
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  І-Iовог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поВодоМ  разматрања  Предлога  плана  деталне  регулације  центра  
између  улица  Браће  Поповић , Бранка  Бајића  и  Илије  Бирчанина  у  Новом  Саду, 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХујјІ  седници  од  8. септембра  2021. године , доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извејнтај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  деталне  регулацuје  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  обавленом  јавном  увиду  у  Нацрт  
плана  детањне  регулације  центра  између  улица  Браће  Поповић , Бранка  Бајића  и  Илије  
Бирчанина  у  Новом  Саду  са  138. (јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  22.07.2021. 
године . 

2. 3аклучак  са  Планом  и  извеінтајима  достапити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-291/2021-1 
8. септембар  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

МЅс) ена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  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, 37/19 др .  закон, 9/20 и  52/21) и  
члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУІII 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  деталне  регулације  центра  између  улица  Браће  Поповић, Бранка  Бајића  и  
Илије  Бирчанина  у  Новом  Саду  (у  далем  тексту : План) обухвата  подручје  које  се  налази  у  
Катастарској  општини  (у  далем  тексту : КО) Нови  Сад  І, 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  детелинаре . 

ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО  ПЛАНА  

i. оПштИ  ДЕО  

1. ОСНОВ  ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНА  

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

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  деталне  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  Скупштииа  Града  Новог  
Сада  на  XV седници  26.јануара  2017. године . 

ј-Iа  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 . 

Обухваћеии  простор  је  сагледајг  и  дсфинисан  кроз  План  генералне  регулације  
простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Футошке , Хајдук  Велкове, Руменачке  и  
Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (,Служ6ени  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  далем  тексту: 
План  геиералне  регулације ), који  представла  плански  основ  за  израду  Плана. Планом  
генералне  регулације  утврђено  је  да  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  за  
општеградски  центар, утврђена  је  основна  мрежа  саобраћајница  и  примарних  
инфраструктурних  праваца , као  и  смерnице  за  уређење  и  изградњу . 
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2. изВод  из  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

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

,,Правила  за  уређење  поврпјина  осталих  намена  по  просторним  целинама  

Просторна  целина  5 стамбена  зона  нова  Детелинара  

Џентри   

Најзначајиија  површина  намењена  општеградском  центру  заузима  урбанистички  
блок  321, уз  Улицу  браће  Поповић . На  овом  простору  плаиирају  се  централне  функције  које  ће  својим  садржајима  задовоњити  потребе  становника  у  окружењу, али  и  ширег  
простора , односно  града. 

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

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

Планом  детајвне  регулације  утврдиће  се  тачне  површине  јавне  намене. 
Стационирани  саобраћај  је  обавезно  решити  у  оквиру  парцеле, у  подрумској  

етажи, у  складу  са  нормативима  и  правилницима  за  изградњу  гаража, испод  целе  
парцеле , где  се  број  подземних  етажа  не  ограничава . 

3. ЦИЛ  ИЗРАДЕ  ПЛАНА  

Цијв  израде  и  доношења  Плана  је  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  линије, нивелационе  коте  улица  и  површина  јавне  намене, коридоре  и  
капацитете  за  саобраћајну , енергетску , комуналну  и  другу  инфраструктуру , мере  заштите  
простора, правила  уређења  и  правила  грађења  по  целинама  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  Ј, унутар  

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

nресеку  осовина  Улица  браће  Поповић  и  Илије  Бирчанина . Од  ове  тачке, граница  скреће  у  
правцу  североистока , прати  осовину  Улице  браће  Поповић  до  осовинске  тачке  број  7877, 
на  пресеку  са  осовином  Улице  Бранка  Бајића . дање, граница  скреће  у  правцујугозапада , 
гірати  осовину  Улице  Брані(а  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 гп . Од  ове  тачке  у  правцујугозапада  граница  прати  претходно  описан  
правац  до  пресека  са  правцем  који  је  паралелан  граници  парцеле  бр. 6458 и  6459/1 на  
растојању  од  18,5 nі, затим  сі(реће  ка  северзападу , прати  претходно  описан  правац  до  
пресека  са  осовином  Улице  Бранка  Бајића. дање, 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. 

Планомје  обухваћено  4јО  ћа. 

5. ОПИС  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА  

Простор  обухваћен  овим  планом  одликује  наслеђена  матрица  улица, nриземни  
објекти  породичног  становања , пословања  и  објекти  вишепородичног  становања  
спратности  П+4+Пк. Породично  становање  је  заступњено  уз  Улицу  Илије  Бирчанина  и  у  
већој  мери  уз  Улицу  Бранка  Еајића . 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 . На  овом  простору  почео  је  процес  постепене  реконструкције  објеката  
породичног  становања  у  вишепородично  становање  са  пословањем . 

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

11. ПЛАНСКИДЕО  

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

1.1. Подела  проетора  на  урбанистичке  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  вишепородичног  становања  Високих  густина  и  
- зону  оппітеградског  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  вишеnородичном  становању  високих  
густина  са  садржајима  намењеним  становању  са  пословањем  у  приземЈЂу  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  засниЕа  се  на  истицању  атрактивиости  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  обухваћени  простор  намењује  општеградском  центру , вишепородичном  
становању  високих  густина  са  пословањем , станици  за  снабдевање  горивом , уређеној  
јавној  површини  и  саобраћајним  површинама . 

Простор  у  обухвату  Плана  чини  јединствену  просторну  целину  коју  окру?кује  
релативно  правилна  саобраћајна  мрежа . Кроз  планско  решење  тежи  се  хармоничном  
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  садржаја  обезбедиће  планирана  саобраћајна  мрежа, 
уклопњена  у  затечено  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  садр?кајима, уз  задржавање  осnовне  уличнс  мреже. 

У  североисточном  делу  посматраног  простора  планира  се  изградња  комплекса  
великог  стамбенопословног  центра  површине  0,80 ћа. Планирана  намена  објеката  је  
пословање  и  вишепородично  становање  са  обавезпим  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  
садр)каји  из  домена  културе , образовања , трговине , као  и  савремени  комерцијални  и  
канцеларијски  простори  и  различите  врсте  пословања . 

У  пословним  објектима  се  могу  планирати  и  простори  за  бавњење  спортским  
активјјостима  које  захтевају  мање  површине . Такође  је  могуће  планирати  смештај  мањег  
базена  са  ЅPA центром, ресторајје , 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  идетигпет  обухваћеном  простору . Комплекс  представј Lа  модеран  и  
савремен  начин  изградње  објеката  који  чинејединствену  целину  на  заједничкој  парцели  у  
систему  полуотвореног  блока . Планирани  поло)кај  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  отворени  део  блока  са  
слободном  поврпіином  намењеном  заједничком  коришћењу  и  приземном  гаражом . Испод  
целе  површине  комплекса  планира  се  подземна  гаража , како  би  се  задовоЈвиле  потребе  за  
паркирањем , а  изнад  озелењен  и  партерно  уређен  простор . 

Планирана  снратност  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  гара)ки. 3атворена  паркинг-места  планирају  се  у  оквиру  подрумске  гараже  која  
мо)ке  бити  и  двоетажна . Број  етажа  подземне  гараже  зависиће  од  потребе  да  се  у  оквиру  
комплекса  у  потпуности  задовоњи  потреба  за  паркирањем  за  планирано  пословање  и  
становање . 

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

Виіпепородично  становање  великих  густина  планира  се  дуж  улица  Бранка  Бајића  и  
Илије  Бирчанина . Планира  се  изградња  објеката  на  парцели  у  неnрекинутим  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  задовоњиле  потребе  за  паркирањем . 

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

1.3. Нумерички  показатењи  

Табела: Нуіерички  показатели  

Намена  површина  површина  
(ћа) 

(%) 

општеградски  центри  0,80 19,51 
Вишепородично  становање  великих  густина  1,42 34,63 
станица  за  снабдевање  горивом  0,30 7,32 
уређенејавне  површине  0,15 3,65 
мерно  регулациона  станица  о,оз  0,73 
трансформаторска  станица  0,01 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  површина  јавне  намене  

Планом  су  утврђене  површине  јавне  намене . Од  цепих  и  делова  постојећих  
парцела  образоваће  се  парцеле  површина  јавне  намене , према  графичком  приказу  број  4 
,,План  регулације  површина  јавне  намене . у  размери  1: I 000. 

Површинејавне  намене  су: 

- саобраћајне  површине ; цела  nарцела  број  6390/3 и  делови  парцела  бр. 6372, 6374, 
6377, 6379, 6380, 6381, 6382, 6390/1, 6390/2, 6391, 6392, 6393, 6395, 6397, 6399, 6401, 6402, 
6410, 6427/2, 6429/1, 6429/2, 6430/2, 10466/4; 

- уређена  јавна  површина: целе  парцеле  бр. 6427/15  6427/2, 6428 и  делови  парцела  
бр. 6429/1 и  6429/2; 

- мерно-регулациона  станица : део  парцеле  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  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  

графичком  приказу  број  4 ,План  регулације  површина  јавне у  размери  1:1000, 
важи  графички  приказ . 

2.2. План  нивелације  

Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  налази  се  на  надморској  висини  од  
78,00 м  до  79,50 м, са  падом  од  Улице  Бранка  Бајића  према  Улици  браће  Поповић. 
Уздужни  падови  околних  улица  су  испод  1 %, а  најчешће  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  нквелете  79,00 м. 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 

- кота  прелома  нивелете  осовине  улица  и  
- нагиб  нивелете . 

3. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

3.1. Трасе , коридори  и  кагіацитети  инфраструктуре  

Приликом  израде  техничке  документацнје  за  линијске  инфраструктурне  објекте  
(саобраћајне  површине ) и  комуналну  инфраструктуру, могућа  су  мања  одступања  од  
планираног  решења  приказаног  на  графичким  приказима  и  карактеристичним  nопречним  
профилима  улица, уколико  орган  надле?кан  за  управњање  јавним  површинама  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  
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постоје  изграђене  инсталације  или  објекат  који  се  Планом  не  задржава . Наведене  
интервенције  могуће  су  исклучиво  у  оквиру  постојећих  и  планираних  јавних  површина . 
Сва  одступања  од  планског  решења  морају  бити  у  складу  са  правилницима  и  техничким  
прописима  који  perynuіny ову  област. Не  условњава  се  формирање  грађевинске  парцеле  за  
регулацију  улица  ради  реализација  појединачних  садржаја  унутар  профила. Могућа  је  
фазна  реализација . 

3.2. Саобраћајна  инфраетруктура  

Подручје  обухваћено  Планом  окруженоје  следећим  улицама : 

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

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

У  оквиру  овог  простора  постојећа  улична  мрежа  задовоњава  захтеве  савременог  
моторизованог  саобраћаја  и  не  планирају  се  велике  интервенције  на  мреки. 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 . 

Бициклиетички  и  пемачки  саобраћај  

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

3а  наведено  подручје  и  на  nросторима  где  недостају  тротоари , као  и  у  оквиру  
јавних  блоковских  површина  Планом  се  оставла  могућност  изградње  тротоара  иако  нису  
уцртани  на  графичком  приказу  број  З  ,,План  саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  
режимима  изградње  објеката , у  размери  1:І OOQ или  у  карактеристичном  поnречном  
профилу  улица. 
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Паркирање  

Паркирање  и  гаражирање  путничких  аутомобила  обезбеђује  се  на  ларцели , изван  
јавних  поврілина  и  реализује  се  истовремено  са  основним  садржајем  на  парцели . 

Паркирање  пуТничких  аутомобила  за  сопствене  потребс, власници  стамбених  
објеката  обезбеђују  простор  на  сопственој  грађевинској  парцели, изван  јавне  саобраћајне  
површине, и  то  минималноједно  nаркинг  или  гаражно  место  наједан  стан. 

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

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  минимално  једно  паркинг-место  на  150 м2  корисног  простора ; 
3) трговина  на  мало  - минимално  једно  паркинг-место  на  100 nі 2  корисног  

nростора; 
4) угоститењски  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  nланиране  објекте  број  потребних  паркинг-места, у  зависности  од  
функције  објекта, одређује  се  према  стручној  литератури  из  области  паркирања . 

Гара)ке  објеката  планирају  се  nодземно, могуће  је  у  габариту  целе  грађевинске  
парцеле . Планирана  гаража  је  спратности  Су+П+3. Уз  гаражу  је  планирана  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  nриказу  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  према  истим  критеријумима  и  норматвима  као  
за  паркирање  путничких  аутомобила . 

3.3. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  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  ® 100 гпм, док  је  у  Улици  Бранка  Бајића  реализована  водоводна  
мрежа  профила  ® 150 мм. 

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

Планом  се  предвиђа  изградња  секундарне  водоводне  мреже  профила  ® 150 мм  у  
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. 

Одвођење  отпадних  и  атNіоеферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  бићс  решсно  прско  постојеће  
канализационе  мреже  заједничког  типа, која  функционише  у  склопу  канализационог  
система  Града  Новог  Сада. 

Канализациони  колектор  профила  300/170 сш  изграђен  је  у  Улици  браће  Поповић, 
док  је  Улици  Бранка  Бајића  реализована  примарна  канализациона  мрежа  профила  ® 80 
мм. У  Улици  Илије  Бирчанина  постоји  канализациона  мрежа  профила  ® 500 мм  и  ® 300 
мм. 

У  Улици  Браће  Поповић, постоје  секундарне  канализационе  мреже  профила  
® 250 мм, које  су  оријентисане  на  канализациони  колсктор  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 ® 
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  инфраструктур , у  размери  1 : 1000. 

Подземне  воде  

Меродавни  нивои  подземних  вода  су: 

- максималан  ниво  подземних  вода  око  77,80 м  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  премајугоистоку . 
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3.4. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  елсктричном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система . Основни  објекат  за  снабдевање  биће  TC 1 10/20 kV Нови  
Сад  5 Од  овог  објекта  ће  полазити  20 kV мрежа  до  дистрибутивних  и  сопствених  ТС  
20/0,4 kV, a 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  
електроенергетском  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  призему  објекта . ТС  потребно  је  обезбедити  колски  
прилаз  ширине  минимално  3 м  (и  висине  минимално  3,5 м  у  случају  постојања  пасажа) 
ради  обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . 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 . За  напајање  електричном  енергијом  будућег  објекта  општеградског  центра  на  
углу  Улице  Еранка  Бајића  и  Улице  браће  Поnовић, предвидети  изградњу  нове  ТС  у  
оквиру  објекта  у  приземњу, према  дворишном  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  инсталације  јавног  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  
оппітеградског  центра  и  вишепородичног  становања . Основни  објекат  за  снабдевање  биће  
топлана  (ТО) од  које  полази  магистрална  вреловодна  мрежа  ка  подручју  
обухваћеном  Планом . За  снабдевање  планираних  објеката  потребно  је  изградити  
вреловодне  прикњучке  од  постојеће  и  иове  мреже. У  случају  да  не  постоје  техничке  
могућности  за  пролаз  кроз  планиране  трасе, вреловодна  мрежа  се  може  градити  и  испод  
коловоза . Топлана  ТО  ,,Запад  има  довоњно  кагјацитета  да  омогући  снабдевање  свих  
будућих  садржај  а. 



ІІ  

Снабдевање  из  гасификационог  система  биће  обезбеђено  из  нове  мерно-
регулационе  станице  (МРС) која  ће  бити  изграђена  у  Улици  Бранка  Бајића . Постојећу  
МРС  ,,детелинар  у  Улици  браће  Поповић  је  потребно  изместити  на  планирану  локацију  
у  Улици  Бранка  Бајића. Из  гасификационог  система  ће  се  снабдевати  постојећи  објекти  
породичног  становагћа  (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  прибавњање  услова  од  власника  
инсталациј  а. 

Обновњиви  и3в0ри  енергије  

Соларна  енергија   

Пасивни  соларни  сисмеми  

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

Акпибни  соларни  сuстеми  

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

постојећи  и  планирани  објекти  на  кровним  површинама  и  фасадама  објеката  
где  просторно -технички  услови  то  дозвојЂавају ; на  планираним  објектима  
фасадни  елементи  могу  бити  изграђени  од  блокова  са  интегрисаним  соларним  
панелима ; 
површине  јавне  намене на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  
потребе  видео-надзора  (у  регулацијама  улица, на  комуналним  површинама ), за  
осветњење  рекламних  паноа  и  билборда  за  саобраћајне  знакове  и  
сигнализацију , на  елементима  урбаног  мобилијара  (надстрешнице  за  клупе, 
аутобуска  стајалишта  и  СЛ!) дозвоњава  се  поставњање  фотонапонских  панела; 
површине  осталих  намена  - на  надстрешницама  за  паркинге  тако  да  се  
омогући  максимално  искоришћење  соларне  енергије ; северну  страну  паркинга  
озеленити  средњим  и  високо  растућим  зеленилом . 

(Хидро)Геотермална  енергија  

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставњати  у  сврху  загревања  или  
хлађења  објеката . Ако  се  поставњају  хоризонталнс  и  вертикалне  гео-сонде, могу  се  
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поставјіати  исклучиво  на  парцели  инвеститора , удањене  од  међе  или  суседног  објекта  
најмаіве  3 м. У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  лица) потребно  је  прибавити  
сагласност  надлежног  органа . Обавезно  је  извести  упојне  бунаре . Није  дозволено  
упуштање  воде  у  канализациони  систем  или  изливање  на  отворене  површине . 

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

3.5. Мере  енсргстске  ефикасности  изградње  

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

- нриликом  пројектовања  водити  рачуна  о  облику, положају  и  ПОВОЈЂНОј  

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

изградње  објеката  (полистирени , минералне  вуне, полиуретани , комбиновани  материјали , 
дрво, трска  и  др.); 

у  инсталацијама  осветлења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  декоративне  
расвете  унотреблавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела; 

- користити  пасивне  соларне  системе  (стакленици , масивни  зидови , Тромб-
Мишелов  зид, термосифонски  колектор  итд.); 

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

- размотрити  могућност  поставлања  кровних  вртова  и  зелених  фасада , као  и  
коришћење  атмосферских  и  отнадних  вода; 

- код  постојећих  и  нових  објеката  размотрити  могућност  уградње  аутоматског  
система  за  регулисање  потрошње  свих  енергетских  уређаја  у  објекту ; 

- поставлати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  најавним  и  осталим  површинама  
предвиђеним  за  паркирање  возила. 

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

3а  све  јавне  објекте  постоји  обавеза  да  спроводе  програм  енергетске  ефикасности  
који  доноси  јединица  локалне  самоуправе , а  који  нарочито  садржи  планирани  цињ  уштеда  
енергије , преглед  и  процену  годишњих  енергетских  nотреба , план  енергетске  санације  и  
одржавања  јавних  објеката , као  и  планове  унапређења  система  комуналних  услуга  
(далинско  грејање  и  хлађење , водовод , јавна  расвета, управлање  отпадом , јавни  
транспорт  идр.). 

Инвеститори  изградње  објеката  су  дужни  да  грејну  инсталацију  сваког  објекта  
предвиђеног  за  приклучење  на  неки  од  система  снабдевања  топлотном  енергијом  оnреме  
уређајима  за  рсгулацију  и/или  мерење  предате  топлотне  енергије . 
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3.6. Електронске  комуникације  

Обухваћено  подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  
комујгикација . 

