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М$с  Ј,рена  Маринковић  Радомировић  

На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводоМ  разматрања  Предлога  плана  деталне  регулације  
простора  за  вишепородично  становање  и  парковске  ловршине у  Новом  
Саду, Скупштина  Града  Новог  Сада  на  хујјј  седници  од  8, септембра  2021. године, 
доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  лрихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  деталне  регулације  простора  за  
вишепородично  становање  и  парковске  површине  ,,Роткварија  у  Новом  Саду, пре  
излагања  на  јавни  увид  са  109. седнице  од  03.12.2020. године  и  Извештај  о  обавленом  
јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  простора  за  вишепородично  становање  и  
парковске  поврпіине  ,.Роткварија  у  Новом  Саду  са  132. седнице  Комисије  за  планове  од  
27.05.2021. године . 

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

РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-611/2018-1 
8. септембар  2021. године  
нОвИ  САД  



На  оснону  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
РС , 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!ј 8, зі /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  ХУјјј  седници  од  8. септембра  2021. године , доноси  

ПЛАН  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПРОСТОРА  ЗА  ВИШЕПОРОДИЧНО  СТАНОВАЊЕ  

И  ПАРКОВСКЕ  ПОВРШИНЕ  ,,РОТКВАРИЈА  У  НОвОм  САДУ  

Увод  

План  детањне  регулације  простора  за  Вишепородично  станонање  и  парковске  
поврінине  ,,Роткварија  у  Новом  Саду  (у  дањем  тексту: План), обухвата  простор  између  
Еулевара  крања  Петра  І  и  улица: Кисачке , Берислава  Берића  и  Крањевића  Марка . 

Подручје  које  је  обухваћено  Паном  чини  један  урбани  блок  који  је  јасно  
дефинисан  постојећом  саобраћајном  матрицом , која  се  задржава . Намене  које  су  
заступњене  су  вишепородично  становање  средњих  и  великих  густина, оппзтеградски  и  
линијски  центри  и  парковска  површина . 

Значајна  новинаје  да  се  планирајавна  гаража  испод  парковске  поврјнине , у  цињу  
решавања  проблема  паркирања , који  је  евидентан  на  овом  простору, и  утврђивање  свих  
параметара  за  уређсње  парковске  површине  ,,Роткварија . 

Простор  је  инфраструктурно  опремњсн , а  Планом  се  дефинише  сва  потребна  
инфраструктура  и  услови  за  реализацију  према  планираним  капацитетима . 

План  обухвата  4,56 ћа. 

ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО  ПЛАНА  

І. ОПшТи  ДЕО  

1. ОСНОВ  ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНА  

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  детањне  регулације  простора  за  
вишепородично  становање  и  парковске  површине  ,,Роткварија  у  Новом  Саду  (,,Слу)кбени  
лист  Града  і-јовог  Сада , број  16/18), коју  је  донела  је  Скупштина  Града  Новог  Сада  на  
ХХХјУ  седници , 13. априла  2018. године . 

Плански  основ  за  израду  Плана  је  План  генералне  регулације  новог  градског  
центра  са  окружењем  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  бр.  39/11, 14/14, 
8/16, 82/16, 50/17, 42/18, 22/19 и  43/19) (у  дањем  тексту : План  генералне  регулације ). 
Планом  генералне  регулације  за  простор  којије  обухваћен  Планом  дефинисане  су  намене : 
вишепородично  становање  средњих  гуетина, спратности  П+2+Пк  до  П+4+Пк, 
вишепородично  становање  великих  густина, спратности  П+4+Пк  и  навише, општеградски  
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и  линијски  цснтри , парковска  површина  (парк  Роткварија). У  оквиру  парковске  површине  
планиранаје  богомоња  или  храм . 

За  простор  који  је  обухваћен  овим  планом , Планом  генералне  регулације  је  
утврђена  обавеза  израде  плана  деталне  регулације . 

План  генералне  регулације  утврдио  је  правила  усмеравајућег  карактера  за  израду  
плана  детањне  регулације . 

2. изВод  из  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

,,Концепција  уређења  простора  задржава  основну  намену  утврђену  Генералним  
iiланом  и  у  највећем  делу  важећом  планском  документацијом . Планом  се  задржавају  
намене  које  су  реализоване  у  складу  са  важећом  планском  документацијом . 

Простор  у  обухвату  Плана  генералне  регулације  подењен  је  на  12 урбанистичких  
целина . За  простор  који  је  обухваћен  овим  планом , утврђено  је  да  представња  део  
урбанистичке  целине  број  б. 

Планом  генералне  регулације  су  за  обухваћени  простор  дефинисане  намене ; 
вишепородично  становање  средњих  густина  населености , спратности  П+2+Пк  до  
П+4+Пк, вишепородично  становање  великих  густина  насењености , спратности  П+4+Пк  и  
навијце, општеградски  и  линијски  центри , парковска  површина  (парк  Роткварија). У  
оквиру  парковске  површине  планиранаје  богомоња  или  храм. 

,,Реализовано  вишепородично  становање, спратности  П+4+Пк  налази  се  у  делу  уз  
Булевар  крања  Петра  І . Нови  стамбени  или  стамбено  пословни  објекти , спратности  
П+З+Пк, планирају  се  у  зони  линијског  центра  уз  Кисачку  улицу, спратности  П+З+Пк  до  
П+9 на  комплексу  за  вишепородично  становање  великих  густина  уз  Улицу  Крањевића  
Марка, а  спратности  П+4(5) у  зони  вишепородичног  становања  великих  густина  
насењености  уз  Булевар  крања  Петра  І. Вишепородично  становање  средњих  густина, 
спратности  П+2+Пк, планира  се  на  углу  улица  Берислава  Берића  и  Крањевића  Марка . 

,,Према  густини  становања , зоне  у  оквиру  плана  могу  се  поделити  на  зоне  
становања  мањих  густина  насењености , до  100 ст/ћа  (са  преовлађујућом  спратношћу  од  П  
до  П+1+Пк), средњих  густина  насењености , 100-300 ст/јіа  (са  преовлађујућом  
спратношћу  од  П+2+Пк  до  П+4+Пк) и  великих  густина  насењености , преко  300 ст/ћа  (са  
преовлађујућом  сnратношћу  од  П+4+Пк  до  П+б+Пк, али  је  значајан  и  број  објеката  са  
већом  спратношћу  до  П+18). Зоне  становања  великих  густина  насењености  
карактеристичне  су  за  целине  које  су  Генералним  планом  намењене  за  вишепородично  
становање  и  опілтеградске  центре , док  су  зоне  становања  малих  и  средњих  густина  
насењености  карактеристичне  за  општестамбене  зоне. 

,,Концепцијом  уређења  nростора, општеградски  центри  се  сагледавају  као  
простори  атрактивни  за  лоцирање  нових  градских  цетралних  функција , односно  
пословних  садржаја, а  све  у  цињу  економске  ревитализације  и  унапређења  подручја . 
Општеградски  центри  представњају  најчешће  линијске  центре  дуж  главних  градских  
саобраћајница . Линијски  центри  се  планирају  тако  да  својим  функцијама , садржајима  и  
обликовањем  значајно  унапреде  функционисање  урбаних  целина  којима  припадају , али  и  
града  у  целини . Учешће  становања  у  укупно  изграђеном  простору  по  објектима  или  
блоковима  се  креће  у  распону  од  0 до  100 %. Осим  намене  становања , у  оквиру  центра  
значајно  је  учеіuће  различитих  ванстамбених  садржаја , као  іпто  су  пословни  објекти, 
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објекти  трговинског  и  угоститењског  карактера , објекти  јавних  служби, док  је  за  објекте  
вишепородичног  становања  карактеристично  учешће  ванстамбених  садржаја  у  
приземњима  објеката! Комплекси  намењени  за  општеградске  центре  планирани  су  уз  
главну  саобраћајницу  Кисачку  улицу . 

Планом  генералне  регулације  дефинисана  су  правила  уређења  усмеравајућег  
карактера  за  све  планиране  намене . Планом  су  детањно  дефинисана  правила  уређења  и  
грађења, а  у  складу  са  усмеравајућим  правилима  за  површине  осталих  намена . 

3. ЦИЛ  ДОНОШЕЊА  ПЛАНА  

Цињ  израде  и  донојнења  Планаје  утврђивање  правила  уређења  и  правила  грађења  
у  складу  са  условима  утврђеним  Планом  генералне  регулације . 

Планом  ће  се  дефинисати  параметри  тако  да  се  оптимизује  могућност  реализације  
решења  и  створе  услови  за  програмско , урбанистичко  и  архитектонско  унапређење  
простора . Имајући  у  Виду  проблем  паркирања  и  недостатак  паркинг  места, Планом  ће  се  
утврдити  локација  за  изградњу  паркинг  гараже  и  дефинисати  параметри  за  изградњу  исте. 

План  садржи ; границу  Плана  и  обухват  грађевинског  подручја  Плана, поделу  
простора  на  посебне  целине  и  зоне, детањну  намену  земњишта, регулационе  и  
грађевинске  линије, нивелационе  коте  улица  и  површина  јавне  намене, коридоре  и  
капацитете  за  саобраћајну , енергетску , комуналну  и  другу  инфраструктуру , мере  заштите  
простора, локације  за  које  се  обавезно  израђује  урбанистички  пројекат, nравила  уређења  
и  правила  грађења  по  целинама  и  зонама, као  и  друге  елементе  значајне  за  спровођење  
Плана . 

4. ОПИс  ГРАНИЦЕ  ОБУХВАТА  ПЛАНА  

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

За  почетну  тачку  описа  границе  Плана  утврђена  је  тачка  на  пресеку  осовина  Улице  
Крањевића  Марка  и  Улице  Берислава  Берића . Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  
североистока , прати  осовину  Улице  Берислава  Берића  до  пресека  са  осовином  Кисачке  
улице . дање, граница  скреће  у  правцу  југоистока , прати  осовину  Кисачке  улице  до  
осовинске  тачке  број  709, затим  граница  скреће  у  правцу  запада  и  долази  до  осовинске  
тачке  број  9544 од  које  наставња  да  прати  осовину  Булевара  крања  Петра  І  до  пресека  са  
осовином  Улице  Крањевића  Марка. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  севера, прати  
осовину  Улице  Крањевића  Марка  до  пресека  са  управним  правцем  повученим  из  тромеђе  
парцела  бр. 4529, 4531 и  10439/1. дање  граница  скреће  у  правцу  истока, прати  претходно  
описан  управни  правац, затим  у  правцујуга , прати  источну  границу  парцеле  број  10439/1, 
затим  у  правцу  истока , прати  северну  границу  парцела  бр. 10438/6, 10438/3 и  10438/7 и  
долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4532/1, 4533/2 и  10438/7. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  
правцу  севера, прати  западну  границу  парцеле  број  4533/3, затим  у  лравцу  истока, прати  
северну  границу  парцеле  број  4533/3, затим  у  правцу  севера, прати  западну  границу  
парцела  бр, 4534/4, 4520 и  4519, затим  у  правцу  запада, пратијужну  границу  парцела  бр. 4511/1 и  4510 и  управним  правцем  повученим  из  тромеђе  парцела  бр. 4510, 4512/4 и  
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10439/1 долази  до  пресека  са  осовином  Улице  Крањевића  Марка. дање  граница  скреће  у  
правцу  севера , прати  осовину  Улице  Крањевића  Марка  и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  
за  почетну  тачку  описа  границе  Плана. 

Планом  је  обухваћено  4,56 ћа, 

5. ПОСТОЈЕЋЕ  СТАЊЕ  ПРОСТОРА , ПОТЕНЦИЈАЛИ  И  ОГРАННЧЕЊА  

5.1. Опис  постојећег  стања  

Планом  обухваћено  подручје  карактерише  изузетан  положај  у  односу  на  
саобраћајну  мрежу  града  и  објекте  инфраструктуре , и  непосредна  близина  нових  
линијских  и  општеградских  центара . Обухваћено  подручје  чини  један  блок, трапезастог  
облика, оивичен  саобраћајницама , које  указују  на  планске  интервенције  настале  током  
развоја  и  раста  града . 

У  морфолошком  и  функционалном  смислу, Планом  обухваћено  подручје  одликују  
приземни  објекти  породичног  становања  и  објекти  випіепородичног  становања  
различитих  спратности . Вишепородично  становање  је  заступњено  на  парцелама  на  којима  
је, у  складу  са  планском  документацијом , дошло  до  урбане  реконструкције , односно  
трансформације  из  породичног  у  вишепородично  становање . На  парцелама  на  којима  није  
дошло  до  реализације  планских  решења  претежна  намена  је  породично  становање . 
Стамбени  објекти  већих  спратности  градили  су  се  уз  примарне  саобраћајнице . Уз  Кисачку  
улицу  и  Булевар  крања  Петра  і  реализовани  су  објекти  спратности  П+3+Пк  до  
П+4+Пк1+Пк2 и  П+4(5), док  се  на  углу  улица  Крањевића  Марка  и  Берислава  Верића  
налазе  објекти  спратности  П+2+Пк, стамбене  намене  са  пословним  простором  у  
приземњу . У  задњих  20-ак  година  објекти  су  се  градили  на  основу  издатих  урбанистичких  
услова  према  важећој  планској  документацији , алије  евидентирано  и  неколико  бесправно  
изграђених  објеката  из  ранијег  периода , који  су  у  погледу  спратности  одступили  од  
издатих  урбанистичких  услова, а  који  су  могли  да  се  легализују  у  складу  са  важећом  
законског  регулативом . 

Уз  Улицу  Берислава  Берића  и  на  деловима  парцела  иза  објеката  уз  Кисачку  улицу, 
налазе  се  запуштене  и  неуређене  зелене  nовршине , на  којима  је  планирана  парковска  
површина . Реализација  парковске  површине  до  данас  није  започета . 

Анализа  постојећег  стања  показује  да  је  започета  обнова  процес  којим  је  покушано  
да  се  уз  поштовање  постојеће  урбане  матрице, пренаменом  и  обликовањем , формира  
савремени  урбани  простор . Убрзане  друштвене  и  економске  промене  које  се  одвијају  у  
нашем  друштву  ,,доприпосе  сталном  преиспитивању  планираних  решења. Неспорно  је  
да  је  започета  обнова  довела  до  подизања  нивоа  атрактивности  као  и  економске  
исплативости  простора  за  будуће  пројекте . 

5.2. Оцена  стања  зеленила  

Од  категорија  јавног  зеленила  најзаступњеније  је  улично  зеленило . Посебно  се  
својим  квалитетом  истиче  дрворед  копривића  у  Улици  Крањевића  Марка . 

Одређени  проценат  зеленила  чине  мање, делимично  уређене  зелене  површине  у  
оквиру  породичног  и  вишепородичног  становања . 
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5.3. Оцена  постојећег  капацитета  инфраструктуре  

5.3.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Планом  су  обухватаћене  улице  Кисачка, Берислава  Берића, Марка  КраЈБевића  и  
Булевар  крања  Петра  І. Подручје  је  примарном  саобраћајном  мрежом  добро  повезан  са  
осталим  деловима  града  и  то; Булеваром  крања  Петра  І  и  Кисачком  улицом . Овим  
улицама  се  одвија  и  јавни  градски  превоз . Булевар  крања  Петра  Ј  је  реализован  у  
потпуности , са  две  одвојене  коловозне  траке, уличним  паркинзима , бициклистичким  и  
пешачким  стазама. Извсдена  бициклистичка  стаза  дуж  Булевара  крања  Пстра  І  би  требало  
да  се  у  планском  периоду  употпуни  са  бициклистичким  стазама  дуж  Кисачке  улице. 

Остале  улице  у  обухвату  Плана  чине  сскундарну  уличну  мрежу, која  је  у  највећем  
делу  изведена . 

У  саобраћајном  смислу, паркирање  је  највећи  проблем  на  обухваћеном  подручју  
јер  је  изражен  недостатак  паркинг-места  (у  дањем  тексту ; ПМ). Паркирање  се  у  највећем  
делу  посматраног  подручја  обавња  улично . 

5.3.2. Водна  инфраструкгура  

Снабдевање  водом  обавња  се  преко  постојеће  водоводне  мреже  која  функционигпе  
у  склопу  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 

У  Кисачкој  улици  постоји  примарна  водоводна  мрежа  профила  350 мм, док  је  
секундарна  водоводна  мрежа  профила  О  100 mnі  изграђена  у  свим  осталим  улицама . 

Постојећа  мрежа  капацитативно  задовоњава  потребе  за  водом  корисника  простора, 
проблем  представња  старост  мреже . 

Одвођење  отпадних  и  атмосфсрских  вода  обавња  се  преко  постојеће  
канализационе  мреже  заједничког  типа, која  функционише  у  склопу  северног  градског  
канализационог  слива  Града  Новог  Сада. 

Канализациони  колектори  постоје  на  Вулевару  крања  Петра  І, у  питању  су  два  
паралелна  колектора  профила  200/140 см. 

Примарна  канализациона  мрежа  постоји  у  Кисачкој  улици  и  профилаје  О  250/150 
см. 

Секундарна  канализациона  мрежа  изграђена  је  у  свим  улицама  са  профилима  од  
О  250 мм  до  О  400 мм. 

Постојећа  мрежа  капацитативно  задовоњава  потребе  за  одвођењем  отпадних  и  
атмосферских  вода  са  обухваћеног  простора, проблем  представња  старост  мреже . 

5.3.3. Енергетска  инфраструктура  

На  подручју  постоји  изграђена  електроенергетска  и  вреловодна  мрежа, као  и  
мрежа  електронских  комуникација  које  задовоњавају  капацитативне  потребе  садашњих  
корисника  простора . Такође  су  изграђени  електроенергетски , термоенергетски  и  објекти  
електронских  комуникација  (трансформаторске  станице  (у  дањем  тексту ; ТС), топлотне  
подстанице , улични  телекомуникациони  ормари  и  сл.) који  снабдевају  потрошаче  и  
кориснике  енергијом  и  сервисима . 
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11, ПЛАНСКИ  ДЕО  

1. ПОДЕЛА  НА  ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ  СА  ПЛАНИРАНОМ  НАМЕНОМ  
ЗЕМЈБИШТА  

Планом  обухваћено  гіодручје  карактерише  изузетан  положај  у  односу  ііa 
саобраћајну  мрежу  града  и  објекте  инфраструктуре , и  непосредна  близина  нових  
линијских  и  општеградских  центара . Подручје  које  је  обухваћено  Планом  чини  један  
блок, трапезастог  облика, оивичен  саобраћајницама , које  су  последица  планских  
интервенција  насталих  током  развоја  и  раста  града. На  блок  се  наслања  један  од  
најстаријих  улазних  праваца  у  град  са  севера, односно  Кисачка  улица. 

1.1. Концепција  уређења  простора  

На  концепцију  уређења  простора  утицала  су  правила  уређења  усмеравајућег  
карактера  за  планиране  намене  дефинисане  Планом  генералне  регулације , пристигли  
услови  надлежних  предузећа , издата  урбанистичка  документација , затим  вредности  
простора  и  грађевинског  фонда, као  и  постојећа  намена. 

Урбана  обнова, која  је  започела  у  последњој  деценији  ХХ  века, а  чији  процес  је  у  
току, обухвата  обнову  мрежа  инфраструктуре , модернизацију  и  координацију  јавног  и  
мирујућег  саобраћаја, уређење  јавних  поврпјина , али  и  физичку  обнову  грађевинског  
фонда. Односно, урбана  обнова  овог  простора  подразумева  и  рушење  постојећих  
грађевинских  објеката  и  подизање  нових  уз  поштовање  постојеће  урбане  матрице . То  
значи  да  долази  до  промене  интензитета  коришћења  и  најчешће, промене  намене  дате  
парцеле  грађевинског  земњишта . 

Концепција  уређења  обухваћеног  простора, базира  се  пре  свега  на  принципу  
континуитета  са  основном  наменом  и  правилима  уређења  и  грађења  простора  утврђеним  
Планом  генералне  регулације  и  важећом  планском  документацијом . Концепт  просторног  
уређења  гіодразумева  реконструкцију  и  урбану  обнову  простора  (замену  породичних  
стамбених  објеката  вишепородичним  стамбеним , стамбено -пословним  или  пословним  
објектима) и  планирање  парковске  површине , све  у  складу  са  савременим  потребама  и  
наменама, уз  задржавање  урбане  матрице, морфологије  (облика  и  величине) парцеле, 
очување  стеченог  мињеа  изграђене  средине  и  унапређења  амбијената  обухваћеног  
простора . 

