом  се  предвиђа  одвајање  дунавцаіlјјодроша  од  дуuава. Будући  да  је  дуНавац /Шодрош  важно  мрестилиште  рибе, 
одвајање  тока  дувава  од  рукавца  би  онсмогућuло  мрест  мпогим  врстама  риба  и  тиме  довело  до  смањења  квалитета  воде  у  рукавцу, а  тиме  и  угрожавања  целог  екосистема . 

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

12.3) Примедба  није  прецизно  дефинисана , 

12.4) да  се  не  гради  веслачка  стаза. 



Когиснја  за  плановс  сатра  да  придба  у  ово  длу  нпј  онована, уз  оразложење  дато  у  Извштају  орађнвача  о  спроведНом  јавном  увиду. 

12.5) Подноснлац  прнмедбе  инсистира  на  изради  Студије  о  утицају  на  ЖИВОТН  средину . 

Комисија  за  планове  матра  да  прмедба  у  овом  длу  ннје  снан , уз  образложење  дато  у  Извемтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

12.6) Подносиоци  примедбе  захтевају  да  се  изврши  ревизија  Хидролошке  студије  коју  је  урадио  институт  Јарослав  Черни  из  Београда . 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  у  овом  делу  није  основала, уз  образложењ,е  дато  у  Извеіптају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  уваду. 

Примедба  број  13 
(подносилад : Andrew Devіn Wіeѕіke, Фрушкогорског  одреда  9, није  Наведено  место) 

Примедба  13. се  састоји  од  4 различите  примедбе  и  то: 

13.1) Подизање  моста  на  само  једал  километар  од  Моста  слободе  је  потпуво  беспредметно . Четврти  
мост  у  Новом  Саду  не  може  бити  пројекат  од  надионалног  значаја. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  у  овои  делу  није  осноВана, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроВеденом  јавном  увиду. 

13.2) Примедба  се  односи  на  то  да  се  пре  усвајања  овог  плала  урадијавна  продена  и  предлог  локадије  
моста  на  узводном  току  дунава  у  правцу  ка  Бачјој  Паланци . Приоритет  за  Нови  Сад  и  за  Војводину  су  
мостови  који  би  се  изградили  између  Беочлна  и  Футога  као  и  између  Нештина  и  Бачке  Паланке. После  ових  мостова  могао  ни  да  уђе  у  разматрање  и  мост  код  Ветерника  на  бар  3-5 km од  Моста  слободе , а  
потом  и  овај  мост  у  граду. 

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

13.3) Гдејејавно  доступна  стратешка  процена  утидаја  на  животну  средину  којаје  изграђена  за  потребе  
ПгР  Лимана  са  универзитетским  дентром  у  Новом  Саду? 

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

I 3 .4) Примедба  се  односи  на  то  да  не  поседујемо  релеватне  податке  о  Студији  занІтите  за  Рибарско  
острво  јер  га  не  поседује  ни  Покрајински  завод  за  заштиту  природе  и  да  се  нисмо  потрудили  и  
распитали  као  и  угпли  у  суштину  проблема. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примсдба  у  овом  дслу  нијс  основана , уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Прнмедба  број  14 



(подносилад : дина  ШуЕлар  Визеки, Фрујлкогорског  одреда  9, није  наведено  место) 

Примедба  14. се  састоји  оД  4 различите  примедбе  и  то: 

14.1) Подизање  моста  на  само  један  километар  од  Моста  слободе  је  потпуно  беспредметно . Четврти  мост  у  Новот  Саду  не  може  бити  пројенат  од  Националног  значаја. 

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

14.2) Примедба  се  односи  на  то  да  се  пре  усвајања  овот  плаиа  урадијавна  процена  и  предлог  локације  моста  на  узводном  току  дунава  у  правцу  ка  Бачкој  Палааци. Приоритет  за  Нови  Сад  н  за  Војводину  су  мостови  који  би  се  изградили  између  Беочина  и  Футога  као  и  између  Нејптина  и  Бачке  Паланке. После  ових  мостова  могао  ни  да  уђе  у  разматрање  и  мост  код  Ветерника  аа  бар  3-5 km од  Моста  слободе, а  потом  и  овај  мост  у  граду. 

Комисија  за  плановс  сматра  да  примедба  у  овом  делу  није  основана, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведедом  јавном  увиду. 

14.3) Где  је  јавно  доступна  стратејлка  процена  утицаја  на  животну  средиuу  којаје  изграђена  за  потребе  ПГР  Лпмала  са  универзитетским  центром  у  Новом  Саду? 

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

14.4) Примедб  с  односи  на  .то  да  не  гіоседујемо  релеватне  податке  о  Студији  заілтите  за  Рибарско  острво  јер  га  не  поседује  ни  Покрајинскu завод  за  залииту  природе  и  да  се  нисмо  потрудили  и  распитали  као  и  ушли  у  суштину  проблема. 