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворипіта  у  цињу  пружања  
нових  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дање  поставњање  мултисервисних  платформи  
и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. Улични  
кабинети  се  Могу  поставњати  на  осталом  земњишту , као  и  на  јавној  површини , у  
регулацијама  постојећих  и  планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  
техничке  могућности . Уколико  се  поставњају  на  јавној  поврпіини , потребно  је  да  буду  на  
постојећим  или  iiланираним  трасама  водова  електронских  комуникација . Удањеност  ових  
уређаја  од  укрштања  путева  треба  да  износи  минимално  20 м  од  осовине . Уколико  се  
кабинети  поставњају  на  осталом  грађевинском  земњишту , потребно  им  је  обезбедити  
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  намене  (на  стубовима  јавне  расвете , семафорима , рекламним  паноима  и  
сл.) и  у  оквиру  осталих  површина  (на  објектима ). 

Планира  се  да  електронско -комуникациона  мрежа  буде  пројектована  као  
(Ореп  acceѕѕ  network) тј . да  ће  бити  омогућен  приступ  и  пружање  сервиса  

свима  који  задовоње  поставњене  услове, а  у  цињу  побоњшања  квалитета  и  смањења  цена  
услуга. Истовремено , мрежа  електронских  комуникација  Града  Новог  Сада  са  оптичким  
кабловима  је  ресурс  који  може  да  омогући  ефикасније  и  економичније  функционисање  
града  кроз  сервисе  као  што  су  дањинска  контрола  саобраћаја , контрола  семафора , 
дањинско  очитавање  водомера , очитавање  и  управњање  мерним  уређајима  топлане  итд. 

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

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

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

Подручје  у  обухвату  Плана  покрива  емисиона  станица  Црвени  чот, са  
координатама  4500953 .96N 904240.02 Е. 

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

На  подручју  је  могуће  поставњати  системе  мобилне  телефоније  и  осталих  
електронских  комуникација  уз  попјтовање  следећих  услова : 

- антенски  системи  са  микро-базним  станицама  мобилне  телефоније  се  могу  
поставњати  у  оквиру  регулације  површина  јавне  намене  (на  стубове  јавне  расвете , 
семафорске  стубове  и  сл.), уз  сагласност  управњача  јавним  земњиштем  и  власника  
објекта  на  који  се  поставња  (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  поставњати  у3 поштовање  свих  правилника  и  техничких  
препорука  из  ове  области ; 

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

- 06аве3н0 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  мишЈЂење  надлежне  
управе . 

4. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  И  СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА  

Правила  за  уређење  зеленпх  гіовршина  на  зеNјлишту  јавне  намене  

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

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

Правила  за  уређење  зелених  поршина  на  землишту  остале  намене  

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  
фасаде  заштитити  пирамидалним  дрвећем . Препорука  је  да  се  ііостојећи  зелени  фонд  на  
парцелама  вишспородичног  становања  задржи  у  што  већој  могућој  мери. 

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

Узјугоисточну  границу  станице  за  снабдевање  горивом  планиранје  заштитии  појас  
од  лишћарског  дрвећа , који  ће  представлати  тампон  зону  у  односу  на  околне  намене  и  
спре1јити  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  гу Lпћег  појаса  заштитног  зеленила . 

Озелењавање  нростора  намењеног  општеградском  центру  условњено  је  
ф  ормирањем  подземних  етажа  за  паркирање  моторних  возила. На  површинама  изнад  
подземних  гаража  које  остају  слободне , као  и  изнад  приземне  гараже  неопходно  је  
ф  ормирање  nартерно  уређеног  зеленог  крова  са  адекватним  садр?кајима . Планира  се  
ф  ормирање  травњака  у  комбинацији  са  декоративним  ниским  и  средње  високим  жбуњем . 
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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  ОЧУВАЊА  ПРИРОДНИХ  И  КУЛТУРНИХ  ДОБАРА  

5.1. Заштита  културних  добара  

У  евиденцији  и  документацији  надлежног  3авода  за  заштиту  споменика  културе  
Града  Новог  Сада  нема  података  о  објектима  од  значаја  за  градителско  наслеђе, вити  о  
постојању  локалитета  са  археолошким  садржајем  у  обухвату  Плана. 

Инвеститори  изградње  нових  објеката  и  инфраструктуре  су, на  основу  члава  109. 
3акона  о  културним  добрима  (,,Слу)кбени  гласник  РС , бр. 71/94, 52/1 1 - др. закони, 99/11 
- др. закон, 6/20 - др! закон  и  35/21 - др. закон), у  обавези  да  приликом  извођења  
земланих  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  запјтићених  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  очувања  природних  вредности  

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

6. МЕРЕ  И  Услови  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДПНЕ  

6.1, Природни  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  месеци  су  умерено  топли  и  одликују  се  већом  количином  падавина . 

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

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

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

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

Сеизмичност  

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

Према  карти  сеизмичке  рејонизације  подручје  Плава  се  налази  у  зони  осмог  
степена  MCѕ  скале . Утврђен  степен  сеизмичког  интензитета  може  се  разликовати  за  +-
ј 0  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  заштите  квалитета  ваздуха, воде, землишта  као  и  землишта  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  3акону  о  заштити  животне  средине  (,,Слу)кбени  гласник  РС , бр. 135/04. 36/09, 
36/09 др . закон, 72/09 - др! закон, 43/11 УС, ј 4/16, 76/18, 95/18 - др . закон  и  95/18 - др. 
закон), осталим  подзаконским  актима, односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  
регулијпу  ову  област . 

Услови  и  мере  заінтите  животне  средине  утврђене  су  на  основу  стварања  нових  и  
поболшања  општих  услова  животне  средине  (саобраћаја , унапређења  мреже  водне  и  
енергетске  инфраструктуре ), ради  поболшања  квалитста  и  стандарда  живота , 
дефинисањем  правила  уређења  и  грађења, а  у  складу  са  усмеравајућим  правилима  за  
површинејавне  намене  и  површине  осталих  намена . 

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

Уз  Улицу  браће  Поповић  иалази  се  станица  за  снабдевање  горивом, па  је  
неопходно  успоставити  ефикасан  систем  заштите  од  пожара  као  и  поштовати  све  
прописане  еколошке  стандарде  и  важеће  прописе  како  би  се  сачувао  квалитет  животне  
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  животну  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 і 4/08), 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 , осветлењу, вентилацији , грејању  и  другим  важним  
појединостима  треба  да  одговара  функцији  и  капацитету . Савременим  технолошким  и  
функционалним  решењима  обезбедиће  се  адекватна  заштита  околних  објеката  од  
негативних  утицаја  буке, вибрација  и  загађења  која  потичу  од  саобраћаја . Коришћењем  
зелених  кровова  при  изградњи  јавних  гара)ка, допринеће  се  поболшању  микроклиматских  
услова  обухваћеног  простора . 

Заштита  ваздуха  

Праћење  и  контрола  ваздуха  па  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/іб), 
односно  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област . 

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

У  цилу  заштите  ваздуха  кроз  решавање  проблема  стационарног  саобраћаја  
планиране  су  јавне  гараже . 

Појавливање  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 . 

Зајитита  од  буке  

На  обухваћеном  простору  се  налазе  значајне  саобраћајнице , па  се  услед  
фреквентности  друмског  саобраћаја  очекује  повећан  ниво  буке  у  ?кивотној  средини . 
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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, 
узнемиравања  и  штетних  ефеката  буке  у  животној  средини  (,,Службени  гласник  РС , број  
75R0) и  Правилником  о  методологији  за  одређиване  акустичких  зона  (,,Слу?кбени  глсник  
РС  број  72/10), и  осталим  подзаконским  актима  односно  у  складу  са  прописима  који  
регулигну  ову  област. 

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

Заштита  квалитета  земњишта  

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

, број  23/94), односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  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  
землишта  поставлањем  двоструког  плашта. Укопано  складиште  са  улогом  
хидроизолационог  плашта  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  важећим  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  зајнтите  землишта  обухватају  спречавање  одлагања  отпадних  материја  на  
местима  која  нису  за  ту  намену  предвиђена , озелењавање  слободних  површина  у  што  
већем  проценту , као  и  адекватіјо  решавање  одвођења  отпадних  и  атмосферских  вода. 

Заштита, унапређење  и  управњање  квалитстом  вода  

3аштита  вода  на  обухваћеном  простору  оствариће  се  у  складу  са  Законом  о  водама  
(,,Службени  гласник  РС1, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 - др. закон), Уредбом  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр.  67/11, 48/12 и  1/16), и  другим  прописима  који  
регулишу  ову  област. 

Поступање  са  употребленим  водама  биће  у  складу  са  Одлуком  о  санитарно  
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  
Града  І-Іовог  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.) ко tе  задовоЈЂавају  квалитет  11 класе  воде, 
могу  се  без  пречишћавања  путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије , 
упуштати  у  отворене  каналс  атмосферске  канализације , околни  терен  и  затворену  
атмосферску  канализацију . 

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

За  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 . 

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

Управлање  отпадом  

Систем  управњања  отпадом  мора  бити  усклађен  са: Законом  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 , складиштења  и  
третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  
(,,Слу?кбени  гласник  РС , број  98/10), односно  са  свим  гірописима  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  
(,,Слу?кбејги  лист  Града  Новог  Сада , бр. 19/11 и  7/14) утврђују  се  број , места  и  технички  
услови  за  поставњање  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 , 3/1 1 исправка, 
21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19) и  Одлуком  о  уређивању  и  одр?кавању  депонија  
(,,Слу?кбени  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  контсјнера  који  треба  да  задовоње  захтеве  хигијене , естетске  
захтеве  и  захтеве  свих  корисникајавних  површина , као  и  површина  са  посебном  наменом . 
Места  и  број  посуда  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  обеле?кени, 
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приступачни  за  возила  јавне  хигијене , са  подлогом  од  Тврдог  материјала  и  могућношћу  
чишћења  и  прања. 