Подручје  које  је  обухваћено  Планом  чини  урбани  блок  који  је  јасно  дефинисан  
постојећом  саобраћајном  матрицом , која  се  задржава . Предвиђени  начини  изградње  у  
већем  делу  подразумевају  ивичну  изградњу  на  парцели  и  изградњу  у  низу. Објекти  се  
углавном  планирају  у  непрекинутом  низу, а  прекинути  су  на  контакту  различитих  намена . 

Подручје  које  је  обухваћено  Планом  је  једним  делом  намењено  становању, које  
подразумева  вишепородично  становање  средњих  густина, спратности  По+П+2+Пк  и  
вишепородично  становање  великих  густина, спратности  Су+П+3+Пк  до  
Су+П+4+Пк1+Пк2, односно  П+4(5). У  оквиру  зона  намењених  становању , учешће  
ванстамбених  садржаја  се  планира  углавном  у  приземњима  објеката  на  ободним  
саобраћајницама . Могућеје  планирати  објекте  који  су  у  целини  намењени  пословању . 
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Вишепородично  становање  великих  густина  планира  се  уз  Булевар  крања  Петра  І, 
а  вишепородично  становање  средњих  густина  на  углу  улица  і{рањевића  Марка  и  
Берислава  Берића. 

Опјптеградски  и  линијски  центар  планира  се  уз  ј{исачку  улицу. У  оквиру  ценгра, 
осим  намене  становања , планирају  се  различити  ванстамбени  садржаји ,  као  што  су  
пословни  објекти, објекти  трговинске  и  угоститењске  намене, објекти  културе , 
образовања , док  је  у  случају  планирања  вишепородичног  стамбеног  објекта  
карактеристично  учешће  ванстамбених  садржаја  у  приземњима  објеката . У  оквиру  
линијског  центра  планира  се  изградња  вишепородичних  стамбених  објеката, стамбено -
пословних  или  пословних  објеката, спратности  П+3+Пк  - П+5, а  задржавају  се  постојећи  
стамбени  објекти, спратности  П+3+М  и  П+3+Пк1+Пк2. 

Подземна  гара?ка, капацитета  око  105 ПМ  по  етажи  планира  се  испод  дела  
парковске  површине . 

Парковска  површина  представња  мањи  парк, где  нема  места  за  велики  број  
садржаја , због  чега  се  у  највећој  мери  намењује  за  пасивну  рекреацију , док  се  активна  
рекреација  обезбеђује  деци, у  оквиру  дечијих  игралишта  у  различитим  деловима  парка. 
Стамбени  објекти  уоквирују  парковску  површину  са  североисточне , југоисточне  и  
југозападне  стране, док  је  са  северозападне  стране  парк  отворен  ка  Улици  Берислава  
Берића . Стазама  које  треба  да  прате  пешачка  кретања  повезаће  се  поједини  делови  блока  
са  околним  просторима  и  просторима  унутар  парка. 

У  северној  зони  парковске  површине , наспрам  Основне  ілколе  ,,Коста  Трифковић  
планира  се  храм  Српске  православне  цркве. Планом  ће  се  дефинисати  максимална  зона  
изградње , а  након  извођења  објекта  грађевинска  парцела  ће  се  формирати  под  габаритом  
објекта. 

1.2. Подела  на  урбанистичке  целине  и  намена  земњишта  

Према  намени , структури , просторним  карактеристикама , начину  и  условима  
уређења  и  изградње , на  грађевинском  подручју  које  је  обухваћено  Планом  издваја  се  пет  
урбанистичких  целина . На  графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  површина  са  поделом  
на  урбанистичке  целине , у  размери  1;2500, приказанаје  подела  на  урбанистичке  целине . 

Објекти  који  су  плански  реализовани  у  претходном  периоду  Планом  се  задржавају , 
а  положај  и  морфологија  планираних  објеката  су  условњени  и  прилагођени  постојећим  
објектима , који  су  реализовани  на  основу  претходних  планских  решења . 

Урбанистичка  целина  1 

Урбанистичка  целина  1 обухвата  простор  на  углу  улица  ј{рањевића  Марка  и  
Берислава  Берића, и  има  површину  0,13 ћа. У  оквиру  ове  целине  планира  се  
вишепородично  становање  средњих  густина, спратности  П+2+Пк. У  оквиру  ове  целине  
налазе  се  постојећи  випЈепородични  стамбени  објекти, па  се  она  сматра  завршеном  
целином . 
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Урбанистичка  цслина  2 

Урбанистичка  целина  2 обухвата  простор  између  Булевара  краја  Петра  ј  са  
југоисточне  стране  и  парцела  намењених  за  Вишепородично  становање  и  парковску  
површину  са  северне  стране, и  има  површину  око  0,87 ћа, Намене  које  се  планирају  у  
оквиру  ове  целине  су: вишепородично  становање  великих  густина, спратности  
Су+П+3+Пк  до  Су+П+4+Пк1+Пк2, односно  П+4(5), ТС  и  заједничка  блоковска  
површина, у  оквиру  које  се  налази  Улица  Змај  Огњена  Вука, паркинг, пејначке  стазе  и  
озелењене  површине . 

Урбанистичка  целина  3 

Урбанистичка  целина  3 обухвата  простор  између  Булевара  крала  Петра  ј, улица  
Кисачке  и  Берислава  Берића  и  парцела  намењених  за  парковску  површину, и  има  
површину  0,97 ћа. Намене  које  се  планирају  у  оквиру  ове  целине  су: линијски  центар  уз  
градску  главну  саобраћајницу  - Кисачку  улицу  и  ТС. 

У  оквиру  линијског  центра  планира  се  изградња  стамбених , стамбено-пословних  
или  пословних  објеката, спратности  П+3+Пк- П+5, уз  обавезно  пословање  у  приземЈЂу , у  
делу  објекта  који  је  оријентисан  ка  главној  градској  саобраћајници . Могућа  је  и  
комбинација  стамбених  и  пословних  објеката  са  различитим  садржајима  образовања , 
забавс, културе , здравства  и  сличним  делатііостима . 

Урбанистичка  целина  4 

Урбанистичка  целина  4 обухвата  парковску  уређену  повріnину  између  Улице  
Берислава  Берића  са  северозападне  стране  и  парцела  намењеним  вишепородичном  
становању  средњих  и  великих  густина, са  западне  и  јужне  стране  и  парцела  намењеним  
линијском  центру  уз  Кисачку  улицу, са  североисточне  стране . Површина  урбанистичке  
целине  4 износи  1,51 ћа. ј-Іамене  које  се  планирају  у  оквиру  овс  целине  су: парковска  
поврпіина, храм  Српске  православне  цркве  и  парохијски  дом, спратности  П+2+Пк. 

Парковска  површина  представа  мањи  парк, намењен  за  пасивну  рекреацију , док  
се  активна  рекреација  обезбеђује  деци, у  оквиру  дечијих  игралијлта  у  различитим  
деловима  парка. 

У  северној  зони  парковске  површине , наспрам  Основнс  школе  ,,Коста  Трифковић  
планира  се  храм  Српске  православне  цркве. 

С  обзиром  на  то  да  је  у  оквиру  простора  који  је  обухваћен  Планом  евидентан  
проблем  паркирања  и  недостатак  ПМ, планира  се  изградња  подземне  паркинг-гараже  
испод  дела  парковске  површине , капацитета  око  105 ПМ  по  ета?ки. Кров  гараже  се  
планира  као  озелењена  површина, која  нивелационо  и  обликовно  чини  континуитет  са  
парковском  површином  у  целини . 

Урбанистичка  целина  5 

Урбанистичка  целина  5 обухвата  саобраћајне  повріnине : Булевар  краа  Петра  І  и  
улице: Кисачку, Еерислава  Берића  и  Крањевића  Марка . Површина  урбанистичке  цлеине  5 
износи  1,08 ћа. Саобраћајну  површину  чине: коловоз , бициклистичке  стазе, тротоар , 
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паркинг  и  озелсњене  површине  (травнате  површине  и  површине  намењене  уличниМ  
дрворедима). Бициклистичке  стазе  се  планирају  уз  Булевар  крања  Петра  І  и  Кисачку  
улицу . Паркирање  се  планира  целом  ду?кином  уз  Булевар  крала  Пстра  І  и  Берислава  
Берића, и  делом  уз  улице  Кисачку  и  Крањевића  Марка. 

1.3.Нумерички  показатели  

Табела  бро  1: Биланс  повnшина  
Намена  Површина  (м2) % 
Општеградски  и  линијски  центри  8.870,66 19,43 
Вишепородично  становање  средњих  густина  1.259,52 2,76 
Вишепородично  становање  великих  густина  4.020,62 8,81 
Парковска  површина  14.945,20 32,75 
Храм  Српске  православне  цркве  448,00 0,98 
Парохијски  ДОМ  166,10 0,36 
3аједничка  блоковска  површина  5.518,52 12,09 
ТС  95,13 0,20 
Саобраћајне  површине  10.317,20 22,60 
УКУПНО  45.640,93 100,00 

Табела  2: Нумејички  показатењи  планиnаног  ст  

БроЈ  
простор- 
не  целине  Површііна  

(ћа) 

llовршііна  
под  

стамбеним , 
стамбено - 
пословним  

лли  
нословним  
објектнма  

(пі2) 

Бруто  
развајена  
поврјнјіна  
стамбенпх  
стамбено - 
пословнпх  

или  
пословјіих  
објеката  

(аі 2) 

& 

Број  
станова  
(ком) 

Број  
становлика  

(ком) 

Број  
пословних  
простора  

(ком) 

Индекс  
изграђе - 
ностіј  

Индекс  
заузетостіі  

(%) 

0,13 876,15 4.205,52 56 51 7 3,33 69,53 
2 0,87 2.875,25 ]8.329,75 211 570 28 2,09 32,88 
3 0,97 4.615,10 27,420,15 348 944 31 2,83 47,34 
4 1,51 568,42 905,60 3 8 2 0,06 3,76 
5 1,08 0,00 0,00 0 0 0 0 0 

укупло  4,56 8.934,92 50.861,02 618 1,673 68 1,12 19,60 

2. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

2.1. План  регулације  површина  јавне  намене  

Планом  су  утврђене  површине  јавне  намене . од  целих  и  делова  постојећих  
парцела  образоваће  се  парцеле  површина  јавне  намене, према  графичком  приказу  број  4 
,,План  регулације  површина  јавне  намене , у  размери  1: 1000. 
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Површинејавне  намене: 
- саобраћајне  nовршине : целе  парцеле  бр. 4507/2, 4508/4, 4538/2, 4539/2, 4540/2, 

4547/2, 4561/1 и  10434/3 и  делови  парцела  бр. 4493/5, 4506, 4544/3, 4545/3, 4548/2, 4555/2, 
4556, 4557/2, 4558/2, 4559/2, 4560/1, 4562/1, 4563/1, 4564/1, 4565/1, 4568/7, 10428, 10431, 
10434/2, 10438/1, 10438/3, 10439/1 и  10521/1; 

- заједничка  блоковска  површина ; целе  парцеле  бр. 4533/2, 4533/3, 4534/2, 4534/4, 
4535/2, 4535/3, 4535/4, 4536/3, 4536/4, 4536/5, 4557/1, 4558/1, 4559/1, 4568/10, 10438/2, 
10438/6 и  10438/7 и  делови  парцела  бр. 4518, 4519, 4520, 4540/1, 4544/1, 4545/1, 4560/3, 
4563/3 и  10438/3; 

- парк: целе  парцеле  бр.  4480/2, 4482/3, 4483/2, 4507/1, 4509/1 и  4511/1 и  делови  
парцела  бр.  4484, 4493/5, 4508/3, 4518, 4519, 4520 и  4541; 

- ТС: делови  парцела  бр. 4483/1, 4546/1 и  і 0438/3. 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  број  4 ,,План  регулације  површина  јавне  намене , у  размери  1:1000, 
важи  графички  приказ . 

Планиране  регулационе  линије  дате  су  у  односу  на  осовине  саобраћајница  или  у  
односу  на  постојеће  границе  парцела . Осовине  саобраћајница  дефинисане  су  
координатама  осовинских  тачака  чији  је  списак  дат  на  графичком  приказу. 

2.2. План  нивелације  

Простор  обухваћен  Планом  налази  се  на  надморској  висини  од  77,95 гп  до  79,20 
м. Нагиб  нивелете  саобраћајница  је  испод  1 %. Постојеће  саобраћајнице  се  задржавају  са  
нивелетама  коловоза  које  се  не  мењају. Најни)ки  терен  је  у  унутрашњости  блока, односно  
на  северном  делу  парка  где  је  потребно  насипање . Нивелете  заштитних  тротоара  
планираних  објеката  ускладиће  се  са  нивелетом  саобраћајнице , јнто  изискује  минимална  
насипања . 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 

- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 
- нагиб  нивелете . 

Кота  заштитног  тротоара  око  планираних  објеката  одредиће  се  у  односу  на  
нивелету  саобраћајница . 

3. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

3.1. Саобраћајна  иифраструктура  

Подручје  које  је  обухваћено  Планом  обухватају  улице  Кисачка, Берислава  Берића, 
КраЈЂевића  Марка  и  Булевар  крања  Петра  І. Обухваћени  нростор  је  примарном  
саобраћајном  мрежом  добро  повезан  са  осталим  деловима  града  и  то: 



11 

- Булеваром  крала  Петра  І  сајугоистока , 
- Кисачком  улицом  са  североисточне  стране. 

Овим  улицама  се  одвија  и  јавни  градски  превоз . Булевар  крала  Петра  І  је  
реализовап  у  потпуности , са  две  одвојене  коловозне  траке, уличним  паркинзима , 
бициклистичким  и  пешачким  стазама . Изведена  бициклистичка  стаза  дуж  Булевара  крала  
Петра  Ј  би  требало  да  се  у  планском  периоду  употпуни  са  бициклистичким  стазама  дуж  
Кисачке  улице. 

Остале  улице  у  обухвату  Плана  чине  секундарну  уличну  мрежу, која  је  у  највећем  
делу  изведена . 

Поред  изграђених  паркинга  на  Булевару  крала  Петра  І, планира  се  изградња  
паркинг  места  уз  улице  Кисачку  и  Берислава  Берића . У  зависности  од  позиције  пасажа , 
укида  се  одговарајући  број  ПМ  на  траси  приступног  пута. 

У  саобраћајном  смислу, паркирање  је  највећи  проблем  на  обухваћеном  подручју  
јерје  изражен  недостатак  пМ. Паркирање  се  у  највећем  делу  обавла  улично . 

Планирано  саобраћајно  решење  се  ослања  на  постојећу  мрежу  саобраћајница . 
Регулационе  линије  су  формиране  тако  да  у  највећој  могућој  мери  поштују  

постојећу  парцелацију . 
У  оквиру  парковске  површине  планирају  се  шетне  стазе, у  складу  са  

хортикултурним  уређењем  парка. Унутар  заједничке  блоковске  површине  планирају  се  
коловоз, паркинг  и  пешачке  комуникације , које  ће  бити  изграђене  у  складу  са  потребама  
функционисања  постојећих  и  планираних  садржаја . 

Планирају  се  следеће  значајније  интервенције  на  постојећој  саобраћајној  мрежи: 
- изградња  бициклистичке  стазе  дуж  Кисачке  улице, 
- изградња  nаркинг  гараже  за  јавно  коришћене  испод  дела  парковске  

површине , са  приступним  саобраћајницама  из  Кисачке  улице  и  Булевара  
крала  Петра  ј, 

- изградња  недостајућих  тротоара , 
- изградња  недостајућих  уличних  ПМ. 

На  овај  начин  ће  се  омогућити  опслуживање  планираних  садржаја, а  самим  тим  
повећаће  се  приступачност  и  атрактивност  ових  делова  града. 

Саобраћајнице  су  дефинисане  осовинским  тачкама  како  је  то  приказано  на  
графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  површина, саобраћаја , регулације , нивелације  и  
зеленила  са  режимима  изградње , у  размери  1: 1000. 

У  графичком  приказу  број  3 дати  су  сви  технички  елементи  који  дефинипіу  
саобраћајне  објекте  у  простору , а  самим  тим  и  услови  и  начини  за  прикњучење  нових  
објеката  на  постојећу  и  планирану  мрежу  саобраћајница . 

Мирујући  саобраћај  

Реализацију  планираних  стамбених  и  пословних  објеката  мора  да  прати  изградња  
саобраћајних  површина  и  комуналне  инфраструктуре , а  нарочито  паркинг- простора . 
Планира  се  решавање  овог  проблема  на  више  начина  и  то  паркирањем  у  оквиру  
попречних  профила  улица, јавним  паркиралиштима  и  индивидуалним  гаражама  и  
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паркиралиштима  на  парцели . Паркирање  возила  за  сопствене  гіотребе  власници  објеката  
обезбеђују  на  грађевинској  парцели  изван  површине  јавног  пута  а  број  ПМ  зависи  од  
намене  објеката. 

На  местима  где  то  услови  дозволавају  а  постоје  потребе , могућа  је  изградња  
јавних  паркинга  за  путничке  аутомобиле , мотоцикле  и  бицикле  иако  паркинзи  нису  
уцртани  на  графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  површина , саобраћаја , регулације , 
нивелације  и  зеленила  са  режимима  изградње , у  размери  1:1000, или  у  попречним  
профилима  улица. Услов  за  реализацију  је  да  су  испуњени  сви  саобраћајни  услови  са  
становишта  законске  регулативе  (троугао  прегледности ), прибавњена  сагласност  
управњача  пута  за  део  где  ће  се  изградити  паркинг  и  максимално  задржавање  и  заштита  
постојећег  квалитетног  дрвећа . Изградњу  гараже  за  јавно  коришћење  могуће  је  планирати  
на  парцелама  у  оквиру  намена  вишепородично  становање  великих  густина  и  
општеградски  и  линијски  центри, у  складу  са  правилима  уређења  и  грађења  датим  за  
изградњу  гара)ка. 

Испод  дела  парковске  површине  планира  се  подземна  гаража, капацитета  око  105 
ПМ. Приступне  саобраћајнице  планирају  се  из  Кисачке  улице  и  Булевара  крања  Петра  ј . 
Број  подземних  етажа  се  не  ограничава . На  графичком  приказу  број  3 приказана  је  
оквирна  грађевинска  линија  подземне  гараже  за  јавно  коришћење  која  се  планира  на  делу  
парцела  бр.  45 19 и  4520. Грађевинска  линија  подземне  гараже  може  се  планирати  и  у  
оквиру  осталог  дела  парцеле  број  45 19 у  цињу  добијања  рационалнијег  и  
функционалнијег  репЈења . 

Бициклистички  и  пешачки  еаобраhај  

Бициклистичке  стазе  у  обухвату  Плана  су  реализоване  само  на  Булевару  крала  
Петра  І. Планира  се  изградња  бициклистичке  стазе  у  Кисачкој  улици. На  осталим  
саобраћајницама  бициклисти  за  кретање  користе  коловозне  површине . 

Афирмација  бициклистичког  саобраћаја  треба  да  буде  у  што  ширем  обиму, како  би  
се  овај  вид  превоза  више  популаризовао . Планом  се  оставња  могућност  изградње  
тротоара  и  бициклистичких  стаза  и  паркинга  за  бицикле , иако  ове  саобраћајне  површине  
нису  уцртане  у  графичком  приказу  број  3 или  у  попречним  профилима . Услов  за  
реализацију  је  да  су  испуњени  сви  саобраћајни  услови  у  складу  са  важећим  прописима  и  
максимално  задр?кавање  и  заштита  постојећег  квалитетног  дрвећа . 

3.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевањс  водом  
Снабдевање  водом  биће  решено  преко  постојеће  и  планиране  водоводне  мреке  

које  ће  функционисати  у  склопу  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 
У  Кисачкој  улици  постоји  примарна  водоводна  мрежа  профила  О  350 мм, док  је  

секундарна  водоводна  мрежа  профила  О  100 мм  изграђена  у  свим  осталим  улицама. 
У  Улици  Берислава  Берића  планира  се  изградња  секундарне  водоводне  мреже  

профилаО  l00мм. 
У  Улици  Крањевића  Марка  планира  се  реконструкција  постојеће  водоводне  мреже, 

са  пречником  О  200 мм. 
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Унутар  парка  омогућава  се  реализација  водоводне  мреже, као  и  чесми . Планирана  
водоводна  мрежа  из  парка, повезаће  се  на  уличну  водоводну  мрежу. 

