
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада ,  број  11/19), поводом  разматрања  Предлога  плана  деталие  регулације  
Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици , Скупштина  Града  Новог  Сада  на  xVІІІ  
седници  од  8. септембра  2021. године, доноси  

ЗАКЈhУЧАК  

1. Скупјцтина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  деталне  регулације  Староиришког  пута  у  
Сремској  Каменици  пре  његовог  излагања  на  јавни  увид  са  195. седнице  од  05.04.2018. 
године , Извештај  о  обавленом  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  
Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  са  20. (јавне) седнице  од  07.11.2018. године , 
Извештај  о  стручној  контроли  Нацрта  плана  деталне  регулације  Староиришког  пута  у  
Сремској  Каменици  пре  излагања  на  поновни  јавни  увид  са  33. седнице  од  12.02.2019. 
године , Извештај  о  обавњеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  
Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  са  89. (јавне) седнице  од  28.05.2020. године , 
Извештај  о  стручној  контроли  Нацрта  плана  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  
Сремској  Каменици  пре  излагања  на  поновни  јавни  увид  са  101. седнице  одржане  
03.09.2020. године  и  Извеіnтај  о  обавњеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  са  127. 
(јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  26.04,2021. године . 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАдНОВИСАд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-581/2017-1 
8. септембар  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

  

MЅc Јна  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  35. став  7. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Рспублике  Србије , бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 ус, 
50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и  52/21) и  
члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19) Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУјIј  седници  од  8. сегітембра  2021. године, 
доноси  

ПЛАН  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СТАРОИРИШКОГ  ПУТА  
У  СРЕМСКОЈ  КАМЕНИЦИ  

ј . УВОд  

План  детањне  рсгулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  (у  дањем  
тексту: План), обухвата  дсо  грађевинског  подручја  града  Новог  Сада  на  сремској  страни  
града, у  Катастарској  општини  (у  дањем  тексту : КО) Сремска  Каменица, у  југозападном  
делу  грађсвинског  подручја  града  Новог  Сада. Обухваћени  простор  је  изузетних  
природних  одлика, нагнутог, брежуњкастог  терена  фрушкогорског  пригорја  и  има  добре  
визуре  према  дунаву, Новом  Саду  и  Фрушкој  гори. Окру)кење  обухваћеног  простора  
планирано  је  за  породично  становање  и  заштитно  зеленило  у  границама  грађевинског  
подручја  града  Новог  Сада. 

Простор  који  је  обухваћен  Планом  у  највећем  делу  омеђен  је  блоковима  
породичног  становања  (са  северне  стране  обухвата  Плана  налазе  се  стамбени  блокови  
локалитета  КИП, а  са  источне  стамбени  блокови  Парагова), у  северозападном  делу  
границу  чине  Малокаменички  поток  и  заштитно  зеленило , а  на  крајњем  југу  граница  
Плана  уједно  је  и  граница  грађевинског  подручја  Новог  Сада. 

Атрактивност  овог  подручја  и  непосредна  близина  града  допринели  су  да  се, поред  
виноградарских  и  викенд  кућа  које  су  биле  грађене  у  претходном  периоду , данас  граде  
пре  свега  објекти  породичног  становања, репрезентативни  по  обликовању  и  квадратури . 

Планомје  обухваћено  80,99 Iia. 

1.1.Основ  за  израду  Плана  

Правни  основ  за  израду  Плана  садржанје  у  члану  27. став  1. Закона  о  планирању  и  
изградњи, којим  је  прописано  да  се  план  детањне  регулације  доноси  за  подручја  за  које  је  
обавеза  његове  израде  одређена  претходно  донетим  планским  документом . 

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  детањне  регулације  
Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици , коју  је  донела  Скупштина  Града  Новог  Сада  на  
ХХІу  седници  од  8. септембра  2017. године , а  објавњена  је  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сада , број  41/17. 

Плански  основ  за  израду  Плана  је  Генерални  план  града  Новог  Сада  до  2021. 
године  - пречишћен  текст  (,,Слукбени  лист  Града  Новог  Сада , број  39/06) (у  дањем  
тексту : Генерални  план), који  је  утврдио  смернице  и  критеријуме  за  уређење  просторних  
целина  на  подручју  града, и  План  генералне  регулације  Сремске  Каменице  са  окружењем  
(,,Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  32/13) (у  дањем  тексту : План  генералне  
регулације ). 
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Подручје  које  је  обухваћено  Планом  је  према  Генералном  плану  намењено  за  
породично  становање  са  пратећим  садржајима , саобраћајнице  и  инфраструктурне  
коридоре! 

Према  Плану  генералне  регулације , подручје  којеје  обухваћено  Планом  намењено  
је  за: 

- породично  становање ; 
- садржаје  општеградског  центра  - линијски  пентар  (локалног  карактера); 
- комплекс  геронтолошког  центра; 
- пословање ; 
- саобраћајне  површине  - постојеће  и  планиране  сабирне  улице; 

постојећи  далековод  са  заштитним  појасом . 

3а  део  подручја  у  обухвату  Плана  је  1999. године  први  пут  донет  урбанистички  
план, и  то  за  северни  део  простора  - Регулациони  план  ,,Староиришки  пут  у  Сремској  
Каменици  (,.Службени  листГрада  Новог  Сада , бр. 15/99 и  ј 7!О3), а  потомје  2011. године  
донет  План  детањне  регулације  Староиришког  пута  са  делом  Парагова  у  Сремској  
Каменици  (,Слу?кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  24/11), којије  обухватио  ијужни  део  
овог  простора . Оба  наведена  плана  детањне  регулације  представњају  документацију  од  
значаја  за  ово  подручје . 

Поред  наведених  планова , од  значаја  за  израду  Гlлана  су  и  студије  и  анализе  
релевантне  за  обухваћени  простор, а  нарочито  о  природним  карактеристикама  терена, 
истражни  радови  и  инжењерско -геолошке  карте  ширег  простора , у  којима  су  утврђени  
елементи  који  утичу  на  услове  изградње, реализацију  планираних  садржаја  и  заштиту  
простора , као  и  доставњени  услови  од  надлежних  институција . 

Поред  плана  детањне  регулације  који  је  на  снази, на  појединим  локалитетима  у  
обухвату  Плана  примењује  се  и  Ппан  генералне  регулације . 

На  делу  подручја , с  обзиром  да  је  основ  за  реализацију  план  детањне  регулације  и  
план  генералне  регулације  (у  делу  посебни  услови  за  изградњу  на  нестабилним  теренима  
и  ширина  заштитних  појаса  потока  и  енергетских  коридора), правила  Плана  генералне  
регулације  ће  бити  уграђена  у  нова  урбанистичка  реіпења  Плана, а  што  ће  олакшати  
примену  планске  документације . 

1.2.Цињ  доношења  Плана  

Цињ  израде  и  доношења  ГЈлана  је  утврђивање  правила  коришћења , уређења, 
грађења  и  заштите  нростора , а  на  основу  смерница  утврђених  Генералним  планом  и  
Планом  генералне  регулације , урбанистичке  документације , теренских  истраживања , 
услова  и  програма  јавних  комуналних  предузећа  и  осталих  институција , анализа  и  
студија, пре  свега  о  носивости  терена  и  погодности  за  изградњу  као  и  стабилности  терена. 

Први  пут  је  20H. године  за  цео  простор  обухваћен  Планом  донет  урбанистички  
план  (План  детањнс  рсгулације  Староиришког  пута  са  делом  Парагова  у  Сремској  
Каменици), те  је  један  од  основних  цињева  израде  Плана  преиспитивање  урбанистичких  
решења  утврђених  у  важећем  план  

Веома  важну  чињеницу  за  израду  урбанистичких  репіења  представња  то  што  се  у  
периоду  од  израде  и  усвајања  важећег  плана  дошло  до  тачних  координата  геодетских  
подлога . Преиспитане  постојеће  и  регулације  планиране  у  претходном  периоду, Планом  се  
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утврђују  на  тачно  предвиђене  координате , а  дефинишу  се  и  остали  елементи  урбанистичке  
регулације  простора . Такође  су  преиспитане  и  утврђене  и  површине  јавне  намене  
(саобраћајне  поврuіине  и  трансформаторске  станице) у  складу  са  потребама , односно  
програмским  елементима  Плана. 

На  основу  сазнања  о  природним  карактеристикама  терена  и  постојећих  истражних  
радова, као  и  инжењерско -геолошке  карте  ширег  лростора, Планом  генералне  регулације  
су  утврђени  елементи  који  на  подручју  обухвата  овог  плана  утичу  на  услове  изградње , 
реализацију  планираних  садржаја  и  заштиту  простора . 

У  оквиру  обухвата  Плана, утврђена  је  просторна  организација  која  ће  створити  
услове  за  уређење  и  изградњу  површина  и  објеката , пре  свега  породичног  становања , али  
и  осталих  комплементарних  садржаја  као  што  су: општеградски  центри , комплекс  
геронтолошког  центра  и  слично , односно  садржаја  компатибилних  са  претежном  наменом  
простора  и  у  складу  са  потребама  за  садржајима  који  недостају  становницима  и  
корисницима  овог  дела  Сремске  Каменице . 

доношењем  Плана, на  подручју  на  коме  је  у  претходном  периоду  изграђен  већи  
број  објеката  без  документације , омогућиће  се  дање  планско  регулисање  простора  и  
успоставњање  урбаног  реда, спречиће  се  деградација  и  нарушавање  природних  и  
створених  амбијенталних  вредности . 

2. ГРАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЋЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

Планом  је  обухваћено  грађевинско  подручје  у  КО  Сремска  Каменица, унутар  
описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  грађевинског  подручја  Плана  утврђена  је  тачка  на  
тромеђи  парцела  бр. 1593/2, 1593/3 и  4012 (Малокаменички  поток). Од  ове  тачке  граница  
у  правцу  југа  прати  источну  границу  парцеле  број  4012 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 
4012, 1880 и  1881/1, затим  скреће  у  правцу  истока, прати  северну  границу  парцеле  број  
1880, пресеца  парцелу  број  1879 (пут), прати  заnадну  и  северну  границу  парцеле  број  1877 
до  пресека  са  заnадном  планираном  регулационом  линијом  улице . дање, граница  скреће  у  
nравцу  југа, прати  западну  nланирану  регулациону  линију  улице  до  пресека  са  
лродуженим  правцем  јужне  границе  парцеле  број  1965 (пут), скреће  у  лравцу  југоистока , 
прати  јужну  границу  парцела  бр. 1965, 1973, 1976, 1977 и  1978/1, источну  границу  
парцела  бр. 1970, 2090, 2094, 2095 и  2100, северну  границу  парцеле  број  2704/7, западну  
границу  парцела  бр. 2704/7, 2704/6, 2704/1, 2704/2, 2704/9, 2704/3, 2704/10, 2704/14, 2687, 
2680 и  2679, пресеца  парцеле  бр. 2674/2 и  2674/1 no пјкарпи  до  јужне  границе  парцеле  
број  2674/1. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  истока, лрати  северну  границу  парцеле  
број  2673 до  пресека  са  западном  планираном  регулационом  линијом  Фрушкогорског  
пута, затим  скреће  у  nравцу  југа, прати  западну  планирану  регулациону  линију  
Фрушкогорског  пута  до  пресека  са  јужном  границом  парцеле  број  2656. дање, граница  
скреће  у  правцу  истока, прати  јужну  границу  парцеле  број  2656 до  тромеђе  парцела  бр. 
2656, 2651/3 и  3990/2, затим  скреће  у  правцу  југа, прати  западну  границу  парцеле  број  
3990/2 (Фрушкогорски  пут) до  пресека  са  продуженим  правцем  јужне  границе  парцеле  
број  2773/1 1. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  истока, пресеца  парцелу  број  3990/2 и  
долази  до  тромеђе  парцела  бр. 2773/11, 2861/1 и  3990/2, наставња  да  пратију?кну  границу  
парцела  бр. 2773/1 1 и  2773/5, затим  у  правцу  севера  прати  источну  границу  парцела  бр. 
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2773/5, 2773/4, 2773/3 и  2773/2 до  тромеђе  парцела  бр,  2?75 (пут), 2774/1 1 (пут) и  2773/2. 
дање, граница  скреће  у  правцу  североистока, прати  јужну  границу  парцеле  број  2775 
(пут), пресеца  парцелу  број  2774/12, прати  јужну  границу  парцеле  број  2834/1 (пут) до  
тромеђе  парцела  бр. 2834/1 (пут), 2834/2 и  2833/2, затим  скреће  ка  северу, обухвата  и  
прати  границе  парцела  бр. 2833/1, 2832, 2831, 2828/1, 2789/2, 2789/1 и  долази  до  тромеђе  
парцела  бр. 2789/1, 2790/1 и  2791/1. Од  ове  тачке  граница  пресеца  парцелу  број  2791/1 до  
тромеђе  парцела  бр. 2790/1, 2787/4 и  2787/5, затим  граница  обухвата  и  прати  границе  
парцела  бр. 2787/4, 2800/1, 2799/1, 2799/4 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 2799/4, 2799/3 
и  2803/7. дање, граница  скреће  ка  западу, прати  јужну  регулациону  линију  планиране  
саобраћајнице  до  пресека  са  осовином  улице, затим  скреће  у  правцу  севера  и  запада, 
прати  осовине  планираних  саобраћајница  до  пресека  са  продуженим  правцем  источне  
границе  парцеле  број  2766/4. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  севера, прати  источі-іу  
границу  парцела  број  2766/4 и  дЖИНОМ  од  24 м  прати  источну  границу  парцеле  број  
2765/1, затим  скреће  ка  западу, пресеца  парцелу  број  2765/1 и  управним  правцем  долази  
до  осовине  планиране  улице, затим  скреће  у  правцу  севера, прати  осовине  планираних  
саобраћајница  и  продуженим  правцем  долази  до  јужне  границе  парцеле  број  2067/2. 
дајLе, граница  скреће  у  правцу  запада, прати  јужну  границу  парцеле  број  2067/2 до  
пресека  са  осовином  планиране  саобраћајнице , затим  скреће  у  правцу  североистока , nрати  
осовине  планираних  саобраћајница  све  до  осовинске  тачке  број  1030. дање, граница  у  
правцу  истока  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 2060/1, 2060/2 и  2062 (пут), затим  прати  
границу  парцела  бр. 2060/1 и  2060/2 до  тромеђе  парцела  бр. 2060/1, 2060/2 и  2056/1, Од  
ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  севера, прати  источну  границу  парцела  бр. 2060/1, 
2061, 2053/4, 2053/3, 2053/2, 2053/1 и  2052/4 до  тромеђе  парцела  бр. 2050/1 (пут), 2052/4 и  
2052/1. Од  ове  тачке  граница  долази  до  осовинске  тачке  број  1038 и  дање  прати  осовину  
планиране  саобраћајнице  до  осовинске  тачке  број  925а, затим  у  правцу  запада  управним  
правцем  долази  до  источне  границе  парцеле  број  2043/1. дале, граница  у  правцу  севера  и  
запада  редом  прати  источну  и  северну  границу  парцеле  број  2043/1, источну  границу  
парцела  бр. 2045/6 и  2045/5, пресеца  парцелу  број  2047 (пут), прати  источну  границу  
парцела  бр. 1514/7, 1513/2 (пут), 1512/2, 1516/16, 1516/15, 10516/9, 1516/8, 1516/7 и  1516/6 
и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 1516/6, 1516/1 и  1516/14 (пут). дале, граница  пресеца  
парцелу  број  1516/14 (пут) и  долази  до  осовинске  тачке  број  915а, затим  прати  осовину  
планиране  саобраћајнице  до  пресека  са  јужном  границом  парцеле  број  1519/2. Од  ове  
тачке  у  правцу  истока  граница  прати  јужну  границу  парцела  бр. 1519/2 и  1510/1 и  долази  
до  тромеђе  парцела  бр. 1511/1, 1510/1 и  3989/1 (пут), затим  прати  источну  границу  
парцеле  број  3989/1 до  тромеђе  парцела  бр. 1510/2, 1510/3 и  3989/1. дање, граница  скреће  
у  правцу  запада, пратијужну  границу  парцела  бр. 1510/3, 1524, 1525/1, 1525/2 и  1525/3 и  
пресеца  парцеле  бр. 1517/28 и  1517/1 и  долази  до  осовинске  тачке  број  912а, затим  прати  
осовину  улице  до  осовинске  тачке  број  904а. Од  ове  тачке  граница  долази  до  тачке  на  
пресеку  јужне  границе  парцеле  број  2014/1 и  западне  планиране  регулационе  линије  
улице. дање, граница  скреће  у  правцу  севера , прати  западну  планирану  регулациону  
линију  улице  до  пресека  са  северном  границом  парцеле  број  2014/2, затим  скреће  ка  
западу , прати  северну  границу  парцеле  број  2014/2 до  пресека  са  источном  планираном  
регулационом  линијом  Фрушкогорског  пута  и  долази  до  тачке  на  пресеку  јужне  границе  
nарцеле  број  1542 и  западне  планиране  регулационе  линије  Фрушкогорског  пута. Од  ове  
тачке  граница  прати  јужну  границу  парцеле  број  1542 до  пресека  са  јужном  планираном  
регулационом  линијом  улице, коју  прати  до  пресека  са  границом  парцеле  број  1546/2, 
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затим  прати  јужну  и  западну  границу  парцеле  број  1 546/2, северну  границу  парцеле  број  
1548 до  пресека  са  источном  планираном  регулационом  линијом  Староиришког  пута. 
дале, граница  пресеца  Староирипіки  пут  и  долази  до  тачке  на  пресеку  северне  границе  
парцеле  број  1593/3 и  западне  планиране  регулационе  линије  Староишког  пута, затим  
прати  северну  границу  парцеле  број  1593/3 и  долази  до  почетне  тачке  oііuca границе  
Плана. 

Планомје  обухваћено  80,99 ћа. 

3. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  

3.1. демографија  

Сремска  Каменица  је  населе  које  од  друге  половине  прошлог  века  беле?ки  
константан  демографски  раст. Најзначајнија  демографска  промена  догодила  се  у  
последњој  деценији  20. века, када  је  број  становника  у  међупописном  периоду  порастао  за  
око  40 %. уз  претпоставку  да  миграција  тих  размера  више  неће  бити, и  на  основу  
података  пројекциј  е  становништва  до  204 1. године  (,,Пројекције  становниілтва  Републике  
Србије  2011-2041., рг3, Београд  2014.), у  наредном  периоду  се  очекује  стагнација , а  
потом  и  пад  броја  становника  на  нивоу  Града  Новог  Сада, АП  Војводине  и  др)каве. 
Главни  узроци  овог  тренда  су  деценијски  ниска  стопа  природног  прираштаја , којом  се  не  
обезбеђуј  е  проста  репродукција  становништва , емиграциј  а  и  испражњени  демографски  
фонд  подручја  са  некада  великим  миграционим  потенцијалом . 

Просечна  старост  становништва  Сремске  Каменицеје  41,7 година  што  представла  
стадијум  дубоке  демографске  старости , уједно  је  то  и  један  од  фактора  ниске  стопе  
природног  прираштаја . 

3.2. Концепција  проеторног  уређења  и  намена  површина  

Основни  концепт  урбанистичког  решења  је  проистекао  из  основног  цила  да  се  у  
оквиру  простора  обухваћеног  Планом  створи  таква  организација  простора  и  садржаја, 
која  ће  омогућити  услове  за  уређење  и  изградњу  површина  и  објеката, у  складу  са  
наменом, условима  и  смерницама  Генералног  плана  и  Плана  генералне  регулације . 

При  планирању  начина  коришћења  простора  и  концепта  уређења  простора  у  
обухвату  Плана, посебно  се  водило  рачуна  о  специфичној  конфигурацији  терена  и  
природним  условима  земњишта  и  носивости . Такође, не  мање  значајни  фактори  су  и  
постојећа  парцелација , значајан  број  постојећих  објеката  (изграђених  како  у  складу  са  
претходно  важећом  планском  документацијом , тако  и  оних  бесправно  подигнутих), 
власничка  структура  землишта, постојећа  организација  саобраћаја  (постојеће  улице  и  
некатегорисани  путеви), као  и  елементима  из  урбанистичке  документације  ширих  
подручја, а  који  у  великој  мери  представлају  ограничавајуће  факторе  у  планирању  
простора . Пре  свега  ту  спадају  услови  стабилности  и  носивости  земњишта, енергетски  
коридор  и  заштитни  појас  потока . 

Главну  саобраћајницу  подручја  и  уједно  главни  приступни  пут  за  обухваћено  
подручје  представла  Фрушкогорски  пут, који  повезује  овај  простор  са  Новим  Садом  
преко  Сремске  Каменице  на  северу  и  Фрушком  гором  најугу, а  саобраћајно  је  значајан  и  
Староиришки  пут, којим  се  одвија  и  градски  nревоз  путника . Саобраћајну  мрежу, поред  
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наведених  саобраћајница , чине  постојсће  и  планиране  блоконске  саобраћајнице , у  највећој  
мери  повезане  Фрушкогорским  путем . 

Породично  становање  је  доминантна  намена  простора, заступњена  на  готово  65 
% бруто  гіопршине  простора  у  обухвату  Пјтана, односно  близу  92 % нето  површине  
блокова . Стамбени  блокови  су  махом  неправилни , као  такви  условњени  пре  свега  
неповоњном  конфигурацијом  терена  и  бесправном  изградњом  у  претходном  периоду . У  
оквиру  ове  намене  постоји  неколико  целина, без  ограничења  за  изградњу  или  са  
ограничењима  за  изградњу  која  су  дефинисана  заштитним  појасевима  инфраструктурних  
коридора  и  зонама  посебних  услова  за  изградњу), на  основу  којих  су  формирана  правила  
грађења, на  обухваћеном  подручју  заступњени  су  готово  искњучиво  слободностојећи  
објекти . Планом  се  омогућава  и  изградња  стамбених  објеката  на  заједничкој  парцели, који  
ће  формирати  независан  затворени  комплекс . У  зонама  породичног  становања , према  
посебним  захтевима  као  и  уважавајући  специфичну  конфигурацију  терена, толеришу  се  
одступања  од  појединих  урбанистичких  критеријума  (максималне  површине  nарцела , 
ширине  уличног  фронта, и  др.). Планиране  просечне  нето  густине  становања  су  између  55 
и  72 ст/ћа, а  бруто  између  47 и  62 ст/ћа. Подручје  породичног  становања  представња  
потенцијал  за  развој  различитих  активности , првенствено  делатности  које  се  могу  
обавњати  у  објектима  (еколошки  и  функционално  могуће  у  зони  породичног  становања), 
чимеје  омогућено  прожимање  различитих  намена. 

Поред  основне  намене  породичног  становања, планирају  се  и  остали  
комплементарни  садржаји  као  што  су  садржаји  општеградског  центра  линијског  центра  
са  становањем , пословање  и  комплекс  геронтолошког  центра . 

Општеградски  линијски  центар  локалног  карактера  планира  се  уз  
Фрушкогорски  пут, у  северном  делу  обухвата  Плана . У  овој  зони  планира  се  свакодневно  
и  повремено  снабдевање  и  задовоњавање  других  потреба  становника  (трговина, услужно  
занатство , услужне  делатности , итд.). Могу  се  реализовати  и  садр)каји  из  области  
туризма, угоститењства  и  спорта, с  обзиром  на  атрактивност  и  природне  вредности  овог  
подручја , али  уз  услове  наведене  у  Плану . 

Ујужном  делу  обухвата  Плана, на  углу  Параговског  пута  и  Улице  Мирна, ппанира  
се  намена  социјалне  установе  - комплекс  геронтолошког  центра  (капацитета  до  200 
корисника). У  оквиру  овог  комплекса  могућа  је  и  реализација  садржаја  компатибилних  
овој  намени  (социјална  заштита, здравство  и  сл.). 

Потребе  становника  овог  дела  ремске  Каменице  за  смештајем  деце  у  
предшколске  установе , као  и  основне  школе, омогућиће  се  у  оквиру  простора  у  окружењу  
и  то  по  једна  предпколска  установа  и  основна  школа  на  подручју  КИП-а  и  на  простору  
Парагова, према  гравитационом  подручју  овихјавних  установа . 

Површине  намењене  за  објекте  система  комуналне  инфраструктуре  обухватају  
површине  за  хидротехничке  захвате  и  трансформаторске  станице  (у  дањем  тексту: ТС). 
Заштитни  коридор  енергетске  инфраструктуре  ( 10 kV далековод) пресеца  простор  у  
правцу  северозапад -југоисток  и  условњава  обухваћени  простор  режимом  забране  
изградње, као  и  Малокаменички  поток, чија  регулација  у  делу  чини  и  границу  обухвата  
Плана. 
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На  гтодручју  обухвата  Плана  омогућава  се  и  реализација  других  садржаја  
комплементарних  становагuу, у  зависности  од  будућих  потреба  становника  или  
конкретних  захтева  инвеститора , а  нарочито  из  области  здравства  (приватне  клинике), 
социјалне  заштите  (домови  за  старе), спорта  и  рекреације  (спортски  терени  - тенис  и  др,), 
туризма  (пансиони  за  издавање , ресторани  и  мотели  са  видиковцима  ...) итд., под  условом  
да  су  мањег  капацитета , како  би  се  лакше  интерполовали  у  основну  намену. 

На  основу  сазнања  о  ПИОдНИМ  караіперистикама  терена , постојећих  
истражних  радова  и  инжењерско -геолошке  карте  ширег  простора, у  Плану  генералне  
регулације  утврђени  су  елементи  коіи  утичу  на  услове  изградње , реализацију  планираних  
садржаја  и  заштиту  простора, и  то: 

- режим  4 (активна  и  умирена  клизишта  у  долини  потока) и  
- ре?ким  5 (нестабилне  падине  и  умирена  клизишта  у  долини  потока). 
Услови  уређења  и  грађења  у  оквиру  ових  режима  уграђени  су  у  План . 
Поред  ових  режима  који  важе  за  активна  и  умирена  клизишта , на  подручјима  

заштитних  појасева  потока  и  енергетских  коридора , основ  за  реализацију  је  поред  плана  
детањне  регулације  и  План  генералне  регулације . 

3.3. Подела  простора  на  просторне  целине  и  блокове  

Планом  обухваћено  подручје  је  доминантно  намењено  породичном  становању  
слободностојећих  објеката  на  парцелама , па  није  разложна  подела  на  урбанистичке  
целине . Ипак, на  основу  гіланиране  намене  земњишта, постојеће  и  планиране  мреже  
саобраћајница , nростор  обухваћен  Планом  подењен  је  на  две  просторне  целине  и  пет  
грађевинских  блокова  унутар  регулационих  линија . 

Фрушкогорски  пут  дели  простор  на  источну  и  западну  просторну  целину , које  су  
намењене  породичном  становању  са  пратећим  ванстамбеним  садржајима . 

Преовлађујућа  намена  земњиштаје  породично  становање  са  пратећим  функцијама  
и  то  у  блоковима  бр. 1, 2, 3, 4 и  5. 

Уз  Фрушкогорски  пут, који  дели  овај  простор  на  две  просторне  целине, планира  се  
општеградски  линијски  центар  локалног  карактера  у  коме  се  комбинују  намене , 
становање  и  пословање  у  приземњу  објеката , или  само  пословање . 

Северни  део  простора  - део  блокова  бр.  1, 2 и  3, заузима  инфраструктурни  
коридор  високонапонске  Мре?ке. 

У  западном  делу  простора, у  блоку  број  1, простор  одређује  у  великој  мери  
Малокаменички  поток  са  својим  заштитним  коридором  ширине  5 м, као  и  терен  смањене  
стабилности . 

У  источном  делу  простора, у  делу  блока  број  5 планира  се  комплекс  намењен  за  
социјалну  установу  - геронтолопјки  центар . Реализација  обавезно  на  основу  
урбанистичког  пројекта . 

делови  блокова  бр. 3, 4 и  5, с  обзиром  на  велику  површину  постојећих  парцела, 
погодни  су  за  формирање  пезависних  затворених  комплекса  са  објектима  становања  до  
максималне  спратности  П+1+Пк  и  пратећим  садр?кајима  потребним  за  становнике  
комплекса . 3а  реализацију  оваквих  комплекса  обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта . 
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3.4.Нумерички  показатењи  

Табела : Намена  површина  

НАМЕНА  ПОВРШИНА  Површина  
ћа  

Проценат  
% 

Пов  і  піине  осталих  намена  69,34 85,62 
породично  становање  63,55 78,47 
мешовита  намена  - садржаји  опіптсградског  центра  И  
становање  4 90 6 05 

пословање  0,44 0,54 

социјална  заштита  - комплекс  геронтолошког  центра  0,45 0,56 

Повішине  авних  намсна  11,65 16,79 
саобраћајне  површине  11,58 16,71 
јавни  пролази  0,07 0,08 
трансііорматоіске  станице  (ТС)* 

црпне  станиде  отпадних  вода* - - 

укуПнО  80,99 100 

*Напомеј tа:  површине  намењене  за  трансфорі tаторске  сманuце  и  црпне  стпанице  
занемарливо  су  мале  у  одкосу  на  остале  површине , па  смога  нису  узете  у  обрачун. 

На  површинама  намењеним  породичном  становању , уз  претпоставку  просечне  
величине  парцсле  600-800 м2, те  да  ће  у  оквиру  парцеле  бити  реализован  1,5 стан  са  три  
становника  rіo стану, потенцијал  зоне  намењене  породичном  становању  се  креће  између  
3.570 и  4.750 становника . 

На  површинама  намењеним  садржајима  општеградског  линијског  центра  и  
становања , уз  претпоставку  просеч uе  величине  парцеле  800 п12, те  да  је  за  становање  
намењено  50 % зоне, укупни  потенцијал  ове  зоне  је  око  250 становника . 

С  обзиром  на  то  да  је  обухваћено  подручје  планирано  за  3.820-5.000 становника , 
планирана  ието  густина  становања  се  креће  од  55,07 до  72,08 ст/ћа, а  бруто  густина  од  
47,17 до  61,74 ст/ћа. 

3.5.План  регулације  површина  јавне  намене  

Планом  су  утврђене  површине  јавне  намене . Од  целих  и  делова  постојећих  
парцела  образоваће  се  парцеле  површиіга  јавне  намене, према  графичком  приказу  број  4 
,,План  регулације  површинајавне  намене , у  размерu 1:2500. 