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

Заштита  од  јонизујућег  и  нејонизују hег  зрачења  

Гlотенцијални  извори  зрачења  су: извори  нискофреквентног  нискофреквентног  
електромагнетног  гіоња, 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  од  јонизујућег  
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  елеNlентарних  непогода  

У  цињу  завјтите  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.). 

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

Највећи  део  подручја  Града  Новог  Сада  се  налази  у  зони  угроженој  земњотресима  
јачине  8° MCЅ  скале . Ради  зајнтите  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  

Заштиту  од  пожара  треба  обезбедити  погодним  распоредом  појединачних  објеката  
и  њиховом  међусобном  удаЈLеношћу, коришћењем  незапањивих  материјала  за  њихову  
изградњу, одговарајућом  противпожарном  хидрантском  мрежом, проходношћу  терена , 
односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  случају  потребе, у  складу  са  Законом  о  
заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр .  1 ]Ј09, 20/15, 87/18 и  87/18 - др, закони ), 
Законом  о  запањивим  и  горивим  течностима  и  запањивим  гасовима  (,,Службени  гласник  
РС , број  54/15), Правилником  о  техничким  нормативима  за  заштиту  индустријских  
објеката  од  пожара  (,,Слу)кбени  гласник  РС , број  1/18), Правилником  о  техничким  
нормативима  за  приступне  путеве, окретнице  и  уређене  платое  за  ватрогасна  возила  у  
близини  објекта  повећаног  ризика  од  пожара  (,,Слу)кбени  лист  СРЈ , број  8/95) и  
Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  мреже  за  гашење  
пожара  (,,Службени  гласник  РС , број  3/18). 

Мере  заштите  од  удара  гроіа  

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

Склањање  луди, материјалних  и  културних  добара  

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

Као  други  заштитни  објекти  користе  се  подрумске  и  друге  подземне  просторије  у  
стамбеним  и  другим  зградама, прилагођене  за  склањање  њуди  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  објскте  за  склањање  њуди. 

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

Изградња , прилагођавање  комуналних , саобраћајних  и  других  подземних  објеката  
за  склањање  становништва  врши  се  у  складу  са  прописима . 
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3•  услоВи  ЗА  НЕСМЕТАНО  КРЕТАЊЕ  И  ПРИСТУП  ОСОБАМА  СА  
ИНВАЛИДИТЕТОМ , ДЕЦИ  И  СТАРИМ  ОСОБАМА  

Приликом  пројектовања  објеката , саобраћајних  и  пешачких  површина  примснити  
Правгілник  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  
обелс)кавање  паркинг-места  за  унравно  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  нланирања , пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  
несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама , 

9. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОПРЕМЈЈ)ЕНОСТИ  пО  ЦЕЛИНАМА  И  ЗОНАМА  ИЗ  
ПЛАНСКОГ  ДОј{УМЕНТА, 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  садр)каја  на  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  инфраструктуром . Ово  подразумева  приклучење  на  изграђену  или  
планирану  водоводну , канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу. 

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

10. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

10.1. Услови  за  формирање  грађевинске  парцеле  

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

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

Обавезно  се  припајају  две  или  више  катастарских  парцела, ради  формирања  
грађевинских  парцела  када  оне  својим  обликом, површином  или  ширином  упичног  
фронта  не  задоволавају  критеријуме  за  уређење  или  изградњу  планираних  садр)каја. 

Обавезно  се  вріни  препарцелација  постојећих  катастарских  парцела, када  су  
неопходне  интервенције  ради  формирања  нових  регулационих  ширина  улица . 
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Парцеле  у  средишту  блока  без  излаза  на  јавну  површину  се  могу  припојити  
суседној  парцели  која  има  излаз . 

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

10.2. Услови  за  изградњу  објеката  и  уређење  простора  

10.2.1. Вишепородично  етановање  

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

Намена  планираних  објеката  је  стамбена  са  обавезним  пословањем  у  приземњу  
објеката, а  може  бити  и  учешће  пословања  до  100 %. У  улицама  Илије  Бирчанина  и  
Бранка  Бајића  у  приземњу  уличног  дела  вишепородичних  објеката  обавезна  је  пословна  
намена. 

На  графичком  приказу  број  3 ,,План  саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  
режимима  изградње  објеката , у  размери  ј :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  планирану  регулациону  линију, која  је  истовремено  и  
грађевинска . 

Планирана  спрат iiост  објеката  до  По+П+5+(б.пов). 
Приземња  објеката  планирају  се  са  већом  спратном  висином  приземња  до  4,5 ш, с  

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

Висине  планираних  објеката  дефинисане  су  бројем  надземних  етажа. 
3аврпіна  етажа  планира  се  симетрично  повучена  (за  1,2 ш) у  односу  на  уличну  и  

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

Слика : Начин  формирања  равног  крова  са  кровном  етажом  - 
карактеристичан  пресек  
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дозвоњава  се  формирање  екстензивних , полуинтензивних  и  интензивних  
(проходних ) зелених  кровова, без  могућности  надкривања . 

дозво.њава  се  изградња  подрума  у  свим  објектима , уз  услов  (тамо  где  то  буде  
потребно) да  се  техничким  могућностима  заштите  од  ггодземних  вода. 

Висина  пода  призем.ња  за  ванстамбене  садр)каје  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  површина  стана  је  
минимално  55 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) повргпине . 

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

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

Паркирање  се  обавезно  репава  на  парцели! Планира  се  изградња  гаража  у  подруму  
испод  целе  парцеле , без  гіромене  нивелете  дворишта . 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  Илије  Бирчанина  планиран  је  већи  стамбени  
комплекс  на  коме  се  планира  извођење  гараже  спратности  до  Су+П+З  у  дну  парцеле . На  
графичком  приказу  број  З  ,,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+З . дозвоњава  се  
паркирање  на  последњој  етажи  уз  обавезу  поставке  бетонских  касета  са  средње  високим  
зеленилом , изнад  конструктивних  елемената  (стубова) гара?ке. 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  призем.њу  планиране  спратне  гараже  могуће  је  поред  гіаркирања  увести  
делатност  аутоперионице . 

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

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

грађевинској  парцели, сем  оних  који  се  Планом  задр?кавају . 
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  завршенс  целине , 
што  подразумева  могућност  реконструкјшје . поболшања  енергетске  ефикасности . 
промене  намсне, у  складу  са  Планом, укрулњавање  стамбенихјединица . 

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

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

3а  све  што  није  напред  наведено  примењују  се  услови  за  изградњу  дати  у  
Правилнику  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  (,,Службени  
гласник  РС  број  22/15). 

10.2.2. Оііштеградски  центри  

У  делу  простора  обухваћеног  Планом  измађу  улица  Браће  Поповић  и  Бранка  
Бајића  планира  се  изградња  комплекса  са  садржајем  опњтеградског  центра  у  коме  су  
планиране  стамбене  и  пословне  намене . Планирана  површина  комnлексаје  O,gO lіa. 

Планирана  намена  објеката  унутар  комплекса  је  вишепородично  становање  са  
обавезним  пословним  садржајима  у  іiриземној  етажи. У  оквиру  пословања  планирају  се  
атрактивни  садржаји  из  домена  образовања , културе , здравства, трговине , као  и  
савремеки  комерцијални  и  канцеларијски  простори  и  различите  врсте  пословања . У  
деловима  објеката  намењених  пословању  могу  се  планирати  и  простори  за  бавњење  
спортским  активностима  које  захтевају  мање  површине  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  урбаннстичког  пројекта  

Планира  се  формирагје  јединствене  парцеле  на  простору  целог  комnлекса  која  ће  
се  остварити  спајањем  катастарских  парцела, а  све  према  графичком  приказу  број  З  ,,План  
саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  режимима  изградње уразмери  ј :1000. 

Планира  се  такав  поло)кај  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  површине  у  оквиру  комплекса  ће  се  озеленити  и  наменити  за  заједничко  
корипіћејіе . 

На  делу  комnлекса  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  из!госи  до  65 %, а  индекс  
изграђености  до  3,50. 
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Планирана  спратност  објеката  за  је  од  П  до  П+7 са  равним  или  плитким  косим  
кровом  сакривеним  иза  атике. 

Приземіа  објеката  планирају  се  са  већом  спратном  висином  приземња  до  4,5 м, с  
обзиром  на  то  да  је  планирана  nословна  намена . 

У  источном  делу  комплекса  на  углу  према  улицама  Ераће  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  игралишту  и  сл. Испод  целе  парцеле  комплекса  планира  
се  изградња  подземне  гараже . 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 . Моућа  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  наркинг-
место  заједан  стан, односноједно  паркинг-место  за  70 м2  бруто  површине  за  пословање . 

Потребе  за  наркирањем  у  потпуности  морају  бити  задовоњене  у  оквиру  комплекса , 
Слободне  делове  парцела  уредити  као  површину  за  јавно  коришћење, а  у  функцији  

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

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

3а  све  што  није  напред  наведено  примењују  се  услови  за  изградњу  дати  у  
Правилнику  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу . 