Комисија  за  планове  сматра  да  лримедба  у  овом  делу  није  основана , у3 образложење  дато  у  Извеідтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увнду. 

Пимед6а  бој  15  
(nодносиоци : Рери  Ретулаторни  институг  за  обнавњиву  енергију  и  животну  средину  - Тамара  Босић, Крала  Петра  70/1 1, Београд) 

Примедба  15. се  састоји  од  9 различитих  примедби  и  то: 

15. 1) Подносиоцн  примедбе  указују  на  непотпук  плаНски  основ  јер  је  изузета  Уредба  о  утврђивању  Просторног  плајта  подручја  посебне  намене  међународног  водног  пуга  Е  80 Дуuав  (паиеврогіскu коридор  Ујј). 

Комисија  за  планове  у  овом  делу  прихвата  примедбу. 

15.2) Непотпуним  приказом  документационе  основе  
начину  и  лостулку  израде  докумената  просторног  и  
бр.32/2019) којим  се  одређује  садржај  документациопе  

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  у  овом  
Извемтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

повређен  је  члан  28 Правилника  о  садржини, 
урбаиистичког  плалирања  ( 1Сл. гласник  РС , 
основе  планскuх  документа. 

делу  није  основана, уз  образложење  дато  у  



15.3) Недоследап  приказ  постојећег  стања  јер  не  садржи  било  кахве  податке  о  реду  нли  бонитету  
саобраhајница  као  ни  постојећој  намени  и  билаису  површина . Такође  је  изоставњено  уііоредно  
приказивање  постојећег  стања  и  планског  решења  као  и  графики  приказ  постојећих  намена  површина  
са  уцрталом  границом  плана. 

Комисија  за  лланове  овај  део  примедбе  делимично  прихвата , а  за  део  примедбе  сматра  да  је  
неоснован  уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

15.4) Недоследал  приказ  постојећег  стања  јер  не  садржи  било  какве  податке  о  реду  или  бонитету  
саобраhајница  као  ни  постојећој  намени  и  билалсу  површина. Такође  је  изоставњено  упоредно  
приказивање  постојећег  стања  и  плалског  ремења  као  и  графички  приказ  постојећих  намена  површина  
са  уцртаном  гравицом  плана. 

Комисија  за  планове  овај  део  примедбе  делнмично  прихвата , а  за  део  примедбе  сматра  да  је  
неоснован  уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

15.5) Недоследан  приказ  ностојећег  стања  јер  не  садржи  било  какве  податке  о  реду  или  бонитету  
саобраhајница  као  ни  постојећој  намени  и  билавсу  површина . Такође  је  изоставњево  уцоредно  
приказивање  постојећег  стања  и  планског  решења  као  и  графички  приказ  постојећих  намена  површива  
са  уцртаном  границом  плана. 

Комисија  за  планове  овај  део  примедбе  делимично  прихвата , а  за  део  примедбе  сматра  да  је  
неоснован  уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

15.6) Гралице  водених  поврішгна  уиутар  и  у  непосредном  окужењу  іілалског  обухвата  уцртане  су  врло  
u оч w гТЈинијмакако  на  сам  катастарској  подлози  тако  н  унутар  плавског  обухвата . 

Такође  се  у  графичком  делу  уочава  преклалање  одређених  шрафура. 

Комисија  за  планове  овај  део  прииедбе  делимнчно  прихвата , а  за  део  примедбе  сматра  да  је  
неоснован  уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

15.7) Подносиоци  приедбе  изратавају  бојазан  да  ће  предложено  решење  и  распоред  стубова  угрозити  
одбрамбени  насип  за  заштиту  од  поплава . 

Комисија  за  планове  сиатра  да  примедба  у  овом  делу  није  основана , уз  образложење  дато  у  
Изветнтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

15.8) Примедба  се  односи  на  то  да  у  Поглавњу  7.2. Мере  и  услови  загптите  од  елементарних  непогода  
и  других  несрећа  нису  довоњно  описале  појаве  попут  поплава, бујица, нагомилавања  леда, рушења  
браие  на  водотоку  и  сл. 

Комисија  за  планове  у  овом  делу  прихвата  примедбу . 

15.9) Примедба  се  односи  на  ПоглавЈbе  6.2. Услови  и  мере  заіптите  животне  средине  и  у  примедби  се  
наводи  да  се  очекује  повећање  саобраhајног  оптерећење , а  самим  тим  и  повећање  концентрације  
издувних  гасова  и  буке  у  зоНи  плаиираног  инфраструктурног  објекта. Hмајући  у  виду  да  се  зона  
планираног  моста  налази  поред  реке  дуиав, очекује  се  да  се  издувни  гасови  неће  задржавати  само  у  
зони  моста  због  утицаја  ветрова  и  ваздушних  струјања . Коментарише  се  занемаривање  штетног  
утицаја  на  ваздух  да  плаn не  садржи  конкретне  мере  праhења  и  санације  последица  због  повећатог  
аерозагађења  и  буке. 