Површинејавне  намене  су: 

- саобраћајне површине : целе парцеле бр. 1514/8, 15 і 6/13. 1516/17, і 517/21, 
1517/23, 1517/24, ј517/25, 1517/26, 1517/27, 1517/28, 1517/29, 1517/30, 1517/32, 1517/33, 
1520/5, 1520/9, 1521/5, 1878, 1881/1 1, 1886/5, 1889, 1890/із, 1893/8, 1893/9, 1894, 1895/4, 
1896/3, 1896/4, 1896/5, 1897/4, 1897/5, 1897/6, 1897/7, 1897/8, 1898/4, 1899/2, 1900/5, 
1900/7, 1900/8, 1901/3, 1903/4, 1905/4, 1905/5, 1907/5, 1909/3, 1920/3, 1920/4, 1920/5, 
1922/4, 1923/2, 1924/2, 1925/2, 1928/7, 1930/10, 1932/10, 1932/12, 1946/4, 1950/3, 1951/2, 
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1951/3, 1952/7, 1952/14, 1952/15, 1952/16, 1957/6, 1957/8, 1959/5, 1961/3, 1963/3, 1982/8, 
1983/2, 1984/3, 1993/2, 1994/6, 1995, 1997/7, 1997/8, 1998/4, 2000/3, 2001/10, 2001/13, 
2001/14, 2001/15, 2002/1, 2002/13, 2005/5, 2006/2, 2007/6, 2008/6, 2008/8, 2011/3, 2012/3, 
2016, 2028/2, 2029/3, 2031/3, 2031/4, 2037, 2040/2, 2040/3, 2042/5, 2046, 2050/1, 2050/10, 
2050/20, 2051/1, 2051/5, 2073/4, 2074/6, 2077/3, 2078/5, 2082/20, 2082/21, 2082/22, 2082/23, 
2082/24, 2082/25, 2082/26, 2082/27, 2083/5, 2083/6, 2083/9, 2089/12, 2089/24, 2660/3, 2660/5, 
2664/2, 2704/16, 2704/17, 2704/18, 2704/19, 2705, 2706/6, 2708/4, 2713/7, 2759/3, 2759/4, 
2761/4, 2762/3, 2762/4, 2766/5, 2767/1, 2770, 2775, 2776/4, 2776/5, 2785/3, 2785/4, 2785/9, 
2785/10, 2802/3, 2834/1,3990/2 иделови  парцелабр. 1512/1, 1513/2, 1515, 1516/14, 1517/4, 
1517/5, 1517/6, 1517/7, 1517/8, 1517/9, 1517/11, 1517/12, 1517/13, 1517/14, 1517/15, 1517/18, 
1517/19, 1518, 1519/4, 1519/5, 1520/2, 1520/3, 1520/4, 1520/6, 1520/7, 1520/8, 1521/1, 1521/2, 

1521/3, 1521/4, 1542, 1544/1, 1544/2, 1545, 1547, 1548, 1549/1, 1593/3, 1876, 1877, 1879, 

1881/1, 1881/3, 1881/4, 1881/5, 1881/6, 1882/1, 1882/2, 1882/3, 1882/5, 1882/6, 1882/7, 

1882/8, 1883, 1884, 1886/1, 1886/2, 1886/3, 1886/4, 1886/6, 1888, 1890/1, 1890/2, 1890/3, 

1890/4, 1890/5, 1890/6, 1890/7, 1890/8, 1890/9, 1890/10, 1890/11, 1890/12, 1891/1, 1891/2, 

1891/3, 1891/4, 1891/5, 1891/6, 1891/7, 1893/1, 1893/2, 1893/3, 1893/5, 1893/6, 1893/7, 

1895/1, 1897/2, 1898/3, 1900/4, 1901/1, 1904, 1905/1, 1905/2, 1906/1, 1906/2, 1906/3, 1906/4, 

1907/1, 1907/2, 1907/4, 1908/3, 1908/4, 1909/2, 1910, 1911, 1913/1, 1913/2, 1913/5, 1914, 

1915/3, 1915/4, 1915/5, 1915/6, 1917/2, 1917/3, 1918/2, 1918/3, 1919/4, 1920/1, 1921, 1922/2, 

1922/3, 1923/1, 1923/3, 1924/1, 1925/1, 1926/1, 1926/2, 1927/1, 1927/2, 1927/3, 1928/1, 

1928/2, 1928/3, 1928/4, 1928/5, 1928/6, 1928/8, 1928/9, 1928/10, 1928/11, 1928/12, 1928/13, 

1929, 1930/1, 1930/3, 1930/4, 1930/5, 1930/6, 1930/9, 1932/3, 1932/4, 1932/8, 1333/2, 1937, 
1938/1, 

1952/4, 

1959/1, 

1938/2, 1939, 1940, 1941, 1942, 1946/3, 1947, 1949, 1951/1, 

1952/5, 1952/6, 1952/10, 1952/11, 1952/12, 1952/13, 1953/2, 

1959/6, 1960/1, 1960/2, 1960/3, 1962, 1963/2, 1964, 1965, 

1952/1, 1952/2, 1952/3, 

1953/3, 1957/1, 1957/3, 

1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978/1, 1978/2, 1980/1, 1980/3, 1980/4, 1981/4, 1981/6, 1982/1, 1982/2, 1982/5, 1982/6, 
1986/1, 1987, 1988, 1990, 1991/1, 1991/2, 1991/3, 1991/4, 1991/5, 1991/6, 1994/2, 1994/3, 
1994/4, 1994/5, 1996/1, 1996/2, 1997/1, 1997/5, 1998/2, 1998/3, 1999/1, 2001/3, 2001/6, 
2001/7, 2001/8, 2001/9, 2001/12, 2002/2, 2002/3, 2002/4, 2002/5, 2002/6, 2002/7, 2002/9, 
2002/10, 2002/11, 2002/12, 2003/1, 2003/2, 2005/2, 2005/3, 2005/4, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 
2007/4, 2007/5, 2007/7, 2008/1, 2008/2, 2008/3, 2008/4, 2008/5, 2008/7, 2009/1, 2009/2, 2010, 

2013/1, 2013/2, 2013/3, 2013/4, 2014/1, 2014/2, 2015, 2017/1, 2017/2, 2018/1, 2019/1, 2019/3, 

2020, 2021/1, 2021/3, 2022, 2023/1, 2023/2, 2024, 2025, 2027/5, 2032/1, 2032/2, 2032/3, 

2032/4, 2032/5, 2032/6, 2032/7, 2032/8, 2032/9, 2032/10, 2032/11, 2032/12, 2032/13, 2033, 

2034/1, 2034/2, 2034/3, 2035/1, 2035/2, 2036. 2038, 2039, 2041, 2043/1, 2043/2, 2045/2, 

2045/5, 2045/6, 2047, 2049/1, 2049/2, 2049/3, 2053/1, 2053/2, 2053/3, 2053/4, 2060/1, 2061, 

2062, 2063/2, 2064, 2065/1, 2065/2, 2066, 2067/2, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072/1, 2072/2, 

2072/3, 2073/1, 2073/2, 2073/3, 2074/1, 2074/2, 2074/3, 2074/5, 2077/1, 2077/2, 2078/1, 

2078/2, 2078/3, 2078/4, 2079, 2081/1, 2081/2. 2083/4. 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089/2, 

2089/3, 2089/4, 2089/5, 2089/6, 2089/7, 2089/8, 2089/9, 2089/10, 2089/1 1, 2089/13, 2089/15, 

2089/16, 2089/17, 2089/18, 2089/19, 2089/21, 2089/22, 2089/23, 2089/26, 2656, 2658/1, 

2658/2, 2658/3, 2658/4, 2660/4, 2664/1, 2667, 2669, 2673, 2674/1, 2674/2, 2679, 2680, 2687, 

2704/1, 2704/2, 2704/4, 2704/5, 2704/6, 2704/8, 2704/9, 2704/11, 2704/12, 2704/13, 2704/14, 

2704/15, 2704/21, 2706/2, 2706/3, 2706/4, 2706/5, 2708/1, 2708/2, 2708/3, 2709, 2710, 2711/3, 

2712, 2713/1, 2713/2, 2713/3, 2713/4, 2714/1, 2714/2, 2714/3, 2715, 2720, 2724/1, 2724/2, 

2725/1, 2725/9, 2752, 2757/1, 2758, 2759/1, 2759/2. 2760/1, 2760/2, 2760/3, 2761/1, 2762/1, 
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2762/2, 2763/2, 2764, 2765/1, 2766/1, 2766/2, 2766/3, 2766/4, 2767/2, 2767/3, 2767/4, 2767/5, 
2767/6, 2767/7, 2767/8, 2768/1, 2768/2, 2769/5, 2769/6, 2771/1, 2771/2, 2771/3, 2771/5, 
2771/6, 2771/9, 2772/1, 2772/2, 2772/3, 2773/1, 2773/2, 2773/3, 2773/4, 2773/5, 2773/6, 
2773/7, 2773/8, 2773/9, 2773/10, 2773/1 1, 2774/12, 2776/1, 2776/2, 2776/3, 2777/, 2777/2, 
2777/3, 2778, 2779/1, 2779/2, 2780/3, 2781/1, 2781/2, 2782, 2783/1, 2783/2, 2783/3, 2784, 
2785/2, 2786/1, 2786/2, 2787/1, 2787/2, 2787/3, 2787/5, 2789/1, 2790/1, 2790/2, 2791/ І , 
2799/1, 2799/4, 2800/1, 2801, 2803/2, 2803/6, 2803/7, 2828/1, 2831, 2832, 2833/1, 3977, 3990; 

инфраструктурни  пролаз: део  парцеле  број  1911; 
црпна  станица : делови  парцела  бр. 1593/3 и  2089/23; 
ТС: делови  парцела  бр.  2759/1 и  2785/1. 

У  случају  неусагланіености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу , важи  графички  приказ! Планиране  регулационе  линије  дате  су  у  
односу  на  осовине  саобраћајница  или  у  односу  на  постојеће  границе  парцела  и  постојеће  
објекте . Осовине  саобраћајница  дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака  које  су  
дате  на  графичком  приказу. Уколико  планирана  регулациона  линија  пресеца  парцелу  
постојећих  путева  сматрати  да  се  граница  парцеле  постојећих  путева  задржава . Постојећи  
објекти , који  својим  габаритом  улазе  у  регулацију  улице  (планирану  или  постојећу) до  1,5 
м, задржавају  се  уколико  су  удањени  од  коловоза  2 nі  u не  угрожавају  друге  јавне  
функције , а  да  при  томе  минимална  ширина  регулације  буде  8 м. 

На  осталом  грађевинском  земњишту  постојеће  границе  парцела  се  у  највећем  
обиму  задржавају . Настале  промене  су  углавном  услед  промене  регулационих  линија  
улица . Грађевинске  парцеле  се  најчешће  формирају  деобом  постојећих  парцела, под  
условима  датим  у  овом  плану. Постојеће  парцеле  у  средишту  блока  без  излаза  на  јавну  
површину  потребно  је  да  се  припоје  суседној  парцели  која  има  излаз  на  јавну  површину , 
или  да  се  обезбеди  нрилаз  најавну  површину  чија  ширина  не  може  бити  мања  од  3 гп , уз  
обавезу  припајања  парцели . 

3.б.План  нивелације  

Природне  карактеристике  терена  утицале  су  на  нивелационо  решење  
саобраћајница  и  садржаја  у  појединим  блоковима . Основни  принцип  вертикалног  вођења  
коловоза  (узду)кни  профили) било  је  максимално  прилагођавање  терену, уз  услов  да  су  
подужни  нагиби  у  складу  са  прописима , niто  је  и  постигнуто  на  највећем  делу  терена . 

Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  има  надморску  висину  од  122 м  до  230 
nі  u пад  од  југа  према  северу . Планиране  саобраћајнице  су  прилагођене  терену  са  
надовима  испод  10 %, изузев  на  краћим  деоницама  где  су, због  конфигурације  терена , 
нагиби  преко  10 %. Приликом  израде  главних  пројеката  саобраћајница  могућа  су  
одступања , али  ово  реnіење  представла  основ  за  реализацију  висинског  положаја  објеката  
у  nростору. І-Іивелете  заштитних  тротоара  око  планираних  објеката  прилагодити  терену . 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 

- коте  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 
- интерноловане  коте, 
- нагиб  нивелете . 
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3.7. Трасе, коридори  и  капацитети  инфраструктуре  

3.7.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Простор  обухваћен  Планом  саобраћајгго  је  повезан  са  упичном  мрежом  Сремске  
Каменице  и  Новим  Садом  преко  Фрушкогорског  пута  и  Улицом  Ружин  венац . 
Фрушкорски  пут  је  у  правцу  севера  повезан  са  државним  путем  јјА  реда  ознаке  і 19, а  
Улица  Ружин  венац, у  правцу  истока  nовезана  је  са  државним  путем  ІБ  реда  ознаке  21 и  
државним  путем  јјА  реда  ознаке  і  19. 

дуж  Фрушкогорског  пута, одвија  се  јавни  превоз  путника  (приградске  линије  бр. 
73 и  74). 

Конфигурација  терена , положај  парцела , постојећи  саобраћајни  коридори  и  
легално  и  нелегално  изграђени  објекти  утицали  су  на  планирано  саобраћајно  решење . 
Предложена  улична  мрежа  се  у  највећој  мери  ослања  на  трасе  nостојећих  улица5 
некатегорсисаних  и  атарских  путева, уз  дефинисање  одговарајућих  саобраћајно -
техничких  карактеристика . 

Планом  су  дефинисане  сабирне. стамбене  и  приступне  улице, попречних  профила  
ширине  од  8 м. Ужи  су  само  колски  пролази  (ширине  од  5 м). 

У  свим  сабирним  и  стамбеним  улицама  планира  се  изградња  коловоза  минималне  
ширине  3,5 м  за  једносмерне  улице, а  ширине  од  5 м  до  б  м  за  двосмерне . У  оквиру  
колског  пролаза , планира  се  колско-пешачка  саобраћајна  површина  минималне  ширине  
3,5 м. 

Поред  коловоза  и  тротоара , у  оквиру  попречног  профила  Фрушкогоског  пута  
планира  се  изградња  бициклистичке  стазе  (и  ако  није  уцртана  у  графичким  прилозима  и  
попречном  профилу  ове  улице). 36ог  специфичне  конфигурације  ове  улице, траса  
бициклистичке  стазе  ће  се  дефинисати  приликом  израде  пројектне  документације . 

Паркирање  и  гаражирање  путничких  возила  обезбеђује  се  на  парцели, изван  јавних  
површина  и  реализује  се  истовремено  са  основним  садржајем  на  парцели . 

3.7.2, Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом  

Снабдевање  водом  вршиће  се  преко  постојеће  и  планиране  водоводне  мреже  у  
оквиру  водоводног  система  Града  Новог  Сада . 

дуж  Фруглкогорског  пута  постоји  доводник  воде  профила  О  100 пlпl, на  који  је  
повезана  секундарна  водоводна  мрежа  из  оближњих  улица. Уз  северну  границу  Плана  
постоје  резервоар  и  пумпна  станица  ,,Поповица , који  омогућавају  снабдевање  водом  
треће  висинске  зоне  водоводног  система  (ова  зона  обухвата  терен  изнад  коте  155 м  н.в.). 

Изградња  секундарне  водоводне  мреже  профила  О  100 мм, планира  се  у  свим  
постојећим  улицама  где  она  до  сада  није  реализована , као  и  у  готово  свим  
новопланираним  улицама . 

Планом  се  оставња  могућност  реконструкције  и  измештања, у  профилу  улице  
постојеће  водоводне  мре)ке, која  не  задоволава  у  погледу  квалитста  и  капацитета  
цевовода . 
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Трасе  и  капацитети  постојеће  и  планиране  водоводне  мреже  приказани  су  на  
графичком  гіриказу  број  5 ,,План  водне  инфраструктуре , у  размери  :2500. 

Qдвођење  отпадних  и  атмосфсрских  вода  

Одвођегbе  отпадних  и  атмосферских  вода  вршиће  се  преко  планиране  
канализационе  мреже  сепаратног  типа, у  оквиру  канализационог  система  Града  Новог  
Сада! 

Отпадне  воде  ће  се  преко  планиране  канализационе  мреже, профила  250 мм, 
одвести  према  постојећој  канализационој  мрежи  Сремске  Каменице! Изградња  
канализационе  мреже  отпадних  вода  планира  се  у  већини  постојећих  и  планираних  улица! 

36ог  савладавања  нивелационих  карактеристика  терена  планира  се  изградња  две  
црпне  станице  отпадних  вода . 

до  реализације  планиране  канализационе  мреже, отпадне  воде  ће  се  решавати  
преко  водонепропусних  септичких  јама  на  парцелама  корисника . Водонепропусне  
септичке  јаме  треба  сместити  на  парцели  корисника , на  минималној  удањености  од  3 м  
од  суседних  парцела . 

У  неколико  улица  не  планира  се  изградња  канализационе  мреже  отпадних  вода. 
Терен  у  тим  улицама  не  омогућава  функционисање  гравитационе  канализације , односно , 
захтева  се  изградња  више  црпних  станица  за  које  не  постоји  економска  оправданост , с  
обзиром  на  то  да  се  ради  о  малом  броју  објеката . За  објекте  у  овим  улицама  планира  се  
одвођење  отпадних  вода  преко  водонепропусних  септичкихјама . 

Атмосферске  воде  ће  се  преко  отворене  канализационе  мреже, у  складу  са  
нивелационим  карактеристикама  терена , одвести  према  потоцима  Каменичком  и  
Новоселском . Атмосферску  канализацију  могуће  је  у  зависности  од  просторних  и  
хидрауличких  услова , изградити  као  отворену  уличну  каналску  мрежу  или  у  виду  
каналета  поред  пута. 

Планира  се  заштитни  појас  уз  Малокаменички  поток  у  ширини  од  5 м  мерено  од  
горње  ивице  потока! У  овом  појасу  забрањенаје  изградња  објеката  и  садња  дрвећа . 

Трасе  и  капацитети  планиране  канализационе  мреже  дати  су  у  графичком  приказу  
број  5 ,,План  водне  инфраструктуре , у  размери  1:2500. 

3.7.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергијом  

Обухваћено  лодручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система! Основни  објекти  за  снабдевање  биће  ТС  110/35(20) kV 
,,Нови  Сад  1 и  ТС  110/20 kV ,,Нови  Сад  б . Од  ових  ТС  ће  полазити  20 kV мрежа  до  ТС  
20/0,4 kv. On TC 20/0,4 kV he полазити  мрежа  јавног  осветњења  и  нисконапонска  0,4 kV 
мрежа  до  објеката, чиме  ће  се  обезбедити  квалитетно  и  поуздано  снабдевање  електричном  
енергијом  свих  потрошача  на  подручју! 

део  подручја  је  покривен  електроенергетском  мре)ком, а  до  планираних  објеката  
потребно  је  изградити  прикњучке  од  постојеће  или  планиране  мре)ке. За  снабдевање  
електричном  енергијом  планираних  садржаја  изградиће  се  одређен  број  нових  ТС, у  
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зависности  од  потреба . Осим  планираних  ТС  које  су  приказане  на  графичком  приказу  
број  б  ,,План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских у  размери  
1:2500, иове  Тс  се  могу  градити  као  стубне  ТС  или  као  слободностојећи  објекти  на  
парцелама  свих  намена. у  складу  са  ва)кећом  законском  и  техничком  регулативом . Свим  
ТС  потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  3 nі  ради  обезбеђења  
интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . Све  ТС  ће  се  повезати  на  постојећу  и  нову  20 
kV мрежу, која  ће  се  градити  подземно  и  надземно .  І-ја  просторима  планиране  изградње  
могућаје  изградња  нове  или  реконструкција  постојеће  инсталацијејавног  осветлења . 

Све  електроенергетскс  објекте  и  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  
планираних  објеката  или  инфраструктуреје  потребно  изместити  уз  прибавЈЂање  услова  од  
,,БПС  дистрибуција  д!О!О! Београд , Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

У  попречним  профилима  свих  улица  планирани  су  независни  коридори  за  пролаз  
електроенергетских  каблова! 

Подручје  делом  пресеца  110 kV далековод  са  својим  заштитним  коридором  који  
полази  од  ТС  110/35(20) kV ,,Нови  Сад  1 према  Иригу  и  Руми. У  заштитном  коридору  
укупне  ширине  50 м  се  морају  поштовати  услови  заштите  далековода , односно  није  
дозвоњена  изградња  објеката, извођење  других  радова , нити  садња  дрвећа  и  другог  
растиња , осим  уз  следеће  услове  и  сагласност  Ад  ,,Електромрежа  Србије  Београд . 

Сагласност  се  даје  на  елаборат  који  инвеститор  планираних  објеката  треба  да  
обезбедн , а  који  израђује  овлашћена  пројектна  организација . 

Садржај  елабората  и  мере  које  се  прописују  приликом  пројектовања  и  пре  и  за  
време  извођења  радова  прописује  Ад  ,,Електромре ?ка  Србије  Београд, а  на  основу  
важећих  закона, правилника  и  техничких  прописа. 

На  далеководу  1 10 kV ce могу  изводити  санације,  адаптације  и  реконструкције  у  
случају  потреба  за  интервенцијама  или  ревитализацијом  електроенергетског  система . 

Снабдевање  топлотном  енејгијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  гасификационог  
система, локалних  топлотних  извора  и  обновливих  извора  енергије . 

Снабдевање  из  гасификационог  система  биће  обезбеђено  из  главне  мерно-
регулационе  станице  (ГМРС) ,,Поповица  која  је  изграђена  северно  изван  обухвата  Плана . 
Од  ГМРС  и  припадајуће  мерно-регулационе  станице  (МРС) је  изграђена  дистрибутивна  
гасоводна  мрежа  која  делом  захвата  и  подручје  Плана, коју  је  потребно  проширити  
зависно  од  потреба . Постојећа  мрежа  је  димензионисана  тако  да  омогући  квалитетно  
снабдевање  гасом  свих  планираних  садр)каја. Планирани  објекти  ће  се  снабдевати  
топлотном  енергијом  изградњом  приклучка  од  планиране  дистрибутивне  мрске  до  
потрошача . У  случају  потреба  за  већом  количином  топлотне  енергије  могућа  је  изградња  
прикњучног  гасовода  притиска  до  16 bar u сопствених  МРС  на  парцелама  инвеститора . 

Потрошачи  који  не  буду  имали  могућност  прикучења  у  гасификациони  систем , 
могу  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  локалних  топлотних  извора  и  коришћењем  
обновливих  извора  енергије . 

Све  термоенерј -етске  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  планираних  
објеката  или  инфраструктуре  је  потребно  изместити  уз  прибавњање  услова  од  надлежног  
дистрибутера . 



14 

Обновњиви  извори  снергије  

На  обухваћеном  подручју  постоји  могућност  коришћсња  обновњивих  извора  
енергије . 

Соларна  енергија  

Пасивни  соларни  системи  - дозвоњава  се  доградња  стакленика , чија  сс  површина  
не  рачуна  код  индекса  изграђсности  и  индскса  заузетости  парцелс  уколико  се  побоњшава  
снергетска  ефикасност  објекта. Код  објеката  свих  намена , на  фасадама  одговарајуће  
оријентације , поред  стакленика , дозвоњава  се  примена  осталих  пасивних  система  
ваздушних  колектора , Тромб-Мишеловог  зида  и  сл! 

Акмивни  соларни  сисмеми  соларни  системи  за  сопствене  nотребе  и  комерцијалну  
употребу  могу  се  поставњати  под  следећим  условима : 

- објекти  породичног  становања  - на  кровним  површинама  и  фасадама  главног, 
помоћног, економског  објекта  и  сл. дозвоњава  се  поставњање  соларних  система; 
- површинејавне  намене  на  стубовимајавне  и  декоративне  расвете  и  за  потребе  
видео-надзора, за  осветњење  рекламних  паноа  и  билборда, за  саобраћајне  знакове  
и  сигнализацију  дозвоњава  се  поставњање  фотонапонских  панела. 

Енергија  биомасе  

Енергија  биомасе  може  се  искористити  за  снабдевање  топлотном  енергијом  
објеката  коришћењем  брикета, пелета . 

(Хиро) Геотермална  енергија  

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставњати  у  сврху  загревања  или  
хлађења  објеката . Ако  се  поставњају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, могу  се  
поставњати  искњучиво  на  парцели  инвеститора . У  случају  ископа  бунара  (осим  за  
ф  изичка  лица) потребно  је  прибавити  сагласност  надлежног  органа . 

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

Енергија  ветра  

Појединачни  стубови  са  ветрогенераторима  мањих  снага  (до  10 kW) Mory ce 
поставњати  на  парцелама  намењеним  породичном  становању , тако  да  висина  стуба  није  
већа  од  удањености  стуба  од  објекта  на  самој  парцели  или  од  границе  суседне  парцеле . 

Производња  електричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коришћењем  обновњивих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  коришћења  
енергије! 
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3.7.4. Мере  енергетске  ефикасности  изградіе  

Ради  повећања  енергетске  ефикасности , приликом  пројектовања , изградње  и  
касније  експлоатације  објеката, као  и  приликом  опремања  енергетском  инфраструктуром , 
потребноје  лрименити  следеће  мере : 

приликом  пројектовања  водити  рачуна  о  облику, положају  и  повоњној  
оријентацији  објеката, као  и  о  утицају  ветра  на  локацији ; 

- користити  класичне  и  савремене  термоизолационе  материјале  гiриликом  
изградње  објеката  (полистирени , минералне  вуне, лолиуретани , комбиновани  
материјали , дрво, трска  и  др.); 
у  инсталацијама  осветлења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  декоративне  
расвете  употребњавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела; 
користити  пасивне  соларне  системе  (стакленици , масивни  зидови , Тромб-
Мишелов  зид, термосифонски  колектор  итд.); 

- гіоставњати  соларне  пансле  (фотонаnонске  модуле  и  топлотне  колекторе ) као  
фасадне  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозвоњавају ; 
размотрити  могућност  поставњања  кровних  вртова  и  зелених  фасада, као  и  
коришћење  атмосферских  и  отпадних  вода; 
код  постојећих  и  нових  објеката  размотрити  могућност  уградње  аутоматског  
система  за  регулисање  потрошње  свих  енергетских  уређаја  у  објекту ; 
поставњати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  најавним  и  осталим  површинама  
предвиђеним  за  паркирање  возила . 

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

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

Нова  и  ревитализована  постројења  за  производњу  електричне  и/или  топлотне  
енергије, системи  за  пренос  електричне  енергије , дистрибуцију  електричне  и  топлотне  
енергије  и  транспорт  и  дистрибуцију  природног  гаса  морају  да  испуњавају  минималне  
захтеве  у  погледу  њихове  енергетске  ефикасности , а  у  зависности  од  врсте  и  снаге  тих  
постројења , односно  величине  система . 

3.7.5. Електронскс  комуникације  

Подручје  обухваћено  Планом  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  
електронских  комуникација . 

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

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

Планира  се  потпуна  покривеност  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  свих  
надле?кних  оператера . 

На  подручју  је  могуће  поставлати  системе  мобилне  телефоније , као  и  системе  
осталих  електронских  комуникација  уз  поштовање  следећих  услова: 

антенски  системи  се  могу  поставлати  на  кровне  и  горње  фасадне  површине  
објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  објеката ; 

- антенски  системи  се  могу  поставњати  на  антенске  стубове  на  парцелама  
намењеним  пословању  уз  обавезну  сагласност  власника  парцеле ; базне  станице  
поставлати  у  подножју  стуба, уз  изградњу  оптичког  nриводног  кабла  до  базне  
станице ; 

- антенске  системе  поставњати  уз  поштовање  свих  нравилника  и  техничких  
препорука  из  ове  области, као  и  препорука  светске  здравствене  организације ; 

- уколико  се  у  близини  налазе  стубови , односно  локације  других  оператера , 
размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 
обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система , а  посебно  утицај  на  оближње  објекте  становања  
који  се  налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  антенски  систем ; 
за  поставлање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишлење  
надлежне  управе . 

3.8. План  уређења  зелених  површина  

Санитарно -хигијенска  и  естетска  функција  зеленила  најбоње  се  манифестује  
уколико  се  формира  мрежа  зелених  површина  која  прожима  комплетан  простор . 

Блокови  породичног  становања  претежно  су  формирани  на  нагнутом  терену, теје  с  
тога  потребна  пејзажна  обрада  слободних  површина . При  њиховом  озелењавању  треба  да  
буду  заступлене  врсте  високог  декоративног  листопадјјог  и  четинарског  дрвећа, 
разноликог  шибла, пузавица  и  цвећа. Зеленило , због  конфигурације  и  нестабилности  
терена, треба  да  има  снажап  коренов  систем, који  добро  веже  земњу  и  спречава  њен  одрон  
и  спирање . да  би  пејзаж  кућног  врта  био  што  живописнији , уз  саму  ограду  и  терасу  треба  
садити  цветајуће  декоративне  пузавице . На  деловима  простора  где  се  издвајају  косине  
терена  и  терасе, отварају  панорамски  видици, потребноје  планирати  подзиде , степенице  и  
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видиковце . Велике  парцеле , осим  овако  уређених  вртова , Могу  да  садрже  формиран  и  
мањи  воћњак, виноград  и  повртњак . 

Уређење  парцела  становања  затворених  комгілекса  такође  треба  да  се  заснива  на  
пејза?кном  уређењу  вртова, комбиновањем  декоративне  вегетације  и  вегетације  са  
кореновим  системом  који  добро  веже  земњу. 

Формиране  видиковце  и  природна  узвинења  такође  треба  употпунити  елементима  
партерне  архитектуре . Њихова  обрада  планира  се  партерном  вегетацијом  на  правцима  
визура . 

Поставка  новопланираног  линеарног  зеленила  - дрвореда  треба  да  се  заснива  на  
садржају  попречних  профила  улица . 3а  улице  профила  до  15 м, које  не  могу  да  садрже  са  
обе  стране  високо  зеленило , користити  ниже  дрвеће  мањих  округластих  крошњи, или  пак  
формирати  једнострани  дрворед. 3а  улице  сасвим  узаних  профила  (мањих  од  10 м) где  
нема  услова  за  дрвореде , зеленило  ће  бити  заступњено  у  предбаштама  кућа  породичног  
становања  и  њихове  зелене  ограде . Важно  је  ускладити  поставку  дрвореда  са  колским  
прилазима  објектима . Најстрмији  потези  и  шкарпе  у  оквиру  регулација  улица  обрадиће  се  
отпорном  вегетацијом  која  има  основну  функцију  заштите  од  спирања  и  ерозије . 

Уређење  уличног  простора  оплемењује  се  поставком  жардинијера 5  озелењавањем  
подзида, мањих  скверова  - тргова  и  вертикалним  озелењавањем  фасада. 

3елене  поврніине  у  оквиру  комплекса  геронтолоіпког  центра  планирају  се  према  
пормативима  и  специфичним  условима  простора . Од  укупне  површине  овог  комплекса  50 
% треба  да  припада  зеленим  површинама . Основни  концепт  озелењавања  чини  поставка  
зеленог  заштитног  појаса, ободом  комплекса , саставњеног  од  високе  и  ниске  отпорне  
вегетације , док  се  улазни  делови  и  слободни  простори  око  објеката  уређују  декоративном  
вегетацијом . 

3аштитно  зеленило  планира  се  у  функцији  заштите  земњишта  на  стрмим  теренима . 
На  овим  површинама  се  сади  отпорна, висока  и  средње  висока  вегетација . Висока  
вегетација  биће  заступњена  на  око  50 % површине  и  треба  је  формирати  од  отпорних  
врста  лишћара  и  четинара . 

Приликом  одабира  врста  за  озелењавање  целокупног  простора  водити  рачуна  да  то  
буду  врсте  карактеристичне  за  шуме  овог  дела  Фрушке  горе  (храст  китњак, цер, медунац , 
бела  липа, граб, јавор, свиб, дрегБина, руј,  и  сл.). Због  близине  природних  станишта  
Националног  парка  ,,Фрушка  гора , а  према  условима  надлежног  завода  за  заштиту  
природе, потребно  је  избегавати  употребу  инвазивних  (агресивних  алохотних ) врста, осим  
у  сврху  пејсажног  уређења  и  оплемењивања  простора  у  оним  деловима  где  се  предвиђа  
изградња  објеката . Евентуално  присутне  самоникле  јединке  алохтоних  (агресивних) врста  
одстанити  приликом  уређења  и  одржавања  зелених  површина , а  старејединке  инвазивних  
врста  које  поседују  декоративну  вредност  и  налазе  се  по  уређеним  зеленим  површинама  
или  дрворедима , треба  постепено  заменити  врстама  које  се  не  понашају  агресивно  унутар  
Папонског  биогеографског  региона . 

3.9, Зајлтита  градитеЛсТог  наслеђа  

І-ја  подручју  Плапа, у  евиденцији  и  документации  надлежног  завода  за  заштиту  
споменика  културе  нема  података  о  објектима  од  значаја  за  градитењско  наслеђе . 

У  обухвату  Плаnа  такође  нема  ни  познатих  локалитета  са  археолошким  садржајем . 
Ипак, северно  од  границе  Плана  су  приликом  рекогнисцирања  терена, током  маја  2017. 
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године , забележени  подаци  о  постојању  три  нова  локалитета  са  археолошким  садржајем . 
Евидентирани  су  покретни  налази  из  праисторијског  (гвоздено  доба), средњовековног  
(Хјјј—ХУ  века) и  нововековног  периода  (ХУјЈ—ХУјјј  века). 

Због  близине  познатих  локалитета  са  археолошким  садржајем , у  обухвату  Плана  
приликом  већих  грађевинских  радова  на  изградњи  инфраструктуре , обавезан  је  
археолошки  надзор . Такође, обавезаје  инвеститора  и  извођача  радова, у  складу  са  чланом  
109. Закона  о  културних  добрима  (,,Слу)кбени  гласник  РС , бр. 71/94, 52/11 

- др. закон, 
99/І  1 - др. закон  и  6/20 - др. закон) да, уколико  приликом  извођења  землапих  радова, 
унутар  целог  обухвата  Плана, наиђу  на  археолошко  налазиште  unu археолошке  предмете , 
одмах  без  одлагања  зауставе  радове, оставе  налазе  у  положају  у  којем  су  пронађени  и  да  
одмах  о  налазу  обавесте  Завод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

3.10. 3аштита  природних  добара  

У  обухвату  Плана  се  не  налазе  заштићена  подручја . 
Подручје  обухваћено  Планом  налази  се  у  загнтитној  зоНи  Националног  парка  

,,Фрушка  гора . Просторним  планом  подручја  посебне  намене  ,,Фрушка  гора  
(,,Службени  лист  АП број  8/19), утврђено  је  да  ће  се  изградња  на  
грађевинском  землишту  у  грађевинском  подручју  насења  одвијати  гірема  условима  
утврђеним  одговарајућим  урбанистичким  планом . 