Постојећа  мрежа  Планом  се  задржава  уз  могућност  реконструкције  дотрајалих  
деоница  азбестцементних  цевовода , као  и  измештања  траса  у  профилу  улице . 

Гјотребе  за  технолошком  водом, у  сврху  заливања  и  одржавања  зеленила  у  парку  
могуће  је  решити  захватањем  воде  из  подземних  водоносних  слојева  преко  бушеног  
бунара. Планом  се  омогућава  реализација  заливног  система  унутар  парка. 

Положај  и  капацитети  водоводне  мреже  дати  су  у  графичком  приказу  број  5 ,,План  
водне  инфраструктуре , уразмери  1:1000. 

Одвођење  отпадних  и  атмосфереких  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  решено  преко  постојеће  и  
планиране  канализационе  мреже  заједничког  типа, које  ће  функционисати  у  склопу  
северног  канализационог  слива  Града  Новог  Сада. 

Канализациони  колектори  постоје  на  Булевару  крала  Петра  I, у  питању  су  два  
паралелна  колектора  профила  200/140 см, као  и  колектор  у  Кисачкој  улици  профила  
250/150 см. 

Секундарна  канализациона  мрежа  изграђена  је  у  свим  улицама  и  својим  
капацитетом  задоволава  потребе  за  одвођењем  отпадних  и  атмосферских  вода . 

У  Улици  Берислава  Берића  планира  се  реконструкција  секундарне  канализационе  
мреже. Планирани  цевовод  биће  профила  д  300 мм. 

У3 непарну  страну  Кисачке  улице  планира  се  изградња  новог  крака  секундарне  
канализационе  мреже  профила  300 мм, 

Унутар  парка  планира  се  изградња  секундарне  канализационе  мре)ке, за  потребе  
одвођења  атмосферских  вода. 

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

Положај  и  капацитети  канализационе  мреже  дати  су  на  графичком  приказу  број  5 
,,План  водне  инфраструктуре , уразмери  1:1000. 

Подземне  воде  
Меродавни  нивои  подземних  вода  су: 

- максимални  ниво  подземних  вода  око  76,50 м  н.в,, 
- минимални  ниво  подземних  вода  од  око  74,00 м  н.в. 

Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземних  вода  је  северозапад -
југоисток  са  смером  пада  премајугоистоку . 

3.3. Енергетека  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система . Основни  објекати  за  снабдевање  су  будућа  ТС  1 10/20 kV 
,,Центар  (садшња  ТС  35/10 kV) u ТС  110/35 (20) kV ,,Нови  Сад  4. Од  ових  објеката  ће  
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полазити  20 kV мрежа  до  ТС  20/0,4 kV, a од  ових  ТС  ће  полази  мрежајавног  осветњења  и  
нисконапонска  0,4 kV мрежа  до  објеката, чиме  ће  се  обезбедити  квалитетно  и  поуздано  
снабдевање  електричном  енергијом  свих  потрошача  на  подручју . 

3а  снабдевање  електричном  енергијом  планираних  садржаја  изградиће  се  нова  
електроенергетска  мрежа! Не  планира  се  изградња  нових  ТС, а  у  случају  захтева  за  већим  
капацитетима  од  планираних , нове  ТС  се  могу  градити  као  слободностојећи  објекти  на  
парцелама  свих  намена, у  складу  са  Ва)кећом  законском  и  техничком  регулативом . Нове  
ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  објеката, у  приземлу  објекта . Када  је  уградња  ТС  
планирана  у  оквиру  стамбене  зграде, просторију  за  смештај  ТС  потребно  је  на  
одговарајући  начин  изоловати  од  буке  и  јонизујућих  зрачења , у  складу  са  прописима . 
Стамбене  просторије  стана  не  могу  се  граничити  са  просторијом  у  којој  је  смештена  ТС. 
Свим  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 . Такође  је  потребно  обезбедити  право  службености  пролаза  каблова  до  
ТС  кроз  пасаже  и  заједничке  блоковске  површине . На  просторима  планиране  изградње  
потребноје  изградити  инсталацијујавног  осветлења . 

део  потребне  електричне  енергије  (нпр. за  заједничку  инсталацију  осветњења  у  
објектима ) могуће  је  обезбедити  искоришћењем  сунчеве  енергије , односно  поставњањем  
соларних  фотонапонских  панела  са  пратећом  опремом  на  објекте . 

Све  електроенергетске  објекте  и  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  
планираних  објеката  или  инфраструктуреје  потребно  изместити  уз  прибавјЋање  услова  од  
,,ЕПС  Дистрибуција  д.о.о. Београд, огранак  ,,Блектродистрибуција  Нови  Сад . 

Планирана  20 kV u 0,4 kV мрежа  ће  се  градити  подземно . У  попречним  профилима  
свих  улица  планирани  су  независни  коридори  за  пролаз  електроенергетских  каблова . 

Снабдсвањс  ТоплоТном  енергијом  

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

Основни  објекат  за  снабдевање  биће  топлана  ТО  ,,Север , од  које  полази  
магистрална  вреловодна  мрежа  ка  подручју  обухваћеном  Планом . За  снабдевање  
планираних  објеката  потребно  је  изградити  вреловодне  приклучке  од  постојеће  и  нове  
мреже . У  случају  да  не  постоје  техничке  могућности  за  пролаз  кроз  планиране  трасе, 
вреловодна  мрежа  се  може  градити  и  испод  коловоза . Топлана  ТО  ,,Север  има  доволно  
капацитета  да  омогући  снабдевање  свих  будућих  садржаја . 

део  потребне  топлотне  енергије  (нпр. за  топлу  потроідну  воду) могуће  је  
обезбедити  искоришћењем  сунчеве  енергије , односно  поставњањем  соларних  колектора  
са  пратећом  опремом  на  објекте . 

Све  термоенергетске  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  планираних  
објеката  или  инфраструктуре  је  потребно  изместити  уз  прибавлање  услова  од  надлежног  
дистрибутера . 
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Обновњиви  извори  снергије  

Соларна  енергија   

Пасивни  соларнu сuстеми  

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

Активни  соларни  системu 

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  дозвоњавају ; 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  планираног  парка  (на  стубовима  расвете), 
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. 

(Хидро) Геотермална  енергија  

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

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

3.4. Мере  снергетеке  ефикасности  изградње  

Ради  повећања  енергетске  ефикасности , приликом  пројектовања , изградње  и  
касније  експлоатације  објеката, као  и  приликом  опремања  енергетском  инфраструктуром , 
потребноје  применити  следеће  мере: 
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приликом  пројектовања  ВодиТи  рачуна  о  облику , положају  и  повоњној  
оријентацији  објеката , као  и  о  утицају  ветра  на  локацији ; 
користити  класичне  и  савремене  термоизолационе  Материјале  приликом  
изградње  објеката  (полистирени , минералне  вуне, полиуретани , 
комбиновани  материјали , дрВо, трска  и  др.); 
у  инсталацијама  осветлења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  
декоративне  расвете  употреблавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела; 
користити  пасивне  соларне  системе  (стакленици , масивни  зидови, Тромб-
Мишелов  зид, термосифонски  колектор  итд.); 
поставњати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе ) 
као  фасадне  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозволавају ; 
размотрити  могућност  поставлања  кровних  вртова  и  зелених  фасада, као  и  
коришћење  атмосферских  и  отпадних  вода; 
код  постојећих  и  нових  објеката  размотрити  могућност  уградње  
аутоматског  система  за  регулисање  потрошње  свих  енергетских  уређаја  у  
објекту; 
постаВњати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  на  јавним  и  осталим  
површинама  предвиђеним  за  паркирање  возила . 

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

За  све  јавне  објекте  обавезно  је  спровођење  програма  енергетске  ефикасности  који  
доноси  јединица  локалнс  самоуправе , а  који  нарочито  садржи  планирани  цињ  уштеда  
енергије , преглед  и  процену  годишњих  енергетских  потреба, план  енергетске  санације  и  
одржавања  јавних  објеката, као  и  планове  унапређења  система  комуналних  услуга  
(дањинско  грејање  и  хлађење , водовод, јавна  расвета, 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  опреми  
уређајима  за  регулацију  и/или  мерење  предате  топлотне  енергије . 

3.5. Електронске  комуникације  

Обухваћено  подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  
комуникациј  а. 

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  у  цињу  пружања  
ПОВих  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дале  поставлање  мултисервисних  платформи  
и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже . Улични  
кабинети  се  могу  поставњати  на  осталом  земЈЂишту, као  и  на  јавној  површини, у  
регулацијама  постојећих  и  планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  
техничке  могућности . Уколико  се  поставлају  на  јавној  површини , потребно  је  да  буду  на  
постојећим  или  nланираним  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  обезбсдити  
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колски  приступ  ширине  минимално  3 nі. 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 ). 

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 . Постојећу  надземну  мрежу  
потребно  је  демонтирати  и  изградити  подземно . У  попречним  профилима  улица  
резервисани  су  независни  коридори  за  мрежу  електронских  комуникација ! 

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

Подручје  у  обухвату  Плана  покрива  емисиона  станица  Црвени  чот, са  
координатама  45009 3.96 N 1904240.02 Е. Преко  подручја  не  прелазе  радиорелејни  
коридори . 

Планира  се  потпуна  покривеност  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  свих  
надле )кних  оператера . На  подручју  је  могуће  поставњати  системе  мобилне  телефоније  уз  
поштовањс  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); 

- антенски  системи  са  базним  станицама  мобилне  телефоније  могу  се  
поставњати  на  кровне  и  горње  фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  
сагласност  власника  тих  објеката , односно  скупштине  станара; 

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

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

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

- за  поставњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  миінњење  
надлежне  управе . 
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4. пллН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  И  СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА  

4.1. Зелене  површине  

Јавно  зеленило  на  просТору  у  обухвату  Плана, чини: парковска  површина  
,,Роткварија  и  улично  зеленило . 

Позитивни  ефекти  зеленила  у  оквиру  неког  подручја  најбоње  се  манифестују  
уколико  зеленило  чини  компактну  и  функционално  повезану  мрежу  која  прожима  
комплетан  простор . 

Парковска  површина  ,,Роткварија  

Парковска  површина  представња  мањи  парк, површине  1,44 ћа, где  нема  места  за  
велики  број  садржаја, због  чега  се  у  највећој  мери  намењује  за  пасивну  рекреацију , док  се  
активна  рекреација  обезбеђује  деци, у  оквиру  организованих  простора  за  игру  деце, што  
се  односи  на  отворене  травнате  површине  са  елементима  (реквизитима ) за  игру. Прилази  
травнатим  површинама  треба  да  су  поплочани, а  подлога  испод  реквизита  за  игру  треба  да  
је  специјално  обрађена  како  се  не  би  нарушио  изглед  травњака . Поједини  дечији  
реквизити  могу  да  нађу  место  и  у  другим  деловима  парка  на  поплочаним  платоима, али  ће  
овде  ііодлога  бити  гумирана  да  се  деца  не  би  повредила  у  игри . 

Стамбени  објекти  уоквирују  парковску  површину  са  североисточне , југоисточне  и  
југозајіадне  стране , док  је  са  северозападне  стране  nарк  отворен  ка  Улици  Берислава  
Берића, и  са  источне  према  Кисачкој  улици . 

Стазама  које  треба  да  прате  пешачка  кретања  гіовезаће  се  поједини  делови  блока  са  
околним  наменама, али  и  унутар  парка  раздвојити  травнате  површине, групације  
декоративне  вегетације  и  партерна  архитектонска  решења. 

У  зависности  од  пешачких  праваца, планиране  стазе  ће  бити  ширине  1,5-5 м, са  
проширењима  и  одморијптима  декоративно  обрађеним , а  на  ивичним  деловима, 
проширења  се  могу  допунити  цветним  перголама . Падом  стаза  и  платоа  ка  хортикултурно  
уређеним  површинама  треба  да  се  обезбеди  сливање  падавина  и  наводњавање  бињака. 

Такође  је  неопходно  створити  засену  и  одморишта  за  старије  посетиоце, 
формирањем  групација  високог  дрвећа, дрвореда  и  различитих  типова  пергола. На  
целокупној  парковској  површини  не  планирају  се  објекти  трајног  карактера . Неопходни  
садржаји  су  парковски  мобилијар , чесме, фонтане , јавни  тоалет  и  сл. 

Централни  део  пружа  могућност  окупњања, одмора  и  релаксације  сагледавањем  
средишњих  цветних  простора, водене  површине  и  околног  декоративног  уређења . У  ту  
сврху  треба  поставити  низове  клупа, парковски  мобилијар  и  декоративно  поплочавање . 

Простор  испред  планираног  православног  храма  уредиће  се  декоративним  
елементима  партера, са  неопходним  композицијама  полегле  декоративне  вегетације  и  
акцентима  високих  солитерних  стабаnа. 

Стамбени  објекти  уоквирују  парковску  површину  затварајући  на  тај  начин  један  
велики  заједнички  блоковски  зелени  масив. Зеленило  уз  објекте  становања, осим  своје  
основне  улоге, имаће  и  улогу  повезивања  са  парковском  површином  која  нуди  потребне  
садржаје  пасивне  рекреације , релаксације  и  одмора. 
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Кров  подземне  гараже  у  јжном  делу  простора  (парцела  број  4520), обавезно  се  
уређује  као  проходан  интензивно  озелењен  кровни  врт  (дебјLине  супстрата  од  око  40 см), 
који  је  јаван  и  неограђен , парковски  уређен  и  намењен  свим  корисницима  парковске  
површине  односно  станарима  околних  стамбених  зграда. У  поступку  уређења  
интензивног  зеленог  крова  обавезно  је  планирати  високо  растиње  изнад  планираних  
стубова  подземне  гараже, које  ће  бити  сађено  у  бетонске  касете  (са  перфорираним  
страницама-отвора  пречника  150 мм) димензија  2 х  2 х  1,2м. Препорука  је  да  то  буду  
декоративне  лишћарске  врсте  дрвећа, са  неинвазивним  кореновим  системом , пречника  
крошње  до  5 м  (лоптасти  багрем, црвенолисни  јапански  јавор, патуњаста  бела  брсза, 
?калосни  дуд  и  сл.). 

Планирано  уређење  треба  да  чине  травнате  површине , пешачке  комуникације , 
урбани  мобилијар  и  декоративно  зеленило  (жбуње, перене  и  сл.). 

Учешће  аутохтоних  дрвенастих  врста  треба  да  буде  минимално  20 % и  оптимално  
50 %, а  примену  четинарских  врста  (максимум  20 %) ограничити  само  на  интензивно  
одржаване  површине  са  наглашеном  естетском  наменом . Осим  високе  декоративне  
вегетације  парковску  површину  је  потребно  обогатити  полеглим  украсним  шибњем  и  
цветним  апликацијама  са  сезонским  цвећем  и  перенама . 

Очувати  постојећа  витална  и  декоративна  стабла  из  рода  Pіcea, P!atanuѕ, Celtіѕ, 
Асег  и  др. 

Избегавати  примену  инвазивних  врста  током  уређења  парковске  површина . 
Приликом  уређења  парка  и  nоставке  пешачких  комуникација  водило  се  рачуна  о  

потребама  да  се  обезбеди  противпожарни  пут  и  несметан  пролаз  ватрогасним  возилима . 

Улично  зеленило  

У  складу  са  садржајима  попречних  профила, ширином  улица  и  инфраструктурним  
садржајима  планирају  се  дрвореди  и  травнате  траке. Поставку  стабала  треба  ускладити  и  
са  улазима  у  објекте. Све  постојеће  дрвореде  треба  задржати , уз  допуну  и  реконструкцију  
(дрворед  јавора  у  Улици  Берислава  Берића). Посебно  се  својим  квалитетом  истиче  
дрворед  копривића  у  Улици  Кралевића  Марка, који  је  потребно  у  потпуности  задржати  и  
заштитити  од  грађевинских  радова . 

На  свим  паркиралиштима , дуж  улица  (дрворед  липе  на  Булевару  крања  Петра  І) и  
у  оквиру  заједничке  блоковске  површине  (дрворед  у  Улици  Змај  Огњена  Вука), треба  да  
се  налази  зеленило , уколико  распоред  инфраструктурних  инстазјација  то  дозвоњава , под  
піироким  крошњама  високог  листопадног  дрвећа  на  растојању  стабала  8-10 м  (иза  сваког  
четвртог  паркинг  места  треба  оставити  простор  за  дрво). Очувати  постојећи  фонд  
зеленила  дуж  Булевара  крања  Петра  І  и  у  Улици  Змај  Огњена  Вука . 

Остало  зеленило  

Висока  листопадна  вегетација  планира  се  уз  јужне  и  западне  фасаде, док  
растресите  и  пирамидалне  листопадне  и  четинарске  врсте  треба  применити  уз  северне  и  
источне  делове  објеката . Значајну  улогу  има  и  високо  шибње, као  и  пузавице  које  се  могу  
користити  у  цињу  вертикалног  озелењавања  објеката, забата  и  сл ., тамо  где  није  могуће  
спровести  садњу  стабала . 
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Помоћу  хортикултурних  елемсната , визуелно  и  колоритНо  се  усклађују  елементи  
фасада, уређсних  партера  и  заступњенс  вегетације . Солитерна  стабла  треба  да  су  засађена  
у  отворе  2,5 nі  ширине  који  ће  бити  покривени  металним  прозрачним  плочама  или  делом  
слаганом  коцком . Мање  зелене  површине  формираћс  се, најчешће  у  виду  декоративних  
озелењених  жардињера  или  уређених  партера, са  густом  iiиском  оградом  и  полеглим  
зимзеленим  шибњем  и  цвећем . 

Потребно  је  очувати  зелене  површинс  унутар  стамбених  блокова  и  уредити  их  на  
одговарајући  начин .Озелењавање  слободних  површина  блокова  изграђених  по  парцелама  
треба  планирати  на  минимално  15 % неизграђеног  дела  парцеле, што  се  нарочито  односи  
на  поставку  вегетације  према  оградама  суседних  парцела . 

Слободни  простори  уз  пословне  објекте  и  огіштеградски  центар , треба  да  су  
наглашени  декоративном  хортикултурном  поставком  (озелењене  жардињере, солитерна  
стабла, цвстни  стубови  и  сл.) у  комбинацији  са  партерним  уређењем  и  одговарајућим  
урбаним  мобилијаром . Озелењавање  изнад  подземне  гараже  се  уређује  на  начин  како  је  
дефинисано  озелењавање  изнадјавне  гараже . 

4.2. Заједничке  блоковске  nовршине  

Заједничка  блоковска  површина  планира  се  у  јужном  делу  подручја  које  је  
обухваћено  Планом, између  парковске  поврцјине  и  Булевара  крања  Петра  ј  и  на  деловима  
парцела  бр.  4519 и  4520 уз  Кисачку  улицу . 

У  оквиру  заједничке  блоковске  површине  планирају  се  партерно  уређене  и  
озелењене  површине , интерна  саобраћајна  површина  (Улица  Змај  Огњена  Вука), прилази  
и  паркинзи . 

У  оквиру  заједничке  блоковске  површине  потребно  је, приликом  уређења, 
реализовати  пешачке  комуникације  уз  постојеће  и  планиране  објекте , који  су  
оријентисани  према  Булевару  крања  Петра  І, Кисачкој  улици  и  парковској  површини . 
Партерно  уређење  ових  пешачких  комуникација  реализовати  тако  да  целим  потезом  чини  
целину, односно  тако  да  се  сви  елементи  који  се  користе  за  уређење  третирају  
јединствено  и  целовито . Континуално  и  јединствено  уређеном  пешачком  комуникацијом  
остварује  се  функционално  повезивање  садржаја  и  најатрактивнијих  тачака. 