10.2.3. Станица  за  снабдевање  горивом  

У  северном  делу  простора  уз  Улицу  Браће  Поnовић  налази  се  станица  за  
снабдевање  горивом . Овај  комnлекс  је  реализован  према  претходној  планској  
документацији . Простор  који  је  планиран  за  комплекс  станице  за  снабдевање  горивом  је  
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смањен  у  одгіосу  на  претходно  планско  решење  тако  да  је  планирана  површина  комплекса  
0,30 ћа. 

Постојећа  парцела  станице  за  снабдевање  горивом  се  смањује  у  односу  на  западну  
границу  обуваћеног  простора , а  тачан  положај  нове  границе  парцеле  приказан  је  на  
графичком  приказу  број  3 ,,План  саобраћаја , регулације , нивелације  са  режимима  
изградње  објеката , уразмери  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  поклапа  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  јужном  делу  комплекса . Паркинг  
за  путничка  возила  налази  се  уз  коловоз , у  Улици  браће  Поповић . 

Уколико  би  се  јавила  потреба  за  реконструкцијом  комплекса, као  и  за  новим  
садржајима  и  организацијом  објеката  у  оквиру  комплекса, планиран  индекс  заузетости  је  
до  50 %, а  планирана  спратност  до  П+1. У  овом  случају  обавезна  је  разрада  комплекса  
урбанистичким  пројектом , као  и  примена  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  34/1 9). 

10.3. Правила  за  опремањс  простора  инфрастругпуром  

10.3.1. Услови  за  уређење  саобраћајних  површина  

Правила  уређсња  и  ііравила  грађсња  друмске  саобраћајне  мрсже  

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

- Закона  о  путевима  (,,Слу?кбени  гласник  РС , бр.  41/18 и  95/18 - др. закон), 
- Закона  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, 
41/18, 41/18 др. закон, 87/18, 23/19 и  128/20 др. закон), 

- Закона  о  заштити  од  пожара  (,.Службени  гласник  РС , бр.  111/09, 20/15, 87/18 и  
87/18 - др. закон), и  другим  прописима  који  регулијну  ову  облас  

- правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  
испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута  (,,Слу)кбени  гласник  РС

, број  50/11), 
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Правилника  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), 
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  нивелационо  решење  мора  бити  
такво  да  бициклистичка  стаза  буде  увек  у  континуитету  и  у  истом  нивоу, без  ивичњака . 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  (минималне  ширине  3 м) и  дуж  тротоара  
извршити  типско  партерно  уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким  
стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  
несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама . 

Тротоаре  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча  који  могу  бити  
и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  
саобраћајних  површина . Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта, то  има  практичну  сврху  
код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). Коловоз  и  
бициклистичке  стазе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 

На  прелазу  колског  прилаза  парцелама  преко  тротоара, односно  бициклистичке  
стазе, нивелационо  решење  колског  прилаза  мора  бити  такво  да  су  тротоар  и  
бициклистичка  стаза  у  континуитету  и  увек  у  истом  нивоу. Овакво  решење  треба  
гірименити  ради  указивања  на  приоритетно  кретање  пешака  и  бициклиста , у  одкосу  на  
возила  која  се  крећу  колским  прилазом . 

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

Уелови  и  начин  обезбеђивања  пристува  парцели  

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

Уколико  је  тај  приступ  колски  и  намењен  путничким  аутомобилима , он  не  мо)ке  
бити  ужи  од  3,5 м, нити  іnupu од  б  м. 

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

Приступ  спратној  гаражи  (Су+П+3) и  перионици  је  са  уређене  јавне  површине, са  
интерних  саобраћајних  nовршина  грађевинске  парцеле  и  са  парцеле  станице  за  
снабдевање  горивом . Положај  улаза  у  спратну  гаражу  ће  се  дефинисати  кроз  идејно  
решење  гараже . 

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

Паркинзи  требају  бити  уређени  у  Тзв  .,,перфорираним  плочама , ,,префабри -
кованим  Танкостеним  пластичним  или  сличним  елементима  (типа  бехатон  - растер  са  
травом ) који  обезбеђују  услове  стабилности  подлоге, доволне  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  (наткрилем ) 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  по  једно  дрво . Одговарајућа  засена  садњом  Високог  
зеленила  може  се  обезбедити  и  око  планираних  паркинга . 

Такође  је  потребно  извршити  резервацију  паркинга  у  складу  са  Правилником  о  
техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама. 

Уколико  се  паркирање  решава  унутар  гаража , саобраћајно -техничко  рејлење  
гаража  решаваће  се  у  оквиру  пројеката  објеката , уз  задоволење  свих  услова  који  су  
наведени  у  Правилнику  о  техничким  захтевима  за  заштиту  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  површина  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  приказаном  на  графичком  приказу  број  З  и  карактеристичним  
попречним  профилима  улица, уколико  управлач  јавним  површинама  то  захтева , а  за  то  
постоје  специфични  разлози  (очување  постојећег  квалитетног  растиња, подземне  и  
надземне  инфраструктуре  и  сл.). Овакве  интервенције  могуће  су  исклучиво  у  оквиру  
постојећих  и  планиранихјавних  површина . 

10.3.2. Правила  за  реализацију  водне  инфраструктуре  

Услови  за  пзградњу  водоводне  мреже  

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

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставлају  тако  да  водоводна  
мрежа  задовоњи  прописана  одстојања  у  ОдВОС  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 м, а  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  
других  ипсталација  и  објеката  инфраструктуре  О 5 гп . 

3адате  вредности  су  растојања  од  сгіоњне  ивице  новог  цевовода  до  споњне  ивице  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

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

І-Јије  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  1 пі, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката . 

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

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

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

Водоводни  прикњучци  

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

Прикњучак  најавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом, а  завршава  
се  у  склониіпту  за  водомер , закњучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  прикњучка  са  величином  и  типом  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, 38/1 1, 13/14, 59/16, 59/19 и  59/20) и  
Правилника  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  
и  технички  систем  канализације  (,,Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

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

прикњучак . 

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

3а  вишепородичне  стамбене  објекте , водомери  за  мерење  потрошње  воде  
поставњају  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 мм, са  монтажом  
водомера  DN 50 mnі . 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  споњашња  хидрантска  
мрежа  врши  се  прикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 1 10 nіm, са  монтажом  
водомера  DN 100 mm. 

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

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

Услови  за  изградњу  канализационе  мрсжс  

Трасу  мреже  канализације  опште  и  фекалне  канализације  полагати  у  30ни  јавне  
површине  између  две  регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано , или  обострано , 
уколикоје  улични  фронт  шири  од  20 м. 

Минимални  пречник  фекалне  канализације  је  250 мм, а  опiпте  канализације  
300 мм. 

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

Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  
инфраструктуреје  од  0,7 до  1 гн, 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 nі , мерено  од  горње  
ијзице  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. 

Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  пројектант, а  одобрава  Јавно  
комунално  предузеће  ,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  у  складу  са  тим  објектом , техничким  нормативима  и  Одлуком  о  
условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  
воде  и  уклањања  вода  и  Правилником  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  
систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације . 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  се  прикњучити  на  
канализациоиу  мре)ку, акоје  она  изграђена . 

Прикњучење  стамбених  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 160 nіnі . 
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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  дозвоњава  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). 
3аулене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  

одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровести  кроз  Тало)кник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  ула  и  масти  и  
лаких  течиости  и  тек  потом  испуштати  у  реципијент . 

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

Извођење  приклучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  
надле)кности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и Нови  Сад. 

Водни  услови  

Санитарно -фекалне  отпадне  воде  и  технолошке  отпадне  воде  испуштати  у  јавну  
канализациону  мре)ку, а  потом  одвести  на  неселски  или  централни  упОВ, а  у  складу  са  
општим  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  реципијент  мора  најмање  испунити  
граничне  вредности  емисије  за  постројење  са  секундарним  пречишћавањем . 

3а  атмосферске  воде  са  заулених  и  запрњаних  површина  (паркинг, манипулативне  
површине), пре  улива  у  јавну  канализациону  мрежу, предвидети  одговарајући  
предтретман  (сепаратор  ула, таложник). 

Ува)кити  и  све  друге  услове  које  за  сакуплање , каналисање  и  диспозицију  
отпадних  вода  пропише  надлежно  јавно  комунално  предузеће . 

10.3.3. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  
комун  и  ка  циј  а  

Услови  за  прикњучење  на  електроенергетску  мрежу  

Приклучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  из  постојеће  или  
планиране  ТС  или  приклучењем  на  нисконапонску  мрежу  изградњом  приклучка  који  се  
састоји  од  приклучног  вода, кабловске  приклучне  кутије  (КПК) и  ормана  мерног  места  
(ОММ). Прик.њучни  вод  изградити  подземно , од  постојећег  или  планираног  вода  у  улици, 
или  директно  из  ТС. деталније  услове  за  приклучење  и  изградњу  приклучног  вода  и  
положај  КПК  и  ОММ-а  прибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд , Огранак  
,.Електродистрибуција  Нови  Сад . 



Услови  приклучења  на  вреловодну  мрежу  

да  би  се  објекти  прикњучили  на  вреловодну  мрежу  потребно  је  на  погодном  месту  
у  подруму  (сутерену ) или  приземњу  објекта  изградити  топпотну  подстаницу. Такође  је  
потребно  омогућити  изградњу  вреловодног  прикњучка  оД  гіостојећег  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  решити  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  
rіланиране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутрапјњости  објекта , 
где  ће  бити  смеiптен  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  уређсње  слободних  и  зелених  површина  

Зелене  површине  јавне  намене  

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

дрворед  ііa уређеној  јавној  површини  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  1,5 nі) са  декоративном  заштитном  решетком . 

