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На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  ј-Јовог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  І  1/19), поводом  разматрања  Предлога  плана  деталне  регулације  центра  
између  улица  Браће  Поповић, Бранка  Бајића  и  Илије  Бирчанина  у  Новом  Саду, 
Скупштина  Града  ј-Іовог  Сада  на  Хујјј  седниuи  од  8. септембра  2021. године, доноси  

ЗАКЈІУЧАК  

І . Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  деталне  регулације  центра  између  улица  
Браће  Поповић, Бранка  Бајића  и  Илије  Бирчанина  у  Новом  Саду  пре  излагања  на  јавни  
увид  са  124. седнице  од  08.04.2021, године  и  Извештај  о  обавленомјавном  увиду  у  Нацрт  
плана  детањне  регулације  центра  између  улица  Браће  Поповић , Еранка  Бајића  и  Илије  
Бирчанина  у  Новом  Саду  са  138. (јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  22.07.2021. 
године . 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 35-291/2021-1 
8. септембар  2021. године  
НОВИ  САд МЅс) ена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  гіланирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике  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/ І 9 - др. закон , 9/20 и  52/2 і ) и  
члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУјјј  седници  од  8. септембра  2021. године, 
доноси  

ПЛАН  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЦЕНТРА  ИЗМЕЋУ  УЛИЦА  БРАЋЕ  ПОПОВИЋ, БРАНКА  БАЈИЋА  И  ИЛИЈЕ  

БИРЧАНИНА  У  НОВом  САДУ  

УвоД  

План  детањне  регулације  центра  између  улица  Браће  Поповић , Бранка  Бајића  и  
Илије  Бирчанина  у  Новом  Саду  (у  дањем  тексту : План) обухвата  подручје  које  се  налази  у  
Катастарској  општини  (у  дањем  тексту : КО) Нови  Сад  ј, површине  4,10 ћа. 

Обухваћени  простор  налази  се  између  улица  Браће  Поповић, Бранка  Бајића  и  
Илије  Бирчанина  у  непосредној  близини  изузетно  атрактивних  садржаја  Новосадског  
сајма, као  и  зоне  вишепородичног  становања  ,,Нове  детелинре , 

ТЕј{СТУАЛНИДЕО  ПЛАНА  

І. ОПШТИДЕО  

1. ОсНОВ  ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНА  

Правни  основ  за  израду  Плана  садржанје  у  члану  35. став  7. Закона  о  планирању  и  
изградњи , којим  је  проіiисано  да  урбанистички  план  доноси  скупідтина  јединице  локалне  
самоуправе . 

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  детањне  регулације  центра  
између  улица  Браће  Поповић, Бранка  Бајића  и  Илије  Бирчанина  у  Новом  Саду  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  3/17), коју  је  донела  Скупштина  Града  І-Іовог  
Сада  на  ХУ  седници  26.јануара  2017. године . 

На  основу  Генералног  плана  града  Новог  Сада  до  2021. године  - пречишћен  текст  
(,.Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  39/06), простор  који  је  обухваћен  Планом  
намењен  је  за  општеградски  центар . 

Обухваћени  простор  је  сагледан  и  дефинисан  кроз  План  генералне  регулације  
простора  за  меіповиту  намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  
Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада . бр.  40/11, 
11/15, 19/16, 75/16, 42/18, 22/19, 35/19, 50/19, 54/19 исправка  и  9/20), (у  дањем  тексту : 
План  генералне  регулације ), који  представња  плански  основ  за  израду  Плана. Планом  
генералне  регулације  утврђено  је  да  је  обухваћени  нростор  претежно  намен)ен  за  
општеградски  центар , утврђена  је  основна  мрежа  саобраћајница  и  примарних  
инфраструктурних  праваца , као  и  смернице  за  уређегbе  и  изградњу . 
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2. и3в0д  и3 ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

План  вишег  реда, одНосНо  ширег  обухвата  је  План  генералне  регулације  који  
дефиниије  концепт  уређења  за  простор  у  обухвату  овог  гглана . 

,,Правила  за  уређење  површина  осталих  намена  по  просторним  целинама  

Просторна  целина  5 - стамбена  зона  нова  детелинара  

Џентри   

Најзначајнија  површина  намењена  опјптеградском  центру  заузима  урбанистички  
блок  321, уз  Улицу  браће  ГЈоповић . На  оВом  простору  планирају  се  централне  функције  
које  ће  својим  садржајима  задоволити  потребе  становника  у  окружењу, али  и  ширег  
простора , односно  града. 

У  зони  постојећег  породичног  становања , како  би  се  омогућила  лакша  
реализација , планира  се  вишепородично  становање  средњих  густина, спратности  до  
П+5+(б.пов). 

На  остатку  простора  планирају  се  стамбени , пословни  или  објекти  комбинованих  
намена  спратности  до  По+П+7, где  је  у  приземву  објеката  обавезна  пословна  намева. 
Објекти  могу  бити  и  чисто  пословни . 

Планом  деталне  регулације  утврдиће  се  тачне  површинејавне  намене. 
Стационирани  саобраћај  је  обавезно  решити  у  оквиру  парцеле, у  подрумској  

етажи, у  складу  са  нормативима  и  правилницима  за  изградњу  гара)ка, испод  целе  
парцеле , где  се  број  подземних  етажа  не  

3. ЦИЈБ  ИЗРАДЕ  ПЛАНА  

Цијв  израде  и  доношења  Планаје  утврђивање  правила  уређења  и  правила  грађења, 
заштите  простора, а  на  основу  смерница  утврђених  Планом  генералне  регулације , анализе  
урбанистичке  документације , теренских  истраживања , услова  и  програма  јавних  
комуналних  предузећа  и  осталих  институција , анализа  и  студија  рађених  за  потребе  
планске  документације , као  и  усклађивање  са  захтевима  и  потребама  корисника  простора . 

Овакво  планско  решење  ће  умањити  сложеност  примене  Плана  и  омогућити  бржу  
реализацију  на  обухваћеном  простору , ускладити  реализована  просторна  решења  са  
новим  потребама  корисника  и  усмеравајућим  правилима  датим  кроз  План  генералне  
регулације . Овај  план  садржи : границу  и  обухват  грађевинског  подручја  Плана, поделу  
простора  на  посебне  целине  и  зоне, детањну  намену  површина , регулационе  и  
грађевинске  лииије , нивелационе  коте  улица  и  површина  јавне  намене, коридоре  и  
капацитете  за  саобраћајну , енергетску , комуналну  и  другу  инфраструктуру , мере  занјтите  
простора , правила  уређења  и  правила  грађења  по  целиuама  и  зонама, као  и  друге  елементе  
значајне  за  спровођење  Плана. 
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4. опис  ГРАНИЦЕ  ОБУХВАТА  ПЛАНА  
Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  налази  се  у  КО  Нови  Сад  І, унутар  

описане  границе . 
3а  почетну  тачку  описа  границе  Плана  утврђена  је  осовинска  тачка  број  6882, на  

пресеку  осовина  Улица  браће  Поповић  и  Илије  Бирчанина . Од  ове  тачке, граница  скреће  у  
правцу  североистока , прати  осовину  Улице  браће  Поnовић  до  осовинске  тачке  број  7877, 
на  пресеку  са  осовином  Улице  Бранка  Бајића . дање, граница  скреће  у  правцу  југозапада , 
прати  осовину  Улице  Бранка  Бајића  До  пресека  са  продуженим  правцем  границе  парцела  
бр. 6458 и  6459/1, затим  скреће  кајугоистоку , прати  претходно  описан  правац  и  границу  
парцела  бр. 6458 и  6459/1 до  пресека  са  правцем  који  је  паралелан  Улици  Бранка  Бајића  
на  растојању  од  25,5 м. Од  ове  тачке  у  правцу  југозапада  граница  прати  претходно  описан  
правац  до  пресека  са  правцем  који  је  паралелан  граници  парцеле  бр.  6458 и  6459/ і  на  
растојању  од  18,5 м, затим  скреће  ка  северзападу , прати  претходно  описан  правац  до  
пресека  са  осовином  Улице  Бранка  Бајића . дајLе, граница  скреће  ка  југозападу , прати  осовину  Улице  Бранка  Бајића  и  долази  до  осовинске  тачке  број  9865 на  пресеку  са  
осовином  Улице  Илије  Бирчанина . Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  северозапада , 
прати  осовину  Улице  Илије  Бирчанина  и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  
тачку  описа  границе  обухвата  Плана. 

Планом  је  обухваћено  4, 10 ћа. 

5. опис  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА  
Простор  обухваћен  овим  планом  одликује  наслеђена  матрица  улица, приземни  

објекти  породичног  становања, пословања  и  објекти  вишепородичног  становања  
спратности  П+4+Пк. Породи -тно  становање  је  заступено  уз  Улицу  Илије  Бирчанина  и  у  већој  мери  уз  Улицу  Бранка  Бајића . На  потезу  уз  Улицу  Бранка  Бајића  објекти  
породичног  становања  су  дотрајали  и  у  лошем  су  стању. Поред  породичног  становања  уз  
Улицу  Бранка  Бајића  налазе  се  два  реализована  објекта  вишепородичног  становања  
новијег  датума . І-ја  овом  простору  почео  је  процес  постепене  реконструкције  објеката  
породичног  становања  у  вишепородично  становање  са  пословањем . 

На  простору  између  улица  Бранка  Бајића  и  Браће  Поповић  налазиле  су  се  дотрајале  
индустријске  хале  и  магацини  некадашњег  пословања  који  су  делом  порушени . Уз  Улицу  
браће  Поповић  се  налазе  објекти  пословно -трговачког  и  угоститејвског  карактера  
(станица  за  снабдевање  горивом , салон  аутомобила , ресторан , бараке  и  киосци  брзе  
хране). 

1ј. ПЛАНСКИДЕО  

1. ПОДЕЛА  НА  ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ  СА  КОНЦЕПЦИЈОМ  УРЕЋЕЊА  И  
ПЛАНИРАНОМ  НАМЕНОМ  ПОВРШИНА  

1.1. Подела  простора  на  урбанистичје  целине  

У  складу  са  наслеђеним  карактеристикама  простора  као  и  планираном  наменом, 
простор  у  обухвату  Плана  дели  се  на  две  урбанистичке  зоне: 
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- зону  вишегiородичног  становања  високих  густина  и  
- зону  општеградског  центра . 

Зона  вишепородичног  становања  високих  густина  обухвата  западни  део  простора  
обухваћеног  Планом , оријентисаног  ка  улицама  Илије  Бирчанина  и  Бранка  Бајића . На  
овом  простору  су  планирани  објекти  намењени  вишепородичном  становању  високих  
густина  са  садржајима  намењеним  становању  са  пословањем  у  приземњу  објеката  и  
станици  за  снабдевање  горивом . 

Источна  зона  обухвата  простор  између  улица  Браће  Поповић  и  Бранка  Бајића . У  
овој  зони  планира  се  јединствен  комплекс  намењен  општеградском  центру  унутар  кога  се  
планирају  садржаји  намењени  пословању  и  становању . 

1.2. Концепција  уређења  простора  

Концепција  просторног  уређења  заснива  сс  на  истицању  атрактивности  локације  у  
суседству  Мастер  центра  Новосадског  сајма, тако  да  се  садржајима  општеградског  центра  
дуж  улица  Бранка  Бајића  и  Браће  Поповић  линеарним  пружањем  повежу  са  Булеваром  
Европе  и  формирају  амбијент  локално  препознатњивог  карактера . 

Планом  се  обухваћсни  простор  намењује  општеградском  центру, вишепородичном  
становању  високих  густина  са  пословањем , станици  за  снабдевање  горивом , урсђеној  
јавној  површини  и  саобраћајним  површинама . 

Простор  у  обухвату  Плана  чини  јединствену  просторну  целину  коју  окру)кује  
релативно  правилна  саобраћајна  мре)ка. Кроз  планско  решење  тежи  се  хармоличном  
односу  између  планираних  садржаја  и  непосредног  окружења . 

Постојеће  стање  на  терену, процес  урбане  реконструкције  као  и  потребе  корисника  
овог  простора  и  његовог  окружења, определило  је  правац  његовог  уређења  и  развоја . 

Функцију  свих  планираних  садр?каја  обезбедиће  планирана  саобраћајна  мрежа, 
уклопњена  у  затсчено  стање  и  усклађена  са  планираним  потребама  градске  саобраћајне  
мреже . 

Основни  концепт  простора  обухваћеног  овим  планом  подразумева  потпуну  
реконструкцију  постојећих  приземних  објеката  и  уклањање  дотрајалих  индустријских  
објеката  на  чијем  месту  се  планира  реализација  савремеог  комплекса  намењеног  
стамбеним  и  пословним  садржајима , уз  задржавање  основне  уличне  мреже . 

У  североисточном  делу  посматраног  простора  планира  се  изградња  комплекса  
великог  стамбено-пословног  центра  површине  Q80 ћа. Планирана  ііамена  објеката  је  
пословање  и  вишепородично  становање  са  обавезним  пословним  садржајима  у  приземној  
етажи . У  оквиру  комплекса  се  планира  више  објеката  (ламела) намењених  становању  и  
пословању . Од  пословних  садржаја  првенствено  треба  да  се  планирају  атрактивни  
садржаји  из  домена  културе , образовања , трговине, као  и  савремсни  комерцијални  и  
канцеларијски  простори  и  различите  врсте  пословања . 

У  пословним  објсктима  сс  могу  планирати  и  простори  за  бавњењс  спортским  
активностима  које  захтевају  мање  површинс . Такође  је  могуће  планирати  смештај  мањег  
базена  са  ЅPA центром , ресторанс , вртиће , играонице  и  друге  услужне  и  продајне  
делатности . 
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Начин  изградње  и  уређења  планираног  комплекса  треба  да  буде  такав  да  у  
визуелном  смислу  да  идетинтет  обухваћеном  простору . Комплекс  представла  модеран  и  
савремен  начин  изградње  објеката  који  чине  јединствену  целину  на  заједничкој  парцели  у  
систему  полуотвореног  блока. Планирани  положај  објеката  је  такав  да  су  они  највећим  
делом  оријентисани  дуж  Улице  браће  Поповић  и  комплексу  Мастер  центра  Новосадског  
сајма, а  мањим  делом  ка  Улици  Бранка  Бајића . 

У  делу  комплекса  према  Улици  Бранка  Бајића  планира  се  отпорени  део  блока  са  
слободном  површином  намењеном  заједничком  кориінћењу  и  приземном  гаражом . Испод  
целе  површине  комплекса  планира  се  подземна  гаража, како  би  се  задоволиле  потребе  за  
паркирањем , а  изнад  озелењен  и  партерно  уређен  простор . 

Планирана  спратност  објеката  се  креће  у  распону  од  П  до  П+7. Максимални  
индекс  заузетости  комплексаје  до  65 %, а  индкес  изграђености  целинеје  до  3,5. У  оквиру  
комплекса  планирају  се  и  прилазне  саобраћајнице  којима  ће  се  обезбедити  приступ  
подземној  гаражи . Затворена  паркинг-места  планирају  се  у  оквиру  подрумске  гараже  која  
може  бити  и  двоетажна . Број  етажа  подземне  гараже  зависиће  од  nотребе  да  се  у  оквиру  
комплекса  у  потпуности  задоволи  потреба  за  паркирањем  за  планирано  пословање  и  
становање . 

Просторна  организација  овог  комплекса , као  и  тачно  позиционирање  објеката , 
биће  предмет  разраде  кроз  урбанистички  пројекат . 