Урбанистички  оквир  је  одређен  планским  решењем, а  концепција  коришћења  и  
функционалност  ових  простора  биће  јасније  дефинисана  функцијама  постојећих  објеката  
и  изградњом  планираних . Ове  слободне  површине  реализоваће  се  у  комбинацији  са  
елементима  партерног  уређења, зеленила  и  урбаног  мобилијара  (клупе, осветњење , 
степенице, рампе  и  сл.) који  ће  бити  у  хармоничном  односу  са  парковском  површином  на  
коју  се  наслања, као  и  изграђеним  структурама  које  их  окру)кују, тако  да  се  створи  
пријатан  амбијент, могућност  несметаног  приступа  и  разноврсног  коришћења . На  
парцели  број  10438/2 и  околним  парцелама  које  се  планирају  за  зеленило  и  слободне  
површине  може  с  епланирати  дечије  игралиште , 

У  оквиру  заједничке  блоковске  површине  налазе  се  приступне  саобраћајнице  
подземној  гаражи , која  се  планира  испод  дела  парковске  површине . Приступне  
саобраћајнице  са  рампама, које  су  планиране  у  делу  заједничке  блоковске  површине  
реализовати  јединствено  са  приступном  саобраћајницом  која  се  планира  у  делу  парковске  
површине . 
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Планирани  паркинг-простор  уз  Улицу  3мај  Огњеіја  Вука  треба  да  садржи  дрвеће  и  
да  буде  изграђен  према  условима  дефинисаним  у  подтачки  ,,1О.б.1. Услови  за  реализацију  
саобраћајних  површина . Оваквим  уређењем  ствара  се  хуманија  атмосфера , а  тиме  се  
уједно, веће  површине  намењују  зеленилу . 

5. МЕРЕ  И  услоВи  ОЧУВАЊА  ПРИРОДНИХ  И  кУлтурНИх  ДОЕАРА  

5.1. Мере  очувања  културних  добара  

На  простору  обухваћеном  Планом  нема  непокретних  културних  добара  и  добара  
која  уживају  претходну  заштиту . 

Археологија  

У  близини  обухваћеног  простора  налази  се  Археолошки  локалитет  број  5 Г  на  
Житном  тргу  са  остацима  нововековне  некрополе  - Светојованског  гро6ла  и  остацима  
старијег  и  млађег  насела  пре  формирања  некрополе  и  након  њеног  затварања  за  
сахрањивање . 

Према  документацији  3авода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, 
локалитет  је  правцем  исток  запад  омеђен  улицама  Војводе  Шупликца  и  Кралевића  
Марка  и  пружа  се  у  правцу  севера  ка  Светојованској  улици  и  простору  који  је  обухваћен  
Планом . 

У  складу  са  чланом  109. 3акона  о  културних  добрима  (,,Службени  гласник  РС, , бр. 
71/94, 52/11 

- др. закони, 99/1 1 - др. закон  и  6/20 - др. закон), извођач  радова  је  дужан  да  
ако  у  току  извођења  грађевинских  и  других  радова  наиђе  на  археолошка  налазишта  или  
археолошке  предмете  одмах, без  одлагања  прекине  радове  и  обавести  надлежни  завод  за  
заштиту  споменика  културе  и  да  предузме  мере  да  се  налаз  не  уништи  и  не  оштети  и  да  се  
сачува  на  месту  и  у  положају  у  комеје  откривен . 

5.2. Мере  очувања  природних  добара  

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

Мере  очувања  природних  вредности  

Приликом  извођења  било  каквих  радова  на  терену  обавезно  је  поштовање  одредбе  
члана  99. 3акона  о  заштити  природе  (,,Службени  гласник  Рс, , бр. 36/09, 88/10, 91/іО  
исправка , 14/16 и  95/18 др. закон) према  којој  пронађена  геолошка  и  палеонтолошка  
документа  (фосили, минерали , кристали  и  др!)  која  би  могла  представлати  природну  
вредност, налазач  је  дужан  да  пријави  надлежном  министарству  у  року  од  осам  дана  од  
дана  проналаска , и  предузме  мере  заштите  од  уништења, оштећивања  или  крађе! 



22 

6. МЕРЕ  И  услови  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
6.1. Инжсњерско-геолопјки  и  природни  услоВи  

Природни  услови  

Литолошка  класификација  и  погодносТ  терена  за  изградњу  

Литолошку  класификацију  на  простору  у  обухвату  Плана  чини: 
преталожен  лес; уништена  лесна  структура ; повећан  садржај  песковите  
фракције ; у  односу  на  лес, кохезија  смањена . 

Застуањена  категорија  терена  према  погодности  за  изградњу: 
терен  средње  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  
износи  1-2 kg(см2; могућа  је  градња  лаких  објеката , уобичајених  
конструкција . 

Педолошка  структура  

Заступњени  тип  земњишта  на  простору  у  обухвату  Плана  је  алувијално  земњиште  
(флувисол ) иловасто . 

Сеизмичност  

Сеизмичке  карактеристике  условњене  су  инжењерско -геолошким  карактери-
стикама  тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  др. ф  акторима . 

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

Климатске  карактеристике  

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

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

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

Релативна  влажност  ваздухаје  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, 



23 

6.2. Услови  и  мере  заштите  животне  срединс  

Ради  заштите  воде, ваздуха , землишта  као  и  заштите  оД  буке, уређење  простора  и  
изградња  планираних  објеката  и  пратеће  инфраструктуре  усагласиће  се  са  свим  
актуелним  техничким  прописима , а  мере  заштите  животне  средине  спроводиће  се  према  
Закону  о  заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. 
закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/16, 76/18, 95/18 др. закон  и  95/18 - др. закон), и  
осталим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Услови  и  мере  заштите  животне  средине  утврђене  су  на  основу  постојећих  
урбаних  вредности , процене  могућности  интервенција , унапређења  и  формирања  система  
јавних  простора  стварањем  нових  и  побоњшаних  општих  услова  животне  средине  
(саобраћаја , унапређења  мреже  инфраструктуре  и  опремања  постојећих  и  нових  објеката  
и  простора  свим  потребним  комуналним  системима ), ради  поболшања  квалитета  и  
стандарда  животна  (становања  и  пословања). 

При  изградњи  објеката  на  простору  у  обухвату  Плана, инвеститор  је  дужан  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  којеје  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  
процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , број  114/08), односно  у  
складу  са  прописима  коју  регулишу  ову  област . 

Посебну  пажњу  посветити  решавању  проблема  паркирања . Планирана  гаража  за  
путничке  аутомобиле , по  квадратури  и  запремини , осветлењу, вентилацији , грејању  и  
другим  ва)кним  појединостима  треба  да  одговара  функцији  и  капацитету , при  чему  је  
неопходно  да  материјали  подова  буду  непропусни  и  глатки , отпорни  на  стално  влажење , 
погодни  за  чишћење  и  прање. Простор  изнад  подземне /надземне  гараже  неопходно  је  
партерно  уредити. 

Пословни  садржаји  у  зонама  становања  својом  делатношћу  не  смеју  да  наруше  
квалитет  животне  средине  у  смислу  аерозагађења , буке, производње  отпадних  материја , 
нарушавања  услова  паркирања  и  сл. 

Мере  заштите  животне  средине  спроводиће  се  према  3акону  о  загнтити  животне  
средине  и  подзаконским  актима  из  ове  области . 

3аштита  ваздуха  

На  простору  у  обухвату  Плана, нису  евидентиране  активности , нити  загађивачи , 
који  би  могли  значајније  да  утичу  на  квалитет  ваздуха. 

Повећан  ниво  аерозагађења  може  се  очекивати  услед  специфичног  положаја  
обухваћеног  простора  у  односу  на  веће  саобраћајнице  (Булевар  крала  Петра  І, улице: 
Кисачка, Берислава  Берића  и  Кралевића  Марка). Озелењавањем  и  задржавањем  
постојећег  зеленила  дуж  саобраћајница , унутар  блокова  вишепородичног  становања  и  
основне  школе, знатно  ће  се  побоњшати  микроклиматски  услови  овог  простора . 

3аштита  ваздуха  на  обухваћеном  простору  ће  се  вршити  у  складу  са  Законом  о  
заштити  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  10/13), Уредбом  о  условима  за  
мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС , бр.  11/10, 75/10 и  
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63/13) и  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  ваздух  из  
постројења  за  сагоревање  (,,Службени  гласник  РС , број  6/16), односј-јо  у  складу  са  
прописима  који  регулишу  ову  област. 

Заштита  вода  

Заштита  вода  оствариће  се  поштовањем  следећих  прописа: 
- Закона  о  водама  (,,Службени  гласник  РС,, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 

др. закон), 
Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  

роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр.  67/1 Г , 48/12 и  1/16), 
- Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  

супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  
гласник  РС,,, број  24/14), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  
РС , број  50/12), и  другим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  поврніина  и  
условно  чисте  технолојнке  воде  (расхладне ), чији  квалитет  одговара  11 класи  воде, могу  се  
без  пречишћавања  путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије, упуштати  у  
затворену  атмосферску  канализацију . 

За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  површина  (паркинзи , 
манипулативне  површине), нре  испуста  у  јавну  атмосферску  канализациону  мрежу  
предвидети  одговарајући  контролисани  прихват  или  предтретман  на  уређају  за  примарно  
пречишћавање . Издвојена  уња  и  седимент  из  уређаја  за  предтретман  уклонити  на  
безбедан  начин  уз  обезбеђење  заштите  површинских  и  подземних  вода  од  загађења . 

Санитарнофекалне  воде  и  технолошке  отпадне  воде  могу  се  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу, а  потом  одвести  на  централно  постројење  за  пречишћавање  
отпадних  вода  (ППОВ), а  у  складу  са  општим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  
диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  Града  Новог  Сада. 

Све  прикњучене  технолошке  отпадне  воде  морају  задовоњавати  прописане  услове  
за  испуштање  у  јавну  канализациону  мрежу, тако  да  се  не  ремети  рад  УПОВ-а, а  у  складу  
са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање , односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Заштита  земл)ишта  

Праћење  параметара  квалитета  земњиштаје  неопходно  како  би  се  спречила  његова  
деградација  услед  продирања  опасних  материја . Земњиште  треба  контролисати  у  складу  
са  Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земњишту  и  
води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  РС , број  
23/94), односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област, 

Једна  од  мера  заштите  земњишта  јесте  и  спречавање  одлагање  отnада  на  места  која  
нису  намењена  за  ту  намену, озелењавање  слободних  површина  у  што  већем  проценту  као  
и  адекватно  решавање  одвођења  отпадних  и  атмосферских  вода. 
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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  землиніта , као  и  да  води  рачуна  о  геотехничким  карактеристикама  тла, 
статичким  и  конструктивним  карактеристикама  објекта . 

Заштита  од  буке  

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

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

Заштита  од  отпадних  материја  

Систем  управњања  отпадом  мора  бити  усклађен  са: 3аконом  о  управлању  отпадом  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 - др. закон), Правилником  о  
начину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  (,,Службени  гласник  РС,,, 
број  92/10), Правилником  о  условима  и  начину  сакуплања, транспорта , складиштења  и  
третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  
(,,Службени  гласник  РС , број  98/10), и  другим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

На  подручју  Плана  сваки  објекат  или  група  објеката  морају  имати  сабирни  пункт  
за  смештање  сабирних  посуда  - канти  или  контејнера , на  начин  који  задоволава  захтеве  
хигијене , естетске  захтеве  и  захтеве  свих  корисника  јавних  површина . У  складу  са  
Правилником  о  условима  за  поставлање  посуда  за  сакупњање  отпада  (,,Службени  nист  
Града  Новог  Сада , бр.  19/11 и  7/14) утврђују  се  број, места  и  технички  услови  за  
поставњање  посуда  на  јавним  површинама  на  теријорији  Града  Новог  Сада. Одржавање  
чистоће  на  територији  Града  Новог  Сада  уређује  се  Одлуком  о  одржавању  чистоће  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 25/10, 37/10 - исправка, 3/11 исправка, 21/11, 
13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19) и  Одлуком  о  уређивању  и  одржавању  епоније  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 6/03, 47/06 

- др. одлука  и  13/14). 
3а  сакупњање  секундарних  сировина  треба  обезбедити  специјалне  контејнере  

прилагођене  различитим  врстама  отпадака  (хартија, стакло, пластика, метаn). Планира  се  
и  поставлање  подземних  контејнера . Положај  планираних  нодземних  контејнера  
приказан  је  на  графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  nовршине , саобраћаја , регулације , 
и  нивеnације  и  зеленила  са  режимима  изградње , у  размери  1: 1000. Положај  планираних  
подземних  контејнера  може  бити  коригован  и  планиран  у  оквиру  јавних  површина  у  
складу  са  важећим  законима, правилницима  и  одлукама  који  регулишу  ову  област. 
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Замтита  од  јонизујућсг  и  нејонизујућсг  зрачења  

гіотенцијални  извори  зрачења  су  изВори  нискофреквентног  елсктромагнетног  
поња, као  сто  су: Тс, постројење  електричне  вуче, електроенергетски  водовн  тј . надземни  
или  подземни  каблови  за  пренос  или  дистрибуцију  електричне  енергије  напона  већег  од  
35 kV, базне  станице  мобилне  телефоније  којс  се  користе  за  додатно  покривање  за  време  
појединих  догађаја , а  приврсмено  се  поставњају  у  зонама  повећане  осетњивости , 
природно  зрачење  радиоактивних  материјала , радон, поједини  грађевински  амтеријали  и  
др. 

Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  успоставити  
систематску  контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине . Потребно  је: 
сакупњање, складиіптење , третман  и  одлагање  радиоактиВног  отпада; успоставњање  
система  управњања  квалитетом  мера  заштите  од  јонизујућих  зрачења; спречавање  
недозвоњеног  промета  радиоактивног  и  нуклеарног  материјала . 

Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 
- евидентирање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  

зрачењима, 
- обезбеђивање  организационих , техничких, финанскијских  и  других  услова  за  

спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења, 
- вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  и  др. 

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

Мере  заштите  од  елсментарніјх  непогода  

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

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

Мсре  замтитс  од  земњотреса  

Највећи  део  подручја  Града  Новог  Сада  се  налази  у  зони  угроженој  земњотресима  
јачине  8° MCЅ  скале, Ради  заштите  од  потреса  максимално  очекиваног  удара  од  8° 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) 
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Мсре  заштитс  од  пожара  

3аштиту  од  пожара  треба  обезбедити  погодним  распоредом  појединачних  објеката  
и  њиховом  међусобном  удаленопјћу , коријнћењем  незапаливих  материјала  за  њихову  
изградњу, одговарајућом  противпожарном  хидрантском  мрежом, проходношћу  терена, 
односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  случају  потребе, у  складу  са  3аконом  о  
заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр. 11 1/09, 20/15, 87/1 8 и  87/18 

- др. закони), 
Правилником  о  техничким  нормативима  за  приступне  путеве, окретнице  и  уређене  платое  
за  ватрогасна  возила  у  близини  објекта  повећаног  ризика  од  пожара  (,,Службени  лист  
СРЈ,,, број  8/95) и  Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  
мреже  за  гашење  пожара  (,,Службени  гласник  РС,,, број  3/18). 

При  планирању  и  пројектовању  објеката  обавезна  је  примена  Правилника  о  
Техничким  нормативима  за  заштиту  високих  објеката  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС,,, 
бр. 80/15, 67/17 и  103/18). 

Мере  заштитс  од  удара  грома  

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

Склањање  луди , материјалних  и  културннх  добара  

Склањање  луди, 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 . 
Инвеститор  је  дужан  да  приликом  изградње  нових  комуналних  и  других  објеката  у  
градовима  прилагоди  те  објекте  за  склањање  луди. 

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

Изградња, прилагођавање  комуналних , саобраћајних  и  других  подземних  објеката  
за  склањање  становништва  врши  се  у  складу  са  прописима . 

Мсре  заштите  од  ратних  дејетава  

У  обухвату  Плана  нема  посебних  услова  и  захтева  за  прилагођавање  потребама  
одбране  земле . 
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8. услоВи  ЗА  НЕСМЕТАНО  КРЕТАЊЕ  И  пРиСтуп  ОСОБАМА  СА  
ИНВАЛИДИТЕТОМ , ДЕЦИ  И  СТАРИМ  ОСОБАМА  

Приликом  пројектовања  објеката, јавних  простора , саобраћајних  и  пешачких  
површина, прилаза  до  објеката  применити  Правипник  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). 

Улази  у  све  објекте  за  јавно  коришћење  и  објекте  јавних  служби  морају  имати  
прилазне  рампе  са  максималним  падом  до  5%. Лифтови  у  зградама  морају  бити  
прилагођени  за  лица  са  посебним  потребама . 

Тротоари  и  пешачке  стазе, пешачки  прелази , места  за  паркирање  и  друге  површине  
у  оквиру  улица, тргова, шеталишта, паркова  и  игралишта  по  којима  се  крећу  особе  са  
инвалидитетом , у  простору  су  међусобно  повезани  и  nрилагођени  за  оријентацију , и  са  
нагибима  који  не  могу  бити  већи  од  5 % (1:20), а  изузетно  ,3 % (1:12). 

У  оквиру  сваког  појединачног  паркиралишта  предвидети  резервацију  и  
обележавање  паркинг  места  за  управно  паркирање  возила  инвалида, у  складу  са  
стандардом  и  са  чланом  36. Правилника  о  техничким  стандардима  планирања , 
пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  
особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама . 

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

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

С  обзиром  на  намену  планираних  садржаја  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 , комунално  опремање  се  може  решити  и  на  други  начин: 
- снабдевање  технолошком  водом, у  сврху  заливања  и  одржавања  зеленила  у  

парку  могуће  је  решити  преко  бушених  бунара  у  оквиру  парцеле  парка; 
- приклучење  на  енергетску  инфраструктуру  није  обавезно  за  објекте  који  ће  

испуњавати  највише  стандарде  у  енергетској  сертификацији  зграда, односно  који  ће  
имати  таква  техничко-технолошка  решења  која  ће  обезбедити  снабдевање  енергијом  
независно  од  комуналне  инфраструктуре  уз  поштовање  свих  еколошких  стандарда . 

10. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

На  графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  површина  са  поделом  на  урбанистичке  
целине , у  размери  1:1000 дефинисане  су  намене  површина  за  које  се  дају  општа  и  
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специфична  правила  грађења, а  на  графичком  приказу  број  З  ,,План  намене  површина, 
саобраћаја , регулације , нивелације  и  зеленила  са  режимима  изградње , у  размери  1:1000, 
дефинисане  су  намене , спратност  и  максималне  зоне  изградње  које  представЈвају  
максималне  габарите  у  случају  да  се  постојећи  објекти  замењују  новим  стамбеним  
(породичним , вишепородичним ), стамбено -пословnим, пословно -стамбеним  или  
пословним  објектом  или  да  се  на  новоформираним  грађевинским  парцелама  граде  нови  
обј  екти. 

10.1. Опмта  правила  

У  оквиру  сваке  урбанистичке  целине  дефинисане  су  планиране  намене  на  
појединачним  парцелама  и  објектима. У  оквиру  површина  осталих  намена  
(вишепородично  становање  средњих  и  високих  густина  и  линијски  центар) могу  се  
планирати  пословне  делатности  (терцијарне  и  квартарне ) које  не  угрожавају  становање  
(услуге  најширег  спектра  делатности , канцеларијски  простор, здравствена  заштита , 
култура  и  образовање  у  приватном  власништву , трговина  на  мало, паковање  робе, без  
расутих  сировина , без  складишта ; угоститењски , туристички , смештајни  објекат  и  сл.). 
Не  могу  се  градити  пословне  просторије  за  оне  занатске  делатности  које  производе  
гасове, отпадне  воде, буку, вибрације  или  друга  могућа  штетна  дејства  на  становање  
(радионице  за  столарске , браварске , аутомеханичарске , заваривачке  и  ковачке  радове, за  
ливење, бојење , паковање , аутоматизоване  перионице  и  сл.). 

Висина  нових  објеката  дефинисана  је  бројем  надземних  етажа. 
Висина  пода  приземња  нестамбених  садржаја, који  се  налазе  у  непосредном  

контакту  са  јавном  површином , је  максимално  20 см  изнад  коте  терена . Кота  пода  
приземња  стамбене  намене  може  бити  максимално  за  1,2 м  виша  у  односу  на  коту  терена  
јавне  површине . Савладавање  висинске  разлике  се  решава  искњучиво  денивелацијом  
унутар  објекта. Сви  садржаји  у  објекту  морају  бити  доступни , без  препрека, деци, 
старима, хендикепираним  и  инвалидним  лицима . 

За  потребе  вентилације  и  осветњавања  помоћних  просторија  у  стану  (гардеробе, 
санитарни  чворови  и  сл.) или  заједничког  степеништа  у  објекту , дозвоњава  се  формирање  
светларника . Ширина  светларника  мора  бити  усклађена  са  светларником  суседног  
објекта. Минимална  висина  парапета  отвора  у  светларнику  је  1,8 м. Не  дозвоњавају  се  
прозорски  отвори  или  вентилациони  канали  према  светларнику  суседног  објекта . Мора  се  
обезбедити  сервисни  приступ  светларнику  и  одвођење  атмосферских  вода. 