Зелене  површине  осталих  намсна  

дебњина  супстрата  на  повшинама  зелених  кровова, у  поњима  предвиђеним  за  
садњу  зеленила  треба  да  буде  минимум  30 cnі, што  зависи  од  врста  бињака  које  ће  се  
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садити . Поред  супстрата , у  поњима  треба  предвидети  и  све  неопходне  слојеве  за  
формирање  кровних  вртова . дрвенасте  саднице  прсног  пречника  14-16 см  (на  висини  од  
1 м) са  неинвазивним  кореновим  систетом  могуће  је  садити  у  бетонске  касете  димензија  
1,5 1,5 > 1,2 м  са  перфорираним  страницама  (отвори  пречника  150 nіm). Простор  
кровних  вртова  треба  опремити  стазама, урбаним  мобилијаром  (клупе, 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  
садр)каја  (фонтане  или  водена  огледала  и  сл.), а  све  у  складу  са  просторним  
могуtіностима . Приликом  избора  бињних  врста  треба  водити  рачуна  да, посебно  уколико  
се  ради  о  бињкама  у  близини  дечијих  игралишта , то  буду  врсте  без  бодњи  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  поврјвина , сви  у  размери  1:500, приказане  су  
смернице  за  уређење  зеленог  кровног  врта  изнад  укопане, као  и  изнад  приземне  гара)ке. 
Распоред  дрвенастих  садница, као  и  целокупно  репіење  биће  утврђено  дањом  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  
боње  неутралисале  негативне  утицаје  средине . 3еленило  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  цињу  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 . 

3а  просторе  за  које  је  утврђена  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта  доношење  
овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији . 

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

Извод  из  Плана  генералне  регулације  графички  приказ  број  3 План  
намене  земјишта  са  поделом  на  просторне  целине  и  зоне АЗ  

2. Планнаменеповршина  1:1000 

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

4. План  регулације  површинајавне  намене  :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 1:500 
7.3. Гјлан  уређења  и  озелењавања  слободних  површина 1:500 

8. Синхрон  план  инфраструктуре  и  зеленила  1:1000 

9. Попречни  профили  1:100. 

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

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

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

План  детањне  регулације  центра  између  улица  Браће  Поповић, Бранка  Бајића  и  Илије  
Бирчанина  у  Новом  Саду  доступан  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупјптине  Града  Новог  
Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, и  путем  интернет  страна  ћttрѕ://ѕkпрѕtіnа.поујѕаd.гѕ/јаупјпујсі / 
и  ћttр://ww.поУіѕаd.гѕІІаtІgгаdѕkацргауа zа uгbапјzамјаdјеујѕkероѕј0у   



36 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престају  да  важе  у  целости  Урбапистички  пројекат  
комплекса  бензинске  нумпе  уз  Улицу  браће  Поповић  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  
Града  1Iовог  Сада , бр. 2/03 и  17/03) и  План  детањне  регулације  центра  између  улица  
Браће  Поновић , Бранка  Бајића  и  Іјлије  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  4 І07) 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 : 35-291/2021-1 
8. септембар  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

  

: ЅсЈејi наМарицковићРадомировић  
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На  ОСІ-Іову  члана  27. сгав  2. тачка  4. FЈраtзилника  о  садржини , начину  н  поСтупку  
израде  докумспата  просгорпог  и  урбаписгичког  пЈІанирања  (,,Службсни  гласпик  РС , 
број  32/19), 

ИЗЈАВЈЂУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  ПЛАНА  ДБТАЛНЕ  РЕГУЈІАЦИЈЕ  
ЦЕНТРА  ИЗМЕЂУ  УЛИЦЛ  ЕРАЋЕ  ПОUОВИЂ, БРАНКА  БАЈИЋА  И  ИЛИЈЕ  
ЕИРЧАНИНА  У  новоМ  СЛДУ: 

- ПРИПРЕМЛЕН  У  СКЛАДУ  СА  ЗАј(ОНОМ  О  ПЛАННРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  и  пРописимл  доивтим  НА  ОСНОВУ  Овог  ЗЛКОНА, И  

- ПРИпРЕМЈЂЕН  И  УСКЈјАЂЕН  СА  ИЗВЕIЛТАЈЕМ  О  ОБАВЈЂЕНОМ  
ЈЛВНОМ  УВИДУ  

ОДГОВОРНиУFЈ3 гиСтА  

УНовом  Саду, 09.08.2021. годипе  



?1УБј}ЈІ  СРБијл  
АУТОНОМ  ПОКfАЈјшА  ВОЈВОДHиА  ГРАД  ноВи  сАд  
СКУпјјјтју  ГРАДА  Новог  САДА  
КОМјјСИЈА  ЗА  ПЛАнОВЕ  
Број : V-35-291/21 
даиа: 08.04.2021 године  
нови  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  Контројш  НАТЦЛАНАДЕТАЈLш  РЕГУЛАЦЈјЈЕ  ДFНтРл  ИЗМЕЂУ  УЛіІЦАБРАЋЕ  ПОПОВиЋ, БРАША  БАЈјЛј  И  ИЛМЈЕ  БИРіјАНиНА  У  НоВом  САДУ  ГТРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  Јлии  УВцд  

Стручна  кОнтрола  Надрта  плала  ДетаЈЂне  регулације  центра  између  улица  Браће  Поповић, Бралка  Бајuћа  и  илuја  Еирчаuина  у  Новом  Саду  пре  излагав,а  на  јавкн  увид, обавјЂена  је  на  124. седницu Одржаиој  08. априла  2021. Године  са  почетком  у  09,00 часова  у  згради  JH ,,Урбаијзам  Завод  за  Урбализам  Нови  Сад, Бул. цара  Лазара  број  З, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

124. седпuци  Присуствов су: Радоња  дабетuћ, председнИк  Комисије, Васо  Кресовић, Радосав  ІІЈћепалов  Милал  Ковачевић, Ивал  Бракочевuћ  члаиови  Комисије  за  плалове  и  Јасмчна  Лазић. сетметаD Комисие  за  Плавове. 

Седниди  су  ПРисусТвова  и  Представнuдн  ЈГј  Урбаnизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Градске  уПраве  за  урбалuзам  н  грађевкnске  nослове  и  Градске  управе  за  граевииско  земзБијіле  н  инвестuције. 

Нахон  уводног  Образложења  одговорног  урбалисте  из  ЈП  Урбализам  Завод  за  урбанизам  Новu Сад, као  обрађивача  nлаuа, Комисијаје  констатовала  следеће: 
Да  је  Одзіука  о  изради  плала  детајЂне  реrулације  цевтра  између  улкца  Браће  Поповиј , Epanxa Бајuћа  и  Иігија  Еирчанкnа  у  Новом  Саду, усвојена  на  ХУ  седвкци  Скупмтигје  Града  Новог  Сада  одржалој  27.  јалуара  2017. годчне  ( Спужбени  лuст  Града  Новог  Сада  број  3/17) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратепіке  Процене  утицаја  плана  деталне  регулације  центра  између  улида  Браћ  .Поnовић, БралП-.аБајкћа  иИлија  Бирчалина  у  Новом  Саду. 

Концептуајліи  оквир  плана  деталне  регулације  цевтра  између  улица  Браће  Гјоповић, Брапка  Бајuћа  и  Илија  Бирчалина  у  Новом  Саду  био  је  на  ралом  јавном  увиду  у  периоду  од  27.02.2017. годинедо  13.03.2017. Годнне. 

Нацрт  nлава  деталне  регудадије  центра  између  улица  Ераhе  Поповић, Ералка  Бајића  н  илија  Бирчалина  у  Новом  Саду, израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад. 

На  124. седиици  Комисије  за  планове  која  је  одржала  08. anpuna 2021. годuuе, Комисија  за  плаиове  разматрала  је  Надрт  пдаиа  детањне  регуладије  центра  између  улица  Браhе  Поповuћ, Ералка  Бајића  u Hnuja Еирчалнна  у  Новом  Саду  и  том  приликом  је  закњучено  да  је  Нацрт  плаnа  лррсмлек  у  складу  -са  3аконом  о  гілалирању  и  изградњи  ( Службени  Гласик  Релубликс  ...... 



Србије , бр. 72/09, 8 1/09-пспраnка, 64!] 0 - УС, 24/1 1, 121/ ј 2. 42!13-УС, 50/13-УС, 93113-УС, 
132/14:  І 45!I 4;  3/] З, 3 І / І  9, 37/1 О-лр.зін 0н  и  09/20), уз  потребне  корекјје . 

Комисија  за  планове  сматра  даје  потребно  кориговати  ј-јацрт  плана  на  следећи  начин: 

- у  текстуалном  дслу, на  27. страпи  у  првом  ставу  изоставити  рсч  лименим ; 
- дефинисати  условс  за  наткривање  последње  повучене  етаже ; 
- за  намену  општеградскл  центар  потребно  је  додати  услов  да  20% поврілине  изнад  гаража  

мора  битн  озелењено ; 
- кориговати  .минималну  просечну  површину  стана  за  намену  вишепородично  становање , тако  
да  она  износи  минимално  55м2  нето; 

- у  текстуалном  дслу, на  3 1 страии  у  тачки  1 1.3. додати  да  је  обавезна  израда  урбаиистичког  
пројекта  за  комплекс  стаиице  за  снабдевање  горивом  уколико  се  јави  потреба  за  
реконструкцијом , новим  садржајима  и  организацијом  објеката  унутар  комплекса; 

- 
у  тстуајшом  делу  и  на - графwтким  приказима  уместо  обележа.вања  спратпости  По+ПЊ5(б).,---.. 
потребІіоје  навести  По+П+5+(6. пов); 

- у  текстуалном  делу, потребно  је  кориговати  услов  за  спратну  висину  приземња  тако  да  се  за  
намену  вишепородичног  становања  и  опппегралског  центра  наведе  да  се  приземња  објеката  
планирају  са  спратном  висином  до  4,5 м; 
за  намену  виІііепородичло  стаиовање  брисати  планирали  индекс  нзгра.ђености  парцеле; 

- на  графичким  приказима  детаЈЂније  котирати  габарите  планираних  објеката; 
- на  графичким  приказнма  испред  плаииране  спратности  додати  реч  до ; 
- на  крилима  планираних  објеката  чија  је  ширина  мања  од  12 гп  не  планирати  повлачење  

последне  стаже. 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  детајЂне  
регулације  центра  између  улица  Браће  Поповић, Бранка  Бајића  и  Илија  Бирчаиина  у  Новом  
Саду, може  се  упутити  у  дајњи  посгупак  донојпења  плаиа, у  складу  а  члавом  50. За.коно  
плаиирању  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, 37/19-
др.Закон  и  09/20). 