Вишепородично  становање  великих  густина  планира  се  дуж  улица  Бранка  Бајића  и  
Илије  Бирчанина . Планира  се  изградња  објеката  на  парцели  у  непрекинутим  низовима  
оријентисаним  према  улици . Планирана  спратност  објеката  је  до  П+5+(б.пов). У  оквиру  
ове  зоне  намењене  становању , планирају  се  пословни  садр)каји  у  приземњима  објеката . У  
дну  парцела  оријентисаних  према  Улици  Илије  Бирчанина  планира  се  изградња  гараже  
спратности  Су+П+3, како  би  се  задоволиле  потребе  за  паркирањем . 

На  простору  Плана  уз  Улицу  браће  Поповић  претходном  нланском  
документацијом  планирана  је  станица  за  снабдевање  горивом  која  је  реализована . 
Планира  се  задржавање  станице  за  снабдевање  горивом , уз  смањење  постојећег  
комплекса  у  западном  делу  простора . 

1.3, Нумеричіи  показатењи  

Табела: Нумерички  показатењи  

Намсна  ловршина  површина  
(ha) (/o) 

општеградски  центри   0,80 19,51 
вишепородично  становање  великих  густина   1,42 34,63 
станица  за  снабдевање  горивом   о,зо  7,32 
уређенејавне  површијіе   0,15 3,65 
мерно  регулациона  станица   0,03 0,73 
трансформаторска  станица   o,o і  0,24 
саобраћајне  површине   1,39 33,90 
Грађевинско  подручје  обухваhено  Планом  4,10 100,00 
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2. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

2.1. План  регулације  површинајавне  намене  

Планом  су  утврђене  ловршине  јавне  намене. 0д  целих  и  делова  постојећих  
парцела  образоваће  се  парцеле  површина  јавне  намене , гірема  графичком  приказу  број  4 
,УТлан  регулације  површина  јавне  намене , у  размери  1 1000. 

Површинејавне  намене  су: 

- саобраћајне  површине : цела  парцела  број  6390/3 и  делови  парцела  бр.  6372, 6374, 
6377, 6379, 6380, 6381, 6382, 6390/1, 6390/2, 6391, 6392, 6393, 6395, 6397, 6399, 640] 6402, 
6410, 6427/2, 6429/1, 6429/2, 6430/2, 10466/4; 

уређена  јавна  новршина : целе  парцеле  бр. 6427/1, 6427/2, 6428 и  делови  парцела  
бр. 6429/1 и  6429/2; 

- Мерно-регулациона  станица : део  нарцеле  број  6458; 
- трансформаторска  станица  (у  дањем  тексту : ТС): целе  парцеле  бр. 6389/3, 6388/3 

и  део  парцеле  број  6387/3. 
У  случају  неусаглашености  бројева  наведеник  парцела  и  бројева  парцела  на  

графичком  нриказу  број  4 ,,План  регулације  површина  јавне  намене , у  размери  1:1000, 
важи  графички  лриказ . 

2.2. План  нивелације  

Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  налази  се  на  надморској  висини  од  
78,00 rn до  79,50 м, са  падом  од  Улице  Бранка  Бајића  према  Улици  браће  Поповић . 
Уздужни  падови  околних  улица  су  испод  1 %, а  најчеігіће  око  0,25 %. Нивелете  заштитних  
тротоара  око  објеката  ускладити  са  нивелетом  улице, а  рачунати  са  попречним  падом  од  
око  2 %, што  значи  да  средишњи  део  блока  треба  насути  до  нивелете  79,00 гп. 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 

- кота  nрелома  нивелете  осовине  улица  и  
- нагиб  нивелете . 

3. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

3.1. Трасе , коридори  и  капацитети  инфраструктурс  

Приликом  израде  техничке  документације  за  линијске  инфраструктурне  објекте  
(саобраћајне  новрјнине ) и  комуналну  инфраструктуру, могућа  су  мања  одступања  од  
планираног  решења  приказаног  на  графичким  приказима  и  карактеристичним  попречним  
профилима  улица, уколико  орган  надлежан  за  управњање  јавним  ловршинама  или  ималац  
јавног  овлашћења  то  захтева , а  за  то  постоје  оправдани  разлози  - очување  постојећег  
квалитетног  растиња, подземне  и  надземне  инфраструктуре  и  ако  на  планираној  траси  већ  



постоје  изграђене  инсталације  или  објекат  који  се  Планом  не  задржава  Наведене  
интервенције  могуће  су  искњучиво  у  оквиру  постојећих  и  планираних  јавних  поврпіина . 
Сва  одступања  од  планског  решења  морају  бити  у  складу  са  правилницима  и  техничким  
прописима  који  perynuniy ову  област! Не  условњава  се  формиран)е  грађевинске  парцеле  за  
регулацију  улица  ради  реализација  појединачних  садржаја  унутар  профила! Могућа  је  
фазна  реализација . 

3.2. Саобраћајна  инфраструктура  

Подручје  обухваћено  Планом  окруженоје  следећим  улицама: 

- са  севера, Улицом  браће  Поповић , 
- са  истока, Улицом  Илије  Бирчанина , 
- сајугоистока , Улицом  БранкаБајића . 

Улица  браће  Поповићје  део  основне  саобраћајне  мреже  града, док  су  улице  Илије  
Бирчанина  (део  улице  који  је  у  обухвату  Плана) и  Бранка  Бајића  део  секундарне  
саобраћајне  Мре?ке. Планирани  профили  ових  улица  су  реализовани  у  складу  са  
реализацијом  планираиих  садржаја  блока  који  ограничавају , тако  да  је  Улица  браће  
Поповић  у  највећој  мери  реализована . Планира  се  уређена  јавна  површина  којом  се  
приступа  општеградском  центру  и  планираној  гаражи  која  је  у  оквиру  парцеле  
вишепородичног  становања . У  оквиру  уређене  јавне  поврњине  је  планиран  паркинг  за  
путничка  возила . 

У  оквиру  овог  простора  постојећа  улична  мрежа  задовојuава  захтеве  савременог  
моторизованог  саобраћаја  и  не  планирају  се  велике  интервенције  на  мрежи. На  Улици  
браће  Поповић  је  постојећа  станица  за  снабдевање  горивом  моторних  возила  са  пратећим  
садржајима . 

Јавни  превоз  

Јавни  превоз  се  одвија  дуж  Улице  браће  Поповић  и  постоји  стајалиште  уз  
раскрсницу  са  Улицом  Илије  Бирчанина . 

Бициклистички  и  пешачки  саобраћај  

На  простору  обухваћеном  Планом  постоје  изграђене  бициклистичке  стазе  у  Улици  
браће  Поповић . У  Улици  Илије  Бирчанина  планира  се  бициклистичка  стаза. 

3а  наведено  подручје  и  на  просторима  где  недостају  тротоари , као  и  у  оквиру  
јавних  блоковских  површина  Планом  се  оставња  могућност  изградње  тротоара  иако  нису  
уцртани  на  графичком  Ііриказу  број  З  ,,План  саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  
режимима  изградње у  размери  1:1000, или  у  карактеристичном  попречном  
профилу  улица. 
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Паркирањс  

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

Паркирање  путничких  аутомобила  за  сопствене  потребе , власници  стамбених  
објеката  обезбеђују  простор  на  сопственој  грађевинској  парцели, изван  јавне  саобраћајне  
гіовршине, и  то  минимално  једно  паркинг  или  гаражно  место  на  један  стан . 

3а  паркирање  путничких  аутомобила  за  сопствене  потребе , власници  осталих  
објеката  обезбеђују  простор  на  сопственој  грађевинској  парцели, изван  јавне  саобраћајне  
површине . 

Потребан  број  паркинг-места  за  путничке  аутомобиле  се  одређује  на  основу  
намене  и  врсте  делатности , а  у  односу  на  нето  површину  објекта  - корисног  простора, на  
следећи  начин: 

1) банка, здравствена , пословна, образовна  или  административна  установа  - 
минималноједно  паркинг-место  на  70 пі2  корисног  простора; 

2) пошта — минималноједно  паркинг-место  на  150 м2  корисног  простора ; 
З) трговина  на  мало  - минимално  једно  паркинг-место  на  100 ііі 2  корисног  

простора; 
4) угостителски  објекат  минимално  једно  паркинг-место  на  користан  простор  за  

осам  столица ; 
5) хотелијерска  установа  минимално  једно  паркинг-место  на  користан  простор  за  

10 кревета; 
б) позориште  или  биоскоп  - минимално  једно  паркинг-место  на  користан  простор  

за  30 гледалаца . 

3а  остале  планиране  објекте  број  потребних  паркинг-места, у  зависности  од  
функције  објекта, одређује  се  према  стручној  литератури  из  области  паркирања . 

Гара)ке  објеката  планирају  се  подземно , могуће  је  у  габариту  целе  грађевинске  
парцејје . Планирана  гаража  је  спратности  Су+П+З. Уз  гаражу  је  ппанирана  перионица  за  
путничке  аутомобиле . Површине  гаража  објеката  које  се  планирају  надземно  на  
грађевинској  парцели  урачунавају  се  при  утврђивању  индекса  изграђености , односно  
индекса  заузетости  грађевинске  парцеле, а  подземне  гараже  се  не  урачунавају  у  индексе . 

На  графичком  приказу  број  3 није  приказана  могућа  организација  интерних  
саобраћајница , паркинга  и  колских  рампи  за  приступ  сутеренима  гаража  у  оквиру  парцела  
планираних  објеката , што  ће  зависити  од  решења  сваког  појединачног  објекта . 

Паркинзи  за  бицикле  планирају  се  nрема  истим  критеријумима  и  норматвима  као  
за  паркирање  путничких  аутомобила . 

3.3. Водна  инфраструктура  

Снабдевањс  водом  

Снабдевање  водом  биће  решено  преко  постојеће  водоводне  мреже  која  ће  
функционисати  у  склопу  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 
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Секундарна  водоводна  мрежа  изграђена  је  у  улицама  Браће  Поповић  и  Илије  
Бирчанина  са  профила  е  100 мм, док  је  у  Улици  Бранка  Бајића  реализована  водоводна  
мрежа  профила  е  150 мм. 

Постојећа  мрежа  Планом  се  задржава  у  потпуности . уз  могућност  њеног  
пронирења  и  реконструкције  дотрајалих  деоница, као  и  њеног  измештања  у  попречном  
профилу  улица . 

Планом  се  предвиђа  изградња  секундарне  водоводне  мреже  профила  150 nim y 
новопланираној  улици . 

Постојећа  и  планирана  водоводна  мрежа  омогућиће  несметано  снабдевање  водом  
свих  планираних  садржаја . 

Положај  водоводне  мреже  приказан  је  на  графичком  приказу  број  4 ,,План  водне  инфраструкур
, у  размери  1: 1000. 

Одвођеіhе  отпадних  и  атмоеферсих  вода  

Одвођење  отnадних  и  атмосферских  вода  биће  решено  преко  постојеће  
канализационе  мреже  заједничког  тигіа, која  функционише  у  склопу  канализационог  
система  Града  Новог  Сада. 

Канализациони  колектор  профила  300/170 см  изграђенје  у  Улици  браће  Поповић , 
док  је  Улици  Бранка  Бајића  реализована  примарна  канализациона  мрежа  профила  Z 800 
nіm. Y Улици  Илије  Бирчанина  постоји  канализациона  мрежа  профила  Z 500 мм  и  Z 300 
мм. 

У  Улици  Браће  Поповић , постоје  секундарне  канализационе  мреже  профила  
е  250 мм, које  су  оријентисане  на  канализациони  колектор  у  истој  улици . 

Постојећа  мрежа  Планом  се  задржава  у  потпуности , уз  могућност  реконструкције  
дотрајалих  деоница, као  и  њеног  измештања  у  попречном  профилу  улица . 

Планом  се  предвиђа  изградња  секундарне  канализационе  мреже  профила е  
300 мм  у  новопланираној  улици. 

Постојећа  и  планирана  канализациона  мрежа, омогућиће  несметано  одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  са  обухваћеног  простора . 
Положај  канализационе  мреже  приказан  је  на  графичком  приказу  број  4 ,,План  

водне  инфраструтур , уразмери  1:1000. 

Подземне  воде  

Меродавни  нивои  подземних  вода  су: 

- Максималан  ниво  подземних  вода  око  77,80 111 н.в.. 
- минималан  ниво  подземних  вода  око  75,30 м  н.в. 

Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземне  воде  је  северозапад -
југоисток , са  смером  пада  нремајугоистоку . 
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3.4. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  ее  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система . Основни  објекат  за  снабдевање  биће  TC i 10/20 kV Нови  
Сад  5 Од  овог  објекта  ће  полазити  20 kV мрежа  до  дистрибутивних  и  сопствених  ТС  
20/0,4 КУ, а  од  ових  ТС  ће  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  у  стамбеним  зонама  и  зонама  пословања  је  покривен  
електроенергегском  мрежом, а  планирана  изградња  на  новим  просторима  имплицираће  
потребу  за  додатним  капацитетима . 

Нове  ТС  се  могу  градити  и  на  парцелама  свих  намена, у  складу  са  законском  и  
техничком  регулативом  и  према  условима  надлежног  дистрибутера . Нове  ТС  се  могу  
градити  и  у  оквиру  објеката, у  приземЈ hу  објекта . ТС  потребно  је  обезбедити  колски  
прилаз  ширине  минимално  3 м  (и  висине  минимално  3,5 nі  y случају  постојања  паса)ка) 
ради  обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . Изградњом  планиране  ТС  
стећи  ће  се  услови  за  демонтажу  постојеће  ТС  ,,Еманит  у  Улици  Бранка  Бајића. 3а  
потребе  изградње  будућег  објекта  вишепородичног  становања  на  углу  Улице  Илије  
Бирчанина  и  Улице  браће  Поповић, предвидети  могућност  изградње  нове  ТС  у  оквиру  
објекта . 3а  напајање  електричном  енергијом  будућег  објекта  општеградског  центра  на  
углу  Улице  Бранка  Бајића  и  Улице  браће  Поiiовић, предвидети  изградњу  нове  ТС  у  
оквиру  објекта  у  приземњу , према  дворињном  делу. до  планираних  објеката  потребно  је  
изградити  прикњучке  од  постојеће  или  нове  мреже . 

Планирана  електроенергетска  мрежа  ће  се  градити  подземно  у  коридорима  који  су  
планирани  у  попречним  профилима  улица. Све  инсталације  које  пролазе  испод  зоне  
изградње  планираних  објеката  је  потребно  изместити , уз  сагласност  и  услове  власника  
инсталациј  а. 

На  просторима  планиране  изградње  могућа  је  изградња  нове  или  реконструкција  
постојеће  инсталацијејавног  осветњења . 

Снабдевање  топлотном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  градског  
топлификационог  и  гасификационог  система . 

Из  топлификационог  система  ће  се  снабдевати  пословни  комплекси , објекти  
општеградског  центра  и  вишепородичног  становања . Основки  објекат  за  снабдевање  биће  
топлана  (ТО) ,,запад , од  које  полази  магистрална  вреловодна  мрежа  ка  подручју  
обухваћеном  Планом . За  снабдевање  планираних  објеката  потребно  је  изградити  
вреловодне  прикњучке  од  постојеће  и  нове  мреже . У  случају  да  не  постоје  тсхничке  
могућности  за  пролаз  кроз  планиране  трасе, вреловодна  мрежа  се  може  градити  и  испод  
коловоза . Топлана  ТО  ,,3апад  има  довоњно  капацитета  да  омогући  снабдевање  свих  
будућих  садркаја . 
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Снабдевање  из  гасификационог  система  биће  обезбеђено  из  нове  мерно-
регулационе  станице  (МРС) која  ће  бити  изграђена  у  Улици  Бранка  Бајића. Постојећу  
МРс  ,,детелинара  у  Улици  браће  Поповнћ  је  потребно  изместити  на  планирану  локацију  
у  Улици  Бранка  Бајића. Из  гасифнкационог  система  ће  се  снабдевати  постојећи  објекти  
породичног  становања  (до  привођења  простора  планираној  намени), објекти  
вишепородичног  становања  мањих  густина  и  мањи  пословни  комплекси . Снабдевање  из  
гасификационог  система  ће  се  вршити  преко  постојеће  и  планиране  дистрибутивне  
мреже . 