Отварање  прозора  стамбених  просторија  на  бочним  фасадама  дозвоњено  је  
уколико  је  растојање  бочне  фасаде  од  границе  суседне  парцеле  која  припада  површини  
осталих  намена , минимално  2,50 м, а  од  фасаде  суседног  објекта  минимално  4 м. 

Није  дозвоњено  затварање  постојећих  пролаза  и  пасажа  у  објектима . 
Код  реализације  стамбених  објеката  просечна  нето  површина  стана  не  сме  бити  

мања  од  50 м2  (нето). Минимална  стамбенајединицаје  нето  површине  26 м2. 
У  реализованим  објектима  се  дозвоњава  промена  намене  постојећег  стамбеног  

простора  и  nомоћних  простора  у  пословни  простор . Реконструкција  се  дозвоњава  у  оквиру  постојећег  габарита, уз  могућност  поделе  или  спајања  појединих  функционалних  
делова  простора . Уколико  у  том  случају  постоји  потреба  за  отварањем  портала  у  
приземњу, оно  мора  бити  естетски , композитно  и, у  примени  материјала , усклађено  са  
свим  елементима  на  фасади  или  у  складу  са  условима  које  прописује  Завод  за  заштиту  
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споменика  културе  Града  Новог  Сада  (ако  је  објекат  од  значаја  за  градителско  наслеђе  
или  је  у  поступку  за  проглашење  за  Непокретно  културно  добро). Нова  гіословна  
делатност  не  сме  да  угрожава  постојеће  становање . 

Ради  обезбеђивања  колског  пристугіа  у  дворишне  делове  парцела, објекти  у  
непрекинутом  низу  морају  имати  пасаж  минималне  ширине  3,5 и  висине  4 м. Позиција  паса?ка  КОд  планираних  објеката  је  дефинисан  на  графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  
површина, саобраћаја , регулације , нивелације  и  зеленила  са  режимима  изградње , у  
размери  1:1000, формира  се  у  складу  са  гіоложајем  приступних  рампи  подземној  гаражи  и  
поло?кајем  паркинг  места  у  дворишном  делу  парцеле . 

Положај , угао  у  односу  на  споњанјње  зидове  и  ширина  пасажа  на  објектима  могу  
бити  кориговане  у  цињу  усклађивања  са  функционалним  и  конструктивним  решењем  
објекта, као  и  у  цињу  повоЈЂније  комуникације , у  односу  на  пасаже  дефинисане  на  
графичком  rіриказу  број  3. Пасажи  на  парцелама  бр. 4520 и  4541 могу  да  се  користе  тако  
да  се  у  њима  налази  силазна  рампа  за  подземну  гаражу  или  аутолифт, а  у  том  случају  
приступ  дворишном  делу  парцеле  у  случају  ванредне  ситуације  и  хитних  случајева  треба  
да  буде  обезбеђен  преко  противпожарног  пута  у  оквиру  парковске  површине, 
пројектовањем  капије  на  огради  ширине  минимум  4 м, и  са  могућнојпћу  лаког  пробијања  
у  случају  интервенције  ватрогасним  колима . Положај  пасажа  на  парцелама  бр.  4520 и  
45 19 мора  бити  планиран  тако  да  приступ  парцели  буде  на  безбедној  удалености  у  односу  
на  положај  рампе  којом  се  приступа  гаражи  за  јавно  коришћење, која  је  планирана  у  
оквиру  заједничке  блоковске  површине . Позиција  пасажа  планираног  објекта  на  парцели  
број  4543 и  делу  парцеле  број  4546/1 се  не  условњава  на  месту  где  је  приказан  у  
графичком  приказу . 

На  графичком  приказу  број  3 дефинисано  је  на  којим  парцелама  се  обавезно  
планира  подрумска  или  сутеренска  етажа  код  нових  стамбених, стамбено-пословних , 
пословно-стамбених  и  пословних  објеката . Приликом  изградње  подземних  етажа  обавезне  
се  примене  техничких  мера  заштите  од  влаге  и  подземних  вода. Подземне  етаже  се  
намењују  за  садржаје: гаражирање  возила, помоћне  и  техничке  просторије . Приликом  
изградње  подземних  етажа  чија  се  грађевинска  линија  налази  на  граници  са  суседном  
парцелом , посебно  водити  рачуна  о  конструктивној  стабилности  и  безбедности  суседних  
објеката . 

Приступ  гаражи  могуће  је  обезбедити  преко  пасажа  и  приступне  рампе  или  
уградњом  ауто-лифта. 

На  парцелама, где  није  изграђена  сутеренска  или  подрумска  гара)ка, паркирање  се  
решава  слободно  у  дворишном  делу  парцеле , уз  максимално  могуће  усклађивање  броја  
стамбених  и  пословних  јединица  са  бројем  паркинг  места. Гараже  могу  да  се  nланирају  у  
приземњу  дворишних  крила. 

Површине  гаража  ће  се  дефинисати  у  односу  на  потребан  број  паркинг  места, у  
зависности  од  намене  објекта  и  планираних  садржаја, а  према  условима  дефинисаним  у  подтачки  ,,10.6.1, Услови  за  реализацију  саобраћајних  површин&. Број  планираних  
паркинг  места  и  планирани  број  станова  морају  бити  усаглашени . Планирање  подземне  
етаже  као  и  број  етажа  подземне  гараже  зависиће  од  nотребе  да  се  у  оквиру  парцеле  
задовоњи  услов  да  за  сваки  стан  и  70 м2  корисне  (нето) површине  пословног  простора  
буде  обезбеђено  једно  паркинг  место . На  парцелама  је  могуће  планирати  и  две  подземне  
етаже . 
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Није  дозвоњена  промена  намене  простора  намењених  стационираном  саобраћају  
(паркирању ). 

Техничке  етаже  (машинско  постројење  лифта, гасно  постројење  и  котлови  за  топлу  
воду), као  и  излаз  на  раван  кров, могуће  је  планирати  у  делу  изнад  последње  корисне  
етаже  објекта . 

10.2. Услови  за  архитектонско  и  естетско  обликовање  

Објекти  својим  архитектонским  изразом  морају  бити  усклађени  са  урбанистичким  
контекстом  у  ком  настају  (грађеном  и  природном  средином ), као  и  временским  
контекстом , што  подразумева  могућност  савремене  интерпретације  уз  коришћење  трајних  
материјала . Објекти  треба  да  обликовањем  интегришу  следеће  квалитете : синтеза  са  
функционалним  процесима , идентитет , јединственост  форме, складност , континуитет, 
квалитет  детајЂа . 

Грађевински  елементи  објекта  планирају  се  у  складу  са  правилником  којим  се  
дефинишу  општа  правила  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу , уколико  није  другачије  
дефинисано  оппјтим  и  специфичним  правилима  уређења  и  грађења . 

Фасадс  

Елементи  и  композиција  која  се  примењује  приликом  обликовања  фасаде ,  треба  да  
допринесу  побо.њшању  градске  слике . Фасаде  објеката, с  обзиром  на  јединствене  масе  
објеката, потребно  је  пажњиво  артикулисати . Препоручују  се  чисте, ритмичне  фасаде, без  
примене  еклектичких  елемената . 3абрањује  се  употреба  јарких  боја  основног  спектра. 
дозвоњене  су  њихове  светле  нијансе, а  препоручују  се  пастелне  боје . 

Акцентовање  и  обликовање  угаоне  фасаде  мора  бити  квалитетно  и  пажњиво  
пројектовано  у  складу  са  наведеним  правилима  грађења . 

Препусти  

Уколико  се, као  елемент  артикулације  фасаде  користе  препусти  на  делу  објекта  
вишем  од  3 rn, обавезно  је  да  се  они  заврјпе  закњучно  са  последњим  спратом, односно  
раван  фасаде  поткровња  не  може  имати  препусте . Хоризонтална  пројекција  испада  може  
бити  уда.њена  од  основног  габарита  максимално  1,20 м. 

На  планираним  објектима  у  оквиру  намене  линијског  центра  дозвоњава  се  
планирање  препуста  целом  дужином  на  фасадама  оријентисаним  ка  Кисачкој  улици, 
заједничкој  блоковској  површини  и  парковској  површини , а  на  дворишним  фасадама  се  
препусти  планирају  дуж  свих  фасада , уз  ограничење  да  је  хоризонтална  пројекција  фасаде  
препуста  удањена  минимум  2,50 м  од  границе  суседне  парцеле  и  4 м  од  објекта  на  
суседној  парцели . 

На  планираном  вишепородичном  стамбеном  објекту  уз  Булевар  краја  Петра  ј  
дозво.њава  се  планирање  препуста  целом  дужином  на  фасадама  оријентисаним  ка  
Булевару  краа  Петра  ј, заједничкој  блоковској  nовршини  и  дворишном  делу  парцеле , уз  
ограничење  да  су  препусти  са  уличне  и  са  дворишне  стране  удањени  минимум  2,50 м  од  
источне  границе  парцеле  број  4535/1. 
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Обликовање  поткровне  етаже  
Обликовање  поткровне  етаже  може  бити  пројектовано  на  различите  начине . 
На  вишепородичним  стамбеним  објектима  уз  Булевар  крања  Петра  ј, спратности  

П+4(5) планира  се  повучена  пета  етажа. Повучена  пета  ета)ка  планира  се  као  етажа  
стандардне  спратне  висине, који  се  добија  повлачењем  од  грађевинске  линије  основног  
габарита  објекта. Кров  је  раван  или  плитак  кос, максималног  нагиба  кровних  равни  до  
100.  

Објекте  у  зони  линијског  центра  уз  Кисачку  улицује  могуће  пројектовати  са  косим  
кровом, максималног  нагиба  око  30 %, (Слика  1). Висина  назиткаје  1,60 м. 

Слика  1. 

јЕш  пр.петІіс 120 

Начин  фориирања  косог  крова  са  назитком  1,6 tn - карактериетичан  прееек  

Уместо  класичног  поткровња  могуће  је  пројектовати  и  симетрично  повучену  
(минимум  1,2 м) завршну  етажу, са  плитким  лименим  кровом, при  чему  је  потребно  
водити  рачуна  о  уклапању  са  суседним  објектима  (Слика  2). 

Слика  2 

Начин  формирања  равног  крова  са  кровном  етажом  - карактеристичан  прссск  
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На  обухваћеном  подручју  могуће  је  поткровну  етажу  пројектовати  као  лучни  
(цилиндрични ) КрОВ . Они  се  могу  планирати  без  назитка, односно  са  назитком  највиіпе  30 
см  и  са  назитком  максимално  1,60 м, тако  да  теме  лучне  кровне  конструкције  одговара  
максималној  висини  слемена  косог  крова  нагиба  до  300  и  назитка  до  1,60 гп . У  оквиру  
поткровне  етаже  не  планира  се  више  од  два  корисна  нивоа  (Слике  3 и  4). 

Слика  3 

Начин  формирања  цилиндричних  кровова  — карактеристични  пресек  

Слика  4 

Предлог  начина  формирања  цилиндричног  (лучног) крова  са  назитком  — 

карактеристичан  попрсчни  пресек  
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Равни  кровови  могу  бити  проходни  и  непроходни . Могућеје  на  равним  крововима  
или  на  делу  равног  крова, према  прописаним  техничким  стандардима , пројектовати  
интензивне  или  екстензивне  кровне  вртове . 

Поткровна  етажа  се  планира  као  независна , а  могућеје  планирање  дуплекса . 
Осветњава  се  преко  кровних  прозора  у  равни  крова. Поткровна  етажа  код  планирања  
стамбених, стамбено -пословних  и  пословно -стамбених  и  пословних  објеката  објеката  
Мо?ке  бити  пројектована  као  повучена  у  односу  на  вертикалну  пројекцију  грађевинске  
линије  приземња . У  том  случају, могуће  је  у  nоткровној  етажи  планирати  вертикалне  
прозоре. Осветњење  другог  нивоа  поткровне  ета?ке  (у  случају  планирања  дуплекса) се  
репіава  преко  кровних  прозора  у  равни  крова . 

На  објектима  са  поткровњем  које  се  изводи  као  етажа  повучена  у  унутрашњост  
габарита, као  и  код  објеката  спратности  П+4(5) са  повученом  последњом  етажом  уз  
Булевар  крања  Нетра  ј, могуће  је  пројектовати  надстрешнице  од  лаких  или  
транспарентних , савремених  материјала , које  ће  служити  као  заштита  од  атмосферских  
утицаја, али  истовремено  могу  представњати  и  обликовни  мотив  на  фасади . 
Надстрешница  не  сме  прелазити  вертикалну  пројекцију  линије  препуста . 

Не  дозвоњава  се  затварање  и  застакњивање  простора  који  су  добијени  повлачењем  
завршне  етаже  ка  унутрашњости  објекта . 

10.3. Општа  правила  за  формирање  грађевинске  парцеле  

Планом  су  дефинисани  елементи  за  формирање  грађевинских  парцела  површина  
јавне  намене  и  површина  осталих  намена . У  пододењку  ,,2.1. План  регулације  површине  
јавне  намене  дефинисане  су  површинејавне  намене. 

Већина  постојећих  парцела  се  задржава , а  нове  грађевинске  парцеле  се  формирају  
уз  обавезно  или  предложено  спајање  више  парцела  или  у  случају  одвајања  дела  парцела  за  
јавну  површину . Обавеза  припајања  две  или  више  катастарских  парцела  утврђује  се  ради  
формирања  грађевинских  парцела  када  оне  својим  обликом , површином  или  інирином  
уличног  фронта  не  задовоњавају  критеријуме  за  уређење  или  изградњу  планираних  
садржаја . 

На  графичком  приказу  број  3 ,,План  намене  површина , саобраћаја , регулације , 
нивелације  и  зеленила  са  режимима  изградње , у  размери  1:1000, дати  су  елементи  
парцелације , односно  препарцелације  за  површине  осталих  намена, а  на  графичком  
приказу  број  4 ,,План  регулације  површинајавне  намене , у  размери  :100О  за  површине  
јавне  намене . 

Грађевинске  парцеле  уз  Кисачку  улицу, које  су  намењене  за  линијски  центар  
ф  ормирају  се  од  постојећих  парцела, уз  одвајање  делова  парцела  у  дубини, за  формирање  
парцеле  парковске  површине . Грађевинске  парцеле  формирају  се  спајањем  са  парцелама  
уз  Кисачку  улицу  бр.  33 и  35 (обавезно  се  спајају  парцела  број  4543 и  део  парцеле  4546/1), 
и  парцеле  у  Кисачкој  улици  број  41 (обавезно  се  спајају  делови  парцела  бр. 4518 и  4519), а  
све  у  складу  са  графичким  приказом  број  3. Парцела  намењена  за  постојеће  
вишепородично  становање  у  Кисачкој  улици  број  47 се  формира  обавезним  спајањем  
парцела  бр. 442/1 и  4482/2. 
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На  углу  Булевара  крања  Петра  І  и  Улице  Крањевића  Марка  парцела  намењена  за  
випјепородично  становање  формира  се  обавезним  спајањем  делова  парцела  бр.  і 0439/1 и  
10438/3 и  парцеле  број  4563/3. 

Парцела  намењене  за  вишепородично  становање  на  Булевару  крала  Петра  І  
формирају  се  обавезним  спајањем  парцела  4537, 4538/1, и  4539/1 и  дела  парцеле  4540/1, 
док  се  остатак  парцеле  број  4540/1 намењује  за  заједничку  блоковску  површину . 

За  храм  Српске  православне  цркве  nланира  се  формирање  грађевинске  парцеле  
под  габаритом  објекта  према  дефинисаној  максималној  зони  изградње . Уколико  се  
габарит  изграђеног  објекта  не  поклапа  са  зоном  изградње, коначну  парцелу  под  објектом  
формирати  након  изградње 5  а  преостали  део  зоне  припојити  јавном  грађевинском  
земњишту  (парковској  површини). 

За  парохијски  дом  грађевинска  парцела  се  формира  обавезним  спајањем  парцеле  
број  4508/2 и  дела  парцеле  број  4508/3, 

Обавезно  се  врши  препарцелација  постојећих  катастарских  парцела, када  су  
неопходне  интервенције  ради  формирања  нових  регулационих  піирина  улица . 

Могуће  је  спајање  випіе  парцела  у  оквиру  исте  намене . 
Свака  грађевинска  парцела  мора  имати  обезбеђен  приступ  на  јавну  саобраћајну  

површину, изузев  парцеле  планиране  за  изградњу  храма  Српске  православне  цркве  и  
парцеле  гіланиране  за  изградњу  парохијског  дома. По  правилу, парцеле  у  средишту  блока  
(баште  или  површине  под  објектима) без  излаза  најавну  површину, припајају  се  суседној  
парцели  која  има  излаз  најавну  површину . 

10.4. Правила  грађења  у  складу  са  планираним  наменама  

10.4.1. Постојеће  вишепородично  становање  

Постојеће  вињепородично  становање  представња  завршене  објекте, који  се  
Планом  задржавају , без  промене  габарита1  а  све  у  складу  са  графичким  приказом  број  3. 
Могућа  је  промена  намене  стамбеног  простора  у  пословни , као  и  промена  структуре  
станова  укрупњавањем , односно  спајањем  вигне  стамбених  јединица  или  делењем  
уколико  је  то  у  складу  са  просечном  квадратуром  стана  у  објекту. Пословање , које  је  
планирано  и  изведено  у  приземњима  објеката  који  су  оријентисани  ка  улици  се  задржава, 
без  могућности  промене  намене  у  стамбени  простор . 

Изричито  се  забрањује  ограђивање  дела  парцеле  број  4547/1, односно  парцејіа  
објекта  на  углу  Кисачке  улице  и  Булевара  крања  Петра  і, y делу  који  је  између  изведеног  
објекта  и  регулације  булевара  (на  углу). 

10.4.2. Планирано  вишепородично  становањс  

Вишепородично  становање  се  планира  у  урбанистичкој  целини  2, на  парцелама  уз  
Булевар  крања  Петра  І . 

На  планираној  грађевинској  парцели  планира  се  изградња  објекта, спратности  
П+4(пов  5) (приземње , четири  спрата  и  повучена  пета  етажа)5  који  се  намењује  
становању , а  обавезно  је  пословање  у  приземној  етажи, у  делу  који  је  оријентисан  ка  
Булевару  крања  Петра  ј  и  заједничкој  блоковској  површини . Уместо  чисто  стамбеног  
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објекта, на  парцели  је  дозволена  изградња  стамбено -пословног  или  послоВног  објекта, 
као  компатибилна  намена  објекта  у  оквиру  намене  випЈепородично  становање  великих  
густина . 

Паркирање  се  решава  на  парцели , у  оквиру  подземне  гараже , а  број  подземних  
етажа  се  не  ограничава. Паркирање  је  могуће  решавати  и  у  оквиру  приземне  етаже, с  тим  
да  се  део  приземла  који  је  оријентисан  ка  Еулевару  крања  Петра  ј  и  заједничкој  
блоковској  површини  мора  наменити  за  пословање . 

У  оквиру  ове  намене  на  графичком  приказу  број  3. приказана  јс  зона  изградње  и  
спратност  планираног  вишепородичног  стамбеног  објекта. 

Мимо  овог  габарита  могу  се  пројектовати  препусти  у  складу  са  одговарајућим  
правилником  и  условима  дефинисаним  у  пододелку  ,,1О.2. Услови  за  архитектонско  и  
естетско  обликовање . 

Изградња  планираног  објекта  се  условњава  реализацијом  саобраћајнице  којом  се  
приступа  подземној  гаражи  и  планираном  објекту . 

10.4.3. Планирани  објекти  у  оквиру  намене  линијског  цеіјтра  
(стамбсни , стамбено-пословни , пословно-стамбени  или  пословни) 

Линијски  центар  планира  се  у  оквиру  урбанистичке  целине  3. На  парцелама  
постојећих  породичних  објеката  планира  се  промена  намене  из  породичног  становања  у  
намену  линијског  центра  на  парцелама  уз  Кисачку  улицу  и  изградња  нових  стамбених , 
стамбено-пословних  (20-50 % пословање), пословно -стамбених  (5О-7О  % пословање) и  
пословних  објеката, спратности  П+З+Пк  - П+5. 