Услови  заштите  природе  односе  се  на  начин  озелењавања  простора, заштиту  и  
унапређење  животне  средине , као  и  начин  планирања  инфраструктуре  и  депоновања  
отпада  у  цилу  заштите  природних  вредности . 

Сви  утврђени  услови  доставњени  од  надлежног  завода  уграђени  су  у  планске  
одреднице  које  дефиниuіу  одговарајуће  области, а  нарочито : 

објекте  је  потребно  визуелно  уклопити  у  природни  амбијент, водећи  рачуна  да  
се  не  наругпи  предеони  диверзитет  падина  Фрушке  горе; 
при  изградњи  објеката  потребно  је  очувати  морфологију , односно  природну  
ф  изиономију  терена ; 
забрањено  је  испуіптање  непречишћених  отпадних  вода  у  природни  
реципиј  ент; 
забрањено  је  отварање  позајмишта  и  одлагање  грађевинског  и  депоновање  
отпадног  материјала  у  Националном  парку  и  његовој  заштитној  зони . 

Малокаменички  поток  представла  локални  еколошки  коридор  утрвђен  
Просторним  планом  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/12). 
Локални  еколошки  коридор  спаја  станишта  Националног  парка  ,,Фрушка  гора  са  
дунавом  - међународним  еколошким  коридором . Условима  доставленим  од  стране  
Покрајинског  завода  за  заштиту  природе  утврђене  су  мере  заштите  простора . 

Мере  заштите  екологпких  коридора: 

- поплочавање  и  изградњу  обала  са  функцијом  еколоіпких  коридора  свести  на  
минимум , уз  nримену  еколошки  повоњних  техничких  решења; поплочани  или  
бетонирани  делови  обале, изузев  пристана, морају  садржати  појас  нагиба  до  45° а  
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структура  овог  гiојаса  треба  да  омогућује  кретање  животиња  малих  и  средњих  
димензија ; 
- током  реконструкције /одржавања  постојећих  обалоутврда  поплочане  или  
бетониране  делове  комбиновати  са  мањим  просторима  који  ублажавају  негативне  
особине  измењепе  обалне  структуре  (грубо  храпава  површина  обалоутврде , нагиб  
мањи  од  45°, поврњиІ.га  са  вегетацијом )  и  на  тај  начин  омогућити  кретање  врста  
кроз  измењене  деонице  реке; поплочане  или  изграђене  деонице  на  сваких  200-300 
м  (оптимално  на  100 nі ) прекидати  мањим  зеленим  површинама  које  су  саставни  
део  заштитног  зеленила ; 
- обезбедити  отвореност  канала  са  улогом  еколошких  коридора  на  целој  дужини  
(изврнјити  ревитализацију  коридора  код  зецевлених  деоница) и  обезбедити  
проходност  уређењем  зеленила  у  зони  црпних  станица; 
- избегавати  директно  осветлење  обале  и  применити  одговарајућа  техничка  
решења  заштите  природних  и  блиско  природних  делова  коридора  од  утицаја  
светлости , применом  одговарајућих  планских  и  техннчких  решења  (смањена  
висина  светлосних  тела, усмереност  светлосних  снопова  према  саобраћајницама  и  
објектима , примена  посебног  светлосног  спектра  на  осетливим  локацијама , 
ограничавање  трајања  осветлења  на  лрву  половину  ноћи  и  сл!); применити  засторе  
којима  се  спречава  расипање  светлости  према  небу, односно  према  осетЈЂивим  
подручјима  еколошке  мреже; 
- лриобално  землиште  канала  треба  да  има  травну  вегетацију  у  ширини  од  
најмање  4 м, а  оптимално  8 м  код  локалних  коридора ; травна  вегетација  се  
одржава  редовним  І(ошењем; забрањено  је  узурпирати  приобално  земњиште  
коридора  преоравањем , изградњом  објеката  и  сл!; 
- минимална  удањеност  планираних  објеката  који  захтевају  поплочавање  и/или  
осветлење  је  20 nі  од  обале  коридора ; 
- у  простору  еколошког  коридора  и  зони  непосредног  утицаја  ширине  од  200 м  
од  коридора , забрањено  је  одлагање  отпада  и  свих  врста  опасних  материја, 
складиштење  опасних  материја  (резервоари  горива  и  сл.) и  нерегуларно  одлагање  
отпада; 
- уз  еколошке  коридоре  није  дозволено  сађење  инвазивних  врста, а  током  
уређења  зелених  површина  треба  одстранити  присутне  самоникле  јединке  
инвазивних  врста  и  обезбедити  одржавање  зелених  површина . 

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

3.11. Услови  и  мере  заштнте  животне  средине  

На  простору  у  обухвату  Плана  није  успоставлен  мониторинг  чинилаца  животне  
средине , нити  се  налазе  објекти  који  својим  радом  негативно  утичу  на  животну  средину. 

Обухват  Плана  се  налази  у  заштитној  зони  ј-јационалног  парка  ,,Фрушка  гора . 
Услови  и  мере  заштите  )г(ивотне  средине  утврђене  су  на  основу  стварања  нових  и  

побоњшања  општих  услова  животне  средине  (саобраћаја , унапређења  мреже  водне  и  
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енергетске  инфраструктуре ), ради  побоњшања  квалитета  и  стандарда  живота , 
дефинисањем  правила  уређења  и  грађења , а  у  складу  са  усмеравајућим  правилима  за  
површинејавне  намене  и  површине  осталих  намена. 

Поменуте  мере  заштите  спроводиће  се  у  складу  са  3аконом  о  запітити  животне  
средине  (,,Слу?кбени  гласник  РС,,, бр.  135/04, 36/09, 36/09 др. закон, 72/09 - др. закон, 
43/11 - уС, 14/16, 76/1 8, 95/18 - др! закон  и  95/1 8 - др. закон), и  другим  прописима  из  ове  
области . 

делатности  на  планираним  просторима  које  ће  се  одвијати  на  парцелама  
породичног  становања  треба  да  задовоње  еколошке  стандарде  и  функционалне  
критеријуме , односно  да  обезбеде  задовоњавајућу  удањеност  од  суседне  парцеле  или  
намене , пречишћавање  отпадних  вода, складиштење  сировина  у  складу  са  законским  
прописима  и  санитарно -хигијенским  захтевима , безбедно  одлагање  отпадака, као  и  
спречавање  свих  видова  загађивања  тла, подземних  вода  и  ваздуха . 

Зајјітита  зсмњишта  

Праћење  параметара  квалитета  земњишта  је  неопходпо  да  би  се  спречила  његова  
деградација  услед  продирања  опасних  материја! 3емњиште  треба  контролисати  у  складу  
са  Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земњишту  и  
води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  рС , број  
23/94), односно  у  складу  са  прогіисима  који  регулишу  ову  област, 

Потребно  је  обезбедити  заштиту  земњишта  изградњом  секундарне  затворене  
каналске  мре?ке! Чврсти  и  течни  отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарно -
хигијенским  захтевима , 

Једна  од  мера  заштите  земњиштајесте  и  спречавање  одлагања  отпада  на  места  која  
нису  намењена  за  ту  намену  планирањем  адекватног  простора  за  одлагање  отпада , чиме  ће  
се  спречити  настајање  дивњих  депонија . У  складу  са  важећим  прописима , приликом  
извођења  радова, инвеститор  је  дужан  да  заједно  да  извођачима  радова  предузме  све  мере  
да  не  дође  до  нарушавања  слојевите  структуре  земњишта , као  и  да  води  рачуна  о  
геотехничким  карактеристикама  тла, статичким  и  конструктивним  карактеристикама  
обј  еката . 

Завтита  ваздуха  

Услови  и  мере  за  заштиту  ваздуха  од  загађивања  подразумевају  контролу  емисије, 
успоставњање  мерних  места  за  праћење  аерозагађења , а  у  складу  са  резултатима  мерења , 
ограничењем  емисије  загађујућих  материја  до  дозвоњених  граница. 

Планирањем  зелених  површина  дуж  саобраћајница  и  на  слободним  деловима  
парцела  са  породичним  становањем  побоњшаће  се  микроклиматски  услови  обухваћеног  
простора . 

Праћење  и  контрола  квалитета  ваздуха  на  простору  у  обухвату  Плана, обавњаће  се  
у  складу  са  Законом  о  заштити  ваздуха  (,,Слу?кбени  гласник  РС , бр! 36/09 и  10/13), 
Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  гласник  
РС , бр.  H/10, 75/10 и  63/13), и  другим  прописима  і(оји  регулишу  ову  област. 
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Заштита , унапређење  и  управњањс  квалитетом  вода  

део  простора  у  обухвату  Плана  нема  изграђсну  канализациону  мрежу  па  се  
отпадне  воде  одводе  у  септичке  јаме  на  парцслама  корисника! Основне  мере  заштите  вода  
биће  остварене  изградњом  канализационе  мреже, чиме  ће  се  спречити  досадаіпње  
интензивно  загађење  животне  средине  настало  упуштањем  комуналних  отпадних  вода  у  
подземле . до  изградње  канализационе  мреже, отпадне  воде  ће  се  одводити  у  
водонепрогіусне  септичке  јаме  одговарајућег  капацитета , 

3аштита  вода  оствариће  се  применом  одговарајућих  мера  уз  уважавање  следеће  
законске  регулативе : 

- 3акона  о  водама  (,,Службени  гласник  РС , бр!  30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 
др, закон), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС,, бр.  67/11, 48/12 и  1/16), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  
РС , број  50/12), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  
супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  
гласник  РС,,, број  24/14), односно  осталим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Санитарно -фекалне  и  технолошке  отпадне  воде  испуштати  у  јавну  канализациону  
мре?ку, а  потом  одвести  на  насењски  или  централни  уређај  за  пречишћавање  отпадних  
вода, а  у  складу  са  општим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  диспозиције  
отпадних  вода  на  нивоу  Града  Новог  Сада . Услове  и  сагласј iост  за  прикњучење  прибавwги  
од  надлежногјавног  комуналног  предузећа . 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  површина , чији  
квалитет  одговара  11 класи  воде, могу  се  без  пречишћавања  путем  уређених  испуста  који  
су  осигурани  од  ерозије, упуштати  у  атмосферску  канализацију , околне  површине, 
риголе , мелиоративне  канале  и  др. 

3ависно  од  потреба , код  загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  
технолошких  отпадних  вода, тако  да  њихов  квалитет  задовоњава  санитарно -тсхничке  
услове  за  испуштање  у  јавну  канализацију , пре  пречишћавања  на  УПОВ-у  (уређају  за  
пречишћавање  отпадних  вода), тако  да  се  не  ремети  рад  уређаја, а  у  складу  са  Уредбом  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање . 

За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрланих  површина  (паркинг  и  сл.), пре  улива  
у  јавну  канализациону  мрежу  предвидети  одговарајући  предтретман  (сепаратор  уња, 
тало)кник). 

У  Малокаменички  поток, отворене  канале  и  друге  водотоке , забрањено  је  
испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  атмосферских  и  пречишћених  
отпадних  вода  које  по  Уредби  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  
површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање , 
омогућују  одржавање  минимално  доброг  еколошког  статуса  (11 класе  вода) и  које  по  
Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање , задоволавају  пронисане  вредности . І  

Услови  Јавног  водопривредног  вредузећа  ,Воде  Војводинс  Нови  Сад  
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Заштита  од  букс  

Ради  превенције , алн  и  заштите  простора  од  прекомерне  буке  потребно  је  
успоставити  одговарајући  мониторинг  а  уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозвоњене  
вредности  у  околној  животној  средини  у  складу  са  3аконом  о  заштити  од  буке  у  животној  
средини  (, Службени  гласник  РС , бр . 36(09 и  88/10), односно  у  складу  са  прописима  који  
регулишу  ову  област, предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  негативног  утицаја  
буке  на  животну  средину. 

Заштита  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  

Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  услове  
за  ефикасну  контролу  извора  јонизујуtіег  зрачења  у  радним  процесима  и  успоставити  
систематску  контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине . 

Поред  радиоактивних  супстанци, за  које  се  зна  у  којој  мери  могу  бити  ілтетне , 
треба  водити  рачуна  и  о  другим  нерадиоактивним  материјалима  који  зраче  и  у  извесној  
мери  могу  бити  штетни, пто  се  односи  на  готово  све  грађевинске  материјале  који  се  
користе . 

Потенцијални  извори  зрачења  су: извори  нискофреквентног  електромагнетског  
поЈБа, као  што  су: ТС, постројења  електричне  вуче, електроенергетски  водови  тј . надземни  
или  подземни  каблови  за  пренос  или  дистрибуцију  електричне  енергије  напона  већег  од  
35 k\ базне  станице  мобилне  телефоније  које  се  користе  за  додатно  покривање  за  време  
појединих  догађаја , а  привремено  се  поставњају  у  зонама  повећане  осетњивости , 
природно  зрачење  радиоактивних  материјала , радон, поједини  грађевински  материјали  и  
др. 

Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  успоставити  
систематску  контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине . 

Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 

- евидентирање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  
зрачењи  ма, 

- обезбеђивање  организационих , техничких , финансијских  и  других  услова  за  
спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења, 
вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  и  др. 

Заштита  од  отпадних  матерпја  

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  ускладити  са  3аконом  о  управњању  
отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/8 - др. закон), 
Правилником  о  начину  складиштења , паковања  и  обеле)кавања  опасног  отпада  
(, Службени  гласник  РС,,, број  92/10), Правилником  о  условима  и  начину  сакупњања, 
транспорта , складигптења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  
за  добијање  енергије  (,,Слу?кбени  гласник  РС , број  98/10), односно  са  свим  прописима  
који  регулишу  ову  област. 
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На  подручју  Плана  одлагање  отпада  се  врши  у  адекватним  кантама  на  парцели  
корисника , на  начин  који  задовоњава  захтеве  хигијене, естетске  захтеве  и  захтеве  свих  
корисника  јавних  површина . На  основу  Правилника  за  поставњање  посуда  за  сакупњање  
отпада  (,,Службејнј  лист  Града  Новог  Сада , бр.  19/11 и  7/14), утврђују  се  број , места  и  
технички  услови  за  поставњање  посуда  најавним  површинама  на  територији  Града  Новог  
Сада. Одржавање  чистоће  на  територији  Града  Новог  Сада  уређује  се  Одлуком  о  
одржавању  чистоће  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  25/10, 37/10 - исправка, 3/11 
- исправка, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19) и  Одлуком  о  уређивању  и  одржавању  
депоније  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 6/03, 47/06 - др. одлука  и  13/14). 

За  сакупњање  секундарних  сировина  треба  обезбедити  специјалне  контејнере  
прилагођене  различитим  врстама  отпадака  (хартија, стакло, пластика, метал). 

3.12. Мере  заштитс  од  ратних  дејстава  

У  складу  са  Одлуком  о  врстама  инвестиционих  објеката  и  просторних  и  
урбанистичких  планова  од  значаја  за  одбрану  (,,Службени  лист  РС , 

 број  85/15), за  
потребе  израде  Плана  прибавњени  су  услови  Министарства  одбране, Сектора  за  
материјалне  ресурсе , Управе  за  инфраструктуру. 3а  разлику  од  претходног  планског  
периода  нема  посебних  услова  за  обухваћени  простор . 

3.13. Услови  и  мсрс  заштите  од  елементарних  непогода  и  других  катастрофа  

На  простору  унутар  границе  Плана  претежно  се  планирана  изградња  породичних  
стамбених  објеката , што  подразумева  малу  густину  настањености  и  ниску  спратност, па  су  
и  последице  од  пожара  и  земњотреса  знатно  смањене . Остале  превентивне  мере  припадају  
домену  мера  грађевинске  заштите . 

Склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  

Склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  обухвата  планирање  и  
коришћење  постојећих  склоништа , других  заштитних  објеката, прилагођавање  нових  и  
постојећих  комуналних  објеката  и  подземних  саобраћајница , као  и  објеката  погодних  за  
заштиту  и  склањање, њихово  одржавање  и  коришћење  за  заштиту  њуди  од  природних  и  
других  несрећа . 

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

Као  јавна  склоништа  могу  се  користити  и  постојећи  комунални , саобраћајни  и  
други  инфраструктурни  објекти  испод  површине  тла, прилагођени  за  склањање . 

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

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

Изградња, прилагођавање  комуналних , саобраћајних  и  других  подземних  објеката  
за  склањање  становнинјтва  врши  се  у  складу  са  прописuма. 
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Мере  запітите  од  земњотрееа  

Подручје  Новог  Сада  спада  у  зону  угрожену  земњотресима  јачине  8° Mcѕ  скале , 
па  сви  објекти  морају  бити  пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  за  
грађевинске  конструкције  (,,Слукбени  гласник  РС , бр.  89/19, 52/20 и  122/20). 

Мере  заштите  од  пожара  

Како  је  подручје  незаштићено  од  ветрова, јер  је  изложено  утицају  доминантних  
ветрова  из  правца  југоистока  и  северозапада , планира  се  озелењавање  површина  дуж  
улица  и  потока, те  на  парцелама  осталих  намена. Планирају  се  саобраћајнице  са  
дрворедима , па  укупан  зелени  фонд  високог  и  ниског  зеленила  представња  заштиту  у  
случају  већих  пожара. Такође , у  условима  изградње  се  дефинишу  минимална  растојања  
између  објеката . 

3аштита  од  пожара  обезбеђује  се  и  погодним  распоредом  појединачних  објеката  и  
њиховом  међусобном  удањеношћу, обавезом  коришћења  незапањивих  материјала  за  
њихову  градњу, одговарајућом  противпожарном  хидрантском  мрежом, проходношћу  
терена, односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  случају  потребе , а  у  складу  са  
3аконом  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр.  111/09, 20/15, 87/18 и  87/18 - 
др. закон), Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  мреже  за  
гашење  пожара  (,,Службени  гласник  РС,,, број  3/18), и  осталим  прописима  који  регулишу  
ову  област. 

У  складу  са  чл. 33-35. Закона  о  заштити  од  по)кара, инвеститор  мора  прибавити  
сагласност  на  техничку  документацију  од  Министарства  унутрапіњих  послова  Србије , 
Сектора  за  ванредне  ситуације , Управе  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду . 

Мере  заштите  од  vдара  грома  

Заштита  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изградњом  громобранске  инсталације , 
која  ће  бити  правилно  распоређена  и  nравилно  уземњена . 

3.14. Инжењерско -геолошки  и  природни  услови  

3.14.1. Носивост  терена  и  погодност  за  изградњу  

Простор  обухваћен  Планом  лоциран  је  на  северној  падини  Фрушке  горе  на  којој  су  
формирана  клизишта  различите  старости  и  недовоњно  дефинисаног  степена  активности , 
односно  величине, интензитета  и  дубине  померања . 

Поврпіински  слојеви  испитиваног  подручја  претежно  су  саставњени  од  леса  
макропорозне  структуре  и  различите  дебњине  лесног  nокривача . 

На  основу  сазнања  о  природним  карактеристикама  терена  и  постојећих  истражних  
радова  и  инжењерско -геолошке  карте  ширег  простора  утврђени  су  елементи  који  утичу  на  
услове  изградње, реализацију  планираних  садржаја  и  заштиту  nростора. 

С  асnекта  носивости  терена  и  ногодности  за  изградњу  извршена  је  рејонизација  
простора  као  градација  утврђених  карактеристика  тла  kqje С  од  утицаја  на  начин  
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изградњс  и  стабилност  објеката, а  која  је  представлена  на  графичком  приказу  број  1!3! 
,,Инжењерско -геолошка  карта , у  АЗ  формату. 

Према  процени  погодности  терена  за  изградњу  која  се  заснива  на  инжењерско -
геолошким  истраживањима  ширег  подручја  и  који  је  приказан  на  претходно  поменутом  
графичком  приказу, део  Планом  обухваћеног  подручја  је  у  делу  погодан, а  у  делу  
непогодан  за  градњу  (тј , врло  непогодан  за  градњу). Највећи  део  простора  налази  се  на  
непромењеном  лесу, носивости  од  2,5 до  2 kg/см2, на  коме  је, уз  испуњсност  осталих  
услова  геомеханике  терена, могућа  градња  свих  врста  објеката , изузев  посебно  осетњивих  
конструкција . Према  тим  истраживањима , у  средишњем  делу  обухвата  Плана  налази  се  
терен  непогодан  за  изградњу, који  по  литолонкој  класификацији  чине  глинци, лапорци, 
конгломерати , глине  и  гјескови . То  је  терен  смањсне  носивости , тек  ој(о  0,5 kg/см2, па  се  
применом  уобичајеног  начина  и  дубине  фундирања  (тракасти  темели  дубине  2 м) сматра  
неупотребЈЂивим  за  изградњу, тј . условно  употребливим . 

3.14.2. Стабилност  терена  

У  поступку  израде  Плана  генералне  регулације  прибавлени  су  подаци  о  
стабилности  терена, и  то  на  основу : 

,,Елабората  о  геотехничким  истраживањима  и  испитивањима  терена  у  зони  
насења  Боцке  са  оценом : 
А) генералне  стабилности  падине  и  клизијпта , и  Б) геотехничким  условима  за  
израду  главног  грађевинског  пројекта  атмосферске , фекалне  канализације  и  
водоводне  мреже  (,,Институт  за  путеве  а.д. Београд, 3авод  за  геотехвику  - 
2000. године) и  
,,Инжењерско -геолошке  карте  са  катастром  клизишта  и  нестабилних  падина  на  
делу  територије  Новог  Сада  јужно  од  дунава  - і  фаза  (Институт  за  путеве  а. д. 
Београд  - 2002. године). 

Елаборат  о  геотехничким  истраживањима  и  испитивањима  терена  који  је  израђен  
за  потребе  израде  планске  документације  за  населе  Еоцке, а  који  је  2002. године  урадио  
,,Институт  за  путеве  а.д. Београд, 3авод  за  геотехнику , настао  је  као  резултат  
вишегодишњих  теренских  и  кабинетских  истраживања . Осим  већег  простора  Боцки , који  
је  регистрован  као  І(лизиште  и  касније  обрађен  елаборатом  из  2012. године, на  простору  у  
обухвату  овог  плана  регистроване  су  нестабилне  падине  уз  Малокаменички  поток, са  
активним  и  умиреним  клизиштима . 

На  основу  сазнања  о  природним  карактеристикама  терена  и  постојећих  истражних  
радова  везаних  за  стабилност  терена, утврђени  су  елементи  који  утичу  на  услове  изградње  
и  реализацију  планираних  садр)каја . 

На  подручју  Плана, у  одіјосу  на  стабилност  терена, у  Плану  генералне  регулације  
дефинисана  су  два  режима  (режим  4 и  режим  5): 

- режим  за  активна  и  умирена  клизишта  у  долини  потока  - долина  
Каменичког  потока  и  

- режим  за  нестабилне  падине  и  умирена  клизишта . 
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да  би  се  спречило  активиране  процеса  клизања , пре  сваког  извођења  грађевинских  
радова  неопходно  је  посебном  пројектном  документацијом  разрадити  услове  изградње  и  
експлоатације  објеката! 3ато  се  за  сваку  грађевинску  парцелу, која  се  налази  у  овом  
микрорејону , условлава  израда  елабората  геомеханичког  испитивања  тла, као  и  посебног  
дела  документације  потребне  за  изградњу  објекта, којим  ће  се  тачно  дефинисати  позиција  
објекта  на  парцели , начин  фундирања  и  врста  конструкције  објекта, поступак  обезбеђења  
тла  и  начин  експлоатације  објекта . 

3.14.3, Климатске  карактсристикс  

Клима  на  обухваћеном  подручју  је  умерено-континенталног  типа  са  
карактеристикама  субхумидне  и  микротермалне  климе. Главне  карактеристике  овог  типа  
климе  су  топла  и  сува  лета  са  малом  количином  падавина, док  су  зиме  хладне , са  снежним  
падавинама . Пролећни  и  јесењи  месеци  су  умерено  топли  и  одликују  се  већом  количином  
падавина . 

Временска  расподела  падавина  се  карактерише  са  два  максимума  — јули 72,8 
мм/м2  и  децембар  58,5 ммІм 2, и  два  минимума  - март  35,3 мм/м2  и  септембар  33,4 
пiм/м2, при  чемује  укупна  сума  воде  од  падавина  593 ммlм2, 

Период  у  којем  се  појавлују  мразни  дани  траје  од  октобра  до  маја. Период  са  
појавЈЂивањем  тропских  дана  траје  седам  месеци  и  то  од  априла  до  октобра. 

Релативна  вла?кност  ваздуха  се  креће  у  распону  од  60 до  80 % током  целе  године . 
Најчешћи  ветар  је  из  југоисточног  и  северозападног  правца. Остали  правци  ветра  

нису  посебно  значајни . Јачина  ветра  се  креће  између  0,81 и  1,31 ni/ѕ, 

3.15. Услови  за  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 
деци  в  старим  особама  

Приликом  пројектовања  објеката  (прилаза , хоризонталних  и  вертикалних  
комуникација ), саобраћајних  и  пешачких  површина, треба  применити  Правилник  о  
техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката , којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  (,,Службени  гласник  Рс,,, број  22/15). У  оквиру  сваког  појединачног  
паркиралишта  или  гараже  обавезно  предвидети  резервацију  и  обеле?кавање  паркинг  места  
за  управно  паркирање  возила  инвалида, у  складу  са  Гіравилником . 

Улази  у  све  објекте  за  јавно  коришћење  и  обІекте  јавних  служби  морају  имати  
прилазне  рампе  са  максималним  падом  до  5 %. 

3.16. Степен  комуналне  опремњености  по  целннама  п  зонама  из  планског  
докуNlента , који  је  потребан  за  издавање  грађевинске  дозволе  

У  цињу  обезбеђења  одговарајућик  саобраћајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализацију  планираних  садр?каја  потребно  је  обезбедити  приступ  јавној  саобрагіајној  
површини , која  је  изграђсна  или  Планом  предвиђена  за  изградњу . 

Потребан  степен  комуналне  опремлености  подразумева  решење  у  снабдевању  
водом , одвођењу  отпадних  вода  и  снабдевању  електричном  и  топлотном  енергијом . 
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Комунално  опремање  ће  се  извршити  ггрикњучењем  на  изграђену  или  Планом  гјредвиђену  водоводНу, канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу . 

Изузетно , комунално  опремање  се  може  решити  и  на  други  Начин: 

- до  реализације  водоводне  мреже  снабдевање  водом  може  се  реіпити  преко  
бушених  бунара  на  парцели  корисника , уколико  бунарима  захваћена  вода  квалитативно  и  
квантитативно  задовоњава  потребе  корисника ; уколико  не  постоји  могућност  
прикњучења  на  канализациону  мрежу, одвоl)ење  отпадних  вода  решити  преко  
водонепропусне  септичке  јаме  на  парцели  корисника ; уколико  не  постоји  могућност  
прикњучења  на  електроенергетску  мре)ку, снабдевање  се  може  реіпити  употребом  
обновњивих  извора  енергије  (фотонапонски  колектори , мали  ветрогенератори ); 
снабдевање  топлотном  енергијом  такође  се  може  решити  употребом  алтернативних  и  
обновњивих  извора  енергије  (соларни  колектори , топлотне  пумпе, употреба  брикета, 
пелета  итд.), као  и  локалних  топлотних  извора  (сопствене  котларнице  које  користе  
енергенте  који  не  утичу  њтетно  на  животну  средину); 

- прикњучење  на  енергетску  инфраструктуру  није  обавезно  за  објекте  који  ће  
испуњавати  највише  стандарде  у  енергетској  сертификацији  зграда, односно  који  ће  
имати  таква  техничко -технолошка  решења  која  ће  обезбедити  снабдевање  енергијом  
независно  од  комуналне  инфраструктуре  уз  поштовање  свих  еколошких  стандарда . 

4. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА  

4.1. Правила  уређења  и  грађења  за  реализацију  планираних  намена  

4.1.1. Општа  правiіла  

Опінта  правила  за  формирање  грађевинских  парцела   

Постојећа  парцелација  послужилаје  као  основ  за  утврђивање  услова  за  образовање  
грађевинских  парцела . 

Грађевинске  парцеле  настале  су  препарцелацијом  постојећих  катастарских  
парцела , док  се  новом  парцслацијом  максимално  ува)кава  ностојеће  стање. 

Обавезно  се  припајају  две  или  више  катастарских  парцела  у  случајевима  када  
парцеле  које  формирају  нову  грађевинску  парцелу, својим  обликом , поврпіином  или  
ширином  уличног  фронта  не  задовоњавају  критеријуме  за  уређење  или  изградњу  
планираних  садр)каја. 

Обавезно  се  врши  препарцелација  постојећих  катастарских  парцела, када  су  
неопходне  интервенције  ради  усаглашавања  нових  регулационих  њирина  улица, када  
постојеће  парцсле  имају  велику  дубину  или  површину  и  када  се  нове  грађевјгнске  парцеле  
формирају  на  основу  правила  уређења  утврђених  Планом . 

Парцеле  које  се  налазе  у  средишту  блока  и  које  немају  излаз  на  јавну  површину, 
могу  се, у  случају  потребе  за  формирањем  грађевинске  парцеле, припојити  суседној  
парцели, која  има  излаз  најавну  површину . 
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Толеранција  код  Планом  утврђених  правила  за  формирање  грађевинске  парцеле  
je і O%. 

Парцеле  постојећих  објеката  као  и  затечене  парцеле  у  зонама  породичног  
становања  и  мешовите  намене, које  се  не  налазе  у  зонама  са  посебним  режимима  за  
изградњу  на  нестабилним  теренима, а  које  су  настале  препарцелацијом  пре  доношења  
овог  плана, могу  имати  мању  површину  од  500 м2, али  не  мању  од  450 м2. На  њима  су  
дозвоњени  сви  радови  изградње  објеката  и  доградње  према  параметрима  утврђеним  за  
породично  становање . 

Општа  правила  за  изградњу  и  vређење  

Објекти  се  по  правилу  поставњају  на  грађевинску  линију  удањену  3 до  5 м  од  
регулационе  линије , уколико  није  другачије  утврђено  Планом . Уколико  услови  терена, 
односно  конкретне  локације  то  захтепају , положај  објекта  може  да  одступи  од  правила . 

Објекти  се  граде  на  удањености  најмање  ,5 м  и  2,5 м  од  бочне  границе  парцеле  и  
најмање  4 м  од  изведеног  суседног  објекта . 

Ограђивање  парцела  планира  се  транспарентним  оградама  у  комбинацији  са  
зеленилом  или  комбиновано  (зидани  и  транспарентни  део), при  чему  је  зидани  део  
максимално  0,9 м. Укупна  висина  ограде  је  до  1,80 м. Начин  обликовања  ограда  у  зони  
еколошког  коридораје  у  складу  са  мерама  заштите  еколошких  коридора! 

Паркирање  или  гаражирање  возила  се  мора  обезбедити  на  парцели  према  
нормативу  да  се  за  један  стан  обезбеди  једно  паркинг  место . Уколико  се  реализују  
ііословни  садржаји , потребно  је  обезбедити  једно  паркинг  место  на  70 м2  пословног  
простора . 

Остала  правила, која  нису  дефиііисана  овим  планом  и  нису  у  супротности  са  њим, 
примењују  се  према  Правилнику  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  
изградњу  (,,Службени  гласник  рс,,, број  22/15). 

Поред  општих  правила  уређења  и  грађења, као  и  nосебних  правила  уређења  и  
грађења  по  наменама , примењују  се  мере  заштите  еколошког  коридора  (Малокаменички  
поток) које  се  односе  на  парцеле  уз  регулацију  потока . Уређењем  окућница  и  простора  
око  објеката , дефинисањем  правила  удањености  објеката  од  обале, као  и  дефинисањем  
типа  ограда  уз  обалу, мора  се  обезбедити  проходност  обале  за  ситне  животиње . 