Све  термоенергетске  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  планираних  
објеката  или  инфраструктуре  је  потребно  изместити  уз  прибавЈЂање  услова  од  власника  
инсталација . 

Обновњиви  извори  енсргије  

Соларна  енеDгија   

Пасивни  соларни  системи  

дозволава  се  доградња  стакленика , чија  се  повріпина  не  рачуна  код  индекса  
изграђености  и  индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  поболшава  енергетска  ефикасност  
објекта . Код  објеката  свих  иамена  на  фасадама  одговарајуће  оријентације  поред  
стакленика  дозволава  се  примена  осталих  пасивних  система-ваздушних  колектора, 
Тромб-Мипјеловог  зида  и  сл. 

АкЈ7Іивнu соларни  системи  

Соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  производњу  могу  се  
поставлати  под  следећим  условима: 

постојећи  и  планирани  објекти  - иа  кровним  површинама  и  фасадама  објеката, 
где  просторно -технички  услови  то  дозвоњавају ; на  нланираним  објектима  
фасадни  елементи  могу  бити  изграђени  од  блокова  са  иитегрисаним  соларним  
панелима; 
површине  јавне  намене  - на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  
потребе  видео-надзора  (у  регулапијама  улица, на  комуналним  површинама ), за  
осветњење  рекламних  паноа  и  билборда , за  саобраћајне  знакове  и  
сигнализацију , на  елементима  урбаног  мобилијара  (надстреі nнице  за  клупе, 
аутобуска  стајалишта  и  сл.) дозволава  се  поставлање  фотонапонских  панела ; 
површине  осталих  намена  - на  надстрешницама  за  паркинге  тако  да  се  
омогући  максимално  искоришћење  соларне  снергије ; северну  страну  паркинга  
озеленити  средњим  и  високо  растућим  зеленилом . 

(Хидро)Геотермална  енергија  

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставлати  у  сврху  загревања  или  
хлађења  објеката . Ако  се  поставЈЂају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, могу  се  
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поставлати  искњучиво  на  парцели  инвсститора , удањенс  од  међе  или  суседног  објекта  
најмање  3 м. У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  лица) потребно  је  прибавити  
сагласност  надлежног  органа. Обавезно  је  извести  упојнс  бунарс. Није  дозвоњено  
упуштање  воде  у  канализациони  систем  или  изливање  на  отворене  површине . 

Производња  елсктричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коришћењем  обновњивих  извора  енергије  сматра  се  мсром  ефикасІгог  коришћења  
енергије . 

3.5. Мере  енергетске  ефикасности  изградње  

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

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

- користити  класичне  и  савремене  термоизолационе  материјале  приликом  
изградње  објеката  (полистирени , минералне  вуне, полиуретани , комбиновани  материјали , 
дрво, трска  и  др!); 

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

расвете  употребјБавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела ; 
- користити  пасивне  соларне  системе  (стакленици , масивни  зидови , Тромб-

Мишелов  зид, термосифонски  колектор  итд.); 
- поставњати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе) као  

фасадне  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозвоњавају ; 
- размотрити  могућност  поставлања  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  ејектричне  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  улотребне  дозволе. 

За  све  јавне  објекте  постоји  обавеза  да  спроводе  програм  енергетске  ефикасности  
који  доноси  јединица  локалне  самоуправе , а  који  нарочито  садржи  планирани  цињ  упiтеда  
енергије , преглед  и  процену  годишњих  енергетских  потреба , план  енергетске  санације  и  
одржавања  јавних  објеката , као  и  планове  унапређења  система  комуналних  услуга  
(дањинско  грејање  и  хлађење , водовод, јавна  расвета , управњање  отпадом , јавни  
транспорт  идр.)! 

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

Обухваћено  подручје  ће  бити  комплетно  прикѕучено  на  системе  електронских  
комуни  кациј  а. 

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  у  цилу  пружања  
нових  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дање  поставлане  мултисервисних  платформи  
и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  Мре?ке. Улични  
кабинети  се  могу  поставлати  па  осталом  земњиіпту, као  и  на  јавној  повріпини , у  
регулацијама  постојећих  и  планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  
техничке  могућности . Уколико  се  поставлају  на  јавној  површини , потребно  је  да  буду  на  
постојећим  или  нланираним  трасама  водова  електронских  комупикација . Удањеност  ових  
уређаја  од  укрштања  путена  треба  да  износи  минимално  20 м  од  осовине . Уколико  се  
кабинети  поставлају  на  осталом  грађевинском  землишту, потребно  им  је  обезбсдити  
колски  приступ  ширине  минимално  3 м. Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  u Wі-
Fі  приступних  тачака, као  и  поставњање  система  за  видео-надзор , у  оквиру  регулација  
површина  јавне  намепе  (на  стубовима  јавне  расвете, семафорима , рекламним  паноима  и  
сл.) и  у  оквиру  осталих  површина  (на  објектима ). 

Планира  се  да  електронско -комуникациона  мрежа  буде  пројектована  као  
,,отворена  (Open acceѕѕ  network) тј . да  ће  бити  омогућен  пристун  и  пружање  сервиса  
свима  који  задоволе  поставлене  услове , а  у  цилу  поболнања  квалитета  и  смањења  цена  
услуга. Истовремено , мрежа  електронских  комуникација  Града  ј-јовог  Сада  са  оптичким  
кабловима  је  ресурс  који  може  да  омогући  ефикасније  и  економичније  функционисање  
града  кроз  сервисе  као  што  су  далинска  контрола  саобраћаја , контрола  семафора, 
далинско  очитавање  водомера , очитавање  и  управњање  мерним  уређајима  тонлане  итд. 

да  би  се  обезбедило  проширење  мреже  електронских  комуникација  nотребно  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  независ iiи  коридори  за  мрежу  електронских  комуникација . 

Све  електронско -комуникационе  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  
планираних  објеката  или  инфраструктуреје  потребно  изместити  уз  прибавлање  услова  од  
власника  инсталације . 

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

Подручје  у  обухвату  Плана  покрива  емисиона  станица  Црвени  чот, са  
координатама  45009 З  .96N 1904240.02 Е. 

Планира  се  потпуна  nокривеност  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  свих  
надлежних  оператера . 

На  подручју  је  могуће  nоставлати  системе  мобилне  телефоније  и  осталих  
електронских  комуникација  уз  nојлтовање  следећих  услова: 

- антенски  системи  са  микро-базним  станицама  мобиѕІне  телефоније  се  могу  
поставњати  у  оквиру  регулације  површина  јавне  намене  (на  стубове  јавне  расвете , 
семафорске  стубове  и  сл .), уз  сагласност  управлача  јавним  землиштем  и  власника  
објекта  на  који  се  поставла  (стуба); 
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- антенски  системи  са  базним  станицама  мобилне  телефоније  Могу  се  поставлати  
на  кровне  и  горње  фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  
објеката, односно  скупштине  стамбене  заједнице ; 

- антенске  системе  поставлати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничких  
препорука  из  ове  области ; 

- уколико  се  у  близини  налазе  стубови , односно  локације  других  оператера, 
размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 

- обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система, а  посебно  утицај  на  оближње  објекте  становања  који  се  
налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  антенски  систем ; 

- за  поставлање  антенских  система  и  базних  станица  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишлење  надлежне  
управе . 

4. ПЛАН  УРЕЋЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  И  СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА  

Правила  за  уређење  зеленнх  nовршина  на  земњишту  јавне  намене  

На  простору  у  обухвату  Плана  евидентиран  је  мали  број  квалитетног  постојећег  
дрвећа  које  се  обавезно  задржава . То  је  у  највећој  мери  улично  зеленило  које  је  
распоређено  у  оквиру  паркинга  или  у  зеленим  тракама  уз  паркинг-просторе . Остатак  
постојеће  вегетације  јине  групације  високе  лиіпћарске  вегетације  у  унутрашњости  блока. 

У  средишњем  делу  простора  у  обухвату  Плана, планира  се  уређенајавна  површина  
са  интерном  саобраћајницом  која  води  у  унутрашњост  блока. У  оквиру  ове  површине  
планира  се  поставка  дрвореда  са  јужне  стране  коловоза  (у  оквиру  пакинга), и  мање  
групације  лишћарске  вегетације  у  западном  делу! 

Правила  за  уређење  зелених  поршина  на  зсмњишту  остале  намсне  

Специфично  је  уређење  слободних  површина  стамбених  блокова  где  се  због  
немогућности  формирања  већег  дворишног  простора  намеће  потреба  стварања  мањих  
вртова , групација  и  низова  дрвећа  чинећи  заједнички  уређен  зелени  фонд . Јужне  и  западне  
ф  асаде  заштитити  пирамидалним  дрвећем . ГЈрепорука  је  да  се  постојећи  зелени  фонд  на  
парцелама  вишепородичног  становања  задржи  у  iiiто  већој  могућој  мери! 

Осим  зеленила  на  травнатим  површинама , потребно  је  предвидети  и  садњу  дрвећа  
на  поnлочаним  платоима, као  и  поставку  озелењених  декоративних  жардинијера . 

Уз  југоисточну  границу  станице  за  снабдевање  горивом  планиран  је  заiптитни  појас  
од  лишћарског  дрвећа , који  ће  представлати  тампон  зону  у  односу  на  околне  намене  и  
спречити  негативан  утицај  издувних  гасова  и  испаравања  горива . На  месту  објекта  ауто-
перионице  који  се  уклања, препоручује  се  садња  нових  садница  високе  лишћарске  
вегетације  и  формирање  гушћег  ііojaca заппитног  зелеиила . 

Озелењавање  простора  намењеног  општеградском  центру  усповлено  је  
формирањем  подземних  ета)ка  за  паркирање  моторних  возила! На  површинама  изнад  
подземних  гаража  које  остају  слободне , као  и  изнад  приземне  гараже  неопходно  је  
ф  ормирање  партерно  уређеног  зеленог  крова  са  адекватним  садр?кајима . Планира  се  
ф  ормирање  травњака  у  комбинацији  са  декоративним  ниским  и  средње  високим  ?кбуњем . 
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Поред  партерне  вегетације , планира  се  садња  дрвећа  изнад  конструктивних  елемената  
(стубова). На  свим  зеленим  деловима  крова  препоручује  се  поставка  заливног  система , 
који  ће  се  напајати  из  резервоара  смештеног  у  оквиру  планиране  гараже  или  у  
непосредној  близини  исте. 

5. МЕРЕ  И  услови  очвлњл  пРиРоДНих  и  културних  ДОБАРА  

5.1. Заштита  културних  добара  

У  евиденцији  и  документацији  надле)кног  3авода  за  заштиту  споменика  културе  
Града  Новог  Сада  нема  података  о  објектима  од  значаја  за  градитењско  наслеђе, нити  о  
постојању  локалитета  са  археолошким  садржајем  у  обухвату  Плана . 

Инвеститори  изградње  нових  објеката  и  инфраструктуре  су, на  основу  члана  109, 
Закона  о  културним  добрима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 71/94, 52/1 1 

- др! закони , 99/1 1 
др. закон, 6/20 - др,  закон  и  35/21 - др. закон), у  обавези  да  приликом  извођења  

земњаних  радова , уколико  наиђу  на  археолошко  налазиште  или  археолошке  предмете, 
одмах  без  одлагања , зауставе  радове , оставе  налазе  у  положају  у  којем  су  пронађени  и  да  
одмах  о  налазу  обавесте  3авод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

5.2. Заштита  природних  добара  

Према  подацима  надлежног  завода  за  заштиту  природе, на  подручју  у  обухвату  
Плана  нема  заштићених  природних  добара  нити  заштићених  подручја . 

Планско  решење  је  дефинисано , између  осталог, у  складу  са  условима  заштите  
природе , односно  услови  надлежног  завода  уграђени  су  у  планско  решење  у  мери  која  је  
могућа  на  конкретном  простору  узимајући  у  обзир  све  релевантне  чиниоце . 

Мере  0чувава  природних  вредности  

Приликом  извођења  било  каквих  радова  на  терену  инвеститор  радова  се  обавезује  
да  пронађена  геолоціка  и  палеонтолошка  документа  (фосили, минерали , кристали  и  др.) 
која  би  могла  представњати  природну  вредност, пријави  надлежном  Министарству  у  року  
од  осам  дана  од  дана  проналаска , и  предузме  мере  заштите  од  уништења, оштећивања  или  
крађе . 

б. МЕРЕ  И  услови  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

6.1. Природнн  услови  

Климатске  карактеристике  

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

Временска  расподела  падавина  се  карактерише  са  два  максимума : јули  72,8 мм/м2  
и  децембар  58,5 мм/м2, и  два  минимума : март  35,3 пім/пі 2  и  септембар  33,4 nіпі /м2, при  
чемује  укупна  сума  воде  од  падавина  593 мм/пі 2. 

Период  у  којем  се  појавњују  мразни  дани  траје  од  октобра  до  маја . Период  са  
појавјЋивањем  тропских  дана  траје  седам  мессци  и  то  од  априла  до  октобра . 

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

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

Сеизгиичност  

Сеизмичке  карактеристике  условњене  су  инжењерско -геолошким  каракте-
ристикама  тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  др. 
факторима . 

Према  карти  сеизмичке  рејонизације  подручје  Плана  се  налази  у  зони  осмог  
степена  MCѕ  скале . Утврђен  степен  сеизмичког  интензитета  може  се  разликовати  за  +-
1° Mcѕ  штоје  потребно  проверити  истражним  радовима . 

6.2. Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  

На  простору  у  обухвату  Плана  се  не  налазе  објекти  који  својим  радом  негативно  
утичу  на  животну  средину. 

Ради  занјтите  квалитета  ваздуха , воде, земњишта  као  и  земњишта  од  буке, уређење  
простора  и  изградња  планираних  објеката  и  пратеће  ихфраструктуре  усагласиће  се  са  
свим  актуелним  техничким  прописима , а  мере  заштите  животне  средине  спроводиће  се  
према  Закону  о  заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС  бр. і 35/04, 36/09, 
36/09 - др . закон, 72/09 др . закон , 43/1 1 - УС, ј 4/16, 76/ і 8, 95/18 - др. закон  и  95/18 - др . 
закон), осталим  подзаконским  актима , односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  
регулишу  ову  област . 

Услови  и  мере  заштите  жипотне  средине  утврђене  су  на  основу  стварања  нових  и  
побоњшања  општих  услова  животне  средине  (саобраћаја , унапређења  мреже  водне  и  
еiтергетске  инфраструктуре ), ради  побоњшања  квалитета  и  стандарда  живота, 
дефинисањем  правила  уређења  и  грађења , а  у  складу  са  усмеравајућим  правилима  за  
површине  јавне  намене  и  поврјпине  осталих  намена . 

На  простору  у  обухвату  Плана, с  обзиром  на  специфичност  простора  близина  
саобраћајница , очекују  се  значајне  смисије  угњенмониксида , угњоводоника  и  азотних  
оксида  у  ваздух . Управо  из  тог  разлога, у  контексту  запітите  животне  средине  
обухваћеног  подручја, неопходно  је  предузети  одређене  мере  заштите  ваздуха , земњишта , 
подземних  вода, као  и  мере  занјтите  од  буке  која  потиче  од  друмског  саобраћаја . 