Извештај  доставити : 
1. ЈП  Урбаиизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађеви.нско  земјњипјте  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбаиизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задужелом  за  управу, прописе  и  урбаиизам  
5.Архиви  

Секретір  кd осиј  - 

Јасмина  јјазић, маст.инж.арх. 

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

Радоња  дабетић , дипл.инж.арх. дејан  Михајловић  



РЕПУБЛЛКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМчА  ПОКРАЛшл  ВОЈводн  гРлД  Нови  сАд  
СКУпШтрј  ГРАДА  НОВОГ  САДА  КОМЛСИЈА  ЗА  HnAHOBE Број: V-35-291/21 
Дала: 22.07.2021. ГО.ДИне  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  ООБАВЛЕНОМ  ЈАвном  Увцду  У  НАцрт  ГТЛАЈЈА  ДЕТАЈЈЈ  РЕГТЈТАЦИјі  ЦЕптр  ИЗМЕЂУ  Улицл  БРАЋЕ  ПОПОВИЋ, БРАгјкл  БАЈиЋА  И  ИЛHгЕ  БИРЧАЈТЈЈЈ  У  Новом  САДУ  

Косија  за  нЛало Града  Новог  сад  на  133. авној) седuици  којаје  одРжала  дана  
7 7fl2 . ГОА  у ЈП  ,,СпортсП  и  пословHu Цеіnар  ВОВОС  Нови  Сад, СЗеска  бр  

2, у  мфитеатру  иа  Т  Са  са  ПОчСОм  у  9,00 часов  разматралаје  ЊВбШј  обривача  плала  о  
спроведеномј 0 увіџіу  у  Нацрт  Плала  детајвне  регулаЦuје  Целтра  између  улица  Браће  Поповлћ, 
Ералка  Бајпћа  и  ипија  Бирчалина  у  Новом  Саду. 
138. (јавној) седлицл  ПРИсустов су: Радоња  Дабети , лРедсеДм  Комисије, Зорал  
вукадuиов заИелg председлка  Комисије  Васо  Крссовић  и  Ивап  Еракочеви   члаиови  
Комuсије  и  Јасмиа  Лазић  секретар  и  члал  КОІІисије  за  nдалове. 
0да  о  изрдu плапа  детаЈБне  регулацлје  Цеіnра  између  уа  Epahe Подовлћ  Бралка  Бајлћа  и  НлпјаЕирча у  Новом  Саду, усвојенаје  на  ХУ  седиици  Скупілтине  Града  Новог  Сада  Одржаној  
27 јалуара  20 1 7. ГОДлте  ( Службе  ЛисТ  Града  Новог  Сада  број  3/17) са  Рспгењем  о  нелриСтупу  изради  стРатеје  лроцсне  тГицаја  плааа  детајБие  ретулацИје  пентра  Између  улца  Браћс  Половлћ, Ераака  Еајића  и  илија  ЕлрчалHuа  у  Новом  Саду. 
Концетnуазт  охвир  плана  деТајБнс  РСгулаЦИје  целтра  између  улица  Браће  Поповић , Браuка  Бајића  u unuja Еирчаа  у  Новом  С  био  је  на  раломјавном  ув  у  периоду  од  27.02.2017. годлне  до  13.03.2017. године. 

Налрт  Плала  денС  Регулајје  цеіnра  између  уа  Браће  Поповлћ, Браика  Бајлћа  u Hnuja Бирчаu на  у  Новом  Саду, израДuдоје  Јавно  гіредузеће  Урбализам  Завод  за  урбанuзам  Нови  Сад. На  124. се Комuсије  за  планове  којаје  одржаnа  08. anpuna 2021. Гое, Комисија  за  nnалове  Разматралаје  Нацрт  плала  детајЂне  регулацлје  дСптра  између  улица  Браће  Поповиіј  Браика  Бајнћа  
и  Hлuја  Еирчаа  у  Новом  Саду  и  том  Пром  је  заКено  да  је  Нацрт  nnaua лРрСен  у  
ладу  3атно  о и  иЗгРаДк  ( Службе  тласшјк  РепУблсе  Србнјет, бр. 72/09, 8Ј /О9-ислравк  64/10 

- УС, 24/11, 121/12, 42/ІЗ-ус  50/І3-уС  98/13-ус  132/14, 145/14, 83/18, 
3 1/19, 37/І 9- захон  и  09/20), уз  потребне  кореије  које  су  наведене  у  Извеају  о  обавЈБеној  
Стручлој  контроnu. 

Нацрт  nnana детајг,не  регулације  дсuтра  између  улнца  Ераhе  Поповлћ  Ералка  Бајића  и  Нлија  
Еuрчанuна  у  Новом  Сје  ИЗложен  најавни  ид  у  Периоду  од  17.06.2021 до  16.07.2021. Годuне  (члје  је  огЛава  објавЈБело  у  лис Днев од  17. jyna 2021. годлне). У  току  јавног  ида  
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доставјвено  јс  4 (чстири) примедбе  на  Надрт  плана, шТо  је  обрађивач  плана  констатовао  у  
Извештају  о  спроведеномјавном  увиду. 

Нахон  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  јјланове  је  на  і 38. (јавној) седници, одржаиој  
22.07.2021. годнне  (чије  је  одржавање  објавњено  у  листу  дневник  од  17.06.2021. гбдије  
разматрала  Извештај  обрађивача  плаuа  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Надрт  плана  деталне  
регулације  центра  између  улица  Браће  Поповић, Браика  Eajuha u Илија  Бирчалина  у  Новом  Саду. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  подаета  4 (четири) 
примедбе  на  Нацрт  плаиа  детањне  регуладије  центра  између  улица  Ераће  Поповић, Браика  Бајића  
и  Илија  Бирчаиина  у  Новом  Саду. 

Примедбе  су  поднели : 

1. Domanova ујѕјоп 1  DOO Нови  Сад, 
2. І!ѕB  Company DOO, Нови  Сад, 
3. Предузећс  за  грађевннарство , трговину  и  услуге, екстгорт  uмпорт  !ІКон,;груор  инжењеринг  
дОО  Биіћа  - ПосјњНица  Нtјш  Сад  
4. Јј(ТГ  1Градско  зеленило  Нови  Сад. 

Примедба  број  1 

(подносиоци : 1 Dомапоуа  vіѕіon DOO HoEu Сад) 

Примедба  се  односи  на  парцеле  бр. 6379, 6380, 6381, 6382 и  6383 КО  Нови  Can і, na xojoj ce 
планира  изградња  випіспородичпог  стамбеног  објекта, спратности  до  По+П+5+(б.пов). Гјлалира  
се  спајање  парцела  бр. 6379, бзgо, 6381, 6382 и  6383 КО  Нови  Сад  1, хако  би  се  формирала  
јединствена  грађевинска  гіарцела. 

Примедба  се  односи  да  се  између  катастарскик  парцела  бр. 6380 и  6381 КО  Нови  Сад  ј, уместо  
обавезног  спајања  иаведе  ознака  могућег  спајања  пардела  тако  да  бн  се  мотле  формирати  и  две  
будуће  одвојене  будуће  грађевинске  парцеле. Под  првом  грађевинском  парцелом  биле  би  парцеле  
број  6381, 6382 и  6383 од  укупно  1102 м2  и  уличnог  фронта  ширине  22 м. Под  другом  
грађевинском  парцелом  биле  би  парцеле  бр.  6379 и  6380 од  укупно  1050 м2  и  уличиог  фронта  19 
м. Ове  повргпине  и  уличне  ширине  будућих  грађевинскик  царцела  задовоњавају  све  урбаиистичке  
и  грађевинске  критеријуме , такође  најјомињемо  да  на  свакој  будућој  грађевинској  парцели  хао  
власници  постоје  две  грађевинске  фирме  које  се  апсолутно  не  могу  договорити  о  заједіичкој  
парцеди  и  из  тих  разлога  тражuмо  раздвајање . 

Комисија  за  плапове  прихвата  прнмедбу. 
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Примедба  број  2  

(лодносиоцu; ЅВ  Сомралу  DOO, Нови  Сад) 

Примедбује  поднела  TtѕB Company DOO, Novі  Ѕad из  Новог  Сада. 
Примедба  се  односи  на  део  улице  илије  Бирчанина  од  угла  са  Улицом  Bpahe Поповић  до  кућног  броја  I0у  Улuци  Илије  Бирчанина. 