4.1.2. Правилауређења  и  грађења  

Породично  становање  

Највећи  део  подручја  (63,58 ћа) намењен  је  породичном  становању , и  то  пре  свега  
различнтим  савременим  облицима  породичног  становања . 

Породично  становање  nодразумепа  изградњу  једног  породичног  објекта, 
сnратности  до  П+ ј +Пк, са  максимално  три  ета)ке . С  обзиром  на  конфигурацију  терена, 
могућа  је, чак  и  пожењна  употреба  сутерена . У  том  случају  максимална  спратност  је  
Су+П+Пк. Препоручује  се  спратност  до  П+Пк. Максимална  висина  надзиткаје  1,20 м. 

Објекти  се  планирају  као  слободностојећи . Минимална  површина  парцеле  за  
изградњу  слободностојећег  објектаје  500 м2, а  минимална  ширина  уличног  фронта  12 м. 
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Изузетак  код  утврђивања  минималне  ширине  фронта  су  затечене  парцеле, настале  
препарцелацијом  пре  доношења  овог  плана, где  се  може  толерисати  да  парцеле , на  крају  
уличног  низа, које  се  наслањају  најавну  површину  у  пирини  регулације  улице  а  не  мање  
од  5 rn, могу  постати  грађевинске . Такође, изузетак  чине  и  постојеће  парцеле  породичног  
становања  са  изграђеним  објектима, а  које  се  налазе  у  дубини  блока  и  којима  се  приступа  
постојећим  пролазима  који  чине  саставни  део  парцеле  и  које  у  погледу  величине  
испуњавају  услов  минималне  површине . На  таквим  парцелама  могућа  је  препарцелација  у  
цињу  формирања  повојЂније  геометрије  парцела. 

Парцеле  чији  фронт  излази  на  јавне  колско-пешачке  пролазе  и  улице  ширине  мање  
од  8 м  не  могу  се  (препарцелацијом )  делити  на  две  или  више  мањих  грађевинских  
парцела  - осим  парцела  бр. 2074/1 и  2088, које  се, ако  задовоЈЂавају  све  остале  успове  
(ширина  фронта, површина  парцеле), Могу  поделити  на  више  независних  грађевинских  
парцела. 

У  оквиру  породичног  објекта  могуће  је  формирати  максимално  две  засебне  
стамбене  јединице , 

На  грађевинској  парцели  је  дозвоњена  изградња  и  других  објеката  компатибилне  
намене  према  одређеним  условима  утврђеним  Планом  (пословање  и  сл.) 

На  истој  грађевинској  парцели  могу  се  градити  и  помоћни  објекти , односно  
објекти  који  су  у  функцији  главног  објекта . 

Учешће  nословног  у  укупном  изграђеном  простору  на  парцелије  до  50 %. 
Индекс  заузетости  на  парцелије  до  40 %. 
Максимална  развијена  корисна  површина  на  парцели  износи  480 м2  (нето). 
Због  конфигурације  терена, на  подручју  Сремске  Каменице  може  се  одступити  од  

појединих  критеријума  (веће  парцеле), а  дозвоњена  је  и  другачија  организација  објеката  
на  терену  (каскадни , односно  терасасти  објекти). Максимална  спратностје  у  овом  случају  
Су+П+Т  и  дозвоњен  је  један  објекат  на  парцели . Индекс  заузетости  је  до  50 %. 

Постојећи  објекти  породичног  становања  се  могу  доградити  или  надоградити , 
дозвоњава  се  њихова  промена  намене  уз  погптовање  индекса  заузетости  парцеле . 

У  приземњу  стамбених  објеката  или  у  осталим  објектима  на  парцели, могу  се  
обавњати  делатности  из  области  пословања  (трговина, услуге, сервиси  и  друге  
делатности ), које  својим  постојањем  ни  на  који  начин  не  угро)кавају  функцију  становања . 
Ако  се  на  грађевинској  парцели  поред  стамбеног  планира  и  чисто  пословни  објекат, 
планирана  делатност  не  сме  да  угрози  становање  у  смислу  буке, загађења  ваздуха, 
повећане  фреквенције  саобраћаја , не  сме  да  наруши  услове  паркирања  и  сл., односно  не  
дозвоњавају  се  капацитети  чија  технологија  рада  и  обима  транспорта  (бука, загађење  
воде, ваздуха  и  тла) негативно  утичу  на  остале  насењске  функције . Пословни  садржају  се  
не  дозвоњавају  на  оним  парцелама  које  чине  изузетак  код  утврђивања  минималне  ширине  
фронта  (поменут  у  трећем  ставу  ове  подтачке), с  обзиром  на  то  да  би  се  повећањем  
фреквенције  саобраћаја  и  њуди  на  недовоњно  условним  прилазима  могло  угрозити  
становање  на  околним  парцелама  које  је  у  складу  са  утврђеним  планским  параметрима . 

Унутар  намене  породичног  становања  могућа  је  реализација  садржаја  као  іпто  су: 
социјалне  (геронтолошки  центри, специјализовани  центри  за  рехабилитацију , домови  
пензионера), образовне  (предшколске  устаноне, школе  мањег  капацитета) и  здравствене  
установе , рекреативни  комплекси  и  површине , под  условом  да  су  мањег  капацитета , како  
би  се  лакше  интерполовали  у  основну  намену. У  овом  случају  морају  бити  задовоњени  
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услови  утврђени  за  изградњу  објекта  породичног  становања . Минимална  површина  
парцеле  за  ове  садржајеје  2.000 м2  и  обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта . 

У  зонама  породичног  становања  дозволава  се  изградња  мањих  спортско -
рекреативних  комплекса . Минимална  површина  таквог  комплекса  износи  5.000 м2, а  
улични  фронт  25 м. Максималан  индекс  заузетости  је  до  25 %. Отворени  спортски  терени  
могу  заузети  максимално  35 % површине  парцеле, а  минимално  учешће  слободних  и  
зелених  површина  износи  40 %. Максимална  дозволна  спратност  је  П  до  П+1+Пк  или  
ВП+г  (са  галеријом  у  једном  делу), са  равним  или  косим  кровом . Поло)кај  планиране  
спортске  дворане  мора  бити  такав  да  не  угрожава  суседне  просторе  са  породичним  
становањем . 

Утврђује  се  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта  за  спортско -рекреативне  
комплексе , којим  ће  се  тачно  дефинисати  поло)кај  и  димензије  објеката, приступи  и  
паркирање , као  и  начин  озелењавања  и  уређења  слободних  простора . 

За  комплексе  са  теренима  на  отвореном  потребно  је  формирање  парцела  
минималне  површине  2.000 м2, са  минималним  фронтом  25 м. Максималан  индекс  
заузетостије  до  10 %. Отворени  спортски  терени  могу  заузети  до  40 % површине  парцеле , 
а  минимално  учешће  слободних  и  зелених  површина  износи  50 %. Утврђује  се  обавеза  
израде  урбанистичког  пројекта . 

Породично  етановање  у  зони  под  посебним  режимом  

За  сваку  појединачну  парцелу  у  зони  породичног  становања  на  којој  се  планира  
изградња  објеката, а  која  се  налази  у  режиму  за  активна  и  умирена  клизишта  у  долини  
потока  - долина  Каменичког  потока, као  и  у  режиму  за  нестабилне  падине  и  умирена  
клизишта, обавезно  је  извршити  ин)кењерско -геолошка  истраживања . Исти  предуслов  
ва?ки  и  за  изградњу  објеката  у  зони  терена  неповолног  за  изградњу  услед  смањене  
носивости  земјЋишта . 

Г ) Режим  за  активна  и  умирена  клизишта  у  долини  потока  - долина  Каменичког  
потока  - изградња  објеката  могућаје  према  наведеним  условима : 

- парцела  не  може  да  буде  мања  од  1,500 м2, са  минималном  ширином  
фронта  15 м; 
затечене  парцеле , настале  препарцелацијом  пре  доношења  овог  плана, могу  
да  буду  и  мање  површине, али  не  мање  од  800 пі 2, осим  неколико  затечених  
од  500 м2; 

- за  ове  парцеле  максимални  дозволени  индекс  заузетости  је  до  20 %, а  
спратност  до  П+Пк; 

- на  парцелије  могућа  изградња  самоједног  објекта ; 
- максимална  заузетост  парцеле  је  і O %, уз  услов  да  површина  под  објектом  

није  већа  од  150 гn2  (бруто  површина); 
- спратност  објекатаје : П  или  П+Пк; 

сутерени  и  подруми  се  не  планирају ; 
препоручује  се  да  се  објекат  лоцира  на  делу  парцеле  са  мањим  нагибима, а  
да  се  стрмији  делови  озелене  (задржати  постојећи  вегетацијски  покривач  
гдеје  могуће); 
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- објекте  лоцирати  на  најнижој  коти  на  парцели , како  се  не  би  оптерећивала  
цела  падина ; 

- високо  зеленило  требало  би  да  заузима  50 % парцеле ; уколико  је  могуће  
пожелно  је  задржати  постојећу  вегетацију  како  би  се  спречила  ерозија, а  
нарој!ито  на  изузетно  стрмим  падинама ; 
препоручује  се  жива  ограда  око  парцеле , висине  до  1,5 м; 

- избегавати  интервенције  на  падинама, које  могу  довести  до  покретања  маса  
и  дестабилизације  терена  (подсецање  но)кице  падине , уклањање  
вегетацијског  покривача , оптерећење  горњег  дела  падине, промене  водног  
режима  у  падини); 
постој  ећи  објекти  изграђени  према  раниј  ој  плаігској  документациј  и  
(величина  парцела , спратност, заузетост) се  задржавају  и  могу  се  
реконструисати  у  постојећим  габаритима . 

2) Режим  за  нестабилне  падине  и  умирена  клизишта  - дозволена  је  
реконструкција  постојећих  објеката  и  изградња  нових, као  и  изградња  инфраструктуре , уз  
услов  да  се  у  сваком  конкретном  случају  спроведу  геомеханичка  истраживања . 

3) Уколико  се  парцела  налази  у  зони  оба  ова  режима, примењује  се  реким  који  је  
строжи . 3а  парцеле  које  се  делимично  налазе  у  једном  од  ова  два  режима, примењују  се  
правила  из  тог  ре)кима . 

4) За  изградњу  објеката  у  зони  терена  неповолног  за  изградњу  услед  смањене  
носивости  землишта , тј . терена  чија  је  носивост  мања  од  1 kр/м2  и  који  обухвата  
средишњи  део  простора  обухваћеног  Планом, потребно  је  урадити  статичка  испитивања  у  
цињу  добијања  најекономичнијег  и  најсигурнијег  начина  фундирања  сваког  објекта , а  у  
зависности  од  планиране  спратности  објеката  и  њихових  габарита . У  осталим  деловима  
важе  услови  који  ва?ке  за  зоне  породичног  становања ! 

Породично  становање  у  затвореним  стамбеним  комплексима   

Такав  вид  становања  се  може  планирати  на  парцелама  већим  од  800 м2  и  са  
уличііим  фронтом  већим  од  20 м, гдеје  могуће  остварити  квалитетније  становање . 

Објекти  у  оквиру  таквог  комплекса  могу  бити  слободностојећи , двојни  или  у  низу. 
Комплекс  чине  најман)е  четири  објекта  за  двострану  оријентацију, односно  три  за  

једнострану  оријентацију. Основни  модул  (припадајућа  површина  комплекса  по  објекту) 
при  организацији  оваквог  становањаје  минимално  450 м2, а  пожелноје  и  више. 

Спратност  стамбејјих  објеката  у  свим  комплексима  је  максимално  П+1+Пк, Висина  
назиткаје  до  1,60 м. 

Максимални  дозволепи  индекс  заузетости  износи  30 %, а  индекс  изграђености  0,8. 
3а  потребе  становника  затвореног  комплекса , у  посебним  објектима, или  у  

приземњима  стамбених  објеката , могућа  је  изградња  објеката  ванстамбених  садр)каја, а  
све  у  зависности  од  величине  комплекса  и  броја  стамбенихјединица . 

У  оквиру  сваког  комплекса  дефинисаће  се  парцеле  под  објектима  и  заједничко  
коришћење  слободних  делова  комплекса , са  интерним , приступним  саобраћајницама , и  
уређеним  озелењеним  просторима ! Неопходно  је  посебну  пажњу  посветити  уређењу  
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слободних  површина  и  њиховом  озелењавању, при  чему  се  препоручује  да  половина  
слободног  простора  буде  озелењена . 

За  реализацију  ових  комплекса  обавезна  је  израда  урбанистичког  пројекта . 

Оппјтеградски  линијски  цента   

Простор  намењен  садржајима  општеградског  линијског  центра  планира  се  уз  
Фрушкогорски  пут, што  је  приказано  на  графичком  приказу  број  2 ,5План  намене  
површина  уразмери  1:2500. 

У  општеградском  линијском  центру  планира  се  свакодневно  и  повремено  
снабдевање  и  задовоЈЋавање  других  потреба  становника  (пошта 5  банка, услужно  
занатство, личне  услуге  и  сл.). дозвоњавају  се  само  они  садржаји  који  нису  у  супротности  
са  наменом  становања  и  који  га  не  угро)кавају, али  и  који  су  примерени  поло)кају  у  
простору1  а  акценат  приликом  одређивања  дслатности  треба  да  буде  на  садржајима  
пословно -трговачког  и  угоститењског  карактера  (омогућава  се  развој  пословних  
делатности  - нарочито  из  области  трговине , занатских  услуга 5  угоститеЈЋства ...). 
дозвоњавају  се  и  остали  садржаји 5 у  зависности  од  будућих  потреба  становника  или  
конкретних  инвеститора  и  њихових  захтева, а  нарочито  из  области  културе , здравства  
(приватне  клинике)1  социјалне  заштите  (домови  за  старе), спорта  и  рекреацијс  (спортски  
терени  - тенис  и  сл.), туризма  (мањи  пансиони , ресторани  и  породични  хотели  са  
видиковцима ...), тихог  пословања , итд. 

Не  дозвоњавају  се  садр)каји  као  што  су  грађаре , складишта , веће  радионице  које  
производе  буку, ауто-отпади  и  слично . 

Учешће  нестамбеног  у  укупно  изграђеном  простору  на  парцели  може  се  кретати  и  
до  100 %, односно  на  парцелама  се  могу  градити  стамбени, стамбено -пословни  и  
пословни  објекти . Уколико  се  ови  садр)каји  планирају  у  оквиру  јединственог  објекта  
стамбено -пословне  намене, садржаји  нестамбене  намене  су  пожењни  у  зони  приземња, 
али  их  је  могуће  планирати  и  у  оквиру  спратне  ета?ке) или  у  засебним  пословним  
објектима . Уколико  је  намена  објекта  чисто  пословање , критеријуми  су  дефинисани  као  и  
за  становање . 

Величина  парцеле  за  ову  зону  је  минимално  600 м2, а  максимална  до  1000 м2. 
Уколико  се  приликом  препарцелације  појаве  парцеле  већих  површина  од  1000 м2  
(специфична  конфигурација  терена  или  посебни  захтеви  инвеститора ), толерисаће  се  
одступања  од  правила . 

Минимална  ширина  фронта  за  стамбене  и  стамбено -пословне  објекте  је  12 ni, a за  
чисто  пословне  15 м. 

Спратност  објеката  је  максимално  три  етаже . Спратност  објеката  у  којима  ће  бити  
становање  са  пословањем  је  до  П+1+Пк, а  за  чисто  пословне  објекте  максимална  
спратностје  до  П+2. Максимална  висина  надзиткаје  1,20 м. 

Индекс  заузетости  на  парцелије  до  40 %. 
На  парцели  је  дозвоњен  само  један  стамбени  објека  а  у  оквиру  њега  могуће  је  

формирати  максимално  две  засебне  стамбенејединице . 
На  истој  грађевинској  парцели  могу  се  градити  и  помоћни  објекти, односно  објекти  

који  су  у  функцији  главног  објекта . 
Капацитет  линијског  центра  задовоњиће  потребе  планираног  броја  становника . 
Паркинг  простор  се  обезбеђује  на  свакој  парцели . 
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Постојећи  објекти  се  могу  доградити, надоградити  или  променити  намену  уз  
поштовање  индекса  заузетости  или  изграђености . 

За  парцеле  унутар  ове  намене , а  које  се  налазе  делом  у  режиму  нестабилне  падине  
и  умирена  клизишта, обавезно  је  извршити  инжењерско -геолошка  истраживања . Исти  
предуслов  важи  и  за  изградњу  објеката  у  зони  терена  неповолног  за  изградњу  услед  
смањене  носивости  землишта . 

За  пословне  комплексе  површине  преко  2000 м2, обавезна  је  израда  урбанистичког  
пројекта . 

Поеловање  

На  делу  парцеле  број  2680, укупне  површине  око  4400 пі 2  планира  се  пословање . 
За  реализацију  садржаја  примењују  се  сва  правила  која  су  дефинисана  за  намену  

општеградски  центри  у  овом  плану . 

Соцнјална  заіитита  - геронтолошки  центар  

Простор  намењен  за  социјалну  установу  (геронтолошки  центар) планира  се  у  
блоку  број  5. Овај  локалитет  је  погодан  за  овакву  намену , због  благо  нагнутог  терена, и  
планираних  саобраћајница  са  којих  се  приступа  на  комплекс . 

На  северној  падини  планирају  се  објекти  центра  за  смештај  и  боравак  старих  лица, 
оријентисани  ка  панорами  Града  Новог  Сада. 

Површина  комплексаје  око  4400 м2, а  капацитет  око  200 корисника . 
Индекс  заузетости  на  парцелије  до  40 %. 
Спратност  објеката  је  до  П+2+Пк, а  због  конфигурације  терена  могућа  (пожелuа) 

је  изградња  сутеренске  етаже . 
Паркинг  простор  се  обезбеђује  на  комплексу, према  нормативуједно  паркинг/гаражно  

место  на  70 м2  нето  површине  објекта . 
За  реаЈјизацију  овог  комплекса  обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта . 

4.1.3. Правила  обликовања  

Објекти  се  могу  пројектовати  са  косим  или  равним  кровом, уз  поівтовање  
максималних  урбанистичких  параметара . Коси  кровови  се  граде  без  назитка  или  са  
надзитком  максималне  висине  1,20 м, мерено  од  међуспратне  конструкције , а  простор  у  
оквиру  волумена  крова  може  се  користити  као  таван  или  имати  другу  иамену  (становање , 
пословање). Препорукаје  да  нагиб  кровних  равни  буде  од  300  до  450 Мансардни  кровови  
се  забрањују. Вертикални  кровн u прозори  се  не  планирају, осветлење  поткровла  се  
обезбеђује  лежећим  кровним  прозорима . 

Поткровну  етажу  је  могуће  Градити  као  класично  поткровле  под  косим  кровним  
равнима  са  надзитком, или  као  повучену  кровну  етажу  пуне  спратне  висине  са  равним  
кровом  или  косим  кровом  малог  нагиба, скривеног  иза  атике . 

Равпи  кровови  се  изводе  као  класични  рав iти  кровови  са  непроходном  или  
проходном  кровном  терасом  (могући  су  и  зелени  равни  кровови  са  земланим  насипом  и  
засадом  ниске  вегетације ), или  као  коси  кровови  малог  нагиба  (до  150)  скривени  иза  
вертикалне  атике, тако  да  одају  утисак  равног  крова. 
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При  материјализацији  фасада, сугерише  се  употреба  квалитетних  отпорних  и  
дуготрајних  материјала  (фасадна  опека, керамика, веuітачки  камен , малтерисана  фасада  и  
сл.) у  комбинацији  са  природним  материјалима  (дрво, камен ...). 

Визуре  треба  отворити  у  правцу  пада  терена, нарочито  према  Фрушкој  гори  или  
према  дунаву  и  Новом  Саду  у  зависности  од  положаја  објекта . 

4.2.Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

4.2.1. Услови  за  реализацију  саобраћајних  површина  

Правила  уреl ења  и  правила  гра I ења  друмске  саобраћане  мреже  

За  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  обавезно  
је  поштовање  одредби : 

3акона  о  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр.  41/18 и  95/18 - др . закон), 
3акона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 32/3 - 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), 
Закона  о  затлтити  од  пожара  и  осталих  прописа  koju perynurny ову  област, 
Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  
испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута  (,,Службени  гласник  
РС , број  50/11), 
Правилника  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  
објеката , којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  
инвалидитетом , деци  и  старим  особама , 
Правилник  о  техничким  захтевима  за  заштиту  гаража  за  путничке  аутомобиле  
од  пожара  и  експлозија  (,,Службени  лист  СЦГ , број  3 1/05). 

На  приступним  улицама  могуће  је  применити  конструктивна  решења  за  
смиривање  саобраћаја  у  складу  са  Законом  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима , иако  то  
на  графичком  приказу  број  3 ,,План  саобраћаја , регулације  и  нивелације , у  размери  
1:2500 није  приказано . 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  и  дуж  тротоара  извршити  типско  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. 

Тротоаре  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча  који  могу  бити  
и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обеле?кавања  различитих  намена  
саобраћајннх  површина . Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта , то  има  практичну  сврху  
код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). Тротоари  су  минималне  
ширине  i пl (једносмерни ), односно  1,6 гп  (двосмерни ). У  зони  пешачких  прелаза  
минимална  ширина  тротоара  и  пешачких  стаза  је  3 м  на  дужини  не  мањој  од  3 rn. Ha 
местима  где  је  предвиђена  већа  концентрација  пејцака  као  што  су: аутобуска  стајалишта , 
централне  функције  и  слично, потребно  је  извргпити  проширење  пешачких  стаза . По  
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правилу, врши  се  одвајање  пешачког  од  колског  саобраћаја . Раздвајање  се  врши  
применом  занјтитног  зеленог  појаса  где  год  је  то  могуће. 

І-{а  гірелазима  бициклистичке  стазе  преко  коловоза  нивелационо  решење  мора  бити  
такво  да  бициклистичка  стаза  буде  увек  у  континуитету  и  без  ивичњака . 

Радијуси  кривина  на  укрштању  саобраћајница  су  минимално  б  м  (изузетно  4 м  на  
укрштању  приступних  саобраћајница  где  не  постоје  просторне  могућности ), На  
саобраћајницама  где  саобраћају  возила  јавног  превоза  путника  радијуси  кривина  треба  да  
су  минимум  8 гп . 

Коловоз  и  бициклистичке  стазе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 
Приликом  израде  пројектне  документације  могуће  је  кориговање  трасе  

саобраћајних  површина  од  решења  приказаном  у  графичким  приказима  и  
карактеристичним  попречним  профилима  уЈіица , уколико  управњач  пута  то  захтева, а  за  
то  постоје  специфични  разлози  (очување  постојећег  квалитетног  растиња, подземне  и  
надземне  инфраструктуре  и  сл.). Овакве  интервенције  могуће  су  искњучиво  у  оквиру  
постојећих  и  планиранихјавних  површина . 

Услови  и  начин  обсзбеивања  приетупа  парцели  

Свака  новоформирана  грађевинска  парцела  мора  имати  приступ  на  јавну  
саобраћајну  површину  иако  није  назначен  у  графичком  приказу . Уколико  је  тај  приступ  
колски  и  намењен  путничким  аутомобилима , он  не  може  бити  ужи  од  3,5 м, нити  шири  од  
б  м. 

Једна  грађевинска  парцела  може  имати  максимално  два  колска  приступа  према  
истој  саобраћајној  површини  (улици) и  то  на  међусобном  растојању  од  најмање  5 м. У  
случају  да  грађеви uска  парцела  има  приступ  на  две  различите  саобраћајне  поврідине  
(улице), колски  приступ  се  по  правилу  даје  на  ону  саобраћајну  површину  (улицу) која  је  
мањег  ранга . 

На  прелазу  колског  прилаза  парцелама  преко  тротоара , односно  бициклистичке  
стазе, нивелационо  решење  колског  прилаза  мора  бити  такво  да  су  тротоар  и  
бициклистичка  стаза  у  континуитету  и  увек  у  истом  нивоу. Овакво  решење  треба  
применити  ради  указивања  на  приоритетно  кретање  пешака  и  бициклиста , у  односу  на  
возила  која  се  крећу  колским  прилазом . У  оквиру  партерног  уређења  тротоара  потребно  је  
бојама, материјалом  и  сл. у  истом  нивоу  или  благој  денивелацији  издвојити , или  означити  
колски  пролаз  испред  паса)ка. 

Паркирање  и  гаражирање  возила  

Приликом  нове  изградње  за  і iаркирање  возила  за  сопствене  потребе , власници  
стамбених  објеката  по  правилу  обезбеђују  простор  на  сопственој  грађевинској  парцели, 
изванјавне  саобраћајне  поврніине , и  тоједно  паркинг  или  гаражно  место  наједан  стан . 

За  паркирање  возила  за  сопствене  потребе, власници  осталих  објеката  обезбеђују  
простор  на  сопственој  грађевинској  парцели , изванјавне  саобраћајне  површине . 

Гара?ке  објеката  планирају  се  подземно , у  габариту  или  изван  габарита  објекта  на  
грађевинској  парцели. Површине  гаража  објеката  које  се  планирају  подземно  на  
грађевинској  парцели  не  урачунавају  се  при  утврђивању  индекса  изграђености , односно  
индекса  заузетости  грађевинске  парцеле . 



36 

4.2.2. Правила  за  реализацију  водне  инфраструктуре  

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 , 
уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставњају  тако  да  водоводна  
мрежа  задоволи  прописана  одстојања  у  одг lосу  на  друге  инсталације  и  објекте  
инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  од  0,7 до  1 nі, 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  објег(ата  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
обј  еката. 

дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2-1,5 м  мерено  од  коте  терена, а  на  
месту  прикњучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод , дубину  гірикњучка  свести  на  
дубину  постојећег  цевовода . 

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

І-Ја  траси  новог  дистрибутивног  водовода  предвндети  одговарајући  број  хидраната  
у  свему  према  важећим  прописима . Предност  дати  уградњи  надземних  хидраната . 

Водоводни  прикњyчци  

Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  се  прикњучком  објекта  на  јавни  
водовод. 

Прикњучак  на  јавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мре?ком, а  завршава  
се  у  склоништу  за  водомер , закњучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  прикњучка  са  величином  и  типом  водомера  одређује  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  І-јови  Сад  на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  
нормативима , Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  
делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (.Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
60/10, 8/1 1 -- исправка, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и  59!20) и  Правилником  о  техничким  
условима  за  прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  
канализације  (,.Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

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

прикл)учак. 
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Индивидуални  водомери , за  мерење  потрошње  воде  за  породичне  стамбене  и  
пословне  објекте, поставлају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта, на  парцели  корисника , 0,5 nі  од  регулационе  линије. 

Код  изградње  пословних  објеката  површине  преко  150 м2  код  којих  је  потребна  
изградња  само  унутрашње  хидрантске  мреже  (према  важећем  правилнику  и  условима  
противпожарне  полиције) израђује  се  прикучак  пречника  DN 63 мм, са  монтажом  
водомера  DN 50 mnі , 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  споњашња  хидрантска  
мрежа  врши  се  прикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 110 mm, са  монтажом  
водомера DN јО0 мм, 

Уколико  се  планира  обједињена  водоводна  мрежа  хидрантске  и  санитарне  воде  
потребно  је  на  прикњучку  уградити  комбинован  водомер . 

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

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасу  мреже  опште  и  фекалне  канализације  полагати  у  зони  јавне  поврпіине  
између  две  регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано , или  обострано , уколико  је  
улични  фронт  шири  од  20 м. 

Минимални  пречник  фекалне  канализације  је  250 мм,а  онште  канализације  О  
300 мм. 

Трасе  онште  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  инфра-
структуреје  од  0,7 до  1 nі, a вертикално  0,5 м. 

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 максимум  50 м. 

Канализациони  Прикл)учци  

Прикњучак  на  фекалну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  завршава  се  у  
ревизионом  шахту . 

Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  Јавно  комунално  предузеће  
,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, а  у  складу  са  типом  објекта, техничким  
нормативима , Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  
делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  и  Правилником  о  техничким  условима  за  
прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације . 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  се  прикњучити  на  
канализациону  мрежу, акоје  она  изграђена . 
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Приклучење  стамбених  објеката  врјли  се  минималним  пречником  DN 160 мм. 
Ревизионо  окно  лоцира  се  на  парцели  корисника , на  0,5 м  од  регулационе  линије . 
Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  изворишта  може  се  прикњучити  на  

фекалну  канализацију  под  условом  да  се  постави  водомер  за  мерење  исцрпњене  воде . 
Прикњучење  подрумских  и  сутеренских  просторија , као  и  базена  на  

канализациони  систем  дозвоњава  се  само  преко  аутономног  постројења , препумпавањем . 
Код  решавања  одвода  употребњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно - 

техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 17/93, 3/94, 10/01 и  47/06 - др. одлука). 

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

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

Извођење  прикњучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,5Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

4.2.3. Правила  за  реализацију  енергетске  инфраетруктуре  

Услови  за  прикњучење  на  електроенергетску  мрсжу  

Прикњучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  изградњом  планиране  
ТС  или  прикњучењем  на  нисконапонску  мрежу  изградњом  приклучка  који  се  састоји  од  
прикњучног  вода, кабловске  прикњучне  кутије  (КПК) и  ормана  мерног  места  (ОММ). 
Прикњучни  вод  изградити  подземно , од  постојећег  или  планираног  вода  у  улици, или  
директно  из  ТС. детањније  услове  за  прикњучење  и  изградњу  приклучног  вода  и  положај  
кПк  и  ОММ-а  прибавити  од  ,,ЕПС д.о.о. Београд, Огранак  
,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  за  прикњучење  на  гасоводну  мрежу  

Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  гасног  
прикњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно-регулационог  сета. детањније  услове  
за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  дистрибутера . 

Услови  за  прикњучењс  на  мрежу  електронских  комуникација  

Прикњучење  објеката  у  систем  електронских  комуникација  решити  изградњом  
прикњучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника) од  постојеће  или  
планиране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутрашњости  објекта, 
где  ће  бити  смештен  типски  телекомуникациони  орман . детањније  услове  за  прикњучење  
прибавити  од  надлежног  оператера . 

прикЈЂучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера . 
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Приклучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  гірема  условима  локалног  
дистрибутера ! 

4.З.Локације  за  које  је  обавезна  израда  урбанистичког  гјројекта  

У  обухвату  Плана, утврђује  се  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта  у  следећим  
случај  ев  има: 

у  зонама  породичног  становања  утврђује  се  обавеза  израде  урбанистичког  
пројекта  за  парцеле  које  се  намењују  за  спортско -рекреативне  комплексе , за  
комплексе  са  теренима  на  отвореном  и  за  породичгјо  становање  у  затвореним  
стамбеним  комплексима  као  и  за  остале  ванстамбене  намене  компатибилне  са  
становањем , за  парцеле  преко  2.000 м2; 
за  комплекс  геронтолошког  центра. 

5. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

доношење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији , локацијских  
услова  и  репЈења  о  одобрењу  за  извођење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола. 
осим  за  просторе  за  којеје  утврђена  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта . 

На  делу  подручја, с  обзиром  на  то  да  је  основ  за  реализацију  овај  план  и  План  
генералне  регулације  (посебни  услови  за  изградњу  на  нестабилним  теренима, ширина  
заштитног  појаса  потока  и  енергетског  коридора), правила  утврђена  Планом  генералне  
регулације  уграђена  су  у  решења  овог  плана. 

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. Положај  у  Генералном  плану  А4 
1.2. Извод  из  Плана  генералне  регулације  

1.2.1. Режими  изградње  на  нестабилним  теренима  и  поссбни  
услови  за  изградњу  1:10000 

1.2.2. План  претежне  намене  простора , саобраћаја  и  нивелације  1:10000 
1.2.3. Спровођење  плана  1:Њ000 

1.3. Инжењерско -геолошка  карта АЗ  
2. План  намене  поврніина  1:2500 
3. План  саобраћаја , регулације  и  нивелације   1:2500 
4. План  регулације  површинајавне  намене   1:2500 
5. План  водне  инфраструктуре  1:2500 
б. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација   1:2500 
7. Синхрон  план  мреже  објеката  и  инфраструктуре   i :2500 
8. Попречни  профили  улица  1:100 (200) 
9. Типско  решење  партерног  уређења  тротоара  на  прилазу  пен.іачком  прелазу, у  

вези  са  несметаним  кретањем  лица  са  посебним  потребама . 
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План  деталне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици , садржи  
текстуални  део  који  се  објавјвује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  
приказе  израђене  у  три  примерка, које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  
Града  Новог  Сада. 