Уз  Улицу  браће  Поповић  налази  се  станица  за  снабдевање  горивом, па  је  
неопходно  успоставити  ефикасан  систем  заштите  од  пожара  као  и  поіптовати  све  
прописане  еколошке  стандарде  и  ва)кеће  прописе  како  би  се  сачувао  квалитет  )кивотне  
средине  за  ову  врсту  делатности , 
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При  изградњи  објеката, инвеститор  је  обавезан  да  се, пре  подношења  захтева  за  
издавање  грађевинске  дозволе , обрати  надлежном  органу  за  заштиту  животне  средине , 
ради  одлучивања  о  потреби  израде  студије  о  процени  утицаја  објекта  на  животну  средину , 
у  складу  са  одредбама  Закона  о  процени  утицаја  на  ЖИВОТН  средину  (,,Службени  гласник  
РС , бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  
процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  живоТну  
средину  (,,Службени  гласник  РС  број  1 14/08), односно  у  складу  са  важећим  прописима  
који  регулишу  обу  област. 

На  простору  у  обухвату  Плана, планиране  сујавне  гараже  за  путничке  аутомобиле , 
које  по  квадратури  и  запремини , осветњењу, вентилацији , грејању  и  другим  важним  
поједиНостима  треба  да  одговара  функцији  и  капацитету . Савременим  технолошким  и  
функционалним  решењима  обсзбедиће  се  адекватна  заштита  околних  објеката  од  
негативних  утицаја  буке, вибрација  и  загађења  која  потичу  од  саобраћаја . Коришћењем  
зелених  кровова  при  изградњи  јавних  гара?ка, доприuеће  се  побоњшању  микроклиматских  
услова  обухваћеног  простора . 

Заштита  ваздуха  

Праћење  и  контрола  ваздуха  на  обухваћеном  подручју  ће  се  вршити  у  складу  са  
Законом  о  заштити  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС , бр,  36/09, 10/13 и  26/21 

- др. закон), 
Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  гласник  
РС  бр. 11/10, 75/10 и  63/13) и  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих  
материја  у  ваздух  из  постројења  за  сагоревање  (,,Службени  гласник  РС , број  6/16), 
одuосно  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Повећан  ниво  аерозагађења  може  се  очекивати  услед  специфичног  поло?каја  
обухваћеног  постора  у  односу  на  веће  саобраћајнице  (улице  Бранка  Бајића, Браће  
Поповић  и  Илије  Бирчанина) па  услови  и  мере  за  заштиту  ваздуха  о  загађивања  
подразумевају  контролу  емисије, успоставњање  мерних  места  за  праћење  аерозагађења , а  
у  складу  са  резултатима  мерења, ограничавање  емисије  загађујућих  материја  до  
дозвоњених  граница, регулисањем  саобраћаја  (решавање  проблема  стационарног  
саобраћаја  који  тренутно  представња  велики  проблем ) и  озелењавањем  слободних  
простора . 

У  цињу  заштите  ваздуха  кроз  решавање  проблема  стационарног  саобраћаја  
планиране  сујавне  гара)ке. 

Појавњивање  смога  и  дугорочне  последице  просечне  концентрације  штетних  
једињења  као  што  су  олово, бензени  и  честичне  материје, значајно  се  увећавају  емисијама  
гасова  из  друмског  саобраћаја . 

Мере  заштите  биће  обезбеђене  задржавањем  и  допуњавањем  постојећег  зеленила  
уз  саобраћајнице , као  и  унутар  стамбених  и  пословних  комплекса . 

3аштита  од  буке  

На  обухваћеном  простору  се  налазе  значајне  саобраћајнице , па  се  услед  
фреквентности  друмског  саобраћаја  очекује  повећан  ниво  буке  у  животној  средиuи. 
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Праћење  нивоа  буке  потребно  је  обезбедити  у  складу  са  3аконом  о  заштити  од  
буке  у  животној  средини  (,,Службени  гласник  РС  бр. 36/09 и  88/10), Уредбом  о  
индикаторима  буке, граничним  вредностима , методама  за  оцењивање  индикатора  буке, 
узиемиравања  и  іптетних  ефеката  буке  у  животиој  средини  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  
75/10) и  Правилnиком  о  методологији  за  одређивање  акустичких  зоиа  (,,Службени  глсник  
РС  број  72/10), и  осталим  подзаконским  актима  односно  у  складу  са  прописима  који  
регулишу  ову  област . 

Сви  корисници  на  простору  у  обухвату  Плана  своје  активности  морају  
прилагодити  условима  у  којима  ће  интеuзитет  буке  бити  усклађен  са  вредностима  
прописаним  Одлуком  о  одређивању  акустичких  зона  на  територији  града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог бр. 54/15 и  32/17), односно  у  складу  са  прописима  
који  регулишу  ову  област . 

Заштита  квалитета  земњишта  

Праћење  параметара  квалитета  землишта  је  неопходно  како  би  се  спречила  
његова  деградација  услед  продирања  опасних  материја . 3емлиште  треба  контролисати  у  
сладу  са  Правилником  о  дозволеним  количинама  опасннх  и  штетних  материја  у  
земњишту  и  води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  
РС

, број  23/94), односно  у  складу  са  прописима  који  регулину  ову  област . 
С  обзиром  на  то  да  се  на  простору  у  обухвату  Плана  налази  станица  за  

складиштење  горива , неопходно  је  обезбедити  потпуну  излоацију  резервоара  од  околног  
земњишта  поставлањем  двоструког  плашта. Укопано  складиште  са  улогом  
хидроизолационог  гјлашта  изградити  у  складу  са  условима  утврђеним  Правилником  о  
техничким  и  другим  захтевима  за  хидроизолационе  материјале  (,,Службени  лист  СЦГ , 
број  1/06). 

Једна  од  мера  заштите  землиштајесте  и  спречавање  одлагања  отпада  на  места  која  
нису  намењена  за  ту  намену . У  складу  са  ва)кећим  прописима, приликом  извођења  радова, 
инвеститор  је  дужан  да  заједно  са  извођачима  радова  предузме  све  мере  да  не  дође  до  
нарушавања  слојевите  структуре  землишта, као  и  да  води  рачуна  о  геотехничким  
карактеристикама  тла, статичким  и  конструктивним  карактеристикама  објекта. 

Мере  заLптите  земњишта  обухватају  спречавање  одлагања  отпадних  материја  на  
местима  која  нису  за  ту  намену  предвиђеіга .  озелењавање  слободних  површина  у  што  
већем  проценту , као  и  адекватно  решавање  одвођења  отпадних  и  атмосферских  вода . 

Зајлтита , унапређење  и  управњање  квалитетом  вода  

3аштита  вода  на  обухваћеном  простору  оствариће  се  у  складу  са  3аконом  о  водама  
(,.Службени  гласник  РС 1 , бр. 30/10, 93/12, 101/16. 95/18 и  95/18 - др. закон), Уредбом  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  (,,Службе iги  гласник  РС , бр.  67/11, 48/12 и  1/16), и  другим  прописима  који  
регулишу  ову  област. 

Поступање  са  унотребленим  водама  биће  у  складу  са  Одлуком  о  санитарно -
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,.Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 17/93, 3/94, 10/01 и  14/06 - др . одлука). 
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Условно  чисте  атмосферске  воде  са  надстрешница , кровних  и  чистих  бетонских  
површина  и  технолошке  воде  (расхладне  и  сл .) које  задовојЂавају  квалитет  11 класе  воде, 
могу  се  без  пречишћавања  ггутем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије , 
упуштати  у  отворене  канале  атмосферске  канализације , околни  терен  и  затворену  
атмосферску  канализацију . 

Технолошке  воде  које  настају  при  раду  станице  за  снадбевање  горивом , могу  се  
исгіуштати  ујавну  канализацију . Зависно  од  потреба , код  загађивача  предвидети  изградњу  
уређаја  за  предтретман  технолошких  отпадних  вода, тако  да  њихов  квалитет  задовоњава  
санитарно-техничке  услове  за  испуштање  у  јавну  канализацију , а  пре  пречишћавања  на  
Постројењу  за  пречишћавање  отпадних  вода  (ППОВ), тако  да  се  ве  ремети  рад  пречистача  
у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр! 67/11, 48/12 и  1/16)! 

3а  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  површина  (паркинзи, 
манипулативне  површине , бензинске  станице) пре  испуста  у  јавну  атмосферску  
канализациону  мрежу, путни  канал  или  околни  терен, предвидети  одговарајући  
контролисани  прихват  или  предтретман  на  уређају  за  примарно  пречишћавање . Издвојена  
уња  и  седименти  из  уређаја  за  предтретман  уклонити  на  безбедан  начин  уз  обезбеђење  
заштите  подземних  вода. 

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

Управњање  отпадом  

Систем  управњања  отпадом  мора  бити  усклађен  са: 3аконом  о  управњању  отпадом  
(,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 

- др. закон), Правилником  о  
начину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  (,,Службени  гласник  РС , број  92/10), Правилником  о  условима  и  начину  сакупњања , транспорта , складипјтења  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 . 

На  подручју  Плана, сакупњање  одлагање  и  транспорт  отпада, надлежно  предузеће  
врши  на  основу  Правилника  о  условима  за  поставњање  посуда  за  сакупњање  отпада  
(, Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 19/11 и  7/14) утврђују  се  број , места  и  технички  
услови  за  постајзњање  посуда  на  јавним  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, 
2 і /11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19) и  Одлуком  о  уређивању  и  одржавању  депонија  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 6/03, 47/06 

- др. одлука  и  13/14). 
Сваки  објекат  или  група  објеката  морају  имати  сабирни  пункт  за  смештање  

сабирних  посуда  - канти  или  контејнера  који  треба  да  задовоње  захтеве  хигијене , естетске  
захтеве  и  захтеве  свих  корисникајавних  површина , као  и  поврпіина  са  посебном  наменом . 
Места  и  број  nосуда  за  смеће, као  и  места  за  контејнере  за  сакупњање  секундарних  
сировина  (папира, стакла, пластике , метала  и  др.)  утврдиће  се  на  основу  броја  становника , 
броја  пражњења  посуда  и  запремине  сабирних  посуда. Простори  треба  да  су  обележени , 
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приступачни  за  возила  јавне  хигијене , са  подлогом  од  тврдог  материјала  и  могућношћу  
чишћења  и  прања. 

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

3апјтита  од  јонизујућег  и  нејонизујућсг  зрачења  

Потенцијални  извори  зрачења  су: извори  нискофреквентног  нискофреквентног  
електромагнетног  поња, као  сто  су: Тс, постројење  електричне  вуче, електроенергетски  
Водови  тј .надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  или  дистрибуцију  електричне  
енергије  напона  већег  од  35 kV, 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. 

Потребноје : 

сакупњање , складиштење , третман  и  одлагање  радиоактивниг  отпада, 
успоставњање  система  управњања  квалитетом  мера  заштите  одјонизујућег  
зрачења, 

- спречавање  недозвоњеног  промета  радиоактивног  и  нуклеарног  материјала . 

Мере  заштите  од  нејонузујућег  зрачења  обухватају : 

- откривање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  зрачењима, 
- обезбеђивање  организационих , техничких, финансијских  и  других  услова  за  
спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења , 

- вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења , и  др. 

7. услови  и  МЕРЕ  ЗАШТИТЕ  Од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  И  
дРуГих  НЕСРЕЋА  

Мере  заштите  од  елементарних  непогода  

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

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

Највећи  део  подручја  Града  Новог  Сада  се  налази  у  зони  угроженој  землотресима  
јачине  8° MCѕ  скале . Ради  заштите  од  потреса  максимално  очекиваног  удара  од  80  MCЅ  
скале, објекти  морају  бити  пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  за  
грађевинске  конструкције  (,,Службени  гласник  РС  бр. 89/19, 52/20 и  122/20). 

Мере  заштите  од  пожара  

Загптиту  од  пожара  треба  обезбедити  погодним  распоредом  појединачних  објеката  
и  њиховом  међусобном  удаленошћу , коришћењем  незапаливих  материјала  за  њихову  
изградњу , одговарајућом  противпожарном  хидрантском  мрежом, проходношћу  терена , 
односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  случају  потребе, у  складу  са  3аконом  о  
заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр. 1 1 1/09, 20/15, 87/1 8 и  87/18 - др, закони), 
3аконом  о  запаливим  и  горивим  течностима  и  запаливим  гасовима  (,,Службени  гласник  
РС , број  54/15), Правилником  о  техничким  нормативима  за  заштиту  индустријских  
објеката  од  пожара  (,,Слу)кбени  гласник  РС , број  /18), Правилником  о  техничким  
нормативима  за  приступне  путеве, окретнице  и  уређене  платое  за  ватрогасна  возила  у  
близини  објекта  повећаног  ризика  од  пожара  (,,Службени  лист  СРЈ,,, број  8/95) и  
Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  мреже  за  гашење  
пожара  (,,Слу)кбени  гласник  РС,,, број  3/1 8). 

Мере  заштите  од  удара  грома  

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

Склањање  луди, материјалних  и  културних  добара  

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

Као  други  заштитни  објекти  користе  се  подрумске  и  друге  подземне  просторије  у  стамбеним  и  другим  зградама , прилагођене  за  склањање  луди  и  Материјалних  добара , 
напуштени  тунели, пећине  и  други  природни  објекти . 

Инвеститор  је  дужан  да  приликом  изградње  нових  комуналних  и  других  објеката  у  градовима  прилагоди  те  објекте  за  склањање  луди. 
Приликом  изградње  стамбених  објеката  са  подрумима , над  подрумским  

просторијама , Гради  се  ојачана  плоча  која  може  да  издржи  урушавање  објекта . 
Изградња, прилагођавањс  комуналних , саобраћајних  и  других  подземних  објеката  за  склањање  становништва  врши  се  у  складу  са  прописима . 
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8. услови  ЗА  НЕСМЕТАНО  КРЕТАЊЕ  И  пРисТуп  ОСОБАМА  СА  
ИНВАЛИДИТЕТОМ , ДЕЦИ  И  СТАРИМ  ОСОБАМА  

Приликом  пројектовања  објеката, саобраћајних  и  пешачких  површина  применити  
Правилник  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  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  обавезно  предвидети  резервацију  и  
обележавање  паркинг-места  за  управно  паркирање  возила  инвалида . 

Прилазе  објектима, хоризонталне  и  вертикалне  комуникације  у  објектима  
пројектовати  тако  да  се  обезбеди  несметано  кретање  деце, старих, особа  са  отежаним  
кретањем  и  особа  са  инвалидитетом , у  свему  према  важећем  Правилнику  о  техничким  
стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  
несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама. 

9. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОПРЕМЈБЕНОСТИ  пО  ЦЕЛИНАМА  И  ЗОНАМА  ИЗ  
ПЛАНСКОГ  ДОКУМЕНТА , КОЈИ  ЈЕ  ПОТРЕБАН  ЗА  ИЗДАВАЊЕ  
ЛОКАЦИЈСКИХ  УСЛОВА  И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ДОЗВОЛЕ  

У  цилу  обезбеђења  одговарајућих  саобраћајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализацију  планираних  садржаја  потребно  је  обезбедити  приступ  јавној  саобраћајној  
површини , којаје  изграђена  или  Планом  предвиђена  за  изградњу . 

С  обзиром  на  намену  планираних  садржаја  ua обухваћеном  простору, њихове  
капацитете , те  потребе  за  комуналном  инфраструктуром , као  и  карактеристике  простора  
на  којима  се  планирају, неопходан  услов  за  реализацију  ових  садржаја  је  системско  
опремање  комуналном  иифраструктуром . Ово  подразумева  прикњучење  на  изграђену  или  
планирану  водоводну, канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу . 