Планирани  објекти  поставњају  се  на  грађевинску  линију, која  се  у  уличном  делу  
поклапа  са  регулационом  линијом . Зона  изградње  и  спратност  објекта  на  постојећој  или  
планираној  грађевинској  парцели  дефинисани  су  на  графичком  приказу  број  3 ,,План  
намене  површина, саобраћаја , регулације , нивелације  и  зеленила  са  режимима  изградње , 
у  размери  1:1000. Зона  изградње  представња  максимално  дозвоњени  хоризонтални  
габарит  у  приземњу . Мимо  овог  габарита  могу  се  пројектовати  препусти  у  складу  са  
одговарајућим  правилником  и  условима  дефинисаним  у  пододењку  ,,10.2. Услови  за  
архитектонско  и  естетско  обликовање , 

У  оквиру  линијског  центра  планирају  се  пословни  садржаји  у  оквиру  културних, 
научних, друштвених , здравствених , услужних  или  комерцијалних  делатности  и  др. 
делатности  не  смеју  да  угро)кавају  суседне  намене  и  животну  средину . У  случају  када  се  
објекат  намењује  становању , пословање  у  приземној  етажи  која  је  оријентисана  ка  
Кисачкој  улици  и  ка  парковској  површиније  обавезно . 

На  делу  парцеле  број  4541 у  Улици  Кисачка  бр.37 могуће  је  планирање  
предшколске  установе  у  приземном  делу  планираног  објекта, и  по  потреби  у  делу  првог  
спрата, као  и  одвајање  дела  дворишта  у  функцији  предшколске  установе , а  све  у  складу  са  
законима, правилницима  и  одлукама  који  дефинигцу  изградњу  и  функционално  опремање  
предшколских  установа. Остали  део  објекта  може  бити  намењсн  едукативном  или  
образовном  центру, или  стамбеним  и  пословним  садржајима . У  случају  спајања  дела  
парцеле  број  454 1 са  парцелама  у  окру)кењу, могуће  је  nланирање  предшколске  установе  
у  било  коме  делу  планираног  објекта  на  новоформираној  грађевинској  парцели . 

У  зони  линијског  центра  који  се  налази  у  близини  Основне  школе  ,,Коста  
Трифковић , приликом  планирања  пратећих  садржаја  у  оквиру  пословног  простора, 
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потребно  је  водиТи  рачуна  да  садржаји  у  приземЈ bу  буду  у  складу  са  потребама  млађег  
узраста  (у  смислу  избегавања  садржаја  као  њто  су  кладионице , коцкарнице , пи-си  
играонице  и  сл .). 

Обавезна  јс  изградња  подземне  стаже  испод  целе  површинс  парцеле  за  потребс  
паркирања , а  број  подземних  етажа  сс  не  ограничава  и  зависиће  од  nотрсбс  да  се  обсзбеди  
неопходан  број  ПМ  у  складу  са  условима  из  Плана. 

Приступ  парцеламаје  из  Кисачке  улице, а  парцелама  у  Кисачкој  улици  на  бр.  39 и  
41 прспоручује  се  nриступ  из  саобраћајнице  која  се  планира  у  оквиру  зајсдничке  
блоковскс  површине . 

10.4.4. Храм  Српеке  православне  цркве  са  парохијсІим  домом  

Храм  Српске  православнс  цркве  са  парохијским  домом  налази  се  у  оквиру  целине  
парковске  површинс . Храм  се  планира  у  северној  зони  парковске  површинс  уз  Улицу  
Бсрислава  Еерића . Планомјс  дефинисана  максимална  зона  изградњс  објекта  и  формирањс  
грађевинске  парцеле  под  габаритом  објекта . 

Парохијски  дом  се  планира  западно  од  храма, на  парцели  која  се  формира  
обавезним  спајањсм  парцеле  број  4508/2 и  дела  парцеле  број  4508/3. Површина  парцеле  
износи  око  170 м2. Планом  је  дефинисана  грађевинска  парцела  намењена  за  парохијски  
дом, максимална  зона  изградње  објекта  и  максимална  спратност  П+2+Пк. Зона  изградње  
се  планира  тако  да  се  поклапа  са  зоном  изградње  источне  фасаде  крила  постојећег  
вишепородичног  стамбеног  објекта  на  парцелw број  4510. У  том  цињу, потребно  је  део  
парцеле  број  4508/3 припојити  парцсли  број  4508/2. 

У  оквиру  парохијског  дома  могу  се  планирати  сала, канцеларија , мокри  чворови, 
односно  садржаји  у  функцији  храма. 

10.5. Правила  уређења  и  правила  грађења  за  површине  јавне  намене  

3а  део  парковске  површине , паркинг-гара)ку  и  заједничке  блоковске  nовршине  на  
којима  су  планирани  приступи  ка  паркинг-гаражи , утврђујс  се  израда  урбанистичког  
пројекта, у  складу  са  графичким  приказом  број  3 ,,План  намене  површина, саобраћаја , 
регулације , нивелацијс  и  зеленила  са  режимима  изградње , у  размери  1: 1000. 

10.5.1. Паркинг-гаража  

Подземна  гаража  се  планира  испод  дела  парковске  површине . На  графичком  
приказу  број  3 ,,План  намене  површина , саобраћаја , регулације , нивелације  и  зеленила  са  
режимима  изградње , у  размери  1: 1000 приказана  је  грађавинска  линија  подземне  гараже  
која  се  планира  на  делу  парцела  бр. 4519 и  4520. Број  подземних  етажа  се  не  ограничава , а  
капацитет  гараже  је  око  105 ПМ  по  етажи . Приступне  саобраћајнице  и  рампе  су  
дефинисане  у  оквиру  заједничке  блоковске  површине  и  парковске  површине , а  у  складу  са  површином  гараже  обезбеђена  су  два  приступа , са  Булевара  крања  Петра  ј  и  Кисачке  
улице . Грађевинска  линија  подземне  гараже  може  се  планирати  и  испод  осталог  дела  
парцеле  број  4519. Након  реализације  гараже , кровна  површина  се  реализује  као  
озелењена  и  партерно  уређена  површина  која  чини  јединствену  целину  са  остатком  
парковске  површине  ,,Роткварија . Услови  за  изградњу  гаражс  у  урбанистичком  пројекту  
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дефинишу  се  према  условима  дефинисаним  у  подтачки  ,,1О.б.1. Услови  за  реализацију  
саобраћајних  површина . Режим  коријпћења  гаражејејавни . 

10.5.2. Парковска  површина  ,,Роткварија  

Парковска  поврпјина  ,,Роткварија , површине  1,44 ћа, планира  се  у  средишњем  
делу  блока  између  улица  Кра.њевића  Марка, Берислава  Берића, Кисачке  и  Булевара  кра.ња  
Петра  І. Парковска  површина  ,,Роткварија  представ.ња  нову  парковску  површину, којом  
ће  се  обухваћено  подручје , унапредити , ревитализовати  и  развијати  у  хармонији  са  
еколошким  кагјацитетима . 

Парковска  поврпіина  се  планира  као  јединствена  целина, али  је  могуће  фазно  
парцелисати  и  реализовати . Парковску  површину  могуће  је  уредити  у  делу  или  целости  
пре  изградње  подземне  гара?ке, што  ће  бити  детањно  утврђено  урбанистичким  пројектом . 
Након  изградње  подземне  гараже, кровна  површина  се  партерво  уређује  и  озелењава  тако  
да  са  остатком  парковске  површине  чини  јединствену  целину. 

Парковска  површина  представња  мањи  зонски  парк, у  оквиру  којег  се  не  планира  
изградња  објеката . Храм  Српске  православне  цркве  и  парохијски  дом  чине  засебне  
целине, чије  непосредно  окружење  чини  парковска  површина . Због  тога  се  у  том  делу  
партерно  уређење  и  озелењавање  парковске  површиве  усклађује  са  положајем  храма  и  
парохијског  дома. 

На  контакту  парковске  површине  и  парцела  у  зони  линијског  центра  уз  Кисачку  
улицу  и  парцела  намењеним  за  планирано  вишепородично  становање  уз  Булевар  крања  
Петра  ј, и  на  контакту  постојећег  вишепородичног  становања  уз  улице  Кра.њевића  Марка  
и  Кисачку , омогућава  се  подизање  ограде  како  би  се  две  намене  одвојилс, али  под  
одређеним  условима . Ограда  може  да  буде  транспарентна , најбо.ње  од  кованог  гвожђа  или  
слично, и  паж.њиво  обликована , без  подзида, или  са  подзидом  највише  0,50 м  висине  
или  зидана. Максимална  висина  ограде  износи  1,40 rn, Жива  ограда  (зеленило ), сама  или  у  
комбинацији  са  транспарентним  оградама, такође  се  препоручује . Поже.њно  би  било  
извођење  ограде  читавом  дужином  nарка  у  целини  да  би  се  добио  једнообразан  изглед . 

У  оквиру  парковске  површине  могуће  је  планирање  мањих  фонтана  и  чесми, које  
треба  распоредити  дуж  главних  пешачких  стаза  или  у  оквиру  поплочаних  површина  за  
концентрисану  и  линијску  комуникацију . Форма  фонтане  треба  да  се  обликовно  и  
димензијама  уклопити  у  ми.ње  парка, а  опет  да  буде  дово.њно  упечат.њив  елемент  који  
доминира  раскрсницом  пешачких  стаза  на  којој  се  налази . 

Могуће  је  планирање  и  различитих  нивоа  терена  у  оквиру  парка, а  денивелција  се  
премошћава  рампама  и  степеништем , који  осим  функционалног  треба  да  буду  и  естетски  
елеменат  у  уређењу . 

Правила  уређења  парковске  површине  дата  су  у  оде.њку  4. ПЛАН  УРЕЋЕЊА  
ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА , 

10.5.3. Заједничка  блоковска  поврідина  

Заједничка  блоковска  површина  планира  се  у  јужном  делу  обухваћеног  подручја, 
између  парковске  површине  и  Булевара  кра.ња  Петра  і  u североисточном  делу, на  
деловима  парцела  бр. 4519 и  4520, између  парковске  површине  и  Кисачке  улице . У  
оквиру  заједничке  блоковске  површине  планирају  се  партерно  уређене  и  озелењене  
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површине , интсрна  саобраћајна  nовршина  (Улица  Змај  Огњена  Вука), прилази  и  
паркинзи . 

Контактна  зона  између  заједничке  блоковске  површине  и  парковске  поврњине  
,,Роткварија  се  не  ограђује , а  сви  детањи  уређења  биће  утврђени  урбанистичким  
пројектом . Уређење  заједничке  блоковске  површине  у  контактној  зони  са  парковском  
површином  треба  да  буде  јединствено  у  начину  партерног  уређења  и  озелењавања . део  
парковске  површине  и  заједничке  блоковске  површине , који  се  намењује  за  пешачку  
комуникацију , се  партерно  уређује  поплочавањем , и  уједно  служи  као  противпожарни  пут  
за  потребе  хитних  интервенција . 

Правила  уређења  заједничке  бпоковске  површине  дата  су  у  одењку  4. ПЛАН  
УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА . 

10.6. Правила  за  опремање  простора  инфраетруктуром  

Посебна  правила  за  опремање  проетора  инфраструктуром  

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

Наведене  интервенције  могуће  су  искњучиво  у  оквиру  постојећих  и  планираних  
јавних  површина . 

Сва  одступања  од  планског  решења  морају  бити  у  складу  са  прописима  који  
регулишу  ову  област. 

Не  условњава  се  формирање  грађевинске  гіарцеле  за  регулацију  улица  ради  
реализација  појединачних  садржаја  унутар  профила . Могућа  је  фазна  реализација . 

10.6.1. Услови  за  реализацију  саобраћајних  поврмина  

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

- Закон  о  путевима  (,,Службени  гласник  РС,,, бр. 41/18 и  95/18 -др. закон), 
- Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Сnужбени  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, 41/8 
др. закон, 87/18, 23/19 и  128/20 

- др. закон), 
- Закона  о  заштити  од  пожара, и  осталим  законима  и  правилницима  које  

регулишу  ову  област, 
- Правилника  о  усповима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  

испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута  (,,Службени  гnасник  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, 

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

У  улицама  Кралевића  Марка  и  Борислава  Берића  могуће  је  применити  
конструктивна  решења  за  смиривање  саобраћаја  у  складу  са  Законом  о  безбедности  
саобраћаја  на  путевима  и  другим  прописима  из  ове  области, иако  то  у  графичком  приказу  
број  3 ,,План  намене  површина, саобраћаја , регулације , нивелације  и  зеленила  са  
режимима  изградње , у  размери  1:1000, није  приказано . 

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 . 

Најмања  ширина  коловоза  која  је  Планом  предвиђена  је  5 м. Уже  су  само  понеке  
унутарблоковске  саобраћајнице  које  су  минималне  ширине  3 м. Радијуси  кривина  на  
укрштању  саобраћајница  су  минимално  6 м, осим  унутарблоковских  саобраћајница  где  
могу  износити  и  3 гп . На  саобраћајницама  где  саобраћају  возила  јавног  превоза  путника  
радијуси  кривина  треба  да  су  минимално  8 м. 

Тротоари  су  минималне  іиирине  2 м. Бицикистичке  стазе  су  минималне  ширине  
2 пL 

Услови  и  начин  обезбеђивања  приступа  nарцели  

Свака  новоформирана  грађевинска  парцела  мора  имати  приступ  на  јавну  
саобраћајну  површину  чак  и  у  случају  да  он  није  назначен  у  графичком  приказу . Уколико  
је  тај  приступ  колски  и  намењен  путничким  аутомобилима , он  не  може  бити  ужи  од  3,5 
м, нити  шири  од  6 м. 

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

Грађевинска  парцела  која  је  намењена  породичном  становању  по  правилу  може  
имати  максималноједан  колски  приступ  по  парцели . 

Ширина  приватног  пролаза  за  парцеле  које  немају  директан  приступ  јавној  
саобраћајној  површини  не  може  бити  мања  од  2,50 гп. Висина  пролаза  мора  бити  
минимално  4 м. 
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На  прелазу  колског  прилаза  парцелама  преко  тротоара, односно  бициклистичке  
стазе, нивелационо  решсње  колског  прилаза  мора  бити  такво  да  су  тротоар  и  
бициклистичка  стаза  у  континуитету  и  увек  у  истом  нивоу. Овакво  решење  треба  
применити  ради  указивања  на  приоритетно  кретање  пемака  и  бициклиста , у  односу  на  
возила  која  се  крећу  колским  прилазом . У  оквиру  партерног  уређења  тротоара  потребно  је  
бојама, материјалом  и  сл., у  истом  нивоу, или  благој  денивелацији , издвојити , или  
означити  колски  пролаз  испред  пасажа. 

Паркирање  и  гаражирање  возила  

Приликом  нове  изградње  за  паркирање  возила  за  сопствене  потребе, власници  
породичних  и  стамбених  објеката  свих  врста  по  правилу  обезбеђују  простор  на  сопственој  
грађевинској  парцели , изван  јавне  саобраћајне  површине , и  то  - једно  ПМ  или  гаражно  
место  ваједан  стан. 

За  паркирање  возила  за  сопствене  потребе , власници  осталих  објеката  обезбеђују  
простор  на  сопственој  грађевинској  парцели, изван  јавне  саобраћајве  површине . 
Потребан  број  ПМ  се  одређује  на  основу  намене  и  врсте  делатности , и  то  по  једно  ПМ  
или  гаражно  место  у  односу  на  нето  површиву  објекта  - корисног  простора, на  следећи  
начин: 

1) банка, здравствева , пословна , образовна  или  административна  установа  једно  
ПМ  на  70 м2  корисног  простора ; 

2) пошта —једно  ПМ  на  150 м2  корисног  простора ; 
3) трговина  на  мало  —једно  ПМ  на  100 лі2  корисног  простора; 
4) угоститењски  објекат  -једно  ПМ  на  користан  простор  за  осам  столица; 
5) хотелијерска  установа  —једно  ПМ  на  користан  простор  за  10 кревета ; 
6) позориште  или  биоскоп  —једно  ПМ  на  користан  простор  за  30 гледалаца ; 
7) спортска  хала  —једно  ПМ  на  користан  простор  за  40 гледалаца ; 
8) производни , магацински  и  индустријски  објекат  - једно  ПМ  на  200 м2  корисног  

простора . 

Гараже  објеката  планирају  се  подземно  у  габариту, изван  габарита  објекта  или  
надземно , на  грађевинској  парцели. 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. 

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

Изградњу  паркинга  изврпіити  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  (наткрињем ) према  тротоару , ако  није  
предвиђен  зелени  појас, изградити  граничнике . У  оквиру  паркиралишта , где  је  то  
планирано, резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  четири  паркинг  места  
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планира  по  једно  дрво . Одговарајућа  засена  садњом  високог  зеленила  може  се  обезбедити  
и  око  планираних  паркинга . 

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

Гаража  за  јавно  коришћење  се  може  планирати  и  као  гаража  са  новим  
аутоматизованим  системима  паркирања . Ови  системи  подразумевају  независне, напредне  
механичко -роботизоване  системе  паркирања  код  којих  је  упаркиравање  и  испаркиравање  
појединачног  возила  аутоматизовано  и  независно  од  осталих  возила  у  паркинг  систему . 

Предности  напредних  механичких  система  паркирања  у  односу  на  класичне  
системе  паркирања  аутомобила  остварују  се  кроз : 

процес  паркирања  возила, од  уласка  у  гаражу  и  оставјања  на  тачно  
означеном  месту  до  поновног  преузимања  возила  на  истој  позицији , обавња  
се  потпуно  аутоматизовано ; 
простор  потребан  за  аутоматизоване  гараже  мањи  је  због  уштеда  које  се  
остварују  за  потребне  површине  рампи  и  улаза  и  излаза  возила; 

- смањење  емисије  штетних  гасова  и  потрошње  горива; 
- потпуна  безбедност  возила  унутар  објекта  за  паркирање ; 

нема  контакта  између  возила  што  смањује  могућност  међусобног  
оштећања; 

- возачи  не  губе  време  тражећи  паркинг  место  и  своје  возило ; 
- ови  системи  су  погодни  за  зоне  са  високим  степеном  атракције  саобраћаја ; 
- могућа  је  употреба  помоћних  система, ротационих  и  транслаторних  

платформи . 

Ове  гараже  морају  испунити  услове  дефинисане  у  Правилнику  о  техничким  
захтевима  за  заштиту  гаража  за  путничке  аутомобиле  од  пожара  и  експлозија . 

Приликом  дефинисања  висине  етаже, обавезно  узети  у  обзир  потребу  инсталација  
за  проветравање  и  осветњење  простора, у  зависности  од  изабраног  система  гараже . 

Према  Правилнику , велике  гараже  (гаража  већа  од  1500 м2) морају  имати  прилаз  
за  ватрогасна  возила  ширине  3,50 м  за  једносмерну  улицу, односно  5,50 м  за  двосмерну  
улицу, при  чему  мора  бити  омогућено  кретање  ватрогасних  возила  само  унапред. Заштита  
од  пожара  подразумева  поштовање  стандарда  и  прописа  датих  овим  правилником . 

Основни  услови  за  кретање  возила: 

- улазе  и  излазе  у  гаражу  оријентисати  као  у  графичком  приказу  број  3; 
- ширина  улаза  и  излазаје  минимално  2,5 гп  заједан  ток  кретања  возила; 

близу  улаза, односно  излаза  резервисати  простор  за  паркирање  возила  
инвалида  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020; 

- вожња  у  гаражи  треба  да  буде  једноставна  и  безбедна, а  препорука  је  да  се  
омогући  једносмерно  кретање  у  оквиру  гараже; 

- препорука  је  да  се  у  процесу  паркирања , док  се  возила  крећу  по  паркинг  
гаражи  уједно  омогућује  и  тражење  слободног  паркинг  места; паркирање  
треба  да  буде  што  једноставније ; 
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- могућеје  предвидети  и  рампе  на  којима  се  врши  паркирање ; 
- ако  су  рампе  на  којима  се  Врши  паркирање, онда  је  максимални  нагиб  5 %, а  

акоје  обична  рампа  ондаје  15 %; морају  се  задовозвити  вертикални  услови  
проходности  возила; 

- димензија  једног  ПМ  за  управно  паркирање  је  минимално  4,8 2,3 гп, а  у  
осталим  случајевима  у  складу  са  ЅRPЅ  U!Ѕ4.234:2020; 

- обезбедити  сигурност  возила  од  крађе, механичких  оштећења  или  ватре; 
- предвидети  концепцију  информативног  система  која  је  неопходна  ради  

регулисања  кретања  и  ради  боЈЋег  сналажења  корисника  у  њој . 