Ком.ија  за  планов  сатра  да  прнсдба  у  во  де. у  није  освована, уз  оазложење  д2То  у  Извештају  обрађнвача  о  спроведеноі  јавно . утнду. 

Примедба  бро  16 

Подносилац  лримедбе: Рпубличха  ревизисна  комиспја  за  струшу  контролу  технwле  документације  
односно  генералног  пројекта  из  Београда . 

Примедба  1 6. се  састој  и  од  две  различите  примедбе  и  то: 

16. 1) да  ли  је  могуће  укинути  други  пріјлаз  на  kл  О h370, који  се  налази  између  две  блиске  кружне  растсрснице  и  пребадити  га  на  мање  оптерећено  место? 

Комисија  за  планове  у  овомделу  прихвата  пріп.2ед6у. 

1 б ?) Улаз  иа  паркигтг  и  излаз  са  паркига  изiледају  небезбедно . Улаз  се  налазн  иеђу  кружие  
раскрснице  и  рампе  за  пењање  на  објекат  надвожњака , а  излаз  се  nод  оштрим  углом  притсњучује  на  главну  саобраhајницу  у  зони  сЈІеДеће  кружне  раскрснице . 

Комисија  за  планое  у  овом  делу  прихвата  прпедбу. 

Примедба  број  17 

Подносилац  примедбе : УГЗИ  - Управа  за  грађевинско  земњиште  и  ипвестиције , Нови  Сад. 

Гіримедба  1 7. се  састоји  од  две  различите  примедбе  и  то: 

17.1) Због  лакјле  реализације  пладнралих  јавних  поврЈпипа  обухват  лредметног  пла.на  потребно  
пропприти  дс  1 50 мстара  у  правцу  запад-севсрозалад  трасом  и  упутар  rJIaHHpaHe рсгулацијс  уЈТ?Лс  Еулевара  патријарха  павла. 

Комисија  за  планове  у  овом  делу  пріивага  иримедбу. 

1 7.2) Због  лахше  реализације  nnauupauux авних  поврілина  обухват  предметног  плаиа  потребно  
лроіпирити  јужно  ка  насигу, ла  подручју  Од  ітланиране  упице  Симе  Мата.вуња  и  заладно  од  планиране  
трасе  будућег  моста. 

Комисија  за  планове  нс  прихвата  примдбу  у  овом  деЈІу . 

* * * 

У  току  трајања  131. седнице  Комисије  за  плалове, .ЈГј  ІІурбанизам  3авод  за  урбанизам  доставио  

је  изјашњење  број  Н-24l2ј  од  20.05.2021. године, којим  се  наводи  да  је  обрађивач  кориговао  

границу  обухвата  плана  на  начин  да  сс  границом  плана  изостави  Спомен  соба  која  је  део  војног  
комплекса  Александар  Берић  у  надлежности  Министарства  одбраве  и  за  коју  се  у  условима  и  
захтевима  Мипистарства  одбране  бр. 122933i од. 17.11.2020. године  наводи  да  је  објекат  од  
посебног  значаја  за  комплекс. 

Имајуhи  у  виду  пртходно  наведено  Ковсија  нрхвата  предложепу  корекцију  обухвта  плана  од  
стране  обрађивача. 

Овај  Извештај  је  саставни  део  3аписниа  са  131. Седјјице  Комисије  за  планове  од  20.05.2020. 
године. 



ПРЕДСF КОМИСИЈЕ  

Сходио  члапу  50. Закона  о  uлавнрању  п  пзірадн)и, Извсіптај  сс  доставја  обрађивчу  илава  
На  наДлсжнО  Ііоступаі bс. 
Накоп  поступања  по  овом  Извеіптају , обрађпвач  nnіі na ћс  піавски  документ  достав iiти  
падлсжном  оргапу  градскс  управе  радн  упућивања  у  процсдуу  доношења . 

Рај  њадабетић , дипл.инж.арх. 

В.д. І-Јачелника  

Градскс  уiiраве  за  рбапизам  и  рвинске  дослове  

LјЈІАНОВИ  КОМИСИЈЕ : 

1. Васо  Кресовић , дипл.инж.арх. 

2. Радосав  Шћепановић , динл.инж.арх. 

3. Милан  Ковачевић , дипл .инж.арх  

4. Иван  Бракочеви , дипл.ипж.арх. 

5. Јасмина  Лазић, маст.инж.арх.  -ч  
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