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

10. ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  

10.1. Услови  за  формирање  грађевинске  парцеле  

Постојећа  парцелација  послужила  је  као  основ  за  утврђивање  услова  за  образовање  
грађевинских  парцела. 

Грађевинске  парцеле  настале  су  препарцелацијом  постојећих  катастарских  
парцела, док  се  новом  парцелацијом  максимално  уважава  постојеће  стањс . 

Обавезно  се  припајају  две  или  више  катастарских  парцела, ради  формирања  
грађевинских  парцела  када  оне  својим  обликом , површином  или  ширином  уличног  
фронта  не  задоволавају  критеријуме  за  уређењс  или  изградњу  планираних  садржаја . 

Обавезно  се  врши  препарцелација  постојећих  катастарских  парцела, када  су  
неопходне  интервеј iције  ради  формирања  нових  регулационих  ширина  улица . 
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Парцсле  у  средишту  бока  без  излаза  на  јавну  површину  се  могу  припојити  
суседној  парцели  која  има  излаз . 

Грађевинске  парцеле  на  осталом  земњишту  формираће  сс  у  складу  са  графичким  
приказом  број  4 ,,План  регулације  површинајавне  намене , у  размери  1:1000. 

10.2. Услови  за  изградњу  објеката  и  уређење  простора  

10.2.1. Вишепородично  становање  

Планира  се  изградња  објеката  на  сопственој  парцели , у  непрекинутом  низу, са  
ивичним  поставњањем  објеката, који  на  тај  начин  формирају  полузатворене  блокове . 

ј-Іамена  планираних  објеката  је  стамбена  са  обавезним  пословањем  у  приземњу  
објеката, а  може  бити  и  учешће  пословања  до  100 %. У  улицама  Илијс  Бирчапина  и  
Бранка  Бајића  у  приземњу  уличног  дела  вишепородичних  објеката  обавезна  је  пословпа  
намена . 

І-іa графичком  приказу  број  3 ,,План  саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  
режимима  изградње  објеката , у  размери  1:1000, дефинисане  су  максималне  зоне  
изградње  објеката, односно  реконструкције  објеката  на  парцели , уз  дозвоњена  одступања  
до  максимум  5 % у  односу  на  дату  зону  изградње . 

Објекти  се  поставњају  на  гтланирану  регулациону  линију, која  је  истовремено  и  
грађевинска . 

Планирана  спратност  објеката  до  По+П+5+(б!пов). 
Приземња  објеката  планирају  се  са  већом  спратном  висином  приземња  до  4,5 м, с  

обзиром  на  то  да  је  планирана  пословна  памена. У  крилима  објеката  у  nриземњу  није  
обавезна  пословна  намена . 

Висине  планираних  објеката  дефинисане  су  бројем  надземних  етажа. 
Завршна  етажа  планира  се  симетрично  повучена  (за  1,2 м) у  односу  на  уличну  и  

дворишну  фасаду, са  плитким  кровом  сакривсним  иза  атике  (водити  рачуна  о  уклапању  са  
суседним  објектима ). На  крилима  чијаје  ширина  мања  од  12 м, не  планира  се  повлачење  
последње  етаже . 

Слика : Начин  формирања  равног  крова  са  кровном  етажом  
карактеристичан  пресек  



24 

дозвоњава  се  формирање  екстензивних , полуинтензивних  и  интензивних  
(проходних) зелених  кровова, без  могућности  надкривања . 

дозвојвава  се  изградња  подрума  у  свиМ  објектима, уз  услов  (тамо  где  то  буде  
потребно ) да  се  техничким  могућностима  заштите  од  подземних  вода. 

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

Код  намене  становања  у  дворишним  крилима  објеката  максимална  висина  пода  
приземња  је  1,20 см  изнад  коте  тротоара , али  се  код  пројектовања  савладавање  висинске  
разлике  мора  организовати  унутар  габарита  објеката . 

Код  реализације  вишепородичних  стамбених  објеката , просечна  поврпіина  стана  је  
минимално  55 м2  нето, обавезно  је  број  јсдиница  на  парцели  ускладити  са  бројем  станова  
просечне  величине, тако  да  максимални  број  станова  не  буде  већи  од  броја  станова  
просечне  (увећане) површине . 

Минимална  површина  станаје  26 м2. 
У  оквиру  планираних  комплекса  могућа  је  фазна  реализација  објеката  (ламела), уз  

услов  да  је  за  сваку  фазу  обавезно  обезбедити  потрсбан  број  паркинг  места  у  оквиру  
функционалне  целине , а  у  складу  са  датим  урбанистичким  параметрима . 

Паркирање  се  обавезно  решава  на  парцели .  Планира  се  изградња  гаража  у  подруму  
испод  целе  парцеле,  без  промене  нивелете  двориглта , као  и  код  свих  угаоних  објеката . 
Број  подземних  етажа  није  ограничен , а  број  паркинг-места  утврђује  се  у  складу  са  
нормативима  - једно  паркинг-место  за  један  стан, односно  једно  паркинг-место  за  70 м2  
бруто  површине  за  пословање . 

У  северозападном  делу  Улице  Илијс  Бирчанина  планиран  је  већи  стамбени  
комплекс  на  коме  се  планира  извођење  гараже  спратности  до  Су+П+3 у  дну  парцелс , На  
графичком  приказу  број  3 ,,План  саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  режимима  
изградње  објеката , у  размери  1:1000, датаје  максимална  зона  изградње  гараже . 

Планира  се  формирање  зеленог  крова  изнад  гараже  Су+П+3. дозвоњава  се  
паркирање  на  последњој  етажи  уз  обавезу  поставке  бетонских  касета  са  средњс  високим  
зеленилом , изнад  конструктивних  елемената  (стубова) гараже. дрвенасте  саднице  прсног  
пречника  14-16 см  (на  висини  од  1 м) са  неинвазивним  кореновим  систетом  садиће  се  у  
горе  наведене  бетонске  касете  димензија  1,5х1,5х1,2 м  са  перфорираним  страницама  
(отвори  пречника  150 мм). 

У  приземњу  планиране  спратне  гараже  могуће  је  поред  паркирања  увести  
делатност  аутоперионице . 

Код  непрекинутог  низа  обавезанје  пасаж  димензије  3,5 х  4 м. 
3абрањују  се  зидане  ограде  око  грађевинских  парцела, дозвоњавају  се  лаке  жичане  

ограде  у  комбинацији  са  украсним  шибњем  и  пузавицама . 
Пре  почетка  изградњс  нових  објеката , обавезно  уклонити  све  објекте  на  

грађевинској  парцели, сем  оних  који  се  Планом  задржавају . 
На  парцелама  са  постојећим  објектима  изграђеним  без  потпуне  урбанистичке  

документације  габарит, спратност  и  тачан  број  независних  ета?ка  утврдиће  се  на  основу  
пројекта  изведеног  стања . Такви  објекти  се  задржавају  без  могућности  интервенција  у  
хоризонталном  и  вертикалном  габариту  и  без  могућности  поделе  станова  на  мање  
јединице . 
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Код  свих  постојећих  објеката  који  се  задржавају  важе  услови  за  завршене  цслине , 
Іпто  подразумева  могућност  реконструкције . поболшања  енергетске  ефикасности . 
промене  намене, у  складу  са  Планом, укрупњавање  стамбенихјединица . 

У  цилу  поболшања  енергетске  ефикасности  дозволено  је  повећање  габарита , у  
складу  са  димензијама  облоге , али  тако  да  не  ремети  површине  јавних  намена  ни  суседне  
објекте . 

Могуће  је  претварање  стамбених  јединица  у  пословне , под  условом  да  својом  
делатношћу  не  угро)кавају  становање . 

За  све  што  није  напред  наведено  примењују  се  услови  за  изградњу  датн  у  
правилнику  о  општиМ  правилима  за  парцелацију. регулацију  и  изградњу  (,,Службени  
гласник  РС , број  22/15). 

10.2.2. ОпшТеградски  центри  

У  делу  простора  обухваћеног  Планом  измађу  улица  Браће  Поповић  и  Бранка  
Бајића  гјланира  се  изградња  комплекса  са  садржајем  општеградског  центра  у  коме  су  
планиране  стамбене  и  гјословне  намене . Планирана  површина  комплексаје  0,80 ћа. 

Планирана  јгамена  објеката  унутар  комплекса  је  вишепородично  становање  са  
обавезним  пословним  садржајима  у  приземној  етажи . У  оквиру  пословања  планирају  се  
атрактивни  садржаји  из  домена  образовања , културе , здравства, трговине , као  и  
савремени  комерцијални  и  канцеларијски  простори  и  различите  врсте  пословања , У  
деловима  објеката  намењених  пословању  могу  се  планирати  и  простори  за  бавлење  
спортским  активностима  које  захтевају  мање  поврпіине  и  друге  услужне  делатности . 

Минималан  однос  пословања  у  односу  на  становање  је  20 %, а  могуће  је  и  већи  
проценат  пословања . 

На  овом  комплексу  планира  се  израда  урбанистичког  пројекта, којим  ће  се  
дефинисати  тачна  просторна  организација  објеката  у  оквиру  утврђених  правила . 

Услови  за  израду  урбанистичког  пројекта  

Планира  се  формирање  јединствене  парцеле  на  простору  целог  комплекса  која  ће  
се  остварити  спајањем  катастарских  парцела, а  све  према  графичком  приказу  број  3 ,,План  
саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  режимима  изградње у  размери  1: 1000. 

Планира  се  такав  положај  објеката  да  они  формирају  полуотворени  комплекс  чији  
ће  тракт  највећим  делом  бити  оријентисан  према  Улици  браће  Поповић  и  Мастер  центру  
Новосадског  сајма, а  отворен  према  Улици  Бранка  Бајића . Обавезно  је  формирање  
слободног  простора  у  средишњем  делу, због  функционалног  и  визуелног  отварања  блока . 
Слободне  ііовршине  у  оквиру  комплекса  ће  се  озеленити  и  наменити  за  заједничко  
кори Lпћење. 

На  делу  комплекса  у  унутрашњости  блока  могућа  је  реализација  приземне  гараже  
како  би  се  испуниле  потребе  за  паркирањем . 

Код  реализације  гараже  обавезно  је  формирање  партерно  уређеног  зеленог  крова, 
тако  да  минимално  20 % површине  буде  озелењено . 

Индекс  заузетости  на  нивоу  целог  комплекса  износи  до  65 %, а  индекс  изграђености  до  3,50. 
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Планирана  спраті-Іост  објеката  за  је  од  П  до  П+7 са  равним  или  плитким  косим  
кровом  сакривеним  иза  атике! 

Приземла  објеката  планирају  се  са  већом  спратном  висином  приземла  до  4,5 м, с  
обзиром  на  то  даје  планирана  пословна  намена . 

У  источном  делу  комплекса  на  углу  према  улицама  Браће  Поповић  и  Бранка  
Бајића  препоручује  се  смештај  пословних  садржаја . У  средишњем  делу  комплекса  унутар  
отвореног  дела  блока, на  западној  страни  планира  се  изградња  гараже  приземне  
спратности , док  се  у  западном  делу  блока  планира  формирање  слободног  простора  
намењеног  озелењавању , дечијем  игралијпту  и  сл, Испод  целе  парцеле  комплекса  планира  
се  изградња  подземне  гара?ке. Планирају  се  објекти  модерног  изгледа  са  
репрезентативним  фасадама , 

На  графичком  приказу  број  З  ,,План  саобраћаја , регулације , нивелације  са  
режимима  изградње  објеката  у  размери  1:1000, приказана  је  оквирна  зоне  изградње  
објеката , са  могућим  габаритима  објеката  и  просторних  репера . Моіућа  је  и  другачија  
просторна  организација  објеката  у  оквиру  дефинисаних  намене, уз  поштовање  задатих  
спратности , индекса  заузетости  и  изграђености  што  ће  се  разрадити  кроз  урбанистички  
пројекат , 

Код  реализације  објеката  стамбено -пословне  намене , просечна  површина  стана  је  
минимално  65 м2  нето, обавезно  је  број  јединица  на  парцели  ускладити  са  бројем  станова  
просечне  величине , тако  да  максимални  број  станова  не  буде  већи  од  броја  станова  
просечне  (увећане) површине . 

Минимална  површина  станаје  26 м2. 
Висина  пода  приземња  за  ванстамбене  садржаје  је  максимално  20 см  изнад  коте  

тротоара . 
Паркирање  се  обавезно  решава  на  парцели . Планира  се  изградња  гаража  у  подруму  

испод  целе  парцеле , без  промене  нивелете  дворишта . Број  подземних  етажа  није  
ограничен , а  број  паркинг-места  утврђује  се  у  складу  са  нормативима  - једно  паркинг-
место  заједан  стан, одпосноједно  паркинг-место  за  70 м2  бруто  површине  за  пословање . 

Потребе  за  паркирањем  у  потпуности  морају  бити  задовоњене  у  оквиру  комплекса . 
Слободне  делове  парцела  уредити  као  површину  зајавно  коришћење , а  у  функцији  

основног  објекта  (прилази  објекту , стационарни  саобраћај , пешачке  комуникације , 
одморишта , платои  за  окупњање  корисника, зелене  и  водене  површине, урбани  мобилијар  
и  сл.). 

У  оквиру  гіростор iгог  комплекса  могућа  је  фазна  реализација , уз  услов  да  прву  
фазу  треба  да  чини  изградња  подрумске  етаже  (или  више  њих) намењене  за  паркирање  и  
гаражирање  возила, а  у  наредним  фазама  може  да  следи  изградња  ламела  надземних  
објеката  у  оквиру  комплекса . 

За  све  што  није  напред  наведено  примењују  се  услови  за  изградњу  дати  у  
Правилнику  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу . 

10.2.3. Станпца  за  енабдевање  горивом  

У  северном  делу  простора  уз  Улицу  Браће  Поповић  налази  се  стаnица  за  
снабдевање  горивом . Овај  комплекс  је  реализован  према  претходној  планској  
документацији . Простор  који  је  планиран  за  комплекс  станице  за  снабдевање  горивом  је  



27 

смањен  у  одНосу  на  претходно  планско  решење  тако  даје  планирана  површина  комплекса  
0,30 ћа! 

Постојећа  парцела  станице  за  снабдевање  горивом  се  смањује  у  односу  на  западну  
границу  обуваћевог  простора , а  тачан  положај  нове  границе  парцеле  приказан  је  на  
графичком  приказу  број  3 ,,План  саобраћаја , регулације , нивелације  са  режимима  
изградње  објеката , у  размери  1:1000. 

Положај  објеката  на  комплексу  условњен  је  функцијом  станице  за  сНабДевање  
горивом . Станица  је  планирана  за  једносмеран  саобраћај  тако  да  је  улаз  у  комплекс  са  
запада . Објекти  су  изграђени  тако  да  корисници  комплекса  долазе  прво  до  простора  за  
точење  нафтних  деривата , а  затим  до  објеката  продавнице , ресторана , паркинга  и  излаза  
из  комплекса! 

Објекат  у  коме  се  налази  продавница  и  ресторан  налази  се  у  северозападном  делу  
комплекса , његова  грађевинска  линија  се  ііоклана  са  регулационом  линијом  Улице  браће  
Поповић  и  спратности  је  П+1. Планира  се  задржавање  постојећег  објекта  уз  могућност  
реконструкције . Објекат  перионице  који  се  налази  у  западном  делу  комплекса  приземне  
спратности  планира  се  за  рушење, због  померања  границе  комплекса ! 

Простори  за  точење  горива  налазе  се  у  централном  делу  комплекса  и  изнад  њих  је  
надстрешница . 