Основни  услови  за  кретање  пешака : 

- уколико  је  могуће, путање  кретања  пешака  не  би  требало  да  се  укрпітају  са  
путањама  кретања  возила  на  улазу  и  излазу; 

- кроз  гаражу  није  гіотребно  обезбедити  посебну  путању  за  кретање  пешака; 
- при  распореду  степеништа  треба  водити  рачуна  о  правцима  кретања  већине  

пешака; 
- степеништа  код  огворених  паркинг  гаража  не  смеју  бити  удањена  од  другог  

степеништа  више  од  50 м, а  код  затворених , више  од  30 м; 
- ширина  степеништа  мора  бити  најмање  0,8 м  и  за  њихову  изградњу  у  обзир  

долазе  само  незапањиви  материјали ; 
- ако  се  у  паркинг-гаражи  пешачка  комуникација  решава  само  степеништем , 

онда  минимална  ширина  износи  1,2 м; 
- уколико  се  за  кретање  пешака  користи  рампа, стазе  не  смеју  бити  уже  од  0,6 
м  и  морају  бити  издвојене  и  обезбеђене  гелендерима . 

Остали  услови: 

- 
у  обзир  узети  важеће  услове  противпожарне  заштите  који  се  односе  на  ову  
врсту  објеката ; 

- проветравање  мора  бити  такво  да  се  обезбеди  одвод  12 м3  ваздуха  на  час  на  
сваки  1 м2  корисне  површине; усисни  отвори  система  за  вентилацију  треба  
разместити  близу  пода; 

- носећи  делови  паркинг  гараже  морају  бити  од  материјала  постојаног  на  
ватру. 

На  крову  гараже  планира  се  одговарајуће  партерно  уређење  и  озелењавање ! 
Приликом  пројектовања  гараже  и  димензионисања  елемената  конструкције  водити  рачуна  
да  се  пешачке  комуникације  изнад  гараже  користе  као  противпо )карни  пут. 

У  јавним  гаражама  предвидети  пунионице  за  хибридна  и  електрична  возила. Јавне  
гараже  и  гараже  за  јавно  коришћење  које  имају  200 и  више  паркинг  места  морају  
обезбедити  минимум  2 % капацитета  за  пунионице  хибридних  и  епектричних  возила. 

до  изградње  објеката  гаража  предвиђене  површине  се  могу  уредити  као  парковска  
поврпјина . 
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10.6.2. Правила  за  уређење  водне  инфраструіпуре  

Услови  за  изградњу  водоВоДНс  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  уличнифронт  шириод 20nі . 

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

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  од  0,7 до  1 rn, a вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  
других  инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 nі , 

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

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

Није  дозволено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  i nі, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката . 

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

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

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

Водоводни  лријлучци  

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

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

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

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

приклучак . 
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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 м  од  регулационе  линије . 

3а  вишепородичне  стамбене  објекте  водомери , за  мерење  потрошње  воде  се  
поставњају  у  шахтовима  лоцираним  ван  објекта, на  парцели  корисника, 0,5 м  од  
регулационе  линије  и  у  просторијама  за  водомере  лоцираним  унутар  самог  објекта . 
Просторија  за  водомер  мора  бити  лоцирана  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  
противпо)карне  полиције ) израђује  се  прикњучак  пречника  DN 63 мм, са  монтажом  
водомера  DN 50 мм. 

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

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

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

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасу  мреже  канализације  полагати  у  зони  јавне  површине  између  две  
регулационе  пиније  у  уличном  фронту  једнострано , или  обострано , уколико  је  улични  
фронт  шири  од  20 гп. 

Минимални  пречник  опште  канализацијеје  О  300 мм. 
Трасе  канализације  се  поставњају  тако  да  се  задовоње  прописана  одстојања  у  

односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 
Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  

инфраструктуреје  од  0,7 до  1 м, а  вертикално  0,5 м. 
Није  дозвоњено  полагање  канализације  испод  објеката  високоградње . Минимално  

одстојање  од  темења  објекта  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  објеката . 
Сви  објекти  за  сакуnњање  и  третман  отпадних  вода  морају  бити  водонеnропусни  и  

запјтићени  од  продирања  у  подземне  издане  и  хаваријског  изливања . 
Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1,3 м, мерено  од  горње  

ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  индивидуалних  објеката ), а  на  месту  
прикњучка  новопланираног  !ја  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постој  ећег  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  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  завршава  се  у  
ревизионом  шахту. 
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Пречник  канализационог  гјрикњучка  одређује  Јавно  комунално  предузеће  
,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, а  у  складу  са  типом  објекта, 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  
канализациону  мрежу, акоје  она  изграђена . 

Прикњучење  стамбених  објската  врши  сс  минималним  пречником  DN 160 мм. 
Ревизионо  окно  лоцира  сс  на  парцели  корисника , на  0,5 м  од  регулационе  линијс. 
Објскти  чије  отпадне  воде  садрже  іптетне  материјс, могу  се  прикњучити  на  

канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  прикњучка  угради  уређај  за  пречишћавање  
индустријских  отпадних  вода  до  прописаног  квалитета  упуштања  у  канализацију . 

Прикњучсње  подрумских  и  сутеренских  просторија , као  и  базена  на  
канализациони  систем  дозвоњава  се  само  преко  аутономног  постројења , препумnавањсм . 

Код  решавања  одвода  употрсбњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно -
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  
града  Новог  Сада , бр.  17/93, 3/94, 10/01 и  47/06 

- др. одлука). 
Зауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  

одржавања  тих  површина  (претакачка  мсста, точећа  мсста, паркинг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровссти  кроз  таложник  за  механичке  нсчистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  
лаких  течности  и  тек  потом  испуштати  у  реципијент . 

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

Извођење  прикњучка  канализацијс , као  и  његова  реконструкција  су  у  
надлсжности  Јавног  комуналног  предузсћа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

10.6.3. Правила  за  уређење  енергстске  инфраструктуре  и  
електронских  комуникација  

Услови  за  прикЂучење  на  електроенергетску  мрсжу  

Прикњучење  објеката  на  електроенергстску  мрежу  решити  прикњучењем  на  
нисконапонску  мрежу, односно  изградњом  прикњучка  који  се  састоји  од  прикњучног  
вода, кабловске  прикњучне  кутије  (КПК) и  ормана  мсрног  мсста  (ОММ). Прикњучни  вод  
изградити  подземно , од  постојећег  или  планираног  вода  у  улици, или  директно  из  ТС. 
дстањније  услове  за  прикњучење  и  изградњу  прикњучног  вода  и  положај  кпК  и  ОММ-а  
прибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд, Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  
Сад . 

Услови  за  приклучење  на  вреловодну  мрежу  

да  би  сс  објекти  прикњучили  на  вреловодну  мрежу  потребно  је  на  погодном  мссту  
у  подруму  (сутерсну), или  приземњу  објекта  изградити  топлотну  подстаницу . Такођс  је  
потрсбно  омогућити  изградњу  врсловодног  прикњучка  од  постојећсг  или  планираног  
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врсловода  до  подстанице  на  најпогоднији  начин, а  све  у  складу  са  условима  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Новосадска  тогтлана  Нови  Сад! 

Уелови  за  прикњучење  на  ірежу  електронских  комуникација  

Приклучење  објеката  у  систем  електронских  комуникација  решити  изградњом  
приклучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника ) од  постојеће  или  
планиране  уличне  мреже  до  nриступачног  места  на  фасади  или  у  унутрашњости  објекта , 
где  ће  бити  смештен  типски  Телекомуникациони  орман . деталније  услове  за  приклучење  
прибавити  од  надлежног  оператера . 

Приклучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера . 

Приклучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

11. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЂУЈЕ  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  
ПРОЈЕКТА  

За  део  парковске  површине , паркинг-гаражу  и  заједничке  блоковске  површине  на  
којима  су  планирани  присіупи  ка  паркинг-гаражи, утврђује  се  израда  урбанистичког  
пројекта, у  складу  са  графичким  приказом  број  3 ,,План  намене  површина, саобраћаја, 
регулације , нивелације  и  зеленила  са  режимима  изградње , у  размери  1: 1000. 

Правила  уређења  и  правила  грађења  дата  су  у  пододењку  ,,10.5. Правила  уређења  и  
правила  грађења  за  повргпинејавне  намене . 

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  које  је  утврђена  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта . 

3акони  и  подзаконски  акти  наведени  у  Плану  су  важећи  прописи , а  у  случају  
њихових  измена  или  донопјења  нових, примениће  се  важећи  пропис  за  одређену  област. 

Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  
1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  

- План  претежне  намене  простора  са  поделом  на  просторне  целине АЗ  
2. План  намене  површина  са  поделом  на  урбанистичке  целине  1 1000 
3. План  намене  површина , саобраћаја , регулације , нивелације  и  

зеленила  са  режимима  изградње  1: 1000 
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4. Планрегулације  површинајавне  намене  1:1000 
5. Планводнеинфраструктуре  1:1000 
б. План  енергетске  инфраструктуре  1 : 1000 
7. Синхрон  план  инфраструктуре  и  зеленила  1:1000 
8. Попречни  профили   1:100 / 1:200 
9. Типско  решење  партерног  уређења  тротоара  на  прилазу  пеіначком  прелазу  

преко  коловоза  у  вези  са  несметаним  кретање  лица  са  посебним  потребама . 

План  деталне  регулације  простора  за  вишепородично  становање  и  парковске  
површине  ,,Роткварија  у  Новом  Саду  садржи  текстуални  део  који  се  објавњује  у  
,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  три  примерка, које  
својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

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

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

План  деталне  регулације  простора  за  вишепородично  становање  и  парковске  
површине  ,,Роткварија  у  Новом  Саду  доступан  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  
Града  Новог  Сада, Жарка  3рењанина  број  2, и  путем  интернет  стране  
www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престаје  да  важи  у  целости  План  деталне  
регулације  парковске  површине  и  виіпепородичног  становања  ,,Роткварија  у  Новом  Саду  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  44/08). 

План  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Слу)кбеном  листу  Града  
Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-611/2018-1 
8. септембар  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

  

MЅc Јела  Маринковић  Радомировић  



• •7% • 

= 

ј  

Т 2 

 1 

 \ 

\,\ \ 

    !  v 

 : ¶ 

\ 
\& 

і  

• 
• -. 

___ 
- - 

- 

__ 

ј  - 

l 

ГЈ L L ж h - Е  

L- Г  -\ 
\ i\

\ 

:: 

:: 
\ 

С  
w 



На  основу  члана  27. став  2. тачка  4. Гіравип-шка  О  Садр)кани , начину  и  постулку  

израде  докуеІіата  нросторног  и  урбакистнчког  ллапирања  ( Слуисбеви  гласник  РС , 

број  32/19), 

ИЗЈАВЈЂУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  ПЛАНА  ДВТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
НРОСТОРА  ЗА  ВИШЕПОРОДИЧНО  СТАНОВАЊЕ  И  ГјАРКОВСКЕ  
ПОВРІЛИЈ-јЕ У  НоВоМ  САДУ: 

ПРИПРЕМЈЂЕН  У  СКЛАДУ  СА  ЗАКОНОМ  О  ПЛАј-јHРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  И  ПРОпИсИМА  дОј-ІЕТИМ  І-ІА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, ј(АО  
ИДАЈЕ  

ПРИПРЕМЛЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОЕАВЈЂЕНОМ  
ЈЛВнОМ  УВИДУ. 

ОдГОВОРј-ІИ  

  

  

УНовом  Саду, 31.08.2021. године  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНЛ  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V-35-бІ1/18 
дана: 03. 12. 2020. године  
нОви  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛЈ4 

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈLНЕ  РЕГУЛАЦИл  ПРОСТОРА  ЗА  ВИШЕПОРОДИЧНО  
СТАНОВАЊЕ  И  ПАРКОВСКЕ  ПОВРШИјјЕ  ,,РОТКВАРИЈА  У  НОВОм  САДУ  

ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  детањне  регулације  простора  за  вишспородично  становање  и  парковске  поврпјине  ,,Роткварија  у  Новом  Саду, обавњена  је  на  11. седници  Комисије  за  планове  одр)каној  05.09.2018. годнне, на  67. ссдници, одржаној  I7.W.2019.године  и  на  109. седници  одржаној  03. 12.2020. године. са  почстком  у  09,00 часова  у  згради  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

1 1. седници  присуствовали  су: Радоња  дабстић, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић, заменик  председника  Комисије , Нада  Мнлић, секретар  Комисије, Зорица  Флорић  Чанадановкћ, Антонио  Сандики, Васо  Кресовић  и  Радосав  Шћепановић , члајјови  Комисије  за  планове. 

67. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије, 3оран  Вукадиновић , заменик  председника  Комисије, Антонио  Сандики, чпан  Комисије  за  планове  и  Нада  Милић, сскретар  Комисије . 

109. ссдници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , заменик  председника  Комисије, Васо  І(ресовић, члан  І(омисије  и  Нада  Милић, секретар  и  члан  І(омисије  за  планове . 

67. седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Градске  управе  за  заЈлтиту  ?кивотне  средине  и  Градске  управе  за  трађевинско  земњипјте  и  инвестиције . 
109. седницн  су  присуствовали  представници  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће  

да  је  Одлуіса  о  изради  nлана  детајвне  регулације  простора  за  виЈпепородично  становање  и  парковске  површине  ,,Роткварија  у  Новом  Саду, усвојена  је  на  X)DUV седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  13. априла  20 1 8. године  (?IСлу?кбени  лист  Града  Новог  Сада  број  16/18) са  Репіењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  детајњие  регулације  простора  за  вишепородично  становање  и  парковске  nовршине  ,,Роткварија  у  Новом  Саду  на  животну  средину . 



Концептуалли  оквир  плана  детајвнс  рстулације  простора  за  вишепородично  становање  и  
парковскс  површине  Роткварија  у  Новом  Саду  био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  
11.05.2018. годинедо  25.05.2018. године. 

Нацрт  плана  детањне  регулације  простора  за  витлепородично  становање  и  парковске  површине  
,,Роткварија  у  Новом  Саду, израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад. 

На  11. седници  одржаној  05.09.2018. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  плана  
деТаЂне  регулације  простора  за  вишепородичпо  становање  и  парковске  површине  ,,Роткварија  
у  Новом  Саду  и  том  приликом  констатовала  да  је  потребло  да  обрађивач  плана  приспита, 
допуии  и  коригује  планско  решење, у  сјсладу  са  Закњучком  Комисије  за  плаиове  са  1 1. седнице . 

На  67. седници  одржаној  17.10.2019. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  коригован  
Нацрт  плана  деталне  регулације  простора  за  вишепородично  становање  и  парковске  повріпине  
,,Роткварија  у  Новом  Саду  и  том  приликом  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  плана  
припремњен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  
Србије , бр.  72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/1З-УС, 98/1З-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/19- др.Закон) и  да  је  коригован  у  складу  са  Закњучком  
Комисије  за  планове  са  1 1. седтице . У  тексту  Нацрта  потребно  је  навести  све  бројеве  
,,Службеног  гласника  Републике  Србије  у  деловима  текста  где  се  наводи  Закон  о  планирању  и  
изградњи . 
Комисија  за  планове  сматра  да  је  потребно  доnунити  правила  грађења  за  планирани  
вишепородични  стамбени  објекат  на  Булевару  крала  Петра  Ј  тако  да  се  изтрадња  објекта  
условњава  реализадијом  саобраћајнице  којом  се  приступа  подземној  гаражи  и  планираном  
објекту. 
За  све  планиране  објекте  потребно  је  трафички  дефинисати  предложену  позицију  пасажа  а  у  
тексту  Нацрта  плана  у  делу  ,,4. 1. Општа  правила  у  деветом  ставу, кориговати  другу  реченицу  у  
складу  са  графичЕим  делом  Нацрта. 

На  109. седници  одржаној  03. децембра  2020. године, ј(омисија  за  планове  је  разматрала  
коригован  Нацрт  плана, по  предлогу  обрађивача . Корекција  је  уследила  као  последица  примене  
важећег  пnанског  решења  на  предметном  подручју  и  да  се  не  би  нарушио  концепт  просторког  
уређења. Комисија  за  планове  прихвата  коригован  Нацрт  плана  детањне  регулације  простора  за  
вишелородично  становање  и  парковсте  површине  ,,Роткварија  у  Новом  Саду. 

Након  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Надрт  плана  деталне  регулације  
простора  за  видіепородично  становање  и  парковске  повріnине  ,,Роткварија  у  Новом  Саду  може  
се  упутити  у  дали  поступак  доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. Заісона  о  планирању  и  
изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 

121/12, 42/јЗ-УС, 50/1З-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Затсон  и  09/20). 



Извсјптај  доставити : 

1. ЛТ  1 Урбах-хизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  уітрави  за  грађејзинско  зсМЈЂиште  и  инвестиције  
З. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  всћа  за  управу, прописе  и  урбанизам  
5.Архиви  

је  

Нада  Милић, дигіл.инж.арх. 

Прсдседник  Комисије  

ј  г  

Рајоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

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

 

дејан  Михајловић  

 



РЕјТУБЛ}Н(Л  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
грлд  ноВи  слд  
СКУГЈШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
комисијА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Ерој : У 356І 1/18 
дана: 27.05.2021. године  
нови  сл,д  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  уВИду  у  НАЦРТ  ПЈIАНА  ДЕТАЈБКЕ  РЕГУЛАЦHЈ} 

HPOCTOPA ЗА  ВИШЕПОРОДWШО  СТАНОВАТГ)Е  и  пАРКОВСКЕ  HOBPmukE 
У  НовОМ  слду  

Комисија  за  плановс  Скулштине  Града  Новог  Сада, на  13 1. (јавној) седници  одржаној  дана  20.05.2021. годинс  у  згради  ЈТј  ,,Слортски  и  пословни  центар Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитсатру  на  ј  слрату, са  лочетком  у  9,00 часова  и  132. седници  одржаној  у  згра,ди  ЈН  Урбашізам  Завод  за  урбаппзам  дана  27.05.2021. године  у  згради  ЈЛ  Урбаиизам  Завод  за  урбализам, у  всгикој  сали  на  трећсм  спрату  са  почстком  у  9,00 часова  и, разматрала  је  Hзвештај  обрађивача  ллана  о  спровсденом  ј n ххзм  уиду  у  Надрт  лала  Детал,не  регулацнје  простора  за  вИшспородгчко  становање  и  парковскс  гтовршинс у  Новом  Саду. 

13 1. (јавној) седвици  тірисуствовали  су: Радоња  Дабетић, лредседник  Комисије, Васо  Кресовнћ, Радосав  јНћспаловић , Милан  Копачевић  и  Инан  Бракочсвић, чланови  Комисије  и  Јасмина  јЈазић, секретар  н  члан  Комисије  за  плалове. 

1 32. седници  ттрисуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије, Васо  Крссовић, Радосав  Шћепаловић, Милал  Ковачевић  и  Иван  Бракочевић, члалови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  и  члан  Комисије  за  пданове. 

Одлука  о  изради  nnaua детањне  регулације  простора  за  витлеnороди-чшо  становање  и  парковске  површине  ,,Роткварија  у  Новом  Саду, усвојена  је  на  ХХХјУ  седници  Скулштине  Града  Новог  Сада  
u фжаНој  13. алржјха  2013. године  ( Сдужбени  лист  Града  Новог  Сада  број iб/18) са  Реілењем  о  неприступаЈЂу  изра,ци  стратешке  процене  утицаја  плана  детањне  регулације  лростора  за  
вишепородичло  сталовање  и  парковске  површине  ,,Роткварија  у  Новом  Саду  на  животну  средиду  
Концептуални  оквир  плаnа  детањне  регулације  простора  за  вишепородично  становање  и  парковске  површине  ,,Роткварија  у  Новом  Саду  биоје  на  раuом  јавном  увиду  у  периоду  од  11.05.2018. године  до  
25.05.2018. године. 

Нацрт  плала  детањне  регулације  простора  за  вишепороди tшо  сталовање  и  ларковске  повргпкне  
,,Роткварија  у  Новом  Саду, израдило  је  Јавно  предузеће  НУрбанизамн  Завод  за  ур6ализам  Нови  Сад. 

На  1 1. ссдници  одржаној  05 .09.20 1 8. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  плана  дсталне  регулације  nростора  за  вишепородично  стаиовање  и  партсовске  површине  ,,Роткварнја  у  Новом  Саду  и  том  приликом  констатовајіа  да  је  потребно  да  обрађивач  плаuа  лриспита, допуnи  и  коригује  планско  решењс, у  складу  са  Закњучком  Комисије  за  плаuове  са  1 1. седнице. 