і . Молимо  вас  да  се  у  спратност  објекта  изнад  приземзва  убади  етажа  
Мезаиила  ли  ГазІсрије  

2. У  објекту  Двориnгиа  гарака, на  етажи  кровних  равпи, уместо  Зеленог  крова  да  бупе  места  за  Паркирање. 
з. да  сс  допусти  могуhиост  поставл,ањ  еркера  тде  јсто  техиичхи  изводливо . 
4. Лпаном  предвидети, да  на  месту  где  се  налази  аУТоперионuца  која  ће  бити  срушсна  иза  регуЛационе  линије  која  оЗкачава  дпугу  nарцелу, односно  Парцејіу  на  којој  се  налази  комплекс  Бснзинске  станице  са  пратећим  објектима  да  се  остави  аугопсриоиида  у  истим  или  габаритuма. 
5. Предвидети  градну  у  ламслама  односно  фазама. 
ј Фаза  градње  би  подрзумевала  угао  улице  Хаци  Рувкмова  u Hnuje Бирчаикаа  са  кокптјјстном  Подзсмиом  гаражом  , а  које  се  граде  на  Цслокугмом  земл.иплу  вад  надземне  гараже. н  Фаза  би  Подразумевала  изтрадњу  на  садајлњнм  бројевuма  8 и  10 заједцо  са  надземuом  гаражом. 

11ј Фаза  на  бројсвима  садапјњим  б  п  4 
б. У  прuзсмлу  вмггесПратне  гаражс  у  дслу  окрепутом  Према  Беизинској  станици  као  и  делу  ОкреНутом  лрема  Новосадском  сајму  да  се  Остави  могућност  за  обавл,ање  И  Других  делатности . 
7. Игајуи  у  пду  да  сваји  стамбенаједиuица  има  гаражно  место, тражгмо  да  се  смањи  Јгросчhа  Вејшч.иа  стааа  са  55 м2  на  50 м2. 
8. Зелетги  кров  зграде  да  се  укњижн  као  Тераса, односно  омогуђити  да  зелски  кровни  Врт  буде  корисна  поврпгина. 

Комисија  за  планове  део  примебе  прпхвата , део  примедбе  ие  прихвата, а  за  део  примедбе  сматра  да  је  неоснован , уз  образјхожење  обрађивача  дато  у  пзвештају  о  спроведеном  јавном  увиду, осим  за  део  примедбе  који  сс  односп  на  фазност  изградње. 

Комnсија  сматра  да  је  могућа  фазна  градња  гаража, уз  правило  да  је  за  сваку  фазу  обавезно  обезбедити  потребан  број  паркинг  места  у  оквиру  фуикционалне  целине, а  у  складу  са  Іпханскпм  параметрима . 

Комисија  сматра  да  је  у  хтриземлу  ввшеспратне  гараже  могуhе  увести  Делатност  аутоперионице . 



Пріпuелба  6ро  3  

(подносиоци  Предузеће  за  грађевинарство , трГовину  и  услуге, експорт  импорт  Конструктор  
инжсњеринг  доо  Билећа  - пословница  Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  парцеле  бр.  6374, 6372, 6391, 6392, 6376/2, 6378/2, 6379 и  6380 КО  Нови  
Сад  L na којој  се  планира  изгоадња  вишепородичнот  стамбеног  објекта. спратности  ло  
По+П+5+(6.пов). Плаиира  се  спајање  парцела  бр.  6374, 6372, 6391 и  6392 кахо  би  се  формирао  
јединствен  комплекс . Парцеле  бр. 6376/2, 6378/2 су  плаииране  да  се  припоје  већ  постојећем  
стамбеном  објекту, а  парцеле  бр!  6379 и  6380 заједно  са  парцелама  бр.  6381, 6382 и  6383 су  
плаиираие  за  изградњу  вишепородичног  стамбеног  комплекса  у  Улици  Вранка  Бајића . 

,,Подносилац  примедби  је  привредно  друштво  са  регистрованом  претежпом  делатношћу  изградња  
стамбених  и  нестамбених  зграда, као  и  ималад  права  својине  на  парцели  број  6374, 6372, 6391, 
6392, 6376/2, 6378/2, 6379 и  6380 КО  Нови  Сад  I, у  улицама  Браика  Бајића  и  илије  Бирчаиина, а  
које  парцеле  су  обухваћене  Плаuом  који  је  предмег  примедби  и  на  чему  подносилац  заснива  свој  
интерес  за  подноіпење  примедби . 

і . да  се  на  парцели  6392 дозволи  изградіБа  крила, а  све  према  скици  из  прилога  бр.  і . u да  се  
заједно  са  парделама  6394, 6395 формирајединствено  крило  према  скици  која  се  налази  у  прилогу. 

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

2. Да  се  дозволи  изградња  још  једне  етаже  изнад  призема  у  виду  галерије (објекат  који  је  већ  
изграђен  на  парцели  6377 - Еранка  Бајића  26 nостоји  галерија). 

3. Да  се  дозволи  гр-адња  у  фазама  (ламелама). 

i. да  ое  зелепn хтоІ  па  задп.ој  етажи  може  укњижити  као  терасе  тс  да  сс  на  њима  іУіожс  направити  
корисни  простор  у  виду  тераса, базена  и  слuчuо. 

5. да  просечна  величина  стаuа  буде  50м2. 

6. Да  се  на  парцелама  6383, 6382, 6381, 6380, 6379, 6374, 6372 грађевинска  ликнја  ле  увлачи  као  
што  је  у  предлоту  плала, него  да  буде  једнака  са  регулационом  ликијом  према  улици  Бранка  Еајића  
(из  разлога  іпто  су  објекти  који  су  већ  изграђени  на  парцелама  6384/1 и  6377 кнсу  увучени  те  не  
видuмо  разлог  да  би  се  и  ови  објекти  увлачили). 

Комисија  за  планове  део  примебе  прихвата, део  примедбе  не  лрихвата, уз  образложење  
обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведепом  јавном  увнду, оснм  за  део  примедбе  који  се  
олноси  ua naііnene бп. 6376/2 и  6378/2. 

Комисија  сматра  да  је  потребно  увестп  обавезно  обједињаване  парцеле  бр.  6376/2 са  
парцелама  комплекса  планиранпх  зграда, а  не  са  парцслом  бр. 6377. Такође  је  уместо  
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обавезнот  обједињавања  парцеле  бр. 6378/2 са  парцелом  бр. 6377, потребно  дефиниеати  могуhност  обједињавања  овкх  парцела. 

Прнмедба  број  4  

(гтодносиоци . ЈКП  Градско  зеленило  Нови  Сад) 
Увидом  у  Нацрта  предметПог  шхава  утврдили  смо  да  се  у  улкци  Њтије  Бирчавка  (На  делу  који  је  у  Обухвату  плава). на  простору  постојсћег  Дрвореда  гтлавира  бицнІјшстич  стаза. Као  и  да  се  у  тексту  гтајшом  делу  Ллана  не  наводи  на  којл  начинје  потребно  третнратн, тј. зајптитв  овај  дрворед. 

Увидом  у  стале  на  терену  утврђело  је  да  се  у  Улиди  Hnuje Еирчаиива  (На  делу  који  је  у  обухвату  плана) Налази  14 (чстрнаест) стабалајасена  Ргахмих  ехсеШог  АНеіа . дрворедје  посађен  пре  око  15 годитја. За  то  време  су  стабла  пажјЂиво  нетовала  и  одржавана  те  су  сада  у  одличном  сТању. Њихов  дОПршос  за  квалитсТ  ваздуха  и  кпв0та  становнИшТВа  овог  дела  града  је  веома  значајал  с  обзиром  на  то  да  је  у  овом  делу  града  КарагсгеристиГша  појава  много  већег  nродента  поврпги-ва  које  су  бетовирапе )  unu поплочале  у  одВосу  на  оне  које  су  зелене. Како  су  у  nопDечnом  лрофилу  узшце, који  вије  велипе  мири-не. платwрани  саобраћајннда, парккм  бввu ЈШст стаза  и  тротоар, сматрамо  да  ће  бијхо  која  позиција  стазе  између  парккнга  п  Тротоара  утидати  нетативио  па  дрворед  односно  увимтитн  га. 
Предлажемо  да  се  битл стаза  Плалира  на  месту  планираног  паркиига, а  на  удаЛеНости  мnнхпталтто  2.00 nі  од  постојећег  дрвореда: или  да  се  Имдлемснтира  у  оквиру  саобраћајне  траке  адекватиНм  обележаваRем  као  мто  је  то  у  Кисачкој  Пици, од  Трга  Марије  Трандафил  до  Булевара  краЈЂа  Петра  Т. 

Комисија  за  тжланове  делимичnо  прихвата  примсдбу, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Њвемтају  о  сПроведеном  јавном  увиду. 
ііЈа  јатра  да  је  у  Нацрту  Потребно  дефинисати  правило  да  је  вриликом  иРојнЈ Iаа  улвце  Илије  Бирчанина  могуће  укинути  паралелно  паркірање  уколико  је  то  нсолходно, ради  очувања  дрвећа  на  страни  улнце  где  се  налазе  стабла  наведене  у  примедби. Комисија  такође  сматра  да  је  потребно  дефинисатu правило  да  сс  позиција  пасажа  планираних  објеката  планира  тако  да  не  загева  рушење  постојсћих  стабала. 

Сходно  члаву  50. Закопа  о  планирању  и  изградњи, Извепхтај  се  доставл,а  обрађивачу  плана  на  надлсжно  тіоступањс. 
Након  поступања  по  овом  Њвештају, обрађнвач  плана  ће  планскд  документ  Доставити  надлежвом  оргаву  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  дОношсња. 
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Радојтаабетић , дипл.инж.арх. 

ЧЛАНОВИ  КОМHСИЈЕ: 

. Зораи  Вукадиновић, дитІл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх. 

3. Радосав  Шћепановић , диплинж.арх. 

В.д. Начелника  

4. Ивап  Брахочевић , дипл.инж.арх.  џ  ./ /  

5. Јасива  Лазић. маст.инж.аnх: 
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