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

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

План  деталне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици , доступан  је  на  
увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  І-јовог  Сада, Жарка  3рењанина  број  2, и  путем  
интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престаје  да  важи  План  деталне  регулације  
Староиришког  пута  са  делом  Парагова  у  Сремској  Каменици  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  24/1 1). 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 35-581/2017-1 
8. септембар  2021. године  
НОВИСАД  

Председница  

  

MЅc Јна  Маринковић  Радомировић  



]UјТN Е  (ГМЛЕ  СГ wког  
ЧЕОЈ јHL)1 
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& ТКЕ  ПП L Л  
тIРшг МСЈјјЕН  



На  основу  члаиа  27. став  2. тачка  4. Правилника  о  садржини , начину  и  поступку  
израде  докумсната  ГІросторног  и  урбанистичгсог  плаиирања  (,,Службстти  гјјасник  РС , 
број  32/19), 

ИЗЈАВЈЂУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
СТАРОИРИШј(ог  ПУТА  У  СРЕМСКОЈ  КАМЕНИЦи  

- ПРИПРЕМЈЂЕН  У  СКЛАДУ  СА  ЗАКОНОМ  О  ПЛАНИРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  И  ПРОПИСИМЛ  ДОНЕТИМ  НА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, КАО  
ИДАЈЕ  

ПРИпРЕМЛ)ЕН  И  УСј(ЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЈЂЕНОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ  

ОДГОВОРјјИ  УРБАНИСТА  

У  І Iовом  Саду, 17.05.2021. годилс  



РЕПУБлИј  сРЕИЈА  
АУТОНОМнА  ПОКјАЈиНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  гРАдА  НОВОГ  САдА  
КОМЈ4СИЈА  ЗА  HЛАНОВЕ  
Број: У-35-581/17 
дана: 05.04.201 8. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕјДТАЈ  
о  извРмЕнОЈ  СтРУчној  Контројш  

HАЦРТА  ПЛАиА  ДЕТАЈЂиЕ  РЕГУЛАДИЖ  СТАРОиУИнIКОГ  ПУТА  У  
СРЕМСКОЈ  КАМЕНИЦИ  

ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВд  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  детањпе  рсгулације  Староиришког  ііута  у  Сремској  Каменици, обавњена  јс  иа  195. селници  Комнсије  за  планове  одржаној  05.04.20 8. тодннс, са  почетком  у  10,00 часова , у  згради  Јавног  предузећа 3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  З, у  великој  сали  на  трећем  спрату . 

195. ссдцици  прнсуствовали  су: Зоран  Бакмаз, прсдседнијс  Комисије, Васо  Кресовнћ, Зоран  Вукадиновић  и  Милан  Ковачеви h, чланови  Комиснјс  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представннци  ЈГј  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Градске  управс  за  грађевинско  земњиштс  и  инвестиције  и  Градске  управе  за  зацпиту  животне  средине. 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  Јп  УрбанизамІ  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  обрађипача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

1. да  је  Одлука  о  изради  плаіја  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Камепици , усвојена  на  XXJV седници  Скупwтине  Града  Новог  Сада  одржаној  08. септембра  2017. године  ( Службенн  лист  Града  Новог  Сада  број  41/17) са  Решењсм  о  непристуііању  изради  стратемке  процсне  утицаја  плана  деталнс  регулације  Староири uјког  
кута  у  Сремској  Каменици , на  )кивотну  срсдину. 

2. да  је  Концептуални  оквир  плана  дстањне  регулације  Староиришјсог  лута  у  Сремској  Каменици , био  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  оД  03.10.2017. годиі •ге  до  17. ! 0.20 ј  7.годиие. 

З. да  је  текст  за  Нацрт  плана  дстањјте  регулације  Староириінког  пута  у  Сремској  Камсници  припремњен  у  скјiаду  са  Законом  о  лланирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије 1, бр. 72/09, 81]09-исправка , 64(10 - УС, 24/11, 121/12, 42/!З-УС, 501[З-УС, 98/1З-УС, 132/1 4 и  145/14). 



ораі  Бакм плЈпІж.Геод. 

4. да  је  Комиоија  за  плакове  разматрала  Нацрт  плака  деталне  регулације  Староириwког  
пута  у  Сремској  Каменвци  на  95. оедници  одржаној  05.042018. годиве  и  дала  позитивно  
миlіјл,ење  на  исти. 

Након  усагла iјјавања  са  стаоовгј iIа  Градске  управе  за  лропвсе , Нацрт  плаиа  детвјЂне  
регулације  Староиришког  гіута  у  Сремској  Каменици  може  се  упутити  у  дапи  поступак  
довошења  плана, у  складу  са  чланом  50. Закона  о  плаиирању  и  пзградњи. 

Овај  извегнтај  јс  саставни  дсо  записниіса  са  195. ссднице  Комисијс  за  плапове . 

ИзвеLптај  доставити: 

i. ЛI Уфанизам  заводза  урбаинзам  Нои  Сад  
2. Градској  угірави  за  грађевинско  земњиLLІтс  в  инвестицијс  
З. Градској  улрави  за  урбанизам  грађевинокс  послове  
4.Члаиу  Градског  всћа  задуженом  за  урбанизам  и  заііггиту  жавотне  средине  
5.Архиви  

3апи  сеісретара  Комисије  

Алсксандра  Eapouі, дипл.правник  

В.д. Начелника  
Прсдсеі  uuіc Комисије Градске  улравс  за  урбанизам  и  грађенскс  послове  

Дејан  Микајловић  



РЕПУЕЛиј  СРЕША  
АУТОноМР  ПоКРЛЈиЈј  ВОЈВОдиЈјА  ГРЛД  Нови  САД  
СКУПHЈТр  ГРЛДА  Новог  САДА  КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  Ерој: V-3558І /ј 7 
дана: 07.11.2013 Годинс  
НОВИ  САд  

ИЗВЕШТАЈ  ООБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  Увиду  у  НАцРт  плАn ДЕТАЈБНЕ  РЕГУлАци  СТАРОИРијЦ 0 1ТУтА  У  СРЕМсјОЈ  Ј(АIиЕиМЦИ  
Комисија  за  планове  С1 Пштине  Града  Новог  Сада, на  20. авној) ССдници  која  јс  одрисана  дана  
07. ј  1. 2018. Године  у  згради  Скупштин  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  Зрењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, раЗматра  је  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деТај регулације  Староирмцког  пута  у  сремској  Каменици . 

20. седници  приСуствова  су: Радоња  дабетиh, Председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић  заменитс  Председника  І(омисије, Васо  І(ресовић, члан  Комисијс  и  Нада  Милиl, секретар  Г(омисије  за  гтлановс , 

Одлугса  о  изради  плана  дењне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменицн  Усвојена  је  на  XXІV седницн  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  08. ссПтсмбра  2017. Године  (І Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  41/17) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратепјкс  Процене  утицаја  плана  дене  регулације  Староириш  Па  у  Сремској  Камсници  на  )кивотну  Средину. 
Концептуални  Оквир  плана  детане  реГулације  СроиришЈсог  пута  у  Сремској  Камсници  биоје  на  раномјавном  увиду  у  Псриоду  од  03.10.2017 тодинс  ДО  I 7.І 0.2017.тодине. 
Стручну  тсовтролу  Нацрта  плана  денс  регулације  Староиришко  пута  у  Сремстсој  І(аменици  Ј(омисија  за  Планове  извршила  је  на  195. седници  Одр)каној  05.04.2018. године  и  том  прилијсом  дала  позитивно  мишњење  на  исти. 

Нацрт  Плана  детањне  регулације  Сроиришког  пута  у  Сремској  і(аменици  је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  06.06.2018 дО  05.07.2018. Године  (чије  је  оГлашавање  објавњсно  у  листу  дневникІ  од  05. јуна  20 І  8. године) У  току  јавног  увида  доставњено  је  15 (петнасст) примсдби  на  предложено  урбанистичко  реіnењс, ијто  је  Обрађивач  плана  конс-гатовао  у  Извеілтају  о  спровсдсном  јавном  увиду. 

Након  сПроведеногјавног  увида, Т(омиснја  за  г1лановеје  на  20. Оааној) седници, Одргсаној  07.11. 
20 І  Ѕ. Године  (чије  је  ОдрЖавае  објавњено  у  листу  дневникІі  одОб. 1 1. 20 18. Године) разматрала  Извсштај  обрађиваа  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  дСњ  рсГулације  Староиријцког  пута  у  Срсмсгсој  Каменици . 

Након  изнојлсња  става  обрађивача  по  приспелим  Примедбама  на  јавној  седници  је  Омогућено  Подвосиоцима  да  додатно  образложе  своје  примедбе, након  чеГа  је  закгњучен  јавни  део  седнице. 
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У  затворенО  делу  седпице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увада  поднето  (петнаест) примедби, које  су  доставили: 

1. СтакаМрпјић  
2. МЗ  Сремстса  Каменица  
3. Радомир  Никин  
4. Жарко  Грубор  
5. Александар  Грубор  
б. Миливој  Настасић  
7. Радованникачев  
8. Радивој  Пауновић  
9. Србоњуб  Саратлић  
10. Максим  Рапаић  
1 1 Тошо  Савичић  и  други  
12. Ирена  Чабаркапа  
13. Саша  Лончар  
14. Дуіцанка  и  Никола  Корица  
15. Драган  Милков  

Примедба  број  1: 
Примедбује  Доставила  Стака  Мршић, Петра  Кочића  бр. 5, Сремска  І(аменица, за  парцеле  број  1899/1, 1901/1 и  1901/2. 

,,Увидом  у  Нацрт  Плана  детајЂне  регулације  којим  се  утврђују  правила  уређења  и  грађења  за  парцеле  у  мом  власнипЈтву  бр. 1901/1 и  1901/2, као  и  за  суседну  парцелу  број  1899/1 којајс  у  власниіnтву  комтије, све  три  у  К.о. Сре1мска  Каменица  обухваћене  планом  најавном  увиду, јасно  јс  да  је  приступ  парцсли  1899/1 ггланиран  да  се  оствари  преко  планиране  улице  која  излали  на  Улицу  Сунчану. Молим  да  се  nланоМ  јасно  одреди  да  ли  је  потребно  за  парцелу  1899/1 обезбсдити  Додатан  саобраlіајни  приступ, с  обзиром  да  власник  парцеле  1899/1 вріnи  Узурпацију  Мот  nоссда  приступајућк  својој  парцсли  преко  Моје  парцсле  број  1901/1 а  тсоја  излази  на  Староиришки  пу  иако  иМа  обсзбеђен  приступ  на  други  начин. Са  власником  парцсле  налазим  сс  у  судском  спору  Изазваним  покутиајем  да  приступом  преко  моје  парцеле  омогући  додатно  уситњавање  своје  парцеле  и  да  Тимс  стекне  имовинску  корист  на  мој  рачун. Напомињем  да, приликом  куповине  како  моје, тако  и  комшијске  парцелс, нијс  постојала  обавеза  обезбсђивања  приступа  ни  на  тсоји  други  начин  осим  преко  постојћих  или  планираних  јавних  саобраћајних  поврпјина. Молим  вас  да  јасно  одредите  услове  уређења  и  грађења  за  предметне  парцсле  и  да  ли  је  неопходно  да  постоји  nриватни  пролаз  кроз  моју  парцелу  како  бих  могла  да  јасно  и  нсдвосмислено  утврдим  планиране  границе  земњишта  с  којим  ћу  располагати  након  усвајања  плана. 

Комисвја  за  планове  сматра  да  примедба  није  Оенована , уз  образлоисење  дато  у  Извепітају  обрађивача  о  спроведепом  јавном  увиду. 



Примедба  број  2: 
Примедбу  је  поднела  мз  ,,Сремска  Каменица , Марка  Орешковића  i a, Сремска  Каменица, односисенапарцеле  1890/1, 1890/2, 1890/3, 1890/4, 1890/5 и  1890/6. 

Месна  заједНица  у  својој  примедби  наводи  да  се  обраћа  ЈП  ,,Урбанизам  нагсОн  иницuјиве  трађана  да  се, како  наводе  ,,њихов  потез  допуни  са  изграђсном  Водоводном  мрежо  иа  парцелаа  1890/1, 1890/2, 1890/3, 1890/4, 1890/5 и  1890/6, у  њуХово  делу  улице. У  Прилогу  доставјЂене  Иницијативе  налазе  се  и  дописи  који  Су, са  претходно  Поменутим  захтевом, мз  УПутили  Миха  Амброж, вЛасшј  Парцеле  број  1890/2 и  Стефан  и  дупјавгса  Бојић, власници  парцеле  број  1890/1, обе  у  Улици  Марка  Оремковића . У  том  допису  се  тражи  да  се, како  се  наводи, изврцји  доПуна  Детног  плана  регулације  Водовода  и  каНализацнјс  у  Улици  Сроириш  пуг  Григовачк  л  јср  ПРИ  изради  Исг  НИС  обухваћене  наведеие  Парцеле  ла  ЈКП  Водовод  и  канализација  одбија  прИкЈЂучење  на  мрежу  којајс  у  изградњи. 
і(омиснја  за  плано  сматра  да  примедба  није  основана , уз  Образложеге  дато  у  

Изтзецітају  обрађивача  о  спроведеігом  јавном  увиду. 

Прнмедба  број  З: 
Примсдбу  је  поднео  Радомир  НикиН, улица  Бате  Бркића  1 6, НОВИ  Сад, а  Односи  се  иа  па  парцелу  1900/3. 

Примедба  се  одНоси  на  проідирење  улице  између  парцелс  1900/3 и  1313/3 и  1913/4. У  
њој  се  наводн  да  уколико  би  дојцло  до  Проширења  улице  ПОдвосилац  не  би  био  у  Могућности  да  
изтради  улазно  стспсниште  дВојнс  зграде  окренутс  том  пугу. Наводи  да  

,,... непотрсбно  
проширење  те  Нове  улицс, којом  сада  због  великог  услона  Од  24.5 степени  нико  Не  Пролази, а  не  би  
могла  ни  возила  да  пролазе, или  бито  радила  због  издувних  гасоВа  на  нееколошки  Начин. дајЂе  сс  
у  Примедби  напомињс  да  власник  објекта  има  одобрење  за  изградњу  (број  У-351-2720106) Ј(атсе  се  
још  да  би  ПРОШирење  те  улице  По  Приказаном  Пројекту  обссмuслило  лостојећс  урбанистичко  рсшење, јер  без  степсништа  нијс  могуће  Остварити  улаз  у  двојви  објекат. Зграда  се  налази  на  нагнутом  Терену, ВисиНа  улаза  у  односУ  на  доњи  дсо  зградс  је  ВитјЈе  од  2,0м, па  СТога  Подносилац  примедбс  по  Пројекту  Тражи  најмање  i ,2м  за  простор  степеништа  Уз  Примедбу  јс  Доставњена  копија  основе  приземња  изведевот  објекта. Још  се  ка)гсе  да  би  свако  кретање  тсшке  мсханизације  
(за  изградњу  улице) могло  да  угрози  сам  објегсат, доведс  до  Пуцања  Тсмења  и  клизања  зграде. 

ТСомисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  оскована, уз  образлОжеје  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спровсденом  јавттом  увиду. 

Прнмедба  број  4: 
Примсдбу  јс  Поднсо  Жарко  Грубор, Сриришки  пуТ  103, Сремска  Камсница, а  Односи  се  на  па  изградњу  саобраћајницс  на  парцели  број  1911, у  деЈту  од  Сроиришко  Пута, од  ОСОвинсјсе  тачгсе  1798 до  тачјсе  863а. 

Подносилац  примедбе  наводи  следеће: ,,Из  Нацрта  плаНа  дстаЈЂне  регулације  Староиријдгсог  пута  у  Сремсгсој  Камеиици, који  јс  изло?кеН  на  јавни  увид, у  делу  Плаи  саобраћаја , 
регулације  и  нивелације , недвосмисленојејасно  да  Висинсјса  разлика  ua дслу  пуга  дужинс  IЗQ33м  
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износи  27,90м, односно  нагиб  планиранс  саобраћајнице  износи  21,41%. . . Подносилац  примсдбе  

као  прилог  даје  нриказ  планског  рсіііења  са  јавног  унида  и  даЈЂс  наводи  да  по?лснути  нагиб  нијс  

линеарно  распоређен , да  постоје  дсонице  са  већим  иагибом  од  просечно  рачунатог  и  даје  свој  
приказ  прссека  терена  кроз  осовину  планиранс  саобраћајнице . Наводи  да  је  податке  о  надморској  
висини  на  прессчним  тачкама  између  осовинских  гачаіса  прсузео  са  интернста  и  да  их  је  могуће  

узети  са  рсзсрвом , али  да  ипак  поприлично  добро  приказују  стање  на  терсну . Он  наводи  да  уочава  

чстири  деонице  различитих  нагиба  и  то: 1О%, 11%, 38% и  55%. Надаје  вав0ди  ,Поприличноје  
јасно  да  би  сс  на  оваквом  тсрену  изградила  употрсбњива  саобраћајница  биће  нсопходно  
упроссчити  поједивачне  нагибе  деоница  правњењем  усска  са  армирано-бстонским  заштитним  

бсдемима  и/или  насипањем  једног  дела  тсрена  такође  осигураним  армирано-бетонским  заштитним  
бедемима. Имајући  у  виду  локални  караіпер  ове  саобраhајнице  постоји  реална  wанса  да  би  
инвеститор  могао  прибећи  компромису  и  због  скономских  разлога  изградити  саобраћајницу  која  
на  нским  дсоницама  има  нагиб  који  одређспој  категорији  учесника  у  саобраћају  пе  обсзбеђује  

употрсбњивост . Ово  се  првснстнено  односи  на  возила  за  одрЈСаване  саобраћајница , комунална  
возила  и  возила  других  јавних  слуисби  (возила  Градске  чистоће, Водовода  и  Канализације , 

Ватрогасне  службе, Хитне  помоћи, ...) а  такођс  постоји  и  бојазан  да  теніка  возила  (ісамиони  и  
раднс  Машине) овом  саобраћајницом  неће  моћи  приступити  парцелама  и  цињу  доставе  

грађевинског  материјала  и/или  извођења  радова. 

Чак  и  у  случају  да  сс  терсн  будуће  саобраћајнице  припрсми  тако  да  се  направи  идеални  линсарни  

нагиб  од  21,41%, за  шта  су  нсопходна  значајна  финансијска  средстпа , и  у  том  случају  нагиб  
саобраћајнице  је  всома  велик. Проблем  поссбно  може  бити  изражен  у  зимском  псриоду. Још  се  
надаЈЂе  наводи  да  је  већина  власника  парцела  који  су, тј. !СОЈИ  ће  бити, оријентисани  на  ов  
планирану  саобраћајницу  увидели  овај  проблем  у  реалном  )ІСивоту, с  обзиром  да  је  пристуг  
планираном  трасом  за  њих  био  немогућ. С  тим  у  вези  они  су  гіриступ  својим  парцелама, какс  
наводи, обезбеђивали  из  правца  аутобуске  окретнице  у  Улици  Фруцікогорски  пут, іСОД  Мопіиж  
вилс. Закњучује  примедбу  nредлогом  да  ЈП  ,,Урбанизам  изврши  увид  у  стање  на  терену  и  да  с  
саобраћајни  приступ  обезбеди  из  тог  правца. 

Комисија  за  тјлалове  деЈпімично  прихвата  лримедбу. Комвсија  за  плааове  сматр  

да  је  могуће  укидагbе  саобраћајнице  у  делу  предметне  улицс  иа  којем  је  лросечан  подужн  

пагиб  већи  од  25% али  тако  да  се  у  том  делу  задржи  само  пашачки  пролаз. 
Комиеија  за  nnaІ-ІoBe сматра  да  је  потребно  овај  сегмент  плапа  і!ЗЛО)КНТН  К  

поповпн  јавни  уВид. 

Прнмедба  број  5: 
Примедбу  је  поднео  Александар  Грубор, Булевар  Ослобођења  37, Нови  Сад, а  односи  се  на  пла  

проілирења  nута  на  парцсли  1911, од  осовинске  тачке  1798 до  тачісс  863а. 

Подносилац  примедбе, слично  прстходној  примедби  број  4 іСоја  се  односи  на  ucі  

планирану  саобраћајницу , наводи  да  је  всома  теіііко  реализовати  планирани  пуг  из  разлога  велиі  

висинске  разлике. Наводи  и  да  на  терену  постоји  koncіCu пролаз  од  осовинске  тачке  1798 у  прав L 

планираног  пута  укупне  дужинс  око  тридссетак  метара, а  да  остатак  трасе  нијСада  није  био  колс  

проходан, као  и  да  на  делу  чаіс  постоји  и  стспенипјте  са  преко  40 газишта. Из  примедбе  

закњучује  да  сматра  да  пут  није  оправдан . 

Компсија  за  планове  делимпчио  прuхвата  примедбу. Комисија  за  планове  сматра  

је  могуГiс  уісидање  саобраГІајиице  у  делу  предметне  улице  иа  којем  је  просечаи  подужі  

нагиб  BeTІu од  25% али  тако  да  се  у  том  делу  задржи  само  пашачки  пролаз. 
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Комисија  за  планове  ематра  да  је  потребно  овај  сегмепт  плана  изложити  1Іa 

поновни  јавни  увид. 

Примедба  број  б: 
Примедбу  је  поднео  Миливој  Настасић , улица  Бате  Бркића  16, Нови  Сад, а  односи  се  на  па  
парцелу  1900/3. С  обзиром  на  обимност  примедбе  из  ње  је  издвојен  само  део  који  се  односи  на  
предметну  парцелу. 

2011. тодине, приликом  израде  Плана  детајне  регулације  Староириіпкког  пуга  са  делом  
Парагова  у  Сремској  Камениције  предложено  од  стране  ,,стручњака  Завода  за  урбанизам  да  се  од  
мог  плаца  одузме  читавом  дужином  одређена  површина  земње  да  би  се  проширио  постојећи  
пешачки  nролаз  и  настала  улица. Жалио  сам  се  другостепеној  комисији .. моје  примедбе  су  у  
другом  степену  уважене ... У  свом  допису  подносилац  примедбе  појашњава  да  је  у  периоду  када  
је  он  купио  ппац  уз  Фруилсогорски  пуг  тај  nлац  плаћен  дссетоструко  више  у  односу  на  плацеве  у  
залеђу. Сматра  да  је  исеЈЂа  власника  парцела  у  дубини  блокова  да  се  оствари  приступ  пугу  
легитимна  али  да  није  ісорсктно  да  се  то  остварује  на  терет  власника  парцела  уз  Фрушкогорски  
пуг. дање  наводи : 

Ако  ће  моје  примедбе  на  нацрт  Гlлана  детаЈbне  регулације  староиришког  пута  у  Сремској  

Каменици  реuјавати  Комисија  од  озбињних  и  одговорних  сгручних  јbуди, 
моји  аргументи  су  

следеhи  
(-тојим  на  становиџјту  да  Је  Нацрт  плано  детањне  регуіације  

староиришКог  nyra y  Сремској  

Каменици  у  делу  проuЈирење  пеuЈачког  пролаза  парцела  број  2074/6 на  терет  nарцеЈlа  208 и  

2074/1 са  садашње  uЈирине  од  2.2Ом  на  5.оом  под: 

А. Не.-законит  
. Гiротиван  свим  правилима  урбанистичке  струке  

Ц. Неетичан  и  неморалан  

д. Репресиван  и-насипан. 

А. flлан  детањне  регулације  староиришког  пута  са  делом  
парагова  у  Сремској  Каменици  

није - могуће  мењати  у  делу  коЈи  се  однос-и  на  проширење  пешачког  проіаза  парцело  број .2074/6, 

јер  је  другостепена  комисија  201-1. године  одбила  промену  плана  u то  је  и  потврдила  С-купштина  

граДа  Новог  Сада  на  4-1. СедницІ  Одржано] 24.05.•201-1 године  (С-л. лист  града  Новог  Сада, бр;24 од  

27.о62011-- године ). 

Све  До  данашњег  дана  се  нису  измениле  
околностк  због  коЈих  је  првобитно  одбијен  nредлог  за  

промену - плана  Де-таЈbне  регулације. 

одбија ]уће-;акте  је  могуће  мењати  само  уколико - су  се  промениле  околности  због  којих  је  донето  

одбијајуће  решење. 

Са  обзиром  да  разлози  због  којих  је  првобитно  одби]ена  промена  Плана  детањне  реrулације  

постоје -идагbе, Ни  у  ооом  тренyгку  није  могуће  изменити  план .детањне  регулације . 



.дО  Парцела -због  і<ојиХ  се  ПОНОвОТР 2ЖИ  проПЈирење  Пе LЈЈ 2Чког  ПрОЈі2З2 в$ШИМ  постојећим  

планогл, пданиранаје  редовна  саобраћајница -и3 правца  Парагова . 

сбјаuњење  да  је  потребно  проширити  пеuачки  пролаз  због  изградње  
ннфрасгруктурних  о6јеката  

нема  оправдање , јер  су  као  привремено  реuење  (док  
инфрасгруктурни  објекти  не  дођу  редовном  

трасом  из  правца  лараГова ) већ  на  ооом  пешачком  прелаау  
изграђени  сви  инфраструктурни  

објекти, сем  <анализације . А  и  она  се  у  ТоМ  делy неће  градити  према  фруuкогорскОМ  путу, јер  би  

каі-іализација  утом  случају  требала  да  тече  узбрдо . 

надале  nрошироњеМ  пешачког  пролаза  
морала  би  се  рушити  кућа  на  парцели  2074/1 и  морао  би  

се -угро3итИ  проСтроКО  кутіе. изграђене  на  парце lи  број  20 З. 

Коаим  планираним  проШиреним  путем  нретаће  се  сва  возијіа , па  Можда  и  камиони , LІІTo Може  

биТивіЈоМа  опасно  аа  без&едност - сганопања  у- ућама  изграђеним  на  nарцели  2074/1 и  208, јер  се  

радн  отерену  са  озбилним  наги5ом, а  Путпролазнтикуз  куhе. 

прошнрењем  пешачког  пролаза .ДодаТНо  ће  се  сузнги  и  онако  узак  nлац  парцеле  2074/1. 

Ако  се  држите  iiравила  ур62нистичке  струке  33 очекивати  је  да  сте  поред  сао6раћајнице  коа  

долази  из  правца  Парагова  предвидели  и  довођење  електричне  
енергије, водоводне  мреже, 

телефонске  линиј , канализације  атмосферских  и  отпадних  вода  и  других  
инфраструіпурних  

објекатв  из  истог - правца. 

Ако  сте  тако  поступили , садашњи  nеШачки  пролаз, као  семе  дуогодишњег  трвења  и  р23дор2, губи  

сваки  значаі. 

1. због  тога  садањњим  гіланом  треба  предвидети  да  се  он  укине, када  сви  ново  изграђени  

инфраструјnурни  објекти -из  праоца - Парагова  буду  у  пуној .функцији . 

2. садаіоњим .планом  Треба  такође  предоидети  да  се  у  својинском  делу  овај  
про /133 врати  у  

приватно  власкиштооунОМ  својсrвује  био  све  До-2011 године. 

Нова  саобраћајНица  уместо  приватног .nеuачког  пролаза, дове /іа  би  јавну  расвету  која  би  озби /bНо  

угрозида  квајіктет  станооања  у  нућама  изграђеким  на  суседним  
Парцелама , које  би  сада  поред  

уличне  јавне .расвете  у  фрушкогорској  улицИ, биле  целу  uoiі -  осветЂене  и  са  бочне  сгране. Позкато  

је,- коме  се  светло  не  гаси  целу  HoTі  (ja Rисам  тај ). 

Ц. Упорно  инсистирање  Ra проuкрењу  пеііјачког  nролаза  rовори  да  овде  нису  у  питању  

nравила  струие, веh u(eіba u морање  .да  се  некомф  комеје  неко  дужан  из  ваше  куће  још  од  20fl. 

године, ornoryTіu нешто  што  му  не  приnада, али  преко  туl)их  леђ$. 

Д. OceTіa се  да  је  део  плака  на  iі oju став)bам  примедбе  рађен  са  позиција  моћи, силе  и  

баатости. 

Комиспја  за  планове  пе  прихвата  примедбу, уз  образложе lbе  дато  у  Извешт 1 

обрађпвача  о  спроаеденом  јавііом  увиду. 
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Примедба  број  7: 
Примедбује  поднео  Радован  Никачев, Улица  Еате  Бркића  16, Нови  Сад, а  одноои  се  на  па  парцелу  
1900/3. У  својој  примедби  подносилац  се  протиnи  планираној  саобраћајници  и  њеној  піирини . 

Прмед6е  на  гuіан  део  гілана  приватан  гіропз  2о74i  подносим  ко  становник  
обухваћеног  подручја: 

1. План  не  у8ажава  издати  вали,дан  докуменат  Реuјење  о  оаакоњењ.у  за  
кат. парцелу  2074/1., која  је  гранична  са  кат. парцелом  2074Њ. - 

П  рол  а  з. 
2. План  у  подгіуности  аанемарује  усвојено  Решење, за  исти  локалитет  

усвојен  од  другостепене  Комисије  и  гіотврђено  на  Скvпuјтини  Града  
Нови  Сад. 

Образложењ , наведдних -.примедби . е: 

Прва  примедба: гілан  предвиђа  проширење  Приватног  пролаза , кат. парц. 2074/6. 
ишечлана  Комисија , која  је  обрађивала  и  предложила  овакво  решење, није  

уважила  два  битна  документа. документи  се  односе  на  граничну  парцелу, кат. 
парц. 207411., на  којој  живим  као  становник  овог  nодручја: 

а). за  моју  кат. парц. 2074/-1. надлежни  градски  орган  је  издао  Решење  о  
издавању  Употребне  дозволе  за  изграђени  објекат. у  20о . години  Укњижба  није  
изврuЈна, јер  је  тада  била  на  снази  1 иба  - војна  зона1  за  овај  простор. 

б). после  укидања  сиве  зоне, кроз  детањни  план  регулације  овог  простора, 
стеорена  је  могућност  укњижбе , објекта  на  rіарцепи. Поступак  је  сrіроведен  и  
финализован  Решењем  о  озакоњењу. 

в). закњучак  - је  да  Комисија  или  није  детањно  и  савесно  анализирала  и  
предложигга  решење  о  проширењу  Приватчог  пролаза  или  је  предлог  донела  на  
приi ципу  буразерс iе  концепције  

дрvга  примедба: наша  позитивна  звконсiа  регулатива, ако  се  поштује , уважава  
предходну  одіуку  др.угостепене  Колисије, потврђене  на  Скупштини  Града  Нови  
Сад. После  усвојене  одпуке  на  Скупштини  Града  Нови  Сад, обрађивани  предгіет  
се  замрзава 1  на  период  од  20 година . 

Посебно  напомињем  чuњеницу  о  трећем  покушају  прекрајања  катастарских  
парцела, које  су  купњене  од  предходних  власника , такве  како  данас  изгледају . На  
крају, зато  сам  купио  ову  парцелу, да  би  побоњтјјао  кБалитет  )кивота , са  соим  
предностима  које  моја  парцела  омогуТіаба  (инфраструктура  и  главнипут). 

Предлог  Комисије  налаже  рушење  дела  куће  w ствара  саобраћајну  
динамику, која  ће  угрозити  стабилност  целе  куће. То .је  протuбно  свакој  техничкој , 
материјапној  и  урбанистичкој  логици . 

Предлог  - 

- задржатu постојеће  катастарско  отање, то  зкачи  Приватал  пролаз  кат. парц. 

2074/6. задржати  са  шириком  од  2,20 метара, 

- одржати  фронталну  uЈирину  парцеле, на  којој  живим, која  је  и  сада  на  минимуму, 

- одржати  право  служности  Приватног  пролаза , у  корист  впасника  кат. парц. 
2074/1., које  сам  стекао  куповином  парцеле.  
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Подносилац  примедбе  уз  примедбу  на  овај  план  прилаже  и  примедбу  на  План  детајБне  регулације  
Староиришког  пута  са  делом  Парагова  у  Сремској  Камсници  од  15.04.20U. годиие, извод  из  
важећег  плана  детањне  регулације  усвојеног  2011. године, употребну  дозволу  за  стамбсни  објеісат  
из  2009. године  и  рсшење  о  озакоњењу  оД  12.04.201g са  употребном  дозволом  за  стамбени  објекат. 