Резервоари  су  лоцирани  на  зеленој  површини , у  ју)кном  делу  комплекса . Паркинг  
за  путничка  возила  налази  се  уз  коловоз , у  Улици  браће  Поповић . 

Уколико  би  се  јавила  потреба  за  реконструкцијом  комнлекса, као  и  за  новим  
садр)кајима  и  организацијом  објеката  у  оквиру  комплекса , нланиран  индекс  заузетости  је  
до  50 %, а  планирана  спратност  до  П+1!  У  овом  случају  обавезна  је  разрада  комплекса  
урбанистичким  пројектом , као  и  ііримена  Правилника  о  техничким  нормативима  за  
безбедност  од  пожара  и  експлозија  станица  за  снабдевање  горивом  превозних  средстава  у  
друмском  саобраћају , мањих  пловила, мањих  привредних  и  спортских  ваздухоплова  
(,,Службени  гласник  РС , бр. 54/17 и  34/19). 

10.3. Правила  за  опремање  проетора  инфраструктуром  

10.3.1, Услови  за  уређсње  еаобраћајних  површина  

Правила  уређсња  и  правила  грађења  друмске  еаобраћајне  мреже  

3а  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  обавезно  
је  поштовање  одредби : 

- 3акона  о  путевима  (,,Слу)кбени  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, 32/13 - УС, 55/14, 96/15 
- др. закон, 9/16 УС, 24/18, 

41/1 8, 41/18 
- др! закон, 87/1 8, 23/19 и  128/20 - др! закон), 

Закона  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС,,, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и  
87/1 8 

- др. закон), и  другим  прописима  који  регулишу  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), 
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- Правилника  О  Техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  
објеката , којима  се  осигурава  несметано  кретањс  и  приступ  особама  са  
инвалидитетом , деци  и  старим  особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/15), 

-	 Правилника  о  техничким  захтевима  за  заштиту  гаража  за  путничке  аутомобиле  
од  пожара  и  експлозија  (,,Службени  лист  СЦГ , број  3 1/05). 

На  прелазима  бициклистичке  стазе  преко  коловоза  нивслационо  решење  мора  бити  
такво  да  бициклистичка  стаза  буде  увек  у  континуитету  и  у  истом  uивоу, без  ивичњака . 

На  прслазу  тротоара  преко  коловоза  (минималне  ширинс  3 nі) u 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  обележавања  различитих  намена  
саобраћајних  површина . Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта , то  има  практичну  сврху  
код  изградње  и  реконструкцијс  комуналних  водова  (инсталација ). Коловоз  и  
бициклистичке  стазе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 

На  прелазу  колског  прилаза  парцелама  преко  тротоара , односно  бициклистичке  
стазе, нивелационо  реLпење  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  сс  крсћу  колским  прилазом . 

Тротоари  су  минималне  ширине  2 м. Бициклистичке  стазе  су  минималне  ширине  2 м. 

Услови  и  начин  обезбеђивања  приетупа  парцели  

Свака  новоформирана  грађевинска  парцсла  мора  имати  приступ  на  јавну  
саобраћајну  површину  чак  и  у  случају  да  он  није  назначен  на  графичком  приказу. 

Уколико  је  тај  приступ  колски  и  намењсн  путничким  аутомобилима , он  не  може  
бити  ужи  од  3,5 м, нити  шири  од  б  м. 

Једна  грађевинска  парцела  мо?ке  имати  максимално  два  колска  приступа  према  
истој  саобраћајној  поврніини  (улици) и  то  на  међусобном  растојању  од  најмање  5 м. У  
случају  да  грађевинска  нарцела  има  приступ  на  две  различите  саобраћајне  површине  
(улице), колски  приступ  се  по  правилу  планира  према  оној  саобраћајној  површини  
(улици) којаје  мањегранга . 

Пристуn спратној  гаражи  (Су+П+3) и  перионици  је  са  уређене  јавне  поврњинс, са  
интерних  саобраћајних  површина  грађевинске  парцеле  и  са  парцеле  станице  за  
снабдевање  горивом . Поло)кај  улаза  у  спратну  гаражу  ће  се  дефинисати  кроз  идејно  
решење  гараже . 

На  графичком  приказу  број  3 приказани  су  положаји  колских  приступа  који  нису  
обавезујући , али  се  морају  поштовати  наведени  услови  за  њихову  изградњу . Такође, 
паса)ки  планираних  објеката  ће  се  позиционирати  тако  да  не  угрожава  (руши) постојећа  
квалитетна  стабла. 
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Паркирање  и  гаражирање  возила  

Паркинзи  требају  бити  уређени  у  тзв. ,.перфорираним  плочама , ,,префабри-
кованим  танкостеним  пластичним  или  сличним  елементима  (типа  бехатон  - растср  са  
травом) који  обезбеђују  услове  стабилности  подлоге, довојLне  за  навожење  возила  и  
истовремено  омогућавају  одржавање  ниског  растиња  и  смањење  отицање  воде . Они  могу  
бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  
саобраћајних  површина . 

Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020 којим  су  
дефинисане  мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања . 
На  местима  где  се  планира  паркирање  са  препустом  (наткријЂем ) према  Тротоару , ако  није  
предвиђен  зелени  појас, изградити  граничнике . У  оквиру  паркиралишта  (где  нема  
посебног  простора  за  дрворед), резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  
четири  паркинг-места  планира  no једно  дрво . Одговарајућа  засена  садњом  високог  
зеленила  може  се  обезбедити  и  око  планираних  паркинга . 

Такође  је  потребно  извршити  резервацију  наркинга  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. 

Уколико  се  паркирање  решава  унутар  гаража , саобраћајно -техничко  решење  
гаража  решаваће  се  у  оквиру  пројеката  објеката, уз  задовојuење  свих  услова  који  су  
наведени  у  Правилнику  о  техничким  захтевима  за  зањтиту  гаража  за  путничке  
аутомобиле  од  пожара  и  експлозије . Поред  тога, у  гаражама  треба  обезбедити  несметан  
пролаз  возилима  висине  до  2 м, а  рампе  не  смеју  имати  већи  подужни  нагиб  од  15 %. 
Близу  улаза, односно  излаза  резервисати  простор  за  паркирање  возила  инвалида . 

Приликом  израде  пројектне  документације  могућа  је  дефинисање  nовршина  за  
аутобуска  стајалишта , тротоара  и  бициклистичких  стаза, паркинге  за  путничке  
аутомобиле  и  бицикле, као  и  бла)ке  корекције  трасе  тротоара  и  бициклистичких  стаза, 
паркинга  од  решења  нриказаном  на  графичком  nриказу  број  3 и  карактеристичним  
попречним  нрофилима  улица, уколико  унравлач  јавним  површинама  то  захтева, а  за  то  
постоје  специфични  разлози  (очување  постојећег  квалитетног  растиња, nодземне  и  надземне  инфраструктуре  и  сл.). Овакве  интервенције  могуће  су  искјвучиво  у  оквиру  
постојећих  и  нланиранихјавних  површина . 

10.3.2. 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  rіojacy једнострано , или  обострано , 
уколикоје  уличнифронт  шириод 2ом. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставњају  тако  да  водоводна  мре)ка  задовојЂи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  
инфраструктуре . 
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Минимално  хоризонтално  растојање  Водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  од  0,7 до  1 rn, a вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  
других  инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. 

Задате  вредности  су  растојања  од  сполне  ивице  новог  цевовода  до  споњне  ивице  
инсталација  и  обј  еката  инфраструктуре . 

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

Није  дозволено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње ! 
Минимално  одстојање  од  темела  објеката  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката . 

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

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

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

Водоводни  приклучци  

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

Приклучак  на  јавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом, а  завршава  
се  у  склоништу  за  водомер , заклучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  приклучка  са  величином  и  тином  водомера  одређује  
пројектант  на  основу  претходно  урађеног  хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  
инсталација  за  објекат, а  одобрава  Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  
Нови  Сад  у  складу  са  техничким  нормативима  Одлуке  о  условима  и  начину  организовања  
послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр. 60/10, 8/11 - исправка, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и  59/20) и  
Правилника  о  техничким  условима  за  приклучење  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  

приклучак . 
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 м  од  регулационе  линије . 

3а  вигпепородичне  стамбене  објекте, водомери  за  мерење  потрошње  воде  
поставлају  се  у  шахтовима  лоцираним  ван  објекта , на  парцели  корисника , 0,5 м  од  
регулационе  линије , и  у  просторијама  за  водомере  лоцираним  унутар  самог  објекта. 
Просторије  за  водомер  морају  бити  лоциране  уз  регулациону  линију, према  уличној  
водоводној  мрежи  са  које  се  даје  прикњучак . 

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

Код  изградјbе  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  сгіоњашња  хидрантска  
мрежа  врши  се  прикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 110 mm, са  монтажом  
водомера  DN 100 mm. 

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

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

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасу  мреже  канализације  опште  и  фекалне  канализације  полагати  у  зони  јавне  
површине  између  две  регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано , или  обострано , 
уколикојс  уличнифронт  шириод 20м. 

Минимални  пречник  фскалне  канализације  је  250 мм, а  опште  канализације  о  
300 mnt 

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

Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  
инфраструктуреје  од  0,7 до  1 м, а  вертикално  0,5 м. 

Није  дозвоњено  полагање  фекалне  канализације  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  темења  објекта  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката . 

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

Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1,3 rn, 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  прикњучци  

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

ПречІІик  канализационог  прикњучка  одређује  пројектант , а  одобрава  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, на  осиову  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  у  складу  са  тим  објектом . техничким  нормативима  и  одлуком  о  
условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналІгих  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, ако  је  она  изграђена . 

Прикњучење  стамбених  објската  врши  се  минималним  пречником  DN 160 мм. 
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Ревизионо  окно  лоцира  се  на  парцели  корисника , на  0,5 м  од  регулационе  линије . 
Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  изворишта  може  се  приклучити  на  

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

канализациони  систем  дозволава  се  само  преко  аутономног  постројења , препумпавањем . 
Код  решавања  одвода  употреблених  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). 

Заулене  атмосферске  воде  са  манипулативних  поврідина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  ула  и  масти  и  
лаких  течпости  и  тек  потом  испуштати  у  рецигіијент . 

Санитарнофекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречигпћавања  испупітати  у  јавну  
канализациону  мрежу, уз  поідтовање  услова  и  сагласности  надлежног  јавног  комуналног  
предузећа . 

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

Водни  услови  

Санитарно -фекалне  отпадне  воде  и  технолошке  отпадне  воде  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу, а  потом  одвести  на  несењски  или  централни  упОВ, а  у  складу  са  
опјптим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  
Града . Услове  и  сагласност  за  приклучење  прибавити  од  надлежног  јавног  комуналног  
предузећа . Квалитет  отпадне  воде  која  се  упушта  у  рециііијент  мора  најмање  испунити  
граничне  вредности  емисије  за  постројење  са  секундарним  пречишћавањем . 

За  атмосферске  воде  са  заулених  и  запрњаних  површина  (ларкинг, манипулативне  
површине), пре  улива  у  јавну  канализациону  мрежу, предвидети  одговарајући  
предтретман  (сепаратор  ула, таложник). 

Ува?кити  и  све  друге  услове  које  за  сакупњање , каналисање  и  диспозицију  
отпадних  вода  пропише  надлежнојавно  комунално  предузеће . 

10.3.3, Правила  за  урсђење  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  
комуникација  

Услови  за  приклучење  на  електроенергетску  мрежу  

Приклучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  из  постојеће  или  
планиране  ТС  или  прикњучењем  на  нисконапонску  мрежу  изградњом  приклучка  који  се  
састоји  од  приклучног  вода, кабловске  приклучне  кутије  (КПК) и  ормана  мерног  места  
(ОММ). Приклучни  вод  изградити  [Iодземно , од  постојеhег  или  планираног  вода  у  улици, 
или  директно  из  ТС. деталније  услове  за  прикњучење  и  изградњу  прикњучног  вода  и  
положај  КПК  и  ОММ-а  прибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд , Огранак  
,.Електродистрибуција  Нови  Сад . 
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Услови  прикњучеіа  на  вреловодну  мрежу  

да  би  се  објекти  приклучили  на  вреловодну  Мрежу  потребно  је  на  погодном  месту  
у  подруму  (сутерену ) или  приземњу  објекта  изградити  топлотну  подстаницу. Такође  је  
потребно  омогућити  изградњу  вреловодног  прикњучка  од  постојећег  или  планираног  
вреловода  до  подстанице  на  најпогоднији  начин, а  све  у  складу  са  условима  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Новосадска  топлана  Нови  Сад! 

Услови  за  прикњучење  на  гасоводну  мрежу  

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

Услови  за  прикњучење  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  ва  фасади  или  у  унутрагнњости  објекта , 
где  ће  бити  смењтен  типски  телекомуникациони  орман . детањније  услове  за  прикњучење  
прибавити  од  надлежног  оператера . 

Прикњучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера . 

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

10.3.4. Правила  за  уређење  слободних  и  зелених  површина  

Зелене  површине  јавне  намене  

У  улицама  Браће  Поповић  и  Бранка  Бајића, на  местима  где  су  прекинути , дрвореде  
треба  допунити  новим  школованим  садницама  високе  лишћарске  вегетације . Распоред  
нових  стабала  треба  ускладити  са  садржајима  поnречних  профила  улица. Саднице  садити  
на  растојању  од  10 rn, или  иза  сваког  четвртог  паркинг-места  у  отворима  предвиђеним  за  
ту  сврху . 

дрворед  на  уређеној  јавној  повргпини  у  средишњем  делу  блока  треба  формирати  
од  квалитетних  лишћарских  стабала  широких  крошњи . Садњу  вршити  иза  сваког  четвртог  
паркинг-места. У  западном  делу  ове  површине , планира  се  мања  групација  од  високе  и  
средње  високе  декоративне  лишћарске  вегетације , густих  крошњи . Садњу  садница  у  
оквиру  поплочања  вршити  у  отворе  одговарајућих  димензија  (препорукаје  минимално  1,5 
х  ј ,5 м) са  декоративном  заштитном  решетком . 

3елене  површине  осталих  намена  

дебњина  супстрата  на  повшинама  зелених  кровова, у  поњима  предвиђеним  за  
садњу  зеленила  треба  да  буде  минимум  30 см, што  зависи  од  врста  бињака  које  ће  се  
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садити! Поред  супстрата , у  полима  треба  предвидети  и  све  неоііходне  слојеве  за  
формирање  кровних  вртова . дрвенасте  саднице  прсног  пречника  14-1б  см  (на  висини  од  
1 јті) са  неинвазивним  кореновим  систетом  могуће  је  садити  у  бетонске  касете  димензија  
1,5 х  1,5  х  1,2 nі  ca перфорираним  страницама  (отвори  пречника  150 mnі). Простор  
кровних  вртова  треба  опремити  стазама, урбаним  мобилијаром  (кјіупе , канте, чесме  и  сл.) 
и  јавном  расветом . Поред  наведених  садржаја, у  оквиру  кровног  врта  треба  предвидети  
простор  за  поставку  дечијих  игралишта , теретане  на  отвореном  или  неких  других  
садржаја  (фонтане  или  водена  огледала  и  сл.), а  све  у  складу  са  просторним  
могућностима . Приликом  избора  билних  врста  треба  водити  рачуна  да, посебно  уколико  
се  ради  о  бињкама  у  близини  дечијих  игралишта , то  буду  врсте  без  бодли  и  отровних  
плодова , као  и  не  алергене  врсте . Минимум  20 % слободних  површина  мора  бити  под  
зеленилом . На  графичким  приказима  бр. 7!1. ,,План  уређења  и  озелењавања  слободних  

7.2. ,План  уређења  и  озелењавања  слободних  површина  и  7.3. ,,План  
уређења  и  озелењавања  слободних сви  у  размери  1:500, приказане  су  
смернице  за  уређење  зеленог  кровног  врта  изнад  укопане , као  и  изнад  приземне  гараже . 
Распоред  дрвенастих  садница , као  и  целокупно  решење  биће  утврђено  далом  планском  и  
пројектном  документацијом . 