Компсија  за  планове  делимичпо  прихвата  примедбу  а  део  примедбс  сматра  
неосиованим , уз  образложење  Дато  у  Извештају  обрађнвача  о  спроведеном  јавном  увпду. 
Комиеија  за  планове  сматра  да  је  потребпо  овај  сегмент  плана  изложііти  на  поновни  јавни  
увид. 

Примедба  број  8: 
Примедбу  је  поднео  Радивој  Пауновић, Улица  Коперникова  52, Нови  Сад, а  односи  се  на  па  
парцелу  20g3/б. 

Подвосилац  примедбе  тражи  да  се  поред  парцеле  број  2034 изгради  саобраћајни  
приступ  до  парцеле  број  1939. 

Комисија  за  пл2н0вс  прихвата  примсдбу. ј(омисија  за  планове  сматра  да  је  
потребно  овај  сегмент  плана  изложити  иа  поновнп  јавни  увид. 

Примедба  број  9: 
Примедбује  поднео  Србоњуб  Саратлић, Улица  Косовска  20а, Нови  Сад, а  односи  се  на  па  парцеле  
број  2083/6 и  2083/5 у  КО  Сремска  Каменица . 

Подносилац  примедбеје  пласник  парцеле  број  1989 и  тражи  да  се  деојавне  саобраћајне  
површине  који  је  на  парцели  2083/6 продужи  до  парцеле  1989 у  његовом  власништву  ісако  би  
остварио  прилаз  и  могућност  реализације  планираних  садржаја, тј . породичног  становања . 

і(омисија  за  плапове  nрихвата  примедбу. Комисија  за  плаиове  сматра  да  је  
потребно  овај  сегмепт  плапа  нзложити  па  поновни  јавии  увид. 

Примедба  број  10: 
Примедбу  је  поднео  Максим  Рапаић, Булевар  војводе  Степе  123, Нови  Сад, а  односи  се  на  na 
парцеле  2083/6 и  20g3/5, 1(0 Сремска  Каменица . 

Подносилац  примедбеје  Dласник  парцеле  2083/4 и  у  својој  примедби  ои  тражи  (као  пIтс  
је  тражено  и  у  примедбама  бр. 8 и  9) да  се  део  пута  који  се  налази  на  парцели  20g3/6 ПродуЖГ  
npeіco негове  парцеле  број 2083/4, до  парцеле  1989, са  или  без  преласка  прско  дела  парцеле  2082/ 

и  2084, кајсо  би  коміпија, пласник  парцсле  број  1989 могао  да  добије  колски  прилаз  својој  парцелт  
и  да  самостално , бсз  припајања  ueіcoj другој  парцели, реализује  планирану  намену  породичнс  
становање. 

Комнсија  за  планове  прихвата  прпмедбу. Комисија  за  плаповс  емнтра  да  ј  
потребпо  овај  сегмспт  nnaua ітзложптп  на  поиовни  јавііи  увид. 
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Примедба  број  11: 
Примедбу  су  поднели  Тошо  Савичић, Сапја  Ковачсвић, Ј(оста  Јањић  Жењко  Јелчић  и  други, сви  са  
Ириніког  пута  2-10, Сремска  Каменица, а  односи  се  на  па  парцеле  број  3018, 3019, 3020/1 и  3020/2. 

Подносиоци  примедбе  траже  да  се  предметие  парцеле  намене  уместо  ,,зеленог  појаса  у  
подручје  намењено  индивидуалној  и  пословно  стамбеној  изградњи  како  би  се  легализовали  
објеісги  који  су  изграђени  на  предмстним  парцелама . уз  примедбу  на  план  доставјЂене  су  и  Копије  
1,Петиције  грађана  у  вези  регулације  потока  и  1,Иницијативе  за  легализацију  и  измену  ПДР  на  
потезу  Паратово  уз  Новоселски  поток  а  које  је  у  претходном  периоду  у  име  становника  овог  
потеза  поднео  председник  савета  МЗ  Сремска  Каменица . 

Комисија  за  плаііове  сматра  да  примедба  iiије  основана, уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увнду. 

Примедба  број  12: 
Примедбује  гіоднела  Ирена  Чабаркапа, Улица  Тургењева  11, Нови  Сад, а  односи  се  на  па  парцеле  
бр. 2074/3 и  2074/4 КО  Сремс iса  Каменпца. 

Подносилац  примедбе  паводи  да  је  сагласна  са  предложеним  саобраћајним  реілењем  за  
овај  гіростор  којим  се  на  траси  пута  (парцела  2074/6) планира  саобраћајница  ширине  5м  ксја  ће  
повезати  Фруілкогорски  са  Параговским  путем. 
У  својој  примедби  / констатцији  подносилац  паводи  да  је  важеће  планско  решење  које  датира  из  
20 1 1. нелогично  и  да  није  у  складу  са  стањем  на  терену, будући  да  се  једини  приступ  парцелама  
2074/3, 2074/4, 2074/5, 2075/2, 2083/8 и  2083/10 остварује  трасом  постојећег  пута  - парцеле  20?4/6 
који  је  у  функцији  пута  дуже  од  30 година, тј . од  ісада  је  већина  власниіса  ових  парцела  допјла  у  
посед  истих. Наводи  да  су  на  траси  парцеле  2074/6, њеном  дужином, поставњене  инсталације  
комуналнс  инфраструктуре  (водовода  и  елеістричне  енергије  за  б  потрошача, гаса  за  3 потрошача, 
оптичког  iсабла  за  4 корисника, итд.). Такође, у  примедби  наводи  да  парцела  2074/6 има  повоњнији  
вагиб  (11,84%) од  нагиба  ісоји  има  парцела  број  2074/2 (17,10) а  на  іCojoj je планирана  колсгса  
саобраћајііица  ватсећим  планским  решењем . У  примедби  подносилацјош  напомиње  да  су  важећим  
планстсим  решењем  власници  ломенути  грађевинсісих  парцела  остали  без  практичне  могућности  за  
ісогіски  приступ  својим  парцелама, будући  да  је  реализација  гіланиране  саобраћајнице  преко  
парцеле  2074/2 и  делова  других  парцела  неизвесна, с  обзиром  да  се  ради  о  стрмом  терену, да  траса  
прелази  преко  већег  броја  приватних  парцела  и  да  на  терену  не  постоји  ни  у  каквој  форми  пролаза  
или  стазе. Подсећа  и  на  чињеницу  да  је  приликом  израде  важећег  плана  првобитно  планирана  
саобраћајница  ширине  8м  након  nримедбе  власника  парцела  ссверно  и  ју)гсно  Од  планиране  трасе  
након  јавног  увида  кроз  предлог  решења  и  одговора  на  примедбу  од  стране  ЈП  ,,Урбанизам  
сужена  на  гдирину  од  5гп  у  делу  према  Фрушкогорском  путу  али  да  је  тадашња  Комисија  за  
планове  донела  Одлуку  да  у  потпуности  прнхвати  примедбу  тако  да  се  у  дслу  према  
Фрушкогорском  путу  плаиирана  саобраћајница  са  ширине  10м  сузи  на  пешачки  пролаз. 
Подносиоци  примедбе  напомињу  да  овагсво  нопо  решење  није  било  поново  упућено  најавни  увид, 
иагсо  је  дошло  до  промене  површине  планиране  за  јавну  намеву. Наводи  да  би  станари  имали  
поново  примедбе  на  такво  решење  али  за  тагсо  нешто  нuсу  имали  прилике. 
На  послетгсу , подносилац  примедбе  наводи  да  очекује  поновно  противњење  појединих  власника  
парцела  оваквом  ревіењу  али  да  сматра  даје  оно  компромисно  и  оправдано . Предлаісе , пак, да  се  
преиспита  да  лије  потребно  да  се  ширина  саобраћајнице  са  l0ni сугсава  на  5м  илије  могуће  да  она  
буде  прибли )існо  исте  ширине . Очекује  да  коначно  пакон  дугог  низа  година  планиравим  решењем  
остваре  колски  приступ  својим  парцелама  и  всзу  са  Фрушкогорским  путем. 
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Комиеија  за  плапове  сматра  да  примедба  делом  није  основана  а  дслом  се  не  
прихвата , уз  образложење  дато  у  Извеигтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  13: 
Примедбује  поднео  Саша  Лончар, улица  Бате  Брісића  16, Нови  Сад, а  односи  се  на  парцелу  2083/8 
која  трсба  да  оствари  Iсолски  прилаз  путем  ііланиране  саобраћајнице  ка  јсоја  треба  да  чини  везу  
између  Фруштсогорског  и  Параговског  пута. 

Примедбаје  готово  идснтична  примедби  број  12. 

Комисија  за  плајіове  сматра  да  примедба  делом  није  осиована  а  дслом  се  не  
прихпата, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увііду. 

flримедба  број  14: 
Примедбу  су  ііоднео  душаніса  и  Никола  Корица, улица  Еате  Epіculia 16, Нови  Сад, а  односи  се  на  
па  парцелу  2074/6 на  којој  се  ппанира  іconcіcu пролаз. Подносиоци  примедбе  су  власници  
грађевинских  парцела  бр. 2074/5, 2075/2, парцеле  гіута  2074/6 и  сувласници  парцела  2074/2 и  
2083/9. 

У  највећем  делу  остатак  примедбе  је  идентичан  са  примедбама  бр.  12 и  13 и  
представња  констатацију  и  упознавање  са  претходним  периодом . додају  да  су  сагласви  планскиі  
реuіењем  Іcoje на  траси  парцеле  2074/6 лланира  саобраћајниііу  піирине  5га  и  делимично  сагласнт  
регпењем  саобраћајнице  ширине  7-10м  на  траси  парцеле  2074/2, а  које  највећим  делом  прелазі  
преко  парцела  у  њиховом  власништву  или  сувласништву . 

Комиспја  за  плавове  сматра  да  примедба  делом  није  основана  а  делом  се  н  
прихвата, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеиом  јавпом  увiтду. 

Примедба  број  15: 
Примедбу  је  поднео  дјаган  Милков, улица  Ива  Лоле  Рибара  б, Нови  Сад, а  односи  се  на  п; 

парцслу  2680 КО  Сремска  Каменица . 

Подносилац  примедбе  уједно  је  и  власниІс  парцеле  2680 и  противи  се  томе  да  се  н  
поменутој  парцели  планира  трансформаторска  станица  као  јавна  поврііЈина. Он  у  својој  примедб  
наводи  и  да  се  на  његову  иницијативу  током  2016. године  приступило  изради  измена  и  допун  
Плана  генералне  регулације  Сремске  Каменицс  са  окружењем  іcaіco би  се  изврпіила  промен  
намене  земјњишта  из  намене  ,,ванстамбени  садржаји  у  намену  породично  становање. То. 

изменом  плана  генералнерегулације  гсоји  је  у  тоісу  (напомена: плансіси  доісумент  je npoіnao фаз  
јавног  увида  у  Нацрт) планирано  је  да  осііов  за  реализацију  предметне  гіарцеле  буде  пла  
генералне  регулацијо , а  планирана  намева  становање . У  прилогу  подносилац  примедбе  напомин  
да  с  обзиром  на  новопланирану  намену  парцеле  (породично  становање) сматра  да  није  упут  
поставзЂање  трансформаторсісе  станице  і-іa истој  и  упозорава  да  је  на  делу  парцеле  у  претходво  
периоду  незаконито  поставњена  ТС  и  пружа  увид  у  хронологију . Наводи  даје  власник  парцеле  
20.05.2018., да  је  иста  била  предмет  рсстиіуције , као  и  објекат  на  њој. дање  наводи  да  ,,F 

наведсној  парцели  је  Ед  Нови  Сад  почетком  2015. Године  поставила  трафо  станицу ... која  нгі  
бнла  довршена  и  ниісад  није  била  приісгњучена  на  елеЈсгроенергетскП  систем . Од  стране  Ловачјс < 
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друштва  ,Фрушка  гора  сам  информисан  да  је  трафо  стапица  била  незаконито  поставњена ... тако  
піто  је  сКЈ-іопњен  ништаван  уговор  са  некадашњим  председником  Ловачісог  друштва  ,,Фрушка  
гора  супротно  одлуци  Управног  одбора  и  скуппјтине  друштва. На  основу  таквог  уговора  је  
касније  уписана  службеност  в  добијена  грађевинска  дозвола. Сви  ови  акти  су  у  судским  и  
управннм  поступцима  правоснажно  понипітени , а  коначно  је  и  трафо  станица  у  поступку  
принудног  извршења  уклоњена  априла  2018. године. Скоро  три  године  ми  је  требало  да  се  ова  
незаконитост  исправи  ... Но, током  трајања  ових  судских  поступаіса , Ед  Нови  Сад  покушава  да  
некадашњу  Незаконитост  ,,озакони  на  други  начин, тако  што  би  сада  трафо  станица  била  унета  у  
просторно  планску  документацију  и  то  баш  на  мојој  парцели!? Од  свих  могућих  парцела  у  
околини, па  и  земњишта  у  државној  својини, Ед  Нови  Сад  сматра  да  је  једино  моја  приватна  
парцела  погодна  за  будућу  трафо  станицу?!... 
У  досадашњем  поступку  је  учествовала  само  Ед  Нови  Сад, ... а  ради  пружања  ісомплетне  
информације, наводим  крат iсу  хронологију  како  се  одвијао  спор  са  Електродистрибуцијом . 
Новембра  2013. Године  издати  су  Урбанистички  услови  за  информацију  о  локацији  за  изградн,у  
МБТС  20/0,4 kV Ловачкл  дом  у  Сремској  Каменици  број  105780/13 из  новембра  2013. Године  на  
делу  парцеле  2680 КО  Сремс!са  Каменица, а  на  захтев  Електровојводине  доо, Електродистрибуције  
Нови  Сад. І(ao nлансiсn основ  утврђен  је  План  деталне  регулације  Староиришког  пуга  са  делом  
Парагова  у  Сремској  ј(аменици  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  24/201 1) iсојим  је  
утврђено  да: ,,На  парцелама  намењеним  пословању  и  социјалној  установи  могуће  је, према  
погреби , изградити  и  монтажно  бетонску  ТС . У  складу  са  наведеним  урбанистичким  усповима  
Елеісгровојводина  доо, Елеістродистрибуција  Нови  Сад  прибавила  је  и  грађевинску  дозволу  за  
изградњу  МБТС  20/0,4 kV ,,Ловачки  дом  и  исту  поставила  на  део  парцеле  2680 КО  Сремска  
Каменица  али  иста  није  била  никада  довршена, нитије  била  у  функцији, односно  никада  није  била  
приклучена  на  елеісгроенергетски  систем . 
Након  што  је  прометована, од  стране  новог  власника  nзвршена  је  провера  издате  документације  у  
поступку  издавања  грађевинске  дозволе  за  изградњу  наведене  трафо  станице  и  утврђено  је  да  је  до  
тога  дошло  на  основу  права  слу)ісбености  којаје  у  лист  непокретности  уписана  06.08.2014. године  
(скоро  два  месеца  након  правоснажности  ретпења  о  враћању  непо!(ретностн  првобитном  
власнику), а  слу)iсбеност  је  уписана  на  основу  уговора  icojn je са  Ед  Нови  Сад  cicnonuo тадашњи  
председник  Ловачког  друпітва  3 1 . 10.20 13. године. Председнијс  Ловачког  друштва  није  имао  
овnаuіћење  за  склапање  таiсвог  уговора, јер  су  то  претходно  одбили  iсако  Управни  одбор, таiсо  и  
Скупштина  Ловачког  друштва . Тај  уговорје  појјиштио  Привредни  суд  у  Новом  Саду, а  Привреднн  
апелациони  суд  у  Београду  је  потврдио  пресуду  Привредног  суда  у  Новом  Саду, с  друге  страпе, 
све  и  да  је  председнијс  имао  овлаізћење  за  склапање  оваквог  уговора, Ловачко  друштво  је  било  
само  корисник  парцеле, а  није  постојала  сагласност  Републике  Србије  као  власника  наведене  
парцеле, што  је  по  прописима  неопходно . На  основу  таквог  правно  нипЈтавног  уговора, Ед  Нови  
Сад  је  добила  грађевинску  дозволу  од  Управе  за  урбанизам  Новог  Сада  број  У-351-8128/14 од• 
14.04.2014. године  (четири  месеца  пре  уписа  слу)ісбености !) и  поставила  трафо  станицу. Та  дозвола  
је, међутим , 30.09.2015. поништена, јер  не  постоји  сагласност  власника  некретнине . Против  
првостепеног  решењаје  Ед  Нови  Сад  изјавила  жалбу, али  је  жалба  одбијена . Тимеје  понијдтавање  
грађевинске  дозволе  постало  iсоначно  и  извршно. Управни  суд  је  донео  пресуду  којом  се  тужба  
ЕПС  дистрибуција  одбија, тахо  даје  она  постала  праізоснажна . 
І-јакон  правоснажности  одлујсе  о  поништавању , ЕПС  дИСТРИБУЦИЈА , огранаіс  
Електродистрибуција  Нови  Сад  није  спровео  добровоњни  лоступа iс  извржпења  и  предметну  трафо  
станицу  није  изместио  са  поседа  власника  односно  парцеле  број  2680 КО  Сремска  Каменица . 
Стогаје  нови  власник  покренуо  судски  поступак  за  принудно  уіслањање  трафо  станице  и  о  томеје  
тако fје  правоснажно  одлучено . 
Након  іпто  су  све  правне  процедуре  правоснажно  завршене, 4.04.201 8. године  је  трафо  станица  у  
поступісу  принудног  извршења  уклоњена  са  наведене  парцеле, будући  да  ЕД  Нови  Сад  није  у  
за!сонском  року  желео  да  објекат  добровоњно  уклони, а  што  би  било  неупоредиво  јефтиније . 
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Непотребни  трошкови  извріпења  у  износу  од  ЗО6!000 динара  су  наплађсни  оД  ЕПС  
ДиСТРИБУЦИЈА , огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад. Након  изврњења, сва  опрема  је  
предата  на  чување  складишту, јер  је  ЕПС  дистрибуција  огранак  Елејсгродистрибуција  Нови  Сад  
није  преузела. Тимс  се  наставл,а  изазивање  непотребних  и  друштвено  неоправданих  троілкова  
складиштења  ісоји  ће  се  месечно  плаћати  у  износу  од  неколико  дестина  хијада  динара  (до  сада  
износе  120.000 дивара). 
На  иницијативу  новог  власника  парцеле, 2О16. године  је  приступњено  изради  Измена  и  допуна  
Плана  генералне  регулације  Сремске  Каменице  са  окружењем  од  стране  ЈТТ  ,,Урбанизам , а  наісон  
іірибавњања  сагласности  од  стране  Градоначелника  Града  Новог  Сада. Измени  се  приступило  како  
би  се  предложила  промене  намене  земњишта  из  намене  ,,ванстамбеви  садржаји  у  намену  
породично  становање, а  из  разлога  што  је  окончањем  поступка  реституције  дошло  до  повраћаја  
имовине  у  приватну  својину, те  су  се  стога  битно  измениле  околвости  корипіћења  парцеле  (ранији  
корисник  земњигктаје  био  Ловачки  дом), а  таісође  су  и  непосредво  окружење  парцеле, као  и  већи  
део  простора  у  обухвату  плана  намењсни  ііородичном  становању. 
Приликом  израда  измена  и  допуна  ПГРа  Сремске  Каменице  са  окружењем  ЕПС  
ДИСТРИБУЦИЈА , Огранак  Елеісгродистрибуција  Нови  Садје  доставило  услове  којим  планира  на  
предметној  парцели  поставњање  МБТС  у  свему  према  Информацији  о  лоiсацији  за  изградњу  
МБТС  •20/О,4 kV ,,Ловачки  дом  у  Сремсісој  Каменици  којује  издао  ЈН  ,,Урбанизам  2013. Године. 
Иако  је  постало  јасво  да  је  целокупан  поступак  поставњања  ТС  спроведен  супротно  важећим  
прописима, сада  се  кроз  овако  дефинисане  Услове  ЕПС  ДНСТРИБУЦИЈЕ , Огранаіс  
Елеістродистрибуција  Нови  Сад  за  израду  измена  и  допуна  плана  омогућава  ,,легализација  свих  
поступака  ЕПС  ДИСТРИБУЦИЈЕ , Огранак  Елеістродистрибуција  Нови  Сад  за  којс  су  све  
надлеисне  судсісе  инстанце  утврдиле  да  су  ништавне. ЕПС  ДИСТРHЕУЦИЈА, Огранаіс  
Елеісгродистрибуција  Нови  Сад  покушава  на  све  начине  да  ,,правно  санира  ваведено  стање  на  
пітету  приватног  власника, а  користећи  као  аргументе  чињенице  да  ћс  баш  та  ТС  на  том  месту  
(једном  и  једином) решити  проблем  снабдевања  електричном  енергијом  читавог  овог  дела  
простора, иако  спорна  ТС  ниісада  није  била  у  функцuји. 
досадашњи  трошкови  постулка  као  и  они  који  спеде  (принудна  наплата) и  веме  које  се  изтубилс  
прво  за  прибавњање  заісоном  прописаних  дозвола, па  и  на  судски  поступак, ЕП( 
дНСТРиБУЦИЈА , Огранак  Електродистрибуција  Нови  Садје  могла  да  искористи  за  проналажењс  
новог  лоісалитета  за  смепітај  ТС  који  би  био  у  складу  са  зајсоном  прописаним  поступком . 
ЈП  ,,Урбанизам  јс  Услове  за  изради  Измена  и  допуна  Плана  прибавњене  од  ЕПС  
ДИСТРИБУЦНЈЕ ,Огранак  Елејстродистрибуција  Нови  Сад  из  маја  месеца  2017. године  уградио  
Нацрт  плана  јер  није  имао  увид  у  потпуво  чињенично  стање  односно  да  је  правни  основ  з  
издавање  ТС  доведен  у  питањс, односно  да  се  око  наведене  ТС  води  судски  поступаіс  и  да  с  
очекује  врло  сјсоро  уклањање  ТС  са  наведене  парцеле  којаје  у  међувремену  и  уклоњена . 
Сматрам  да  је  имаоц  јавних  овлашћсња  ЕПС  ДИСТРиЕУЦИЈА , Огранак  Електродистрибуциј  
Нови  Сад  морао  узети  у  обзир  целокупну  ситуацију  и  целокупно  чињенично  стање  прилико  
издавања  Услова  за  измене  и  допуне  Плана, а  нарочито  напомињсм  да  би  ЈП  ,,Урбанизам  ј  

Комисија  за  планове  поштујуГи  ове  Услове  ЕПС  ДИСТРИБУЦИЈЕ , Огранак  Елегстродистрибуциј  
Нови  Сад  извршила  ,,правну  легализацију  прихватајући  све  оно  піто  је  у  судском  гiоступк: 
оспорено  и  поништено  само  на  основу  чињенице  да  је  неко  имаоц  јавних  овлашhења. Оно  пјті  
посебно  забрињава  јесте  іињеница  да  се  ЕНС  дHСТРИБУЦИЈА , Огранак  Елеісгродистрибуциј  
Нови  Сад  понапја  врло  нерационално  и  педомаћинстси  са  државним  средствима  јер  he све  т  
троаікове  ва  крају  сносити  грађани  републике  Србије. 
Посебно  нагланјавам  да  сам  као  власник  наведсне  парцеле  и  као  инвеститор  наведеіјих  Измена  
допуна  плана  доведен  у  неравноправан  поло)iсај, јер  је  у  конкретном  случају  моја  приватна  својиіі  
угрожена  и  третирана  на  начин  који  не  долиiсује  уставом  загарантованим  правом  на  равноправнос  
свих  облика  својине, односно  у  сісладу  са  правом  на  мирно  уживање  својине  и  других  имовинс iси  
права  стечених  на  основу  закона. 
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Такође  констатујем  да  јс  у  постујжу  и  израда  плана  детајЋне  регулације  (који  се  тренутно  налази  на  јавном  увиду) којим  је  обухваћена  и  предметна  парцела  али  како  је  за  исту  намена  утврђена  
планом  aunіer реда  (планом  генералне  регулације), неопходно  је  окончати  поступак  измена  и  допуна  ПI Р-а  као  плана  випјег  реда. ЕПС  дистРиЕУциЈА , Огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад  је  у  току  трајања  раног  јавног  увида  у  Концептуални  оквир  Плана  детајњне  регулације  Староири nіког  пута  у  Сремској  Каменици  доставио  примедбу  (октобар  2017. године) којом  се  налаже  ЈП  ,,Урбанизам  да  поштује  Услове  ЕПС  диСТРнБУцнЈА ,Огранак  Елегстродистрибуција  Нови  Сад  који  су  издати  за  Измене  и  допуне  ПгР  Сремске  Каменице  са  окружењсм . У  складу  са  тим  је  Јп  ,,Урбанизам  и  израдио  Нацрт  плана  који  је  изложен  на  јавни  увид  и  којим  се  и  даје  на  делу  парцеле  број  2680 КО  Сремска  Каменица  планира  јавна  површина  трансформаторска  
станица. 

Компсија  за  планоузе  прихвата  примедбу  уз  услов  да  се  исходују  услови  ЕПС  
дистрибуција  за  нову  локацију  трансформаторсхсе  станице. Ухсолихсо  обранвач  плана  у  сарадњи  са  ЕПС  дистрибуцијом  изнађе  вову  лојсацију  за  трансформаторстсу  станицу  
потрсбно  јс  ново  планско  решење  излоисити  на  поновви  јавни  увид. 

Сходио  члапу  50. 3ахсола  о  планирању  и  изградњи, Извештај  сс  доставња  обрађпвачу  плана  на  надлежно  поступан,е. 
Имајући  у  внду  да  је  06. новембра  2018. тодинс  ступно  на  снагу  Закон  о  изенама  и  допунама  
Закона  о  планирахbу  н  изградИи  (,,Службени  тласниіс  РС  број  83/2018) потребно  је  да  обрађивпч  плана  Нацрт  плана  усхслади  са  истим. 
Након  поступапа  по  овом  Извештају, обрађнвач  плана  ће  хсортіговап  nnnncіcu доісумеит  
доставити  Комисијв  за  планове  ради  поаовјхог  разматрања  и  упуflивања  на  поновни  јавии  
увид  у  сісладу  са  чланом  50. став  2. Закоиа  о  планирању  и  изградњи  (тіслужбени  гласник  
Републихсе  Србије1 , бр. 72/09, 81/09-исправка , 64/10 - УС, 24/11, 121/12 42/13-УС, 50ІЈ.З-УС, 
98113-УС, 132/14 и  145/14), и  члаиу  67. став  3. Прnвилниіса  о  садржипи , пачипу  и  поступхсу  
израде  докумеиата  просторЈіог  хх  урбапистичхсог  планирања  (,,Службепи  гласпјис  РС  број  
64/2015). 

ГјРЕдСКкОМИСиЈЕ  В.д. Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грцђеаинске  послове  

дејан  Михајловић  

Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

. 



ЧЛАНОВИ  КОМHСИЈЕ: 

ј . зоран  Вукадиновић , дипл.инж.саобр. 
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2. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх. 

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



РЕПУБЛИІ(А  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СІ(УПшТиНА  ГРАДА  ноВог  САдА  
КОМиСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-5$1/17 
дана: 12. 02. 2019. године  
НОВИ  САД  

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  
О  ИЗВРЈдЕНОЈ  СТРУЧІ{ОЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈБКЕ  РЕГУЛАјЏUЕ  СТАРОИРИШКОГ  ПУТА  У  СРЕМСКОЈ  
КАМЕШ{ЦИ  ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ПОНОВШI ЈАВНИ  увид  

СтруLтна  контрола  ј-јацрта  плака  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  ј(амениц  
пре  излагања  на  поновнијавни  увид, обавњенаје  на  33. седници  ј(омисије  за  планове  одржаж  
12.02.2019. године, са  почетком  у  09,00 часова, у  згради  Јавног  предузећа  ,,Урбаиизам  Завод  з  
урбанизам  ј-јови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3, у  всликој  сали  на  трећем  спрату. 

33. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председт-іик  ј(омисије, Нада  Мнлић, секрета  
Комисије , Васо  Кресовић  и  Радосав  Шhепановић , чланови  Комисије  за  планове. 

Седпици  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  ј-јови  Сај  
Градске  управе  за  заштиту  животне  среднке  и  Градскс  управе  за  грађевинско  земњиште  
инвестиције . 

Након  уводног  образложег-Ба  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нов  
Сад, као  обрађивача  ллана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

Одлука  о  изради  плана  детањке  регулације  Староириіпког  пута  у  Сремској  ј(аменици  усвојена  
на  XXІV седници  Скулштине  Града  ј-Іовог  Сада  одр)каној  0& септембра  2017. годв  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  41/17) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратек  
процене  утицаја  плана  детањие  регулације  Староириглког  пута  у  Срсмској  Каменици  на  жнвот  
срсдиНу. 

Концептуални  оквир  плана  детањне  регулацнје  Стај)оиришког  пута  у  Сремској  Камекици  био  
на  раномјавном  увиду  у  периоду  од  03.10.2017. године  до  17.10.2017.године . 

Стручну  кон-гролу  ј-јацрта  плаиа  детањке  регулације  Старонришког  пута  у  Срсмској  Камениг  
Комисија  за  планове  извршилаје  на  195. седннци  одржаној  05.04.2018. године  (претходни  сазј- - 
и  том  приликом  дала  позитивно  мишњење  на  исти. 

Ј-јацрт  плана  детањне  рсгулацнје  Староириш tсог  пута  у  Срсмској  ј(амсници  ј  изложсн  на  јав  
увид  у  периоду  од  06.06.2018. до  05.07.2018. године  (чије  је  оглашавање  објавњено  у  лис  
днсвник  од  05. јуна  2018. годнне). У  току  јавног  увида  доставњено  је  ]5 (пстнаест) примед  

ј-Ја  предложено  урбаиистнчко  решење, што  је  обрађивач  nnaua копстатовао  у  Извеіитају  
спроведеном  јавном  увиду. 

Накои  спроведеног  јавног  увида, ј(омискја  за  планове  је  на  20. (јавт-іој ) седници , одржаној  07.. 
20] 8. годиие  (чије  је  одржавање  објавњено  у  лнсту  дневник  од  06. 11. 201 8. године) разматрЕ  



Председаигс  1(омисије  

- 
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____ 

Радоња  дабстић , дипл.инж.арх. 

:--
- - д. Начелника  

Градсгсс  уггравсзаурбанизам  п  граl)евипске  пословс  
- - - ---.. ----- - . 

дфнМихајловић  

Извстнтај  обрађивача  плана  о  спровсденом  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детал)не  регулације  
Старснршітког  пута  у  Сремској  Камсннцн . 
У  затвореном  делу  седнице  ј(омисија  је  доиела  извеLптај  о  обавл)сном  јавном  увиду  у  Нацрт  
плана  дстајЋне  регулације  Староиријпког  пута  у  СреМкој  Камеі-гиіцј: Имајући  у  виду  да  се  
прихеатањем  појединих  приNLедби  Нацрт  nnaііa значај}Іије  мења  І(омисија  је  закњучила  fcoje 
сегменте  Нацрта  nnai•іaje потребно  изложити  на  поновнијавни  увнд. 

На  33. ссдf-іици  одржаној  12.022019. годинс  і(омисија  за  планове  јс  разматрала  Нацрт  плана  
дстањне  регулацијс  Староиришког  пута  у  Сремској  Камсници , гсоригован  у  складу  са  Извештајсм  
о  обавњеном  јавном  увиду  у  ј-Јацрт  nnaі-La. Том  приликом  јс  Ј(омисија  констатовала  да  је  ј-Јацрт  
плана  дстањне  регулације  Староиришјсог  пута  у  Срсмској  ј(амсници  припремњсн  у  сготаду  са  
Законом  о  плаиирању  и  изградњи  ( Службеии  гласник  Републикс  Србијс , бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/1З -УС)  98/13-УС, 132/14, 145/14 и  83/8) и  
коригован  у  складу  са  Извештајем  о  обавњсном  јавном  увиду  у  ј-јацрт  ііnaua детањнс  регулације  
Староиришког  пута  у  Сремској  І(аменици. Комисија  сматра  да  је  потребно  гсориговати  Нацрт  
плана  тако  да  се  исти  догіуии  садефииисаним  пешачким  пролазима  као  повріпиі -іејавuе  намене . 

Ј-јакон  гсорекција  и  усаглајнаваі -Еа  са  стаповима  Градске  управс  за  прописе, Нацрт  плала  детањнс  
регулацнје  Старонришісог  пута  у  Срсмсісој  Каменици  можс  се  упутнти  у  даЈЕІ-г  поступак  
дој-гоіпења  плаиа, у  сісладу  са  члаі-іом  50. 3акона  о  плаг-іирању  и  нзградњи  изградњи  ( Сггужбеии  
гласнигс  Рспубликс  Србије , бр. 72/09, Ѕ1/09-исправка, 64/10 УС, 24/іј , 121/12, 42/13-УС, 
50/1З -УС, 98/із-УС, 132/14, 145!14 и  83/18). 

І1звеінтај  доставити : 

1. ЈП  1Урбанизам 1  Завод  за  урбанизам  ј-јови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
З . Градској  управи  за  урбаннзам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  всћа  задуженом  за  урбанизам  н  заштиту  животг-іе  средкuе  
5. Архиви  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 



РЕпУЕЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНоМЈјА  ПОКРАЈињ  ВОУВОДИиА  
ГРАД  ноВи  САД  
скуплјтињ  ГРАДА  ноВог  САДА  
КоМисиЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-581/17 
дана: 28.05.2020. године  
НоВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  о  ОЕАВЈћЕНОМ  поновном  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ПЛАНА  
ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЖ  СТАРОИРИШКОГ  HУТА  У  СРЕМСКОЈ  

КАМЕНиЦИ  

Комисија  за  планове  Скупзлтине  Града  Новот  Сада, на  89. (јавној ) седници  која  је  одржана  дана  28. 05. 2020. године  у  зградн  Скупштине  Града  Новот  Сада, Нови  Сад, Жарка  Зрењаннна  број  2, у  плавој  сали  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Њвсіптај  обрађивача  плана  с  спроведеном  ггоновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регуладије  Староирміжог  пута  у  Срсмској  Каменкци . 

89. седници  nрисуствовали  су: Радоња  дабетић, председвик  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  јІlћспановић, члакови  Комисије  и  Нада  Мијіић, секретар  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  пдана  дстањне  регуладије  Староирипіког  ггуга  у  Срсмској  Каменици  усвојена  је  на  ХХјУ  седuнци  Скулштине  Града  Новог  Сада  одржаној  08. септембра  20 17. годиве  ( Службенв  лист  Града  Новог  Сада  број  41/17) са  Решсњем  о  непристулању  изради  стратсілхе  процене  утицаја  плаnа  детаЈЂне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремсхој  Каменици  на  жнвотну  срсдину. 

Концептуалзіи  огсвир  плана  детањне  регулације  Староиришког  пуга  у  Срсмској  Каменици  био  јс  на  раном  јавном  униду  у  периоду  од  03 . 10.2017. године  до  17. 10.20 17.године. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  детањне  ретулације  Староиријпког  пута  у  Сремској  Каменкци . Комисија  за  nлапове  извртлила  је  на  195. седници  одржаној  05.04.2018. годинс  и  том  приликом  дајіа  позитивно  мишјњење  на  исти. 

Нацрт  ллана  детаЛнс  регулацијс  Староиришког  пуга  у  Сремској  Камеаици  јс  изложен  на  јавнв  увид  у  гіериоду  од  06.06.2018. до  05.07.2018. године  (чије  је  оглашавањс  објавњсно  у  листу  дневник  од  05. јуна  20 ј  8.  године). У  току  јавног  унида  доставјњено  је  15 (пстнаест) примедби  на  предложено  урбанистичко  реілење, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извемтају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  плалове  је  на  20, (јавној) седници, одрјсаној  07!1 1. 2018. године  (чије  је  одржавање  објавњсно  у  листу  Дневник  од  06.11.2018. године) разматрала  Извегцтај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  Староиријпког  пуга  у  Сремској  Каменици. 
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Након  изношења  става  обрађивача  по  приспелим  примедбама, на  јавној  седници  је  омоrућено  
Подносиоцима  да  додатно  образложе  своје  примедбе , након  чегаје  закЈЂучен  јавни  део  седнице. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  15 
(петНаест) примедби  и  донела  Извештај  о  обавЈЂеном  јавном  увиду  у  Нацрт  nлана  детањне  
регулације  Староиришког  ггута  у  Сремској  Каменици . 
Имајући  у  виду  да  се  прихватањем  Појединих  примедби  Нацрт  плана  значајније  мења, Комисија  је  
закњучила  које  сегменте  Нацрта  Планаје  потребно  изло)кити  на  поновни  јавни  увид. 

На  33. седници, одржааој  12.02.2019. године, Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  плана  
детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  и  донела  Извештај  о  извршеној  
стручној  контроли  Нацрта  плана  детањне  регулације  Страроириніког  пута  у  Сремској  Каменици  
пре  излагања  на  поновнијавни  увид. 

Надрт  плана  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  изложен  је  на  поновни  
јавни  увид  у  ііериоду  од  08. маја  2019. године  до  22. маја  2019. године, чије  оглашавање  је  
објавзвено  у  дневном  листу  ,,дневник  О8.маја  2019. године. 

На  58. (јавној ) седници  Комисије  за  плановс , која  је  одржана  15.08.2019. године, Комисија  за  
планове  разматрала  је  Извештај  обрађивача  о  спроведеном  поновном  јаваом  увиду  у  Нацрт  плана  
детањне  регулације  Староирипјког  пута  у  Сремској  Камеіјици . Одржавање  58. (јавне) седнице  
Комисије  за  планове  објавмено  је  у  Диеваом  листу  ,,дневник  дана  12.08.2019. годнне. 
У  затвореном  делу  58. седнице  Комисија  за  планове  је  донела  посебан  Закњучак  којим  одлаже  
доношење  коначпог  става  по  приспелпм  примедбама  за  неку  од  наредних  седница. 

На  89. седници  одр)каној  28. маја  2020. године, Комисија  за  плавове  наставила  је  разматрање  
подlІетих  примедби , предлога  и  сугестија . У  затвореном  делу  седнице  Комисија  за  планове  је  
констатовала  да  је  у  току  поновног  јавног  увида  доставзвено  3 (три) примедбе  а  након  рока  
оставњеногза  поновнијавни  увидјош  1 (једна) примедба  на  предложено  планско  решење. 

Примедбе  су  доставили ; 

1. Миливој  Настасић , 
2. Радован  Нихачев, 
3. Жарјсо  Грубор  и  
4. МаријаБожић  

Примедба  број  1: 

Гјримедбу  је  поднео  Миливој  Настасић , Војводе  Путника  50, Сремска  Каменица, а  
односи  се  на  па  парцелу  1900/3. С  обзиром  на  обимност  примедбе  из  њсјс  издвојен  само  
део  који  се  односи  на  предметну  парцелу . 

2011. године, приликом  израде  Hnana деталне  регулације  Староиришкког  лута  
са  делом  Парагова  у  Сремској  ј(аменици  је  предложено  од  стране  ,,стручњака  Завода  за  
урбанизам  да  се  од  мог  плаца  одузме  читавом  дужином  одређена  nоврпіина  земзве  да  би  се  
проширио  постојећи  пепіачки  пролаз  и  настала  улида. Жалuо  сам  се  другостепеној  
комuсији ... моје  примедбе  су  у  другом  стелену  уважене ... У  свом  допису  подносилац  
примедбе  појагињава  да  је  у  периоду  када  је  он  купио  плац  уз  Фрушкогорски  пут  тај  плац  
плаћен  дссетоструко  више  у  односу  на  плацеве  у  залеђу. Сматра  да  јс  жења  власника  
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парцела  у  дубини  блохова  да  се  оствари  пристугг  путу  легитимна  али  да  није  коректно  да  
се  то  остварује  на  терет  власника  парцела  уз  Фрујлкогорски  пут. дање  наводи : 

Ако  he Moje ііримедбе  на  нацрт  Плана  детањііо  рогулације  староиришног  пута  у  Сремској  
Каменици  peuJa ІіaTu комисија  оД  о3бијbн,іх  и  одгогіорних  стручних  Јbуди  Моји  аргументи  су  
слсдеhи: 

Стојим  на  сТанови LІЈту  да  је  Нацрт  nііaua детањне  регулације  сгароиришког  пута  у  Сремској  
Каг. еници  у  делу  проширен.о  пешачког  пролаза  Ііарцела  број  2074/6 на  терет  парцела  2088 к  
2074/1 са  садашње  uјирине  од  2.20,. на  Ѕ.00rvі  гІоД: 

А. Но  законит  

б. Противан  сонм  правнлима  урбанис;ичке  струке  
Ц. нестичан  и  неморалан  

д. епресипан  и  насилан . 

А. План  дстањне  реГулацијо  староиришког  пута  са  долом  Парагова  у  Сремској  Каменнци  
нИје  t. огуће  мењати  у  долу  који  се  односи  на  проu ирење  ІіешачкоГ  пролаза  парцејіа  број  2074/6, 

јер  је  другостепена  комисија  2011. године  одбила  промену  плана  што  је  и  потnрдила  Снупuітина  
Града  Ново r Сада  на  41. Седници  одрнаіјој  24.06.2011 године  (Сл. лнст  града  Новог  Сада, бр.24 од  
27.06.2011 rодине). 

Сво  до  данашњсг  дана  се  нису  измекиле  околносги  због  којих  је  nрuобитно  ОДбијен  предлог  за  
промену  Плана  детањно  регулације . 

0дбијајуtіе  акте  је  могућс  мењати  само  уколико  су  се  промениле  околности  због  којих  је  донето  
одбијајуhо  реuјење. 

Са  обзиро t.. да  рсlзлозн  због  којих  је  прообитко  одбијена  промена  Плана  лета lt,?је  регулације  
nocroje u дање. ни  у  овом  трснyгку  Hujc t.іoryhc изh сјјити  План  детањне  регулацијо . 

б, до  парцола  због  којих  се  понооо  тражи  ііроuјирење  пошачког  пројјаза  вашим  постојеhим  
пјіаном, планирана  је  редовна  саобраhајница  из  правца  Ларагоа . 

Објашњење  да  је  потребно  проојкрити  nеuјаtІкН  пролаз  због  изградње  инфраструктурњіх  објоката  
нема  опрапдаі bе. јер  су  као  гіриоромено  реііјење  (дон  лнфраструктурни  објектн  іі e дођу  редовноМ  
трасом  из  nравца  Парагова ) neh ua овом  гЈе uјачком  пролазу  изграђени  сви  иііфраструктурни  
објокти, cet. канализације. А  и  она  се  у  том  Делу  неfіс  гдитн  прома  Фрушкогорском  nyry, jep би  
какализацuја  у  го:. сiiучају  требала  дв  теіје  узбрдо . 

НадајІіе  проширењем  нешачког  пролаза  мораіја  бu со  рушитн  куіа  на  парцели  207сі /1 u r.іopao би  
се  угрозиги  простор  око  куће  изграђеко  на  парцели  број  2088. 



4 

Нізог ,; ІлН: рон  тм  проши  ре  Ніт.і  лутем  крегаТе  сс- оо  Воз  іп , І  .a ож  џј  и  н,гони, ІјТс  тасзж  
бИТи  оеоІ. а  ОПВСнО  )В  безбедност  стоноІзоњо  куТІа f..о  тзграђгu u. і  uo парцеди  2074/ 20$$, јс-р  сс  
рДІ  О  cpeHV C іі  O j бигbнгІТ.. ,ІBru 6ол. z rryr і  рој  а  з і,з с-. 

Проціспењегл  пешачког  продаза  додотно  he ce сузип  ; (7 ІІBkQ узјн  ПЛіПЦ  гарцелс- 2074/]. 

Ахо  се  Др)х Iте  пра  ІІІTnB урбаіuстичке  с1 зке  за  oHexіuіaі  І Д ] с7е  гіоред  ІСІбРВh Н;Iце  која  
долазк  сіз  проuца  Парогон z предоидејіИ  И  довојјење TP іuІ e енергuјс-. ізодзІзодііе  мреже, 
ТелефоІІске  rІ :uі uje, кан,злиіц,іје сфејзскіх  ;І  пгпаднІ;х  ІІодіі  И  ДРГІ  uмфроорухтур ,,нх  
сбјuказа  зсістог  гІріІЕца . 

;І .с, с  е  токо  ос  уссј  ј , сода  пiњи  ІешачкІ  і  0Л  Вз, кВО  сітле  ;уго  одиІіј  .њ  er 7PІІ  ења  ;І  ріідоја, гу6и  
оо  ІBІ  -зно  ,1ј . 

1. -због  того  садошІbсм  ГІЛВІ 4ОМ  требз  преО;Дс-гІ  до  се  О,ј  укине, кодо  ucІ  Houo з fр;ІђеІІи  
ифрлруктрм ; о5јектн  : з  Праіјца  Гlарато,о  буду  пуној  іЈу ,.кіиј;і . 

2. Сш- тг, планст,, тре5о  гакоје  предо;ілет.І  дсі  сс  у  соојсІгсоІ, дејіу  cІ uaJ протоз  оратu у  
Ір;Іоаіно  олоснИіІЈт  оо  у  кол  с t ојстоу  бііо  сііе  до  20] год uје. 

Hс)јlа  С.106;]ВI ІЈНсІІіІ  углесто  Іі j)HІІіІHOr ІІeІ a І kCзr u: ог.а3а  ДОІІедіІ  bu Ja іJHV pBCІі LTy н tзјсі  6н  сізбгігbно  
угрозі;гІц  x іі juііі:T станово ,сіо  у  куТогла  ] іІ LH І r, Ha СуСНдни .. з;зцезагл ксје  сіі  сІ$ја  озстд  
ЛІІЧІі  JaaІІ e ј )оСоете  у  ФРусіј kРГОрСІіОј  јлицп, бле  еелу  ц! осоег,,ене  і  со  бо , іе  сгроІе . flOз,І JT0 

Је, со. г  се  спетло  н  -асі  целу  , оТ  (ја  Нисо.. тај  

Ц. Уорнс  ИНсиспроње  HіІ  ІірошіІроњі, І:еІ,Іачко  Іро,ајо  ГОјІОРјТ  р] ОНДН  HHCі, y Јіитан,, 
іро  ІЈИ,Та  сз  јЗке, u і j цгтјг,а  u глороњ  е  д-з  сс  ч  ексч, котле  је  неко  Дужа  Н  3 Е , ;се  куТо  ш  од  ?0 1 1 

ГОЦІіІІН , оЛоГуіІгі  Н{ ШГО  што  My ,e гіркгіадо , ол  н  і  ос,кО  7 ;сік  леђа. 

Д. Осећо  се  до  је  део  nna Ііo Іііі  kOJH стап /bатј  прсгледбе  рођІти ІІОзгІцІЈа  ,.іо?ІП, іІnІj u 

б,зтсатости . 

горе  наеедено  је  сосгаони  део  мојис  гірІі fледби  ynyherux jІіі j,n 25,СБ.2018. године, 

Сада  КВ3,јІт.-. сало  )І 1 ј 0IсЈ  један  дСТВ /b, HC fааІе  оожан  од  досод  побројзних . 

Због  дуготрајне  борбе  са  оама  оно  ове  грођеОвнске  парцеле, зашао  сам  у  озбињне  жиоотве  

године, а  због  oatіier доброчинстоа  и  разболео  саг, се. У  тим  околностима  једини  разумав  избор  

ноји  ми  је  остаоњеі  је  да  ооу  парцелу  подолим  у  две  грађепинске  парцеле, на  којима  бн  моја  

дсца  могла  нућу  скућити. Содашња  ширина  парцелеје  у  границама  гІіинимума  зо  стварање  вове  

дое  парцеде. Лко  ми  одузмете  по  Дужини  део  садошње  порцеде, стварање  ноое  дuе  парцелс- ће  

бити  немогуhе  и  опсолу-гно  неприхоатњиео . 

Комиснја  за  планове  Делпмичјјо  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  
Изпештају  обрађивача  о  спрdведеном  nоповном  јавном  увиду  изузев  дела  зсоји  се  односн  
на  формиран)е  парцсла. Комиспја  сматра  да  је  могуће  за  предметви  локалитет  
прсдвидети  посебно  правило  да  је  могуће  формирање  IІОВИХ  грађевиіјских  парцела  иа  
јавни  пролаз . 
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Притедба  број  2: 
Примедбу  је  подвео  Радоваи  Никачев, Улица  Стојана  Новаковића  13, Нови  Сад, а  

односи  се  на  па  гіарцепу  2074/1. У  својој  примедби  подносилац  се  противи  планирапој  
саобраћајници  и  њеној  ширини. 

Пригледбе  на  nna,І, ДСО  плана лролаз  2074(6. лодііоси:. као  сганоемик  обухеаћевог  
подруја: 

1. План  у  подіувости  занемарује  усвојсно  и  лотврђено  Решење, за  оеај  локаітст, на  
Скулштини  Града  Новог  Сада, дана  24. јуна  2011. године  

2. Іlредлажем, да  се  лредг.етни  оролаз  
- Задржи  у  садашњем  катастарском  стању, ширинс  220 цм, без  накнадних  

Промена  или  
Град  Нови  Сад  Прода  пролаз. по  гржиuіној  вредности, меви  као  власuику  
гранwіне  катастарске  парцсле  207411. 

0бразложење: 

3а  прву  примед6у  је  недопvсгиво  ,,лрекрајање  у  делу  којн  се  Односи  на  проширење  
пешачког  пролаза  нат. парцеле  бр.: 2074/6., јср  јс  другостепена  комисија  2011. годиНе  одбила  
промсну  гілана, іпто  је  потврђсво  іі a Скуіпини  Града  Новог  Сада, на  41. седници  одржаној  24. 
јуна  2011. гоДиІіе. СкулuјгиІјска  одлука  би  Морало  6ити  на  снази  бар  20 Година, јер  

- До  дана uјњег  дана  се  нису  измениле  околііости , због  којих  јс  одбијен  предлог  
за  проі.ену  Піана  дстаЈbне  регулације  
одбијајуће  акте  је  ?лоГуће  Meіban само  ако  су  се  nромежіле  околвости , због  
којнх  је  донето  0д6ијајуhе  репјсње  
разлоз ,І  због  којих.је  прво6итно  одбијена  Проі.ена  Плана  детаЈbне  реrулације  
постоје  и  даІіас, па  ,ји  опом  периоду  није  могуІіа  измеііа  Пла,,а  деталне  
регулацијс . 

до  KaL нарцела , због  нојих  се  нізводііо  планира  Уіро iгЈирење  гіеuіаіјког  пролаза  2074/6.. 
nnauupaііa јс  редовна  саобраћајнвца  из  іравца  Г]арагова . У  ОкВІІру  редовне  саобра hајіице  од  
Пјјрагова. радиТіе  се  м  пратећи  инфраструктурни  објскти. 

Реализација  Предметног  Плана, повећава  се  саобраћајна  динамика, која  ће  curypіі o 
ііаруLuити  стабІјлвосг  uylіe. y ror.і  случііју, сва  геомсхајіичка  и  осјала  исііитивања , зезаііа  за  
изградњу  кућс  веВе  се  потврдити  у  Ііракси. Сав  саобраћа) ?іe ,,пролазипі  кроз  кућу, у  којој  
станујем  већ  дуже  време . 
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ЈРvггіоілбv, да  се  задржи  садајј , е  натас -Гарсно  стаі t,е. очиглсДно  јс  да  у  
подпуности  Доооаоа  потребе  оLІкеіІд  пролазн ,іна  сада  н  у  Догледно  ореме  0оо  Наравно  важи  
ја  тсрсте  u ограннчења  усвіІа  на  І,еојачки  пролаз  2О74/6. зіраво  служносги  гролаза  преко  
катаС-тарске  napі ene 2074/6. у  корНст  власника  парцеле  2074/1. 

Та  кође  jacііo је  да  пеіпачк Lі  пролаз  реба  ук;нути  јр  гvбн  на  функцLфі  а  с ,i ттм  LІ  Іі a 
uaHajy оно  дана  каДа  редоона  саобраhајНица  из  Парагооа  буде  , фуНкцијЈ7. 

Из  тог  разлога  рлажем  ко .іисији  а  н  Скупнгини  Гріда  Ноои  Сад) да  пеuјачки  nролаз  
,іат. нарцелу  бр. 2074/6. проДа  ?.еНн  Рајонану  НнкаЈеву  нао  власнuку  граНічНе  парцеле  2074/1.  

На  тај  Нач iН  се  enuMLіІІuwy Сои  Ј lарсдЈји  noіcyuіajіі, ПрисилНог  )еКрајана  каЈастарскик  
Пlрцсла, У  двсадацјІ t,,Іг. HacLіnuu? ПокуцЈајима  ),гаЖења  и  лома  свега  туіјег, било  је  и  судских  
процеса. Напомињег. да  сам  садапјњі  плац  Kynno no рејlативііо  Високој  ТРЖИШІІОј  цеui, Дон  С  
друи  своје  ллацеое  кулили  за  .тепсију  рибе . 

3 а  КЈЂЧ  а  н: 

- да  ко;. нсија  (Мил  адијіоои i;, даГзетић ) гіозопс  мек  е, на  pa cn pa пу  о  моји .і  
предлозиг.а, како  бих  имао  уонд  у  догаГја  ња  и  расправе  о  Наоедени.. 
гірнмедбама  

- да  комu сија  искјbуч  и  размЈгшл,ајі,,-  О  Л  НчLІим  И,Іте  pecuYa 1 CJІ.. 0 познцнјН  
моhн  и  бахатоспі, у  ОДІ-іосу  )І a План  детал.,,Іс  регуімц t је  Ііростора  Староирuшки  
nyr y Сремској  Хаменuцu. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  
Hзвештају  обрађивача  о  спроведеном  поновном  јавном  уви  изузев  дела  који  се  
односи  па  формираге  парцела. Комисија  сматра  да  је  могуhе  за  предметни  локалитет  
предвітдети  посебно  гтравило  да  је  могуГіе  формирање  нових  грађевинских  парцела  на  
јавни  лролаз. 

Примедба  број  3: 
Примедбу  јс  поднсо  Жарко  Грубор, Старирипіки  пут  103, Сремска  Камејтица, а  

односи  сс  на  па  изградњу  саобраћајнице  на  парцели  број  19 1 1, у  делу  од  Староиришког  
пута, оД  осовинскс  тачкс  1798 до  тачке  863а. 

Подносилац  у  својој  примедби  наводи  да  су  власници  парцела  бр. 1900/3, 1900/5, 
1913/3, 1913/4 и  1913/5 у  претходномјавном  увиду  у  Нацрт  плана  поднели  своје  примедбе  
и  да  сматра  да  је  предложено  планско  решсње  логичпо  јср  јс  њиме  могуће  изградњом  
саобраћајнице  обезбедити  приступ  за  парцеле  бр. 1900/2 и  1913/3, у  складу  са  
Правилником  о  опјлтим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  (,,Службени  
лисТ  РС , 22/15). Ипак, подносилац  је  става  да  је  регулација  од  7м  предимензионирана . 
Такође  наводи  даје  22.01.2019. поднео  захтев  за  спајање  парцела  бр.  1913/3 и  1913/4 у  
јединствену  парцелу, с  обзиром  да  су  обе  у  његовом  власништву . Захтев  је  заведен  у  РГ3 
под  бројем  952-02-2-234.45/2019. Такође  је  за  ове  потребс  прибавио  и  Мишјњсње  
надлсжне  институције . РГ3 јс  17.05.2019. донео  позитивно  Решење  по  овом  предмету  и  
његова  копија  је  доставњеіта  уз  примедбу. Подносилац  примедбе  сматра  да  предметна  
парцела  након  обједињавања  губи  потребу  приступа  саобраћајници  која  сс  предла)ке  
планом  дстањне  рсгулације , а  захвата  парцеле  1900/5, 19 13/5 и  дсо  парцсле  1 9 1 1. Такође, 
дајњс  наводи  да  сматра  да  прихватане  њсговог  предлога  даје  трајно  одрживо  стање  јер  



- - ,с dај  гГіј  

- Ј  
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новонастала  парцела  19 1 3/3 у  складу  са  планом  постаје  недењива  услед  услова  микималн  
површине  парцеле. 

Парцела  1900/2 има  неогтходност  излаза  kla јавх-ху  површину. У  схсладу  са  сви  
гіретходно  изнетим  подносилац  тражи  да  се  план  коригује  на  предложени  начин: 

UКіdагіјем  reguіacі one Ііnі je po granіcama parceі a 190015 ј  1913/5 
uѕvaJanJem nove regulacі one ііпе  po granіcama parcele 1911. рагсеја  1900/2 gііbі  
pnѕtup javnoj ѕаоbгаајлісј . 

Роѕеdјпо. tada parcela 1900/2 ѕtје  uѕіove za zaz na javrіu ѕаоhгаајпісu 
u ѕk іadu sa rangom pravі!іma za najmanju dozvoljenu ігјпu pojaѕa гедuјасе  i to 
ргјvІ tпјм  proіazom preko рагсеiе  broj 190014 јјаје  ѕаdапја  јгјпа  Зіп  

Uроп tе  za OVLі  tvrdnju je і  ѕam пајn parceі acіje vlaѕnіka parceіa 19002 
1900/4 Којј  је. імајuбЈ  ѕaznanJa O neophodnіm uѕІоvјма  za parcelacіju. реdЛdео  
раГсеІі  1900/4 kao prі vatnі  proіaz. 

Zakonѕko uроntе  za ovu Іvrdnju је  іап  14. Pravііnіka o ор tім  pravіlіma za 
parcelacі ju. reguІ acі ju іzдгаdпјu rЅІ. gІ aѕnіk RЅ . br  22/2015). a konkretno u deІu 
ѕtava 3. Іап  14. Pravііnіka kojі  gіaѕі . cііі am, 

Ј.Ојјј k ј  Џј, ј ;) Ј  јјЈ, ЈД  • И.ј) јј /i јј  /H І jLL/J і?m І  јјј  ;), ;. Џ )Ј (ј  %) Іјј<,јј )м  

ј)( Ј  ј  t) ? Ј Џ( . ((1(1 .% (Ј  ј -  ЈЈЋ z ЈјЈј Ј)д  ( ј  јђиј i ; д  Тјј  ј? u;j u 1, з: і  iі j ) І j( . Ј-Јі;і  ;јт  L i і іi - јј  ј  
Т,( јдјј  zіЈЈв: 

/ ј ! Ј,?( / Јг  / ј: 2. • 



8 

Dае  nacrtom plaria PDR Ѕ tагоіг kоq puta predvі deno je ѕІеdее, ct Іі ram 

І / і Tііj t(( і/) іі  t џі d іі! і t1 і  ( tflkіt ffl ; HH? H! ?(lі;ііі  ? Јfl(t/ нігfl Јfl ( г( дIЈНН t! ј  j і )u 

ЈЏ- Ј ( НіЈјі (( ТН(1Ј/ НЈ/)t 11 \ОЏt ГН! ј  ) Т_! н  )НЈ  ,! і . Н  )fl Ј (.іјц ( г  і . tt ! ) і fl ііііі r])( іIH! і : 

)иЈ  / Н;IН  ]Hm/HIT ІHH і??)) і()UІH іH і  )h ! іЈ  ;t( fl і?/) і )/ HH) H() •I і)? (( )(/ ііfltіі j Јt )HI/)!TLt іt. 

Nacr! PDR predvіdja јгu гесu асіј  ро  ovom pі tanju dеЈімјііо  je u ѕk Іadu sa 
герubЈі kім  Рга vјп!Ком  (dokumentcnі  vіеq ГІііа ). а ! u ѕvakom sІ tіајіі  parceta 
1900/4 zadovoІ java oba uѕlcva. 

Na ovaj пајп  рагсеіа  190012 b і  іііі a іa prіѕ tup Javnoj ѕаоbгаіајпісі  preko 
prі vatnog proiaza (parceі a 190014), јгпо  5е  іѕpunJavaJu uѕіovі  za іzdavanje 
okacіjѕkіh uѕіova za predmetnіі  рагсеЈіј  ѕhodno Pravііnі k іj. 

Ponі enuta parceіa 1900/2 іma prіѕ tup і  javnoj роvгігіј  ргеКо  рагсеЈе  
1911 (javnі  proІ az) na koJu ѕe naѕianja. a ргеКо  njo і  па  javrіu ѕаоbгаајпісu, 
uІі cu ЅtагојгјКј  put. 

Когнисија  за  планове  прлхвата  примедбу. Комисија  за  планове  сматра  да  јс  
потребпо  у  Нацрту  плана  дефпнисати  обавезу  обједињава  парцела  број  1913/3 и  1913/4 обе  у  
К.О. Срсмстса  Каменица. 

Комисија  за  планове  сматра  да  је  потрсбпо  овај  сегмент  Нацрта  плана  изложити  па  
поповни  јавни  увид. 

Примедба  број  4: 
дана  З  ! .7.201 9. годинс, после  рока  за  доставњање  примедби , предлога  и  сугестија, 

доставњенаје  примедба  од  стране  Марије  Божовић  из  Сремске  Каменицс, Бранковачка  15, 
Примедба  се  односи  на  парцслу  број  1948 КО  Сремска  Камегіица  на  којој  се  налази  

изграђен  и  легализован  објекат. Предлаже  сс  да  се  парцели  број  1948 омогући  приступ  
површини  јавне  намене, односно  Бранковачкој  улици  како  би  се  преко  истог  омогућило  
инфраструктурно  опремањс, конкретно  да  би  се  до  објекта  број  15 довео  водоводни  
прикЈЂуЧак . до  сада  јс  прикњучак  ишао  преко  комшијине  парцеле, а  каісо  им  је  у  
међувремену  комшија  ускратио  ово  право  оставњени  су  без  воде . Са  ЈКГІ  Водовод  и  
канализација  су  склопили  споразум  о  приврсменом  прикзучку  који  је  након  легализације  
објекта  требао  да  постане  трајан  али  до  тога  никада  није  доппто  јер  не  гтостоји  директаи  
излаз  на  јавну  површину . Одредбама  купопродајног  уговора  је  утврђено  да  имају  право  
прелаза  преко  туђе  парцеле  док  се  не  донесе  коначна  одлука  о  томе  куда  и  докле  води  пут. 

КомисгІја  за  плапове  сматра  да  пригиедба  није  основана , уз  образложење  дато  у  
Извсштају  обрађивача  о  спроведеііом  понохиіом  јавЈіом  увиду. 



, Радоња  дабетић, дилл.инж.арх. 

ПРЕДСЕ  KOM}ІCHJE 
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Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  Пзградни , Извештај  се  Достава  обрађивачу  план  на  надлежцо  поступање . 
Након  поступања  по  овом  Извештају , обрађивач  плана  ће  коригован  плански  докумен  доставити  Комисији  за  планове  ради  попопног  разматрања  и  упуГіивања  на  поновни  јавн  увид  у  складу  са  члавом  50. став  2. Закона  о  планирању  и  изградњи  (ТІСлужбени  гласии  Репубјхике  Србнје , бр. 72/09, Вl/09-исправка , 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42113-УС, 50/1З-У( 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон  и  09/20). 

В.д. Начслвика  

Градскс  управе  за  урбаннзам  и  грађевинске  послове  

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ; 

1. Радосав  Шћепановиђ , дипл.инж.арх. 

2. Васо  Крссовић, дигізі.инж.арх. 

З . ј-Іада  Милић, дипл. инж.арх.-мастср  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНЛ  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОДиНА  
ГРАД  НОВИ  СЛД  
скупштинл  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМиСИЈА  ЗА  ПЛАВОВЕ  
Број : У-35-581/17 
Дана: 03. 09. 2020. годнде  
нОВИ  СЛД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛИ  

НАДРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈLНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СТАРОИРИШКОГ  HУТА  У  СРЕМСКОЈ  
КАМЕНИЦИ  ЛРЕ  ИЗЛАГАЊА  HA ПОНОВНИ  JABRH УВІІД  

Стручна  контрола  Нацрта  ллана  детаЈЋнс  рстулацијс  Староириппсог  лута  у  Сремској  КаменицІ  
прс  излагања  на  поновнијавни  увид, обавлснаје  на  101. седници  Комисије  за  планове  одржано  
03.09.2020. године, са  лочетком  у  09,00 часова, у  згради  Јавнот  прсдузећа Завод  з  
урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  З, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

101. седници  лрисуствовали  су: Радоња  дабетић, председниас  Комисије, 3оран  Вукадиновић  
замсник  председника  Коіисије, Нада  Милић, сскрстар  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радоса  
Шћепановић, чланови  Комисије  за  планове. 