Саднице  за  озелењавање  простора  станице  за  снабдевање  горивом  треба  да  буду  
школоване , одрасле  саднице , густих  крошњи  и  отпорне  на  аерозагађења , како  би  што  
боле  неутралисале  негативне  утицаје  средине . Зеленило  у  оквиру  ове  намене  треба  да  се  
простире  на  минимум  25 % укупне  површине  комплекса . 

На  целокупном  простору  планирати  садњу  аутохтоних  врста  у  комбинацији  са  
алохтоним , декоративним  сортама. 

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

11. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  ЈЕ  УТВРЂЕНА  ОБАВЕЗА  ИЗРАДЕ  УРБАНИСТИЧКОГ  
ПРОЈЕКТА  

Израда  урбанистичког  пројекта  је  обавезна  за  комплекс  намењен  општеградском  
центру  и  за  комплекс  станице  за  снабдевање  горивом , уколико  се  јави  потреба  за  
реконструкцијом , новим  садр?кајима  и  организацијим  објеката  унутар  комплекса . 

12. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

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

За  просторе  за  које  је  утврђена  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта  доношење  
овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији . 

Закони  и  подзаконски  акти  наведени  у  плану  су  важећи  прописи , а  у  случају  
њихових  измена  или  доношења  нових, примениће  се  важећи  пропис  за  одређеігу  област . 
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Саставни  део  Плаиа  су  следећи  графички  прикази : Размсра  

1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  - графички  приказ  број  3 План  
намене  земзвишта  са  подслом  на  просторне  целине  и  зоне АЗ  

2. План  намсне  површина  1:1000 

3. План  саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  режимима  
изградње  објеката  1:1000 

4. План  регулацие  површuнајавне  uамене   1:1000 

5. Планводнеинфраструктуре   1:1000 

б. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  1:1000 

7. План  уређења  и  озелењавања  слободних  површина 1:1000 
7,1. План  уређења  и  озелењавања  слободних  површина 1:500 
7.2. План  уређења  и  озелењавања  слободних  површина  I :500 
7.3. План  уређења  и  озелењавања  слободних  површина  1:500 

8. Синхроu план  инфраструктуре  и  зеленила   1:1000 

9. Попречни  профили  1:100. 

План  деталне  регулације  центра  између  улица  Браће  Поповић, Бранка  Бајића  и  
Илије  Бирчанина  у  Новом  Саду, садржи  текстуални  део  који  се  објавзвује  у  ,,Службеном  
листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  три  примерка, које  својим  
потписом  оверава  председник  Скупштинс  Града  Новог  Сада. 

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

документациона  основа  овог  нлана  чува  се  у  Градској  управи  за  урбаuизам  и  
грађевинске  послове. 

План  детазвне  регулације  центра  између  улица  Браће  Поnовић, Бранка  Бајића  и  Илије  
Бирчанина  у  Новом  Саду  доступан  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  
Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, и  путем  иіітернет  страна  ћttрѕ://ѕkuрѕtіпа.поvіѕаd.гѕ/јаvвј-uујсі / 
и  ћttР://www.поУіѕаd.гѕ/Іаtgгаdѕkа uргауа zангbапјzамј gтаdјеvјпѕkероѕуе   
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Ступањем  на  снагу  овог  плана  престају  да  важе  у  целости  Урбанистички  пројекат  
комплекса  бензинске  пумпе  уз  Улицу  браће  Поповић  у  Новом  Саду  (,,Слу)кбени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  2/03 и  17/03) и  План  деталне  регулације  центра  између  улица  
Браће  Поповић , Бранка  Бајића  и  Илије  Бирчанина  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  36/08), а  План  детањне  регулације  блока  Новосадског  сајма  у  Новом  
Саду  (,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  41/07) у  делу  за  који  се  доноси  овај  план. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-29 ј /2021-I 
8. септембар  2021. године  
НОВи  САД  

Председница  

MЅc Јна  Маринковић  Радомировић  
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На  основу  члапа  2?. сіав  2. тачка  4. Гірајзијп-јика  о  садржини , начину  и  посгупку  
израдс  докумспата  просгорпог  и  урбанистичког  ііЈіапирања  (,,Службсј-іи  гласник  РС , 
број  32/19), 

ИЗЈАВЈБУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЈЂНЕ  РЕГУЈІАЦИЈЕ  
ЦЕНТРА  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  БРАЋЕ  ГјОПОВИЋ, БРАНКА  БАЈИЋА  И  ИЛИЈЕ  
БИРЧАНИНА  У  НОВОМ  САДУ: 

ПРИПРЕМЛ)ЕН  У  СЈ(ЛАдУ  СА  3А1(ОНОМ  О  ПЛАНHРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  И  ПРОпИСиМА  дОНЕТИМ  НА  ОСј-јОВУ  овОг  ЗАКОНА, И  

ПРигІРЕМЈЈ)ЕН  И  УСј(ЈIАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЈЂЕНОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ  

ОдГОВОРН :уРБТ- СТА  

У  ј-јо]зоМ  Саду, 09.08.2021. годинс  



РЕјІуЕјјиІ< СРЕИЈА  • 

АУТОНо1у  ПОКРАЈјјНА  ВоЈводuнА  ГРАД  нови  САД  
-СКУГпцтир  ГРАДА  Новог  САДА  
KOMHCHJA зА  ПЈјАНОВЕ  
Ерој: V-35-291121 
дана: 08.04.2021 ГОДиНС  
НОВИ  САД  

ИЗВЕТЛТАЈ  О  ИЗВРШЕјјОЈ  СТРучјјој  Контројш  ТАпјгј  . РЕГУЈЕ  ЦЕНТРА  ИЗМЕЂУ  УЈАБРА  ПОПОВИЋ, БРАШ  БАји  И  ИЈШЈЕ  БИрчАјјјм , У  НОВОМ  САДУ  ІІPE ИЗЛАтАЈј  јТА  Јлвјти  УВHД  

Стручла  koіnpona Надрта  плана  детаЈЂне  рег3Глације  центра  између  улица  Ераhе  Поповић, Браuка  Еајића  u Hnuja Еирчанина  у  Новом  Саду  пре  излаГања  ла  јавnл  увид, обавјЂена  је  на  124. седниди  Одржаној  08. алрНла  2021. године  са  почетком  у  09,00 часова  у  зтради  Јп  ,,Урбализам  Завод  за  урбализам  НОвН  Сад, Еул. цара  Лазара  број  3, у  Велккој  сали  на  трећем  спрату. 

124. седиИди  Присуствова  су: Радоња  Дабетић, Председпик  Комисије, Васо  Кресовић, Радосав  lЈЖспановић, Милан  Ковачевић, Ивал  Еракочевић, члалови  Комисијс  за  плалове  и  Јасмјјна  Лазић  сеКгјста  Комисије  за  Плалове. 

Седници  су  ІТрИсусТвов и  Представнпци  ЈН  Урбанизам  Завод  за  урбализам  Нови  Сад, Градске  управс  за  урбарјізам  и  трађевкнске  послове  и  Градскс  управе  за  грађевинско  земњиште  и  нлвестиције. 

Након  уводног  Образложе  одговорног  урбаиисте  uз  Лј  Ур6ализам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  обрађивача  плала, Комисијаје  констатовала  следећс: 

Да  је  Оддука  о  изради  плала  детајЂне  регулације  цевтра  између  улица  Ераће  Половић, Ераика  Бајuћа  и  илuја  Бирчалила  у  Новом  Саду, усвојена  па  )CV сеДпиди  Скугплтине  Града  Новог  Сада  одржаиој  27. јалуара  2017. годипе  (!Службсни  лист  Града  Новог  Сада  број  3/17) са  Ретјтењем  о  непрису  израдu стратешке  Процене  угицаја  ллава  детајЂне  реГулације  цсцтра  између  улица  Ераће  Попвиh, Ерал јиК  нИлнја  Еирчацила  у  Новом  Са,цу. 
Концептуајјци  оквир  илана  детаЈЂне  регуладије  Дентра  између  улица  Ераhе  Поповић , Бранка  Бајuћа  и  Илnја  Бирчалила  у  Новом  Саду  био  је  na рааом  јавном  увиду  у  nериоду  од  27.02.2017. годн-Нсдо  13.03.2017. годnне. 

Нацрт  лјјана  детајЋне  регулације  центра  између  улица  Браће  Поповић, Ералка  Бајuћа  u Hnuja Еирчалина  у  Новом  Саду, израдило  је  Јавпо  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад. 

На  124. седнuци  Комисије  за  плалове  која  је  одржала  08. аuрила  2021. Годuле, Комисија  за  планове  размаграла  је  Нацрт  плала  детањне  реГулације  центра  између  улнда  Ераће  Поповић, Бралка  Еајнћа  и  илија  Еирчалица  у  Новом  Саду  и  том  призшкомје  закЈЂучено  даје  Нацрт  nлала  
- . (Іј _ 
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Србнјс , бр. 72/09, Ѕ I/09-исnравка, 64/10 - ус, 24/11, 12 ј!ј 2, 42/13-УС, 50/13-УС, 93!13-УС, 
132!ј  4. 45/ І  4 ХЗ /l Х, 3 / І  9, 37/1 9- Гр .заКон  и  09/20), уз  потребпс  кСекn е. 

Комнсија  за  планове  сматра  даје  потребно  кориговати  Нацрт  плана  на  следећи  начин: 

- у  текстуалном  делу, на  27. страпи  у  првоМ  ставу  изоставити  реч  Ілимениміі ; 
- дефинисати  условс  за  наткрива.ње  последње  повучене  етаже; 
- за  намену  општеградски  центар  потребно  је  додати  услов  да  20% поврілине  изнад  гаража  

мора  б}гтн  озелењено ; 
кориговати  минималну  просечну  површину  стаг iа  за  намену  вишепородично  становање , тахо  
да  она  износи  минимално  55м2  нето; 
у  текс-гуалном  делу, на  3 1. страни  у  тачки  1 1 .3. додати  да  је  обавезна  израда  урбанистипог  
пројекта  за  комплекс  станице  за  свабдевање  горивом  уколико  се  јави  потреба  за  

рекоuструкцијом , новим  садржајима  и  орГанизацијом  објеката  унутар  комплскса; 
у  текстуаллом  делу  и  на  графичnим  приказима  уместо  обележавапа  спратпости  По+П+5(б),.-.... 
потребно  је  навести  По+П+5+(6. пов); 

- 
у  текстуалном  делу, гхотребво  је  корпговати  услов  за  спратну  висипу  приземЈа  тако  да  се  за  
гіамену  вишепородичног  становања  и  општеградског  центра  наведе  да  со  приземња  објеката  
плаиирају  са  спратuом  висином  до  4,5 м; 

- за  иамену  вишепородwшо  становање  брисати  гхланирани  индекс  нзграђености  парцеле; 
на  графичким  приказима  детаЈЕније  котирати  габарите  планираuих  објеката; 

- на  графичким  приказима  исгіред  плалиране  спратности  додати  реч  до ; 
па  крuлнма  планиралих  објеката  чија  је  ширина  мања  од  12 м  не  планирати  повлачење  
последње  е-гаже. 

Нахон  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  іxpouuce, Нацрт  плана  дсТаЈЂне  
регулације  центра  између  улица  Браће  Поповић, Браика  Еајића  и  Илија  Бирчалина  у  Ново  
саду, ож  с  упуткти  у  даЈЊu поступах  доношења  јхлана, у  складу  а  цјiаном  50. Законо  
гхланирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09-исправка, 
64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50113-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
дрЗакон  и  09/20). 

Извештај  доставити : 
1. ЈП  Урбачизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевипско  земњиште  и  инвестицвје  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  заду)кетіом  за  управу, прописе  и  урбанизам  
5 .Архиви  

Секретір  Кdмгсиј  

Јасмина  јlазић, маст.инж.арх. 

предсеник  Комисијс  

- ..- -,-- 

В.д. Начелника  
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

 

Радоња  дабетиI, дuпл.ипж.арх. дејан  Михајловић  



РЕПуЕлик  СРЕИЈА  
АУТОНОМнл  ПОкРлјu ВОЈвоДи  ГРАД  НОВИ  САД  
СКУпшТиH ГРАДА  НОВОГ  САДА  КОМЛСИЈА  ЗА  flЈјАНОВЕ  Број: V-35-291/21 
Дала: 22.07.2021. ГОдше  
НОвИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  ООБАВЈБЕНОМ  ЈАВНом  УВиду  У  НАЦРТ  ПЛАRА  ДЕТАЈБнЈ  РЕГУЛАјWЈЕ  ЦЕПТрл  ИЗМЕЂУ  УЛЛЦА  БРліјј  ПОПовиј, БРАшА  БАЈиЋА  И  ИЛИл  БИРt4 І{јј  У  Ново  САду  

КОсИја  за  плалОве  Скмтине  Града  Новог  Сад  на  138. аВној) се којаје  Одржала  Дала  
7 fl7 2fl21 гои  у ЈП  Спортс  и  ПОСЛОВИH ЦеHтар  Војв0 Новн  С , Сеск  број  

2, у  амфитеатру  на  Т  сuра  са  ПОчеОМ  у  9,00 часов  разматралајс  Њвемј  Обривача  Плала  о  
СПРОВСдеНОмј 0 увиду  у  Нацрт  плаиа  детал uе  регулацијс  цсјпра  Између  улида  Браће  Поnовић, 
Ералха  Баји1 а  u Hnuja БИРЧалИHа  у  Новом  Саду. 
138. (јавној) Седдлци  ПрисуствОви  су: ?адоња  Дабстиh, предсеДт Комиснје, Зорал  
ВУкадиІов заМеік  ПреДСеДгка  Т{омисвје  Васо  Кресовић  и  Иван  Еракочевнћ  члаиови  
Комксіјс  и  Јаса  Лазкћ, секретар  и  члан  Комисије  за  планОвс. 
Ода  О  uзради  Плала  дСТНе  регулацuје  Деіnра  између  УТа  Ераћс  ПоПовнh, Ералка  Бајuћа  и  
Ија  Еирчаа  у  Новом  С , Усвојенајс  на  ) седди  Снс  Града  Новог  Сада  одржаnој  
27. јаара  2017. ГоДиНе  ( СбеИH Ст  Града  Новог  СадаІІ  број  3/17) са  Рсшењсм  о  
нспркс.јуњу  изради  сІратсхе  проценс  утицаја  пЛала  дстајБне  Рсгулацgјс  центра  и3 еђу  улица  
Браће  Поповuћ, Бралка  Eajuha u Илија  Еирчааина  у  Новом  Саду. 
Конце ОИр  ПЛала  дстане  рсrулацuје  Центра  измсђу  улuца  Браhе  Поповић  Ера  Бајuћа  
и  Илuја  Бчаnина  у  Новом  С  бuо  је  на  раном  јавном у  Псриоду  Од  27.02.2017 Годнне  до  
13.03.2017 ГодиНе  

Наuрт  nnana деТне  регулацuјс  цеа  између  Уа  Ераhе  Поповuh Ералка  Eajuha u Hлuја  Еирчана  у  Новом  С , Израдилоје  Јавно  ПРееће  Рбзам  Завод  за  баИнЗам  Нови  Сад. На  124. се Комuсије  за  планове  којаје  Одржаnа  08. алрила  2021. ГОе, КоШСија  за  ллалове  РаТРааје  Нацрт  wrana ДетаЈЂНе  Рсгулацuје  центра  измсђу  уЈмца  Ераће  Поповuh Бралка  Бајића  
и  илuја  ЕИрча  у  Новом  Саду  и  том  ПРиом  јс  закњучено  да  је  Надрт  uлала  лрипремњен  у  
Слду  t но  о  ПЛЛрау  и  изтр ( tслужбехпт  гласИHк  РеПуб.Тмке  Србнјет, бр. 72/09, 
8I/09-исправк  64/10 усј  24/11, 121/12, 42/1З-Ус, 50/13 уС, 98/13-Ус  132/14, 145/14, 83/18, 
3 1/19 3 7/1 9-.закон  и  09/20), уз  потребне  кОреије  које  су  Наведене  у  Извемтају  о  обавњеној  
СТручлој  КОНтроли . 