Ссдници  су  присуствовали  и  ттредставници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 
Градскс  управе  за  урбанизам  и  трађевинскс  послове  и  Градске  угграве  за  грађевинско  земњипп  
и  инвестнције . 

Натсон  уводног  образложсња  одговорног  урбалисте  из  Лј  Урбанизам 1  Завод  за  урбанизам  Нов  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  конста-говала  слсдеће : 

Одлука  о  изради  плана  детајЂuс  регуладије  Староиримхог  пута  у  Сремској  Камсници  усвојсна  
- на  ХХГУ  ссдници  Скулштинс  Града  Новог  Саца  одржаиој  08. септсмбра  2017. годиј  

( Службенн  лист  Града  Новог  Сада 1  број  41/17) са  Решсњем  о  нсприступању  израли  стратегцІ  
процене  утицаја  плана  детаЈЋнс  рсгулације  Староиришког  лута  у  Срсмској  Камсници  на  ЖКВОТІ  
срсдину  

Концептуални  оквир  тілана  дстајЂне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  био  
на  раномјавномувидуупериоду  од  03.10.2017. годинедо  I7.10.2017.године. 

Стручну  контролу  Нацрта  Гглана  детајвнс  регулацијс  Староириглхог  пута  у  Сремској  Камсниці  
Комисија  за  плановс  извршидајс  на  195. седници  одржаној  05.04.2018. тодине  (претходни  сази  
и  том  приликом  дала  позитивно  мишњење  на  исти. 

Нацрт  плана  дстал,не  рсгулације  Староиришког  пуга  у  Сремској  Каменици  је  изложсн  на  јавн  
увид  у  периоду  од  06.06.201g. до  05.07.2018. године  (чије  је  оглашавање  објаввено  у  лист  
дневник  од  05. јуна  201 8. године). У  току  јавнот  увида  доставњено  је  15 (петнаест) примедб  
на  предложено  урбанистичко  решење, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извсштају  
спроведеном  јавном  увиду. 



Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  20. (јавној) седници, одржаној  07. 
2018. године  (чијеје  одржавање  објавлсно  у  листу  дневник  од  06.П. 2018. године) разматрала  
Извевлај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  
Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици . 
У  затвореном  делу  седнице  Комисија  је  донела  Извепітај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  
ппана  деталне  регупације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици . Имајући  у  виду  да  се  
прихватањем  појединих  примедби  Нацрт  плана  зпачајније  мења, Комисија  је  закњучила  које  
сегментс  Нацрта  планаје  потребно  изложити  на  поновнијавни  увид. 

На  33. седници  одржаној  12.02.2019. године  Комисија  за  планове  је  разматрала  Нацрт  плана  
детањнс  регулацијс  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици , коригован  у  складу  са  Извештајем  
о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  гілана. Том  приликом  је  Комисија  констатовала  да  је  Нацрт  
плана  дета.њне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  припремњен  у  складу  са  
Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 8 1/09-
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/lЗ-УС, 50113-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  
коригован  у  складу  са  Извештајем  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  
Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици . 

Нацрт  плана  детањне  рсгулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Камевици  изложен  је  на  
поновнијавни  увид  у  периоду  од  08. маја  20 ј9. године  до  22. маја  2019. године, чије  оглашавање  
је  објавњено  у  дневном  писту  ,,днсвник  08.маја  2019. године. 

На  58. (јавној) седници  Комисије  за  планове, која  је  одржана  15.08.2019. године, Комисија  за  
планове  разматралаје  Извелітај  обрађивача  о  спроведеном  поновномјавном  увиду  у  Нацрт  плача  
детањне  регулацаје  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици . Одр)кавање  58. (јавне) седнице  
Комисије  за  планове  објавњеноје  у  дневном  листу  дневник  дана  12.08.2019. године. 
У  затвореном  делу  58. седнице  Комисија  за  планове  јс  донсла  посебан  3акњучак  којим  одлаже  
доношење  коначног  става  по  приспепим  примедбама  за  неiсу  од  наредних  ссднида. 

На  89. седници  одрнсаној  28. маја  2020. године, Комисија  за  планове  наставила  је  разматрање  
поднетих  примедби, предпога  и  сугестија . У  затвореном  делу  седнице  Комисија  за  планове  је  
констатовала  да  јс  у  току  поновног  јавног  увида  доставњено  3 (три) примедбе  а  након  рока  
оставњеног  за  поновни  јавни  увид  још  1 (једна) примедба  на  предложено  планско  решење . У  
затворсном  дслу  89. седнице  Комисија  за  планове  донела  је  Извештај  о  обавњеном  поновном  
јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  Страроиришісог  пута  у  Срсмској  Каменици. 
Имајући  у  виду  да  се  прихватањсм  појединих  примедби  Нацрт  плана  значајније  мења, Комисија  
за  плановеје  закњучила  који  сегмент  Нацрта  планаје  потребно  изЛожіпи  на  поновнијавни  увид. 

На  10 1. ссдници , одржаној  03. септембра  2020. године, Комисиј  а  за  планове  разматрала  је  Нацрт  
плана  дстањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици , н  том  приликом  
ковстатовала  да  јс  исти  израђен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Слу)ісбени  
глаеннк  Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 
50/13-УС, 98!1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.Закон  и  09/20) као  и  даје  коригован  у  
складу  са  Извештајем  о  обавњеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  
Староириппсог  пута  у  Сремској  Каменици . і(омисија  за  плановс  сматра  да  јс  потребно  допунити  
текст  Нацрта  плана  са  условима  да  се  постојеће  парцеле  које  имају  обавезу  одвајања  дела  за  
рагулацију  саобраћајница  и  тиме  им  се  смањује  површина  испод  минималне  површине  
дефинисане  планом, задр)гсавају  се  као  грађсвинске  парцсле . 



Након  корскдија  и  усаглаілавања  са  ставовима  Градскс  улраве  ѕa nporіuce, Нацрт  плана  детајњ  рсгулације  Староиришког  пуга  у  Срсмској  Каменици  можс  сс  упутити  у  дањи  постуш  Доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. Закона  о  планирању  и  изградњи  изградњи  ( Службсл  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, З l/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-У( 50/1З-УС, 98/јЗ-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.3акон  и  09/20). 

Извсштај  доставити : 

. ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађсвипско  зсмзвиште  и  инвсстндије  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађсвинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  захптиту  животне  средине  
5. Архиви  

   

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

Предссдник  Комисије  

 

В.Д. Начелника  
Градске  управе  за  урбанизам  и  граевинске  пословс  

    

Рдоња  Дабетић, дипл.инж.арх. 

    

  

,Цсјан  Михајловић  

 



РЕlТУБликл  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКУАЈИН  ВОЈВОДИНА  
гРА_Д  ноВи  САД  
СКупшТи  ГРАДА  новог  САДА  
КОМИСИЈЛ  ЗА  ПЛАнОВЕ  
Број : V-35581/17 
Дана: 2604.2021 године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  О  ОRАВЈБЕГјОМ  ПОНОВНОМ  ЈАвНом  увцду  у  НАЦРТ  ПЛАЛА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАДИЈт?. СТАРОшијјЈтмг  ЛУТА  У  СРЕМСКОЈ  КАМЕи  
Комисија  за  ллаиове  Скупілтине  Града  Новог  Сада, на  127. (јавној) седниди  која  је  одржана  даuа  26.04.202 1. године  у  згради  ЈЛ  ,,Спортски  и  nословни  центар  Војводииа  Нови  Сал, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  nочепсом  у  9,00 часова, разматралаје  иавештај  обрађивача  плаиа  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плала  деТалне  ретуладије  Староирипжот  пута  у  Сремској  Камекици , 

127. (јавној) седницu присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  Вујсадановић, заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић, Радосав  Шhепановић, Милан  Ковачевић , члаиови  Комисије  и  Јасмина  Лазнћ, секретар  и  члан  І(омисије  за  плаuове. 

Одлука  о  изради  плана  детаЈБне  регуладије  Староиригпкот  пута  у  Сремској  Каменици  усвојснајс  на  XXIV сдници  Скупштје  Града  Новог  Сада  одржаuој  08. септембра  201 7. годкн  ( Стужбім  лист  Града  Новог  Сада  број  41/17) са  Рејиењем  о  неприступању  изради  стратептке  нроцене  утицаја  плаuа  детаЛне  регуладије  Староириілког  пута  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  плада  деталне  реГулације  Староиријпког  ттута  у  Сремској  Камсници  био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  03. 102017. године  до  17. ІО.2017.године. 

Нацрт  тјлана  Деталне  регулације  Староирипжот  пута  у  Сремској  Каменицн, израдкло  је  Јавно  
предузеће  УрбаИизаМ t Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад. 

Стручну  контролу  Нацрта  nnaua дсталне  регулације  Староирипіког  пута  у  Сремској  Каменици, 
Комисијаза  плаuове  нзврмилаје  на  195. седницн  одр)каuој  05.04.2018. године  (претходви  сазив) и  
тоІ  призгко  дала  познтцвно  шЈЊење  на  нсти. 

Нацрт  плала  деталне  реГулације  Староирикаог  пута  у  Сремској  Каменици  је  изложен  на  јавни  
увид  у  периоду  од  06.06.2018. до  05.07.2018. године  (чије  је  0глашавал,е  о6јавлено  у  листу  
Дневнитс 1  од  05. јуна  20 18. тодиие). У  току  јавног  увида  досгавњено  је  15 (петнаест) примсдби  на  
предло)кено  урбаиистпчко  решење, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Изведјтају  о  
спроведеном  јавном  увиду. 

Најсон  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  20. (јавној) седвици, одржаној  07.11. 
201 8. године  (чкје  је  одржавање  објавњетто  у  листу  1 Дневник  од  06. 1 1. 20 1 8. године) разматрала  
Извегптај  обрађивача  плала  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Надрт  nлаuа  деТЈБне  регулације  
Староиригпког  пута  у  Сремској  Каменици . 

У  затвореном  делу  седнице  Комисија  је  донела  і4звегптај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  
детајвне  регулације  Старонришког  пуга  у  Сремстсој  Каменици . Имајући  у  виду  да  се  прихватањем  
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појединих  примедби  Надрт  плана  значајпијс  мења, Комисија  је  закњучила  које  сегментс  Нацрта  

плаиаје  потребно  изЛо)китИ  на  поновнијавни  уаид. 

На  33. седници  одржаиој  12.02.2019. године  І(омнсија  за  плаиове  је  разматрала  Надрт  плана  

детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици, коригован  у  складу  са  Извештајем  о  
обавњсном  јавном  увду  у  Нацрт  плал . Том  приликом  је  ј(омисија  констатоваладајс  Нацрт  нлаиа  
детањне  регулације  Староирипіког  пута  у  Сремској  Каменици  припремњен  у  складу  са  Законом  о  
плаНирну  и  изградњи  ( 1 Слутбени  гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 81!09-исправка, 64/10 - 

УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) и  кориговану  складу  са  

извеrцтајем  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  Староириіпког  пута  у  
Сремској  ј(аменици. 

Надрт  плаиа  детањне  ретулације  Староириіпког  пута  у  Сремској  Каменици  изложен  је  на  поновпл  
јавни  увид  у  периоду  од  08. маја  2019. тодане  до  22. маја  2019. годиuе, чије  оглашаване  
објавњено  у  дневном  листу  ,,дневник  О8.маја  2019. годиие. 

На  58. (јавној) седници  Комисије  за  плаиове, која  је  одржана  15.08.2019. годнне, Комисија  з  
плове  разматала  је  Извепітај  обрађивача  о  спроведеном  поновном  јавном  увііду  у  Нацрт  пл .п  
детањне  регуладије  Староиритпког  пута  у  Сремској  Каменици . Одржавање  58. (јавне) седниц  
Комисије  за  планове  објавњеноје  у  дневном  листу дана  12.08.2019. годuне. 

У  затвореном  делу  58. седнице  ј(омисија  за  планове  јс  донела  посебан  Заасњучак  којим  одлаж  
доношење  коначног  става  по  приспелим  примедбама  за  неку  од  наредних  седнида. 

На  89. седници  одржаиој  28. маја  2020. године, Комисија  за  планове  наставила  је  разматрањ  
поднетих  примедби, предлога  и  сугестија. У  затвореном  делу  седнице  Комисија  за  плаиове  ji 

констатовала  да  је  у  току  поновног  јавног  увида  доставњено  3 (три) примедбе  а  наісон  рок  
оставњсиог  за  поновни  јавви  увид  још  1 (једна) примедба  на  предложено  плалско  решење. 

затвореном  делу  89. седнице  Комисија  за  планове  донела  је  Извештај  о  обавњеном  поновно  
јавном  увиду  у  Нацрт  плаuа  детањне  регулације  Страроирипіког  лута  у  Сремској  Камениц  
Имајући  у  виду  да  се  прихватањем  поједнних  примедбн  Надрт  илана  значајније  мења, Комнсија  з  

плаuовеје  заісгњучила  који  сегмент  Надрта  плаваје  потрсбно  изложити  на  поновнијавни  увид. 

На  101. седници, одржапој  03. септембра  2020. годиис, Комисија  за  плаnове  разматрала  је  Нацр  

тглаиа  детањне  регуладије  Староириішсог  пута  у  Сремској  Каменици, и  том  лризіихом  констатовал  

да  је  исти  израђен  у  складу  са  3аконом  о  плаnирању  и  изтрадњи  (1 Службени  гласник  Републик  

Србије11, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-У( 

132/14, 145/14, 83/1 8, 3 1/19, 37/19- др.Закон  и  09/20) као  и  да  је  коригован  у  складу  са  Њвештајс  

о  обавњеном  лоновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плаuа  детањне  регулације  Староириіпког  гтуга  

Сремској  Каменици, уз  потребне  корекције  које  су  наведсне  у  Извеіигају  о  извршеној  стручн  

кентролн  пре  пзлагања  најавни  увид. 

Нацрт  плана  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  изложен  је  на  поновл  

јавни  увид  у  псриоду  од  15. марта  202 1, године  до  07- априла  202 1. године, чиј  е  оглапіавање •  

објавњено  у  дневном  листу  ,,Дневник  15. марта  202 1. године . 
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Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  плалове  је  на  127. (јавној) седници, одржаиој  26.04. 
2021. године  (чије  0глајцавајге  је  објавлено  заједно  са  текстом  огласа  за  јавни  увид) разматрала  
Извештај  обрађивача  плаиа  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плаіа  детањне  
регулације  Староириіпког  пута  у  Сремској  Каменици . 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  тоху  јавног  увида  гіоднето  4 (четири) 
примедбе  и  1 (једна) која  је  доставњена  вал  рока, на  Надрт  плала  детањне  регуладије  
Сгdроиришхо  аута  у  Сремској  Каменици . . - 

Прнмедбе  су  доставили: 

1. Миливој  Настасић, Војводе  Путаика  50, Сремска  Каменица  
2. Кристииа  Мишховић, Староиришки  пуг  125, Сремска  Каменица  
3. Радовал  Никачев, Улица  Стојана  Новаковића  13, Нови  Сад  
4. Горан  Сталивуковић , Радничка  26, Нови  Сад  

Гіримсдба  којаје  доставњена  вал  рока: 

1. Електродистрибуције  Србије  доо, Ееоград  

јјриелба  6тој  1  
(подпосилац : Миливој  Настасић, Војводе  Путника  50, Сремска  Камекица) 

Примедбу  је  поднео  Миливој  Настасuћ, Војводс  Гју-гни-ка  50, Сремска  Каменица, а  односи  се  ua na 
парцеду  1900/3. Подносилад  лримедбе  је  подвсо  идентичну  примедбу  као  и  на  јавном  увиду  у  
Нацрт  плана  (одржалом  оД  06. јува  2018. године  до  05. јула  2018! годиuе) и  на  поновном  јавном  
увиду  у  Нацрт  плаиа  (одржалом  од  08. маја  2019. годнне  до  22. маја  2019. годuuе). С  обзиром  на  
обимиост  примедбе  из  ње  је  издвојен  само  део  који  се  односи  на  nредметлу  парцеду. 

2011.•  године, приликом  израде  Плала  детањне  регулације  Староuригпкког  пута  са  делом  
- 

Парагова  у  Сремској  Каменици  је  предложено  од  стране  ,,стручњака  Завода  за  урбаиизам  да  се  од  
мог  плаца  одузме  читавом  дуисином  одређена  површина  земње  да  би  се  проширио  постојећи  
гјешачки  пролаз  и  насгала  улица. Жалио  сам  се  другостепеиој  комисији ... мојс  примедбе  су  у  
другом  стспену  уважене . , . У  свом  допису  подиосилац  пркмедбе  појашњава  даје  у  лериоду  кадаје  
он  купио  плац  уз  Фрушкогорскл  пуг  тај  плац  плаћен  десетоструко  випіе  у  односу  на  плацеве  у  
залеђу . Сматра  да  је  жења  власника  парцела  у  дубини  блокова  да  се  оствари  гіриступ  путу  
легитимна  али  да  није  коректно  да  се  то  остварује  на  терет  власника  парцела  уз  Фруихкогорски  nyг. 
дање  јіаводи : 
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ARo ће  глоје  примедбе  на  нацрт  Плана  детањне  регуЈјациј
тароири LlЈ RоГ  rІyra y Сремској  

(аМеници  решввати  <омиси]а  оД  сзбиЈbних  и  оДговор - иХ  стручни  ЈЂУДИ, моји  аргументи  су  

сл  едећи: 
Стојим  на  станооишту  да  је  Нацрт  плана  ДетаЈЂне  регулације  

староиришког  пута  у  Сремској  

Каменици  у  делу  проширење  ненЈачког  ролаза  парцела  број  2074/6 на  терет  парцела  2088 и  

2074/1 са  садашње  tпирине  сд  2.20м  на  500м  под: 

А.незаконит  
.лротиван  свим  правилима  урбанистичке  струке  

Ц. неетичан  и  неморалан  

д. Р-епресиван  и  насилан . 

А. План  детаЈЂне  регул2ци1е  староирл LIЈкг  пута  са  делом  ј1арагова  у  Сремској  І<аменици  

нијемогуће  мењатиу  делу  који  се  односи  на  проширње  пеіјачк.ог  пррлаза  парцела  број  2074/6, 

јер  је  друГостепена  комис - ја  2011. гоДИне  одбилв  nромену  плана  што  је  ипотврдила  
скупштина  

града  Новог  Сада  на  41. седници  одркнОј  24.062о11 године  (Сл. лист  града  Новог  Сада, бр.24 оД  

27.06.2011 године ). 

Све  до  данашњег  дана  се  нису  измениле  околнссти  због  којих  
је  првобитно  одбијен  предлог  за  

вромену  Плвна  детаЈbне  регулације . 

олбијајvће  акте  је  могуће  мењати  С2МО  ук0лик0 су  се  промениле  околности  збогкојих  је  донетр  

одбијајуће  решење . 

Са  обзиром  да  разлози  због  којих  је  првобитно  одбијена  
промена  Плана  детањне  реглације  

посто;е  и  дањеЈ  ни  у  овом  тренуГку  није  мсrуће  изменити  План  детањне  регулације . 

Б.до  парцела  због  којих  се  поново  тражи  прошрење  пешачксг  
пролаза  вашим  постојећим  

nланом, лланира i4а  је  редовна  саобраћајниц  из  правц  Парагова . 

објашњење  да  је  потребно  проширити  пешачки  пролаз  због  иаграње  ивфраструктурни
k објеката  

нема  оправдањо, јер  су  као  приоремено  решење  (док  инфраструкгурни  
објеі*ти  не  дођу  редовном  

трасом  из  прввца  Парагоа) већ  на  овом  пешажом  nрелазу  изграђени  сви  инфраструктурни  

објекти , сем  канализације . А.и  она  се  у  том  делу  еће  градити  rІрема  фрушкогорском  путy, јер  би  

у  то  случају  требала  да  тече  узбрдо. - 

Надање  проширењем  пешачкоГпродаза  морала  би. се  рувити  кућа  на  парцелі  2074/1 и  морао  би  

се  угрзИтИ  rіpocrop око  куће: зграђене  напарцели  б-рој  2088. 
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Новим  планианим  проширеним  гіyгем  крегаће  се  соа  воаила  па  можда  и  -камиони , шТо  може  

бити  оеома  опасно -за  безбедноd.становања  уіућама  изг-рађеі-јим  на  парцели  2074(1 и  2088 јер  се  

ради  отерену  са  озбигbниМ  нагибом, а  гіут  пројіази  Тик  З  куће. 

flроu ирењем  пешачког  пролаза  додатно  ће  се  сузити  и  онаіо  узак  гілац  гіарцеле  2074/1. 

Ако  се  држите  правила  урбанистичке  струке  за  очекивати  је  да  сте  поред  саобраћајнице  која  
дојіази  из  правца  Пзрагова  предвидели  и  довођење  елентричне  енергиј .е, водоводне  мреже, 

телефонске  линиfе, канализације  атмосферских  и  отп.адних  вода  и  других  инфраструкгурних  
објеиата  из  истог  nравца. 

Ако  стетако  поступили, садаііјњи  пешачки  пролаз, као  семедугогодипЈњегтрвења  и  раздора, губн  

сваки  значај. 

1. Због  тога  садашњим  планом  треба  предвидети  да  се  он  укине, иада  сви  ново  изграђени  

инфрастрктурни  објејпи  из  правца  Пр.агова  будчу  пуној  функцији . 

2. Сада tпњим  планом  треба  такође  предеидети  да  ce .y својинском  делу  овај  проЈіаз --врати  у  
приватно  оласништв.о  у  ном  својствује  био  сведо2оil године. 

Нова  собраћаЈница  уместо  приватног  пеuјачког  пројіаза, довеја  бијавну .расвету  ноја  6и -озбпbно  

угрозила  квалитет  сгановања  у  кућама  изграђеним  на  суседниМ  парцелама , које  би  сада  поред  

уличне.јаве  расвете  у -фрушногорској  .yлици, биле  целу  ноћ  осветјbе.не  и  са-  бочне  стране. Познато  

је, коме  се  светло -не  гаси  целу  ноћ:Оа  нисам  тај). 

i Упорі-іо  инсисжрање  на  проширењу  nешачког  пролаза  говори  ,ца  овде  нису  у  уітању  

правила  струке, већ  жења  и  морање  да  се- неком, коме  је  неко  дужан .из  uatіJa нуће . јоиЈ  од  2011. 

године, омогући  нештоштрму  не .пипада, али  преко  туђих  легјв  

д. Осећа  се  да  је  де-о  плана  на  који  ставњам  nримедбе  раtен  са  позиција  моћи, силе  и  

бахатости . 

-Свегоре  навденоје  саетавнидео  мојих  примедби  упућеј- их  вама  250$.2Оi8. грдин . 

Сада  указујем  само  наЈош  један  дета . не  мање  важан  оддосад  побројаних. 

Због  дуготраЈне  борбе  са  вама  око  ове  грађевинске  гіарцеле, ѕaі nao сам  у  озбијне  животне  
године, а  због  вашег  Д06р04и1-Lства  И  разболео  сам  се  У  тим -околностима --једини  разуман  избор  

који  ми  је  оставњен  Је  1ца  ову  парцелу  поделим -у  две  грађееинске -парцепе, на  којима  би :моја  
деца  моглакућу  скућити. Садашња  пжрина  nарцеле -Је  у  границамаминимума  а  -стварање  нове  
две  парцеле.Акоми -одузмее  по  дужини .до  сада tдње  парцеле, сТварањ  новедведiарцеле  ће  
би- и  ј- емогуће  и  апсолутно  непри*ватЈbиво. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  вије  основаиа, уз  образложсњс  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  поповном  јавиом  увиду. 
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Прнмедба  број  2  
(подносилад : ј(ристина  Мишковић, Стфоиришки  пут  125, Сремска  Каменица) 

Подносклац  примедбе  тражи  ,,да  се  плапирана  регулациона  лииија  помери, како  би  се  ули  

прогнирила  на  другу  страну  улице, односно  лрсма  парцелама  уз  поток  (1882/1, 1882/2 и  1882/3), 

којима  нема  изграђсних  објеката. На  овај  начин  би  се  задржао  објекат  на  парцели  бр. 1927/2, 

парцела  бр. 1928/ і  била  би  грађевинска, јер  6иу  том  случају  испуњавала  минималну  квадратур  

Конфигурадија  терена  таісође  подржава  овај  предлог. 

Компсија  за  планове  ематра  да  примедба  пије  оспована, уз  образложење  дато  у  Извешта  

обрађивача  о  епроведевом  поновном  јавном  увиду. 

Примедба  број  З   
(подносилац: Радоваи  Никачев , Улица  Стојаиа  Новаковића  13, Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  па  парцелу  2074/1. У  својој  примедби  подносилац  се  противи  планирав  

саобраћајници  и  њеној  јнирини . 

Подносилац  примедбе  је  лоднео  готово  идентичиу  прuмедбу  као  и  на  јавном  увиду  у  Нацрт  пла  

(одржаном  од  06. јуна  2018. годпе  до  05. јула  2018. године  и  на  поновном  јавном  увиду  у  Над  

ппана  (одржаном  од  08. маја  2019. године  до  22. маја  2019. године). С  обзиром  на  обимнс  

примедбс  из  bеје  издвојен  само  део  који  се  односи  на  предметиу  гіарцелу: 

Приедбе  на  олав   еопјіана . иіі dп  2о74Ј& псдНосимкао .стаНоенК  

о6ухваћеног  подрHа: 

i. Ппа -і  неуаЖава  издати  вапидав  дојі,еватРеше;ће  о  озакоњењу , за  

кат. парцепу  2074(1., која  је  граничва  са  іт. парцЈіом  2074Ј6. 

Пролвз. 
2. План  у  подпуности  аане Iарује  гсаојено  Решење, за  ноти  локапитет, 

усвојен  од  другостепене  Комисије  и  потврђено  на  Скупнппни  
града  

Кои  Са . 

Обрааложење , навер.едних  примедби  је  

јІрваиимеДа : ппанпредаиђа  лроијирењеГ1 иватног  пролаза, кат.пар.ц. 20741е. 

Вишечла  Комисuја, која  је  сбрађивала  і  предпсіжила  овако  реt іење. нијв  

уважИла  да  битна  документа . докумећТИ  се  односе  на  гранW ну  парцејіу, кат. 

парц. 207411., ј-ја  којо] живим .као  становникоаог  подруч]О: 

а). за  іnoJy іат. парц. . 2о74 ј . надпежЈ-іи  градски  орга 4 је  издао  РеtЈЈење  о  

ивдавању  Употребне  доавопе  за  зграђени  објеіат, у  2009. години. Укиб  није  

изврtіЈена1  јер  Је  тада. била  на  с -іази  сива  - војна  зона  за  овај  пОСТОТ). 

б). поспе  укидања  сиве  зоне, кроздетагћни  гјпан  регулације  сЕзог  простора. 

сгворена  је  огуЋно.ст  укњм 4бе, сбјекта  на  парцепи. ГІоступак  Је  спроведен  и  

финалнзован  Решењем  о  оааоњењу. 

в). закњучак  је  да  Комисија  или  вије  деТапно  и  оаесво  аНаЛизираЈ  
И  

вреДПжиЛа  реењ прОідиреНу  ј1риват -іог  прол$ а  ипи  је  npewіcf донепа  на  

принципу  буразерске  концепције  
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дрта  .приедб :  HatJіa позма  К W1са  ргупатиа . Кг) с  гiоШТ ‚ уаж  
пр t ову  одtхуу хtо t гІене  Киеиј , потар1ене  иа  Скупштиви  Грда  Нов .і  
Сд: Попе  уесјене  одлукс  в  Супітлни  Град  НоаиСад , брђиан  предмет  
се н  гИодад .2О:гццин . 

Пб-tо  НП  fb М  1ињеицу  о  третіем  покуЕЈ.ају рфи тарси < 
пQ Ц 31z ко  су  уппе t-е  од  лродходних  власника  таL е  К јанас  изглеју. На  
крају  заТо  с  кулио  оау  парцелу, а  би  бох u ао  Јвапитет  жиаота, оа  сим  
предНосгиЛа  оЈеі  .оја  прцела  сАогућа Nа  (инфраструтура  мавни  пут). 

Прло -  КбисиЈе  наиа руtјње  геЈіа  куЋа  t сара  еасбраТајну  
динагику. која  Tіe укзит t.I ста*Илног  цела  tсуће. То  је  протмвно  свакој  техничкој1  
гнрфзіној  уранистчј  ліиц . 

Прадлог   

- адржити  поојІе  атастарско  і-а . Іті  uај  Прuааган  прола  кат, парц. 
2О74/. зркііі  саІДр 9іо  ђ422Сеіра, 

- одржан  фронталну  шириву  парцезте , на  којој ксіјје  іt.сд  на. ниуу, 

- одржати  прво  суст  1риатпг  прі у  корист  власнка  кат. варц. 
-207411,, ко;е  Dі  тјао овин рцегі . 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана, уз  образложсње  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведепом  поновном  јавном  увиду. 

Примедба  број  4  
(подносилац : Горан  Стаиивуковиh Радннчка  26, Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  парцеле  парцеле  бр.  1926/2 и  19 19/1 и  делове  парцела  1922/3 и  192 1. У  
својој  примедби  подносилад  се  проткви  планиралој  улици  Западној  која  се  плалира  од  Улице  
Фрумхогорски  пуг  и  ухњучује  у  Улицу  Палчићевс  оморике. 

Подносилац  примедбс  наводи  да  је  власнwк  це.јих  парцела  бр. 1926/2 и  1919/1 и  делова  парцсла  
1922/3 и  1921 преко  којих  се  планира  Улица  Заладна  и  да  је  тренутно  то  двориште  његовог  
породи-чног  објекта. Сматра  да  није  оправдаио  ттлалирање  те  улице  на  прсдложени  начин  с  обзиром  
да  она  у  делу  у  којсм  прелази  преко  његових  парцела  нс  слуиси  Другим  парцелама  у  околиии  јер  све  
те  парцеле  имају  приступ  или  uз  дсла  Западне  іcoju сс  пружа  До  његове  парцеле  1926/2, или  са  
фруmхогорског  пvта. илн  из  Ујпце  Паајићеве  оморитсе. Предлаже  да  се  укиие  део  лланиране  vлице  
који  се  планира. 

Комисија  за  плајтове  сматра  да  прпмедб  ннјс  основана, уз  образложење  дато  у  Извеіцтају  
обрађивача  о  спроведеном  поновном  јавпом  увиду. 

Примсдба  којаје  доставњсна  ван  рока: 

Прпмедба  број  5  
(подносиоци : Електродистрибуције  Србије  доо, Ееоград) 
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,,да  се  предвиди  изградња  трапсформаторске  станице  (ТС) на  парцели  2679R КО  Сремі  
аница  (у  деју  парцелепрема  улици  и  према  парцели  2680). - - - 

Огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад  је  са  власником  парцеле  поигисала  Уговор  
успоставЈвању  права  службености , због  чега  нијс  потребно  прелдидети  површинујаВаепамЛ , 

го  навести  само  у  текстуалном  делу  Плаиа  и  на  трафичЕом  приказу  енергетике . 

Самим  тим  није  потребно  предвидети  површинујавне  намене  за  ТС  на  парцели  2759/1 КО  Срем  
Каменица. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  вије  основана , уз  образложење  дато  у  Извешт  
обрађивача  о  спроведеном  поновном  јаввом  увиду. 

Сходно  члаву  50. Закопа  о  планирању  и  изградњи , Извемтај  се  досташLа  обрађпвају  пла  
иа  надлежно  поступање . 
Пакон  поступања  по  овом  извештају , обрађивач  плана  ће  плански  документ  достамј  
надлежном  органу  градске  управе  ради  уіућивања  у  процедуру  дономења . 

В.д. Начелника  

Градске  управе  за  урапизам  и  грађеинске  посло  

дејан  Михајловић  

КОМHСИЈЕ  
7 

Ра, оња  дабеткћ, дипл.инж.арх. 

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. Зоран  Вухадиновић, дипл.инж.саобр.  

2. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх.  

З. Радосав  Шhепановић, дипл.инж.арх. 

4. Мипан  Ковачсвић. дипл.инж.арх  

5. Јасмина  Лазић, маст.инж.арх.  
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