Надрт  uлала  детне  регулације  Цептра  између  уа  Ераhе  Половић, Бралка  Eajuha u ЕuрчатНа  у  Новом  С  је  и3л0жен  На  јавни  3 ид  у  Периоду  Од  17.06.202 1. до  16.07.202 І . годдне  
( је  је  оглаве  Објавњено  у  лuс  ІІДневп  

од  1 7. ја  202 1. Године). У  току  јавног  ида  
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доставѕњено  је  4 (чстири) примедбе  на  І--јацрт  плапа, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  
Извештају  о  спроведеном  јаізном  увиду. 

Нахон  спровсденог  јавног  увида, Комисија  за  плапове  је  на  138. (јавној) седиици, одржапој  
22.07.2021. године  (чије  је  одржавањс  објавѕњено  у  листу  ідневник  од  17.06.2021. годинс ) 
разматрала  ИзвеLuтај  обрађивача  плаиа  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плаиа  деталие  
регулације  центра  између  улида  Браhе  Поповић, Бранка  Бајића  и  Илија  Бирчанина  у  Новом  Саду. 

У  затвореном  делу  седнице , Комисијаје  констатовала  даје  у  токујавног  увида  подаета  4 (чстири) 
нримедбе  на  Нацрт  плаиа  деталне  регуладије  центра  између  улица  Браће  Поповић, Ераика  Еајића  
и  Илија  Бирчаnина  у  Новом  Саду. 

примедбе  су  поднели : 

1. Domanova vіѕіon DOO Нови  Сад, 
2. 1 ЅВ  Company DOO, Нови  Сад, 
3. Предузеће  за  грађевинарство , трговину  и  услуге, експорт  импорт  Конструктор  инжењеринг  
доо  Бијјћа  - појовиица  Нови  Сад  
4. Л(Л  Градско  зеленило  Нови  Сад. 

Примедба  број  1 

(подносиоци : Domanova vіѕіon DOO Нови  Сад) 

Примсдба  сс  одаоси  на  парцсле  бр.  6379, 6380, 6381, 6382 и  63Ѕ3 кО  Нови  Сад  І, на  којој  се  
планира  изградња  вишепородичног  стамбеаог  објеІста, спратности  до  По+П+5+(6.nов). Гјланира  
се  спајање  nарцела  бр.  6379, 6380, 6381, 6382 и  6383 КО  Нови  Сад  ј, каісо  би  се  формирала  
јединствена  грађевинска  парцела. 

Примедба  се  односи  да  се  између  катастарских  парцела  бр.  6380 и  6381 КО  Нови  Сад  Ј, уместо  
обавезног  спајања  наведе  ознаха  могућег  спајања  парцела  тахо  да  би  сс  могле  формирати  и  две  
будуће  одвојене  будуће  грађевиаске  парцеле . Под  лрвом  грађевивском  парцелом  биле  би  парцеле  
број  6381, 6382 и  6383 од  укупно  1102 м2  и  уличаог  фронта  ширине  22 м. Под  другом  
грађевиаском  парцелом  биле  би  парцеле  бр.  6379 и  6380 од  укупно  1050 м2  и  уличиог  фронта  19 
м. Ове  поврпзине  и  уличае  іnupune будуhих  грађевинских  парцела  задовоњавају  све  урбаииститпсе  
и  грађевинске  критеријуме , тахође  наломињемо  да  аа  свакој  будућој  грађепинској  парцелu као  
власници  постоје  две  грађевинске  фирме  које  се  апсолутно  не  могу  договорити  о  заједііичкој  
парцелч  и  из  тих  разлога  тражимо  раздвајање . 

Комисија  за  гілаповс  прихвата  примедбу. 
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Примедба  број  2 

(подносиоци : ЅB Сомралу  DOO, Нови  Сад) 

Прuмедбује  поднела  ЅВ  Company DOO, Novі  Ѕad из  Новог  Сада. 

Примедба  се  одnоси  на  део  улице  Њшје  Бирчалина  од  угла  са  Улицом  Браhе  Поповић  до  куhког  броја  10 у  Улиди  илпје  Бирчалина. 

і . Молuмо  вас  да  се  у  спрност  објекта  изнад  приземња  убади  етажа  Мезанина  или  ГаЛерије .  

2. У  објејј3т  дворизлка  гаража  на  етатсл  кровни  равuu, уместо  зеленог  крова  да  буцс  места  за  парклрање. 
з. Да  сс  Допусти  могуhкОст  поставњања  еркера  где  је  то  техничхи  изводњиво . 
4. Плапом  лредвидетu, да  на  месту  где  се  налази  аутопериоиица  која  ће  битu срушена  иза  ретулајіионе  лииије  која  означава  другv парцел  Одuосно  парцелу  на  којој  се  налази  комтпгекс  Беизинске  стааиде  са  пратеђим  објектима  да  се  остави  атгопсриоuнца  у  истим  или  слнчним  габаритuма. 
5• Предвццети  граіцт,у  у  ламелама  одиосно  фазама. 
ј Фаза  Градње  би  Ігодрзумевала  угао  улиде  Хаџи  Рувимова  и  илије  Бирчаuuша  са  комгјлетпом  Подземном  гаражом  , а  које  се  граде  на  делокупшом  земзвuтлту  ван  надземне  гараже  f Фаза  би  подразумевала  изградјву  на  садаппвим  бројевuма  8 и  10 заједво  са  на,дземлом  гаражом. 
ііі Фаза  на  бројевима  садајлњuм  б  и  4 
е. У  Прнземњу  вимесвратне  гараже  у  делу  окренугом  према  Бекзикској  стаиuци  као  и  делу  окренугом  према  Новосадском  сајму  да  се  остави  могућкост  за  обавјвање  и  других  делатпости . 
7. ИІіајуhл  у  иду  да  сва.ка  ста  бенаједаица  uма  гаражло  место, траЖ -о  да  се  смањи  просчііа  Величила  стааа  са  55 м2  на  50 м2. 
а. 3елени  кров  зграде  да  се  укњижл  као  тераса, одпосно  ОмОгуhкти  да  зелелu кровни  врт  буце  корисна  ПовртПина. 

Комисија  за  плапове  део  примебе  лрвхвата, део  прнмедбе  не  прнхвата, а  за  део  примедбе  сматра  да  је  НеОснован, уз  Образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  слроведеном  јавном  увнду, осим  за  део  прдмедбе  који  се  односи  на  фазност  изтрадње. 

Комисија  сматра  да  је  могућа  фазна  градња  таража, уз  правило  да  је  за  сваку  фазу  обавезно  обезбедити  потребан  број  паркинг  места  у  оквиру  функционалне  целlше, а  у  складу  са  планским  параметрима. 

Комисија  сматра  да  је  у  приземд)у  Вишеспратне  тараже  мотуће  увести  делатност  аутопсрионице. 



Примедба  бро  3 

(подносиоци : Предузеће  за  грађевиnарство , трговину  и  услуге , експорт  импорт  Конструктор  
инжењеринг  доо  Еилећа  - пословница  Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  парцеле  бр.  6374, 6372, 6391, 6392, 6376/2, 6378/2, 6379 и  6380 КО  Нови  
Сал  І. на  коІој  се  плалира  и3пацња  вишепородичног  стамбсног  објеіста, сгtратности  ло  
По+П+5+(6.пов). Плаиира  се  спајање  парцела  бр.  6374, 6372, 6391 н  6392 кахо  би  се  формирао  
јединствеи  комплекс . Парцеле  бр.  63?б/2, 6378/2 су  плалирале  да  се  пригтоје  већ  постојећем  
стамбеном  објекту, а  парцеле  бр. 6379 и  6380 зајсдно  са  парцелама  бр. 6381, 6382 и  6383 су  
планиране  за  изградњу  вишепородичног  стамбеног  комплекса  у  Улици  Еранка  Бајића. 

,,Подносилац  примедби  је  привредно  друштво  са  регистровалом  претежном  делатношћу  изградња  
стамбених  и  нестамбеаих  зграда, као  и  ималац  права  својине  на  nарцели  број  6374, 6372, 6391, 
6392, 6376/2, 6378/2, 6379 и  6380 КО  Нови  Сад  І, у  улицама  Бралка  Бајића  и  Илије  Бирчаиина, а  
које  парцеле  су  обухваћене  Плаиом  који  је  предмет  примедби  и  на  чему  подносилад  заснива  свој  
интерес  за  подношење  примедби . 

ј . да  се  на  nарцели  6392 дозволн  изградња  tcpuna, a све  према  скици  из  прилога  бр.  1. и  да  се  
заједно  са  парцелама  6394, 6395 формирајединствено  крило  према  скици  која  се  налази  у  прилогу. 

Тахође  да  се  на  парцелама  6398, 6397,6399 и  6400 формира  идентично  крило  као  у  претходаом  
ставу, те  би  се  тахо  добила  два  потпуно  идентична  крила  и  тако  би  се  добио  фуккциоиалнији  
простор , естетски  и  урбанистичко  боЈЂе  решење. 

2. да  се  дозволи  изградња  јопг  једне  етаже  изнад  приземзња  у  виду  галерије (објекат  који  је  већ  
изграђен  на  парцели  6377 - Еракка  Бајића  26 постоји  галерија). 

3. да  се  дозволи  градња  у  фазама  (ламелама). 

i. Да  2е  2елепп  про  па  адњој  ІЈL може  ткњидіти  као  терасе  тс  да  сс  на  њима  можс  напраити  
корисни  простор  у  виду  тераса, базсна  и  слично . 

5. да  просечна  велнчина  стана  буде  50м2. 

6. Да  се  на  парцелама  6383, 6382, 6381, 6380, 6379, 6374, 6372 грађевинска  линија  не  увлачи  као  
што  је  у  предлогу  плапа, него  да  буде  једнака  са  регулационом  линијом  према  узіици  Браика  Бајића  
(из  разлога  што  су  објекти  који  су  већ  изграђени  на  тіарцелама  6384/1 и  6377 иису  увучени  те  не  
видимо  разлог  да  би  се  и  ови  објекти  увлачuли). 

Комисија  за  планове  део  примебе  прихвата , део  примсдбе  не  прихвата , уз  образложее  
обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведепом  јаввом  увпду, осим  за  део  примсдбе  који  се  
огјноси  на  папвеле  бп. 6376/2 и  6378/2. 

Комисија  сматра  да  је  потребно  увести  обавезно  обједињаваіње  парцелс  бр. 6376/2 са  
парцелама  комплекса  планираних  зграда , а  не  са  парцелом  бр.  6377. Такође  је  уместо  
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обавезног  Обједињавања  парцеле  бр. 6378/2 са  парцелом  бр. 6377, потребно  дефпниеати  могућност  обједињавања  ових  парцела. 

Примедба  број  4 

(подпосиоцu: ЈКп  Градско  зеденилоп  Нови  Сад) 

Увидом  у  Надрта  предметног  плаиа  утврдиЈти  смо  да  се  у  улици  Hnuje Еирчанина  (на  делу  који  јс  у  обухвату  nnaua). на  Простору  постојсћег  дрвореда  Пладира  бИЦиХЈШстнч  стаза. Као  и  да  се  у  Тексту  гталлом  дслу  Плака  не  наводи  на  који  начинје  потребно  третираги, тј. зајптити  овај  дрворед. 

Увидом  у  стање  на  Терсну  утврђено  је  да  се  у  Улици  илије  Еирчавина  (на  деду  koju je y обухвату  Плала) најјази  14 (чстрнаест) стабала  јасетта  Ргахмр.х  ехсеШог  АНепа . Дрворед  је  посађен  прс  око  15 годЕва. За  то  време  су  стабда  ПажЈивО  неГовава  и  одржаваиа  те  су  сада  у  ОдлИтом  стању. Нихов  дОпринос  за  квалитет  ваздуха  и  жнвота  стаковиитјітва  овог  дела  града  је  веома  значајаи  с  обзиром  на  то  да  је  у  овом  делу  града  карахСГеристија  Појава  миого  већег  процеита  ПоврПјuНа  које  су  бетониране, нли  попдочале  у  односу  иа  оне  које  су  зелене. Кахо  су  у  попречuом  гтuофилу  улвце, који  вије  велите  ширП-пе  ггланппани  саобраћајница, парклві  бИЦНКјтсјџј  стаза  и  тротоар, сматрамо  да  ће  било  која  позuција  биднкдистичке  стазе  нзмеђу  парІсиДа  и  тротоара  уГицати  неттuвНо  на  дрворед  одиосно  уништити  га. 

Предлажемо  да  се  бихціЈлистгчка  стаза  плакира  на  месту  плаиираНог  паркЕпга, а  на  удалеu0сти  ?vтНпИмазлто  2.00 ш  од  nостојећег  Дрвореда: илн  да  се  пмнлсментира  у  оквиру  саобраћајне  траке  адекватиuм  обележавањем  као  што  је  то  у  І(исачкој  упици, од  Трга  Марије  Травдафид  дО  Еулевара  крала  Гіетра  І. 

Комисија  за  планове  делимnчдо  прИхвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  дато  у  изветцтају  о  снровсденом  јавпом  увпду. 
гііја  ітра  да  је  у  Наџрту  потјебо  дефинисати  правило  д  је  ПриЈiиком  Пројетовања  улице  Hnuje Бирчанина  могуhе  укидуги  паралелно  парклрањс  уколико  је  то  неопходно , ради  очувања  дрвсћа  на  страни  улпце  хде  се  налазе  стабла  наведене  у  примедби. Комисија  такође  сматра  да  је  потребио  дефинисати  правило  да  се  позиција  пасажа  планираних  објеката  плапира  тако  да  не  захтева  рутлење  постојећих  стабала. 

Сходно  члапу  50. Закона  о  планирању  и  изградњи , Извсіптај  се  доставл,а  обрађивачу  плана  на  надлежно  постуіхање . 
Након  поступања  по  овом  Извештају, обрађивач  плаиа  ћс  плапскл  доку?иент  доставити  надлежном  органу  градске  управс  ради  улућивања  у  процедуру  дономења. 



дејан IУЈихајловић  

Овај  Извехптај  је  саставви  део  Записника  са  138. седнице  Когисије  за  плановс  од  22.07.2021. 
године. 

1јРЕдСЕдНИКОМИСИЈЕ  В.д. Начехшика  

Градске  улраве  за  урбанизам  и  гр .евииске  послове  

Радојаабетић , Дипл.иНж.арх. 

ЧЛАНОВИ  КОМј4СИЈЕ: 

1. Зораи  Вукадиновић , дилл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх. 

3. Радосав  ШћепаноЕић , дипл.ипж.арх. 

4. Ив  Брахочевић , Дипл.ин)к.арх. 

5. Јасмина  Лазић. маст.инж.аDх: 
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