На  67. седници  одр)каuој  17. 10.20 19. године  Комисија  за  планове  разматралаје  коригован  Нацрт  плана  
детањне  регулације  простора  за  вишепородично  становање  и  парковске  површине  Роткварија  у  Новом  Саду  и  том  приликом  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  плаuа  припремњен  у  складу  са  



Законом  о  плалирању  и  изадњи  ( службени  гласник  Републикс  Србиј&, бр. 72/09, 81!09-исправх  64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/І3-Ус, 5О/13 Ус, 98/13-Ус, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/; др.Заісон) и  да  је  кориговаи  у  складу  са  Заклучком  Комисије  за  плалове  са  1 1. ссднице. І(оисИја  хонстатовала  да  су  потребне  корекцијс  Нацрта  плана  које  су  наведенс  у  Извештају  О  Извршен  стругпгој  контроли  од  1 7. 1 0.20 19. године. 

На  109. седници  ожалој  03. дсцембра  2020. године, Комисија  за  плавове  је  разматрала  kOpuronІ  Нацрт  плана, по  предлогу  обрађивача . Корекцијаје  уследила  као  последица  примене  важсћег  пЛаuскс  ретлења  на  предметном  подруТу  и  да  се  не  би  нарујлио  концегјт  просторног  уређења. Комисија  планове  прихвата  корнгован  Нацрт  плана  детајЂнс  регулацијс  простора  за  вишепородично  станопање  -.. јТАН & !Ј  L ЈНТЈ (.L Ј О.i Оу сLд3!. 

Надрт  плаиа  детајЂне  регулације  лростора  за  вишелородичНо  ставовање  и  ,,Роткварија  у  Новом  Саду  је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  24.03.2021. (чuје  је  оглајлавање  објавњено  у  листу  !!Дневгј !і  од  24. марта  2021. године) досгавњено  је  1 1 (једалаест) примедби  на  Нацрт  плана, Ітјто  је  обрађивач  HЗВСЈЈ]тају  о  спровсденом  јавном  увиду. 

Назсон  сцроведеног  јавног  увида, ва  13 1. (јавној) седници  одржаиој  20.05.2021. године  (чије  ј  одржавање  објавњено  у  листу  дневиијс  од  24.04.2021. годиuе) Комисија  за  rіnanone je раЗматра  Нзветптај  обрађивача  плана  о  сПровсденом  јавном  увиду  у  Нацрт  плаuа  детањне  регулације  просторІ  за  виптепородичцо  стаповање  и  парковске  површине  ,,Ротісварија  у  Новом  Саду  године  и  тоі  приликом  је  констатовала  је  потребно  наставіти  разматрање  Извештаја  обрађивача  плана  с  роведенојавнОм  увиду  на  некој  од  наредник  седница. 

На  132. седuици  одржалој  27.05.2021. године  Комисија  за  плаuовеје  Наставила  разматрање  Извегптаја  обрађивача  плаuа  о  спровсденом  јавном  увиду  у  Нацрт  плапа  детањне  регулације  простора  за  вишепородичНо  становање  и  парковске  повргпине  Роткварија  у  Новом  Саду. 

У  заТвореНом  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  У  ТОК  јавног  увида  Поднето  је  1 1 (једаваест) разпичНтих  примедби  на  Надрт  плана  детаЈЂне  регулације  простора  за  вишеnородичНо  стаиовање  и  парковске  Површине  ,,Роткварија  у  Новом  саду. 

Примедбе  су  доставили: 

1. РАРјD іNVEЅT DOO, Стржнловска  14, Нови  Сад; 
2. Драгал  Росиђ, Јована  Цвијића  46, Нови  Сад; 
3. Стамбена  заједнида  Змај  Огњена  Byіca 20, Нови  Сад; 
4. Олгица  Маринчнћ, Нови  Сад; 
5. Александар  Велимировић, Змај  Огњена  Вутса  бр.20/20, Нови  Сад; б. Јелена  Весовић  нема  примедбе  скениране  
7. Маја  Тобu Стризовић, Кисачка  35, Нови  Сад; 
8. Смиња  Радун, ј(исачка  37, Нови  Сад; 
9. Стамбена  заједница  3мај  Огњена  Вука  2, Нови  Сад; 
1 0. Стамбена  Заједница  Змај  Огњена  Вука  1 8, Нови  Сад; 
1 1. Стамбена  заједница  Еулевар  крања  Петра  1 8, Нови  Сад. 

гтарковске  поврптин  
до  22.04.2021. годин < 
У  Току  јавног  увид  
плана  констатовао  



Примедба  број  Ј.  
(подносиоци : RAPІD ІNVEЅT DOO, Стражиловска  4, Новн  Сад) 

1. Прва  примедба  се  односи  на  Јјозицију  пасажа. У  цињу  добијања  квалитетнијег  архитектонског  конСТруктиВнОг  регпења, Подносилад  примедбе  сматра  да  је  улравна  Позиција  гтасажа  у  Односу  њ  СПОЈБаШЊС  зидове  објекта  повоњнија  за  комуникацију  и  конструктивно  решење  самог  објекта  у  одНос  на  предложени, укошени  пасалс . Због  боње  проходности  возила  и  Пешака, предвнђају  шири  пасаж  о, планиралог. 
2. друга  примедба  се  односи  на  спратност  објекта , односно  повучену  пету  етажу. Подносиолај  примедбе  сматра  да  повучеиа  етажа  за  собом  носи  низ  проблематичн  ретења  у  смислу  термо-изоладије, хилроизолације , те  Несразмерно  повећање  тераса, због  чега  се  тражи  пука  етажа. Разлог  з  плалирап,е  Пуас  стажс  јс  искјуво  због  поменутих  разлога, јер  према  nаводіма  Гіодаосиоц  примедбе  ,,у  комерцијалном  смислу  за  градитезБе  је  ситуација  потііуно  иста, имајући  у  виду  да  терасе  тржишио  врсде  као  и  затворени  простор . У  случају  да  се  ne Прихвати  пуnа  етахса, Предлаже  се  повлачење  са  источuе  - уличне  стране  и  северне  дворишне, до  грађевинске  лиНије, односно  да  пета  етажа  нема  гІрепусте  на  тим  страИама. 

3. Трећа  примедба  се  Односина  гтредвиђање  техИичке  еталсе  и  излаза  на  ісров. Подносизтац  примедбе  предлаже  да  се  изнад  последњс  корисне  стамбене  стаже  смссти  цедокупна  Техника  као  и  Излаз  на  раваи  кров  због  одржавања . Предлог  се  даје  јер  ,,раваи  кров  за  техничке  просторије  система  грејања  и  хлађења  је  најпогодније  решење  у  смислу  техпичких  захтева  и  противпо )тсарне  заштите, као  и  одржавања . 
4. Чтврта  примедба  се  одвоси  на  исправку  грађевинске  линије  двориш-ног  угла  објекта  до  грађевинске  парцеле  (односно  северо-затіалног  засечеиог  угла  до  ивице  парцеле), ,,због  правилнијег  габарита  објекта  и  боњег  и  функционаланјег  архuтектонског  и  коНструкТИВНОг  решења  самог  објекта. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  број  2 
(подНосилац : драгал  Росић, Јовака  Цвијића  46, Нови  Сад) 

Примедба  је  поднета  за  део  који  се  односи  на  парцелу  број  4546/1 (К.О. Нови  Са,д  Ј), ј(uсачка  33, на  којој  се  предвиђа  изградња  стамбеног, стамбено-пословног  или  Пословног  објеіпа  у  оквиру  опјлтеградског  центра. 

Чдчстгац  риед  Предлаже  да  се  прсмсни  корекција  граииіе  зшнијс  измсђу  парцсла  4547/1 n 4546/1 ,,тахо  да  граuИ-tЈГа  линија  у  целости  прати  објекат  под  редним  бројем  9(3) са  парцеле  4546/1. 
і(омиеија  за  планове  ие  прнхвата  примедбу , уз  образложење  дато  у  ИзвепЈтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Комисија  сматра  да  је  у  Нацрту  плана  потрсбно  дефинисати  посебно  правило  за  планирани  објекат  на  парцелама  4546/1 и  4543, тако  да  се  позиција  пасажа  планираног  објекта  не  условјЂава  на  месту  где  је  приказан  у  графихгком  прилогу. 

Пвимедба  број  3  
(подносиоци : Стамбека  заједница  Змај  Огњена  ВуКа  20, Нови  Сал) 



1. Прва  примедба  се  односи  на  поставјЂање  коптејнера  на  делу  парцеле  број  10438/2, Односно  
улицк  Змај  Огњека  Вука  испред  број  20.,,Указујемо  да  предвиђена  локаднја  иије  Одговат  
поставку  контејнера  из  више  разлога, те  да  постоје  бар  2 локације  које  су  боње  за  ову  намену. Указуј  
се  да  је  улица  Змај  Огњена  Бука  слспа  улица, и  да  у  околним  зградама  постоји  око  100 корисник  
аутомобнла, који  паркирају  у  дворишту  зграде  број  20 и  гараки  зграде  број  14, и  ва  обележених  
мсстима  испрсд  броја  20 и  24 са  супротне  стране  од  броја  20 па  до  броја  14. Постојањеуслужних  
угоститеЈЂских  радњи  у  приземњима  зтрада, државних  инстутуција  у  близини, као  и  приішв  нови  
стапара  ,,Крањевог  ларка  и  објекта  у  броју  24;  гховећавају  број  возила  који  сваісодневно  улазе  и  излаз  
из  улице. Као  додатни  проблем  наводи  се  близина  предвиђепе  локације  објектима  на  бројевима  20 и  24 
у  улици  Змај  Огњсна  Вука  и  број  8 на  Булевару  крања  Петра  І, због  ширења  смрада, прњавштине  
заразе. Због  свега  наведеног  подноси  се  примедба  на  идеју  да  се  подзсмни  контејнери  поставе  НЕ  
средини  слепе  улице, наводећи  да  би  се  тиме  у  знатној  мери  оте)као  саобраћај  током  пражњењх  
контејнера . У  поглсду  саобраћаја, предлажу  се  две  локације: прва  на  Еулевару  крања  Петра  І, у  висивв  
кућлих  бројева  зтрада  20 или  у  улици  Змај  Огњена  Вука  18, а  друга  у  упици  крањевнћа  Марка, ucnpen 
ковосаграђокс  зграде  ка  уrлу  са  улицом  Змај  Огњена  Вука. . 

2. Друга  пршіедба  се  односи  на  искоришћењс  парцсла  број  4568/10 и  околних  парцсла  које  заједно  
чине  троугласту  ливаду  испред  парцела  број  20 и  1 8 у  улици  Змај  Отњена  Вука. Подносиоци  гхримедбе  
сматрају  да  би  сс  ова  парцела  могла  искористити  за  изградњу  дечијег  итралишта, іпто  је  у  скііаду  са  
документацијом  Градскс  улраве  за  грађсвиснко  земњиште  и  инвестиције , предметом  Јавне  набавке;  
број  ХХјУ-4-4/19-214 од  Об.ОІ .2020.године  Р.б. 1.1,15 предмет  јавне  набавке: Набавка  и  уградња  
опреме  и  подлоге  за  дечја  итралишта  и  теретане  на  отвореном  на  територији  Града  Новог  Сада, 
Одговори  на  питања  понуђача, одговор  11, Оквирне  локацнје  су: 4568/10 К.О. Нови  Сад  I, Булевар  
крања  Петра  І. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата  а  део  примсдбе  не  прихвата, уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  4  
(Олгица  Маринчић, Нови  Сад) 

Подносилац  примедбе  тражи  да  сс  нзвріли  валоризација  постојеће  вететацијс  (геомстријски  утврђен  
поло)кај, врста  дрвећа, старост  садница  - парочито  оних  од  40 година, да  се  задржи  постојеhа  
вегстација  и  да  сс  из  наслова  плана  детањне  регулације  изостави  парковска  повріnина, јер  се  ,,обрађујс  
простор  уз  стаиовање . ,,По  дефиницији  КАТЕГОРИЈА  ПАРК  означава  поврзпину  од  мин  5 ha за  
садњу  претсжно  високе  вегстације . Овај  плански  норматив, и  на  истоку  и  на  западу, стандардна  је  
постулат. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  не  врихвата , а  за  део  примедбе  сматра  да  је  неосвован, уз  
образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  5  
(подносилац : Алсксандар  Велимировић , Змај  Огњена  Вука  бр.20/20, Нови  Сад) 

1. Прва  примедба  се  односи  на  поставњање  контејнера  на  делу  парцеле  број  10438/2, односно  у  
улици  Змај  Огњена  Byіca испред  број  20. ,,Град  Нови  Сад  када  је  издавао  трађевинску  дозволу  ниеј  
размишњао  да  за  све  те  стаuарс  треба  обезбедити  и  паркинг  мсста  већ  јс  омогућио  инвсститорима  да  
паркинг  мсста  и  гаражна  места  продају  по  невсроватно  високим  ценама  тајсо  д  авећuна  станара  није  
успела  да  их  обезбеди. Е  садаје  за  град  и  то  пуно  места, всћ  плалира  да  одузме  још  минимално  4 места  



за  некакав  подземни  контејнер  који  тамо  НикоМе  }те  треба. Затнто  Подземне  контејЕере  не  ставш  испред  зграде  број  2 у  Змај  Огњена  Вука  на  парцели  која  припада  граду. ,,Предвиђена  локација  ни  одговарајуhа  за  Поставку  подземиих  контејнера  а  постоји  луио  локаігија  које  су  адекватније  за  каіену, а  пре  свега  на  Булевару  краЈЂа  Петра  у  близини. Указује  се  да  је  улица  Змај  Огњен  Ву1 слеПа  улица, и  да  у  околним  зградама  постоји  око  1 00 корисника  аутомобила, који  napіcupajy дворнпіту  зтраде  број  20 и  гаражи  зградс  број  14, и  па  обслеженим  местима  испред  броја  20 и  24 с  сулротне  страітс  од  броја  20 ла  до  броја  14. Постојање  услужних  и  угоститезт,сккх  радњи  у  прИзсмЈЂим  зграда, државнпх  инстутуција  у  близини, као  и  прилив  Нових  станаDа  ,,Кралевог  парка  и  објокта  броју  24, гтовећавају  број  возила  који  свакодnевно  улазе  и  излазе  из  улиде. Као  додатни  проблем  навод] се  близина  прсдвиђене  локације  објектима  на  бројевима  20 и  24 у  улици  Змај  Огњена  Вука  и  број  8 и  Булевару  крала  Пстра  ј, због  тлнрења  смрада, прважотине  и  заразе  Због  свега  Наведеног  подноси  о  примсдба  на  идеју  да  се  лодзсмни  контејнери  ноставе  на  средини  слепе  улице, наводеђј  да  би  се  знатној  мери  отежао  саобраћај  током  пражњења  контејнера . У  ПоГледу  саобраћаја , предлажу  сс  дв  локацијс: лрва  на  Булевару  краЈва  Петра  ј, y Bucuuu куlјпих  бројсва  зграда  20 или  у  улици  Змај  Огњен  Вука  1 8, а  друга  у  улuци  крајЋевића  Марка, ислред  новосаграђене  зіраде  на  углу  са  улицом  3ма  Огњена  Вука. 
2. Друга  примедба  се  односи  на  Искоришћење  парцела  број  4568/10 и  околuпх  парцела  које  зајсдјтс  чине  Троугласту  ливаду  исПред  парцела  број  20 и  1 8 у  улuци  Змај  Опена  Вука. Подuосиоци  лримедб  сматрају  да  би  се  ова  парцела  могла  исkористити  за  изградњу  дечијсг  игралишта. 

Іомисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , а  део  примедбе  не  прихвата , у3 образложење  дато  у  Извемтају  обрађивача  о  спроведеиом  јавном  увиду. 

Примедба  број  б  
(подносилац : Јолена  Весовић) 

Т  уЦИ  Змај  Отњена  Вука  на  парцели  број  4547/1 изграђена  је  стамбена  зграда  сттратти  П+З+Пкј+п  усејвена  2001. годuне. Поступак  озакоњења  стамбене  зграде, односно  стаиова  води  се  под  бројем  У-351-16229/ІО  због  чињснице  да  ,,стамбени  објекат  својим  габаритuма  нсзнатно  ушао  у  катастарске  парцеле  и  то: 4544/1 н  4545/1 чuји  је  носилад  Права  коримћсња  Град  Нови  сад. Из  свега  навсденог  молимо  Вас  да  у  складу  са  геодетским  снимком  коригујете  гтЛапсјсо  решење  и  унесстс  тачне  днмензије  навсденог  објекта  у  складу  са  изведеиим  стањсм . 

Комисија  за  планове  сматра  да  је  лримедба  неосновава , уз  образложење  дато  у  Извепітају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увuду. 

ГТрнмедба  број  7 
(подиосилац • Маја  Тоби  Стпизовић  Кисачка  35. Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4543 у  улици  Кисачкој  35 на  којој  се  предвиђа  спратност  По+П+З+пк  саобраћајница  и  инфраструктура  а  Не  плалирају  се  паріuшг  места, испрсд  Кисачuе  број  35, као  ни  кодски  улаз, Подземна  гаража. У  складу  са  Наведеним  подНоси  се  неколико  примедби . 
1. Подносилад  примедбе  сматра  да  би  Правила  трађења  требадо  да  буду  једнака, односно  да  сПратност  објеката  буду  изједuачена  Односно  да  спратност  објеІста  на  парцели  буде  П+4+Пк  (Пс). 2. Увидом  у  трафичкu приказ  број  3 констатовано  је  да  се  врши  редукција  паркинг  места, односно  не  плапира  се  изтрадња  гЈаркинг  места  у  улици  Кнсачкој  бр.ЗЗ,35,37,39 и  41...У  Поглавњу  који  се  односи  тта  тирујући  саобраhај  стоји  да  за  паркирање  возила  за  сопствене  потребс  власници  објеката  обезбеђују  



на  грађевинској  парцели. ,,Увидом  у  графички  прилог  број  3 у  саобраћајно  решење  Кисачке  УЛИДС: 
уочено  је  да  се  кроз  реализадију  планских  ајстнвности  уЕидају  колски  прилази  постојећлх  објеката, т  
се  поставња  питање  кахо  ће  се  оргаиизовати  паркирање  у  оквиру  сопствених  парцела  (јер  ниј  
дозвоњено  на  јавној  поврпјини) када  се  планским  ахтивностима  укидају  колски  прилази? Поставња  с  
питање  да  ли  су  планске  ахтнвности  залемариле  постојеће  стање  и  функцнонисање  у  простору  Дс  
сііроођења  пЈіалираиог  сгања?...На  који  начин  је  решен  пристул  јавној  саобраћајној  површини  з  
постојећи  објекат  на  хатастарској  парцели  број  4543? У  тексту  плана  у  тачіси  10. 1. Опnіта  правила . 
став  6 наведено  да  није  дозвоњено  затварање  постојећих  пролаза  и  пасажа  у  објектима , па  се  поставњ  
питање  усклађености  плаиских  решења. 
3. да  се  у  плалско  решење  упесе  препорука  о  изградњи  подземне  етаже, а  не  обавеза  уколикс  
парцела  има  довојно  капацитета. 

Комисија  за  ппанове  део  примедбе  іie прихвата , а  за  део  примедбе  сматра  да  је  неоснован , уз  
образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавиом  увиду. 

Примедба  број  8  
(гтодносилад : Смиња  Радун, Кисачка  37, Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  nарцелу  број  4541 у  улици  І(исатпсој  37 на  којој  се  предвиђа  вишепородичлс  
стаиовање  и  парковаска  површина . Предлог  је  да  се  помери  пешачка  комуннкација  u улаз  у  нодземву  
гаражу  са  парцеле  број  4541 у  лево, чиме  би  пристул  био  омогућен  прео  градских  парцела  број  4540/1 
и  4544/1. Тиме  би  се  очувала  парцела  на  којој  поднсилац  примедбе  жели  да  изгради  вртић  који  бг  
носио  име  nокојног  сулруга  Слободана  Радуна, оснивача  компаnије  ,,і{ектар . ,,Сматрам, узимајући  у  
обзир  потребу  трађаuа  Новог  Сада  за  дечијuм  вртићима, да  је  реализација  планираuог  пројекта  у  
илтересу  грађала  Новог  Сада  и  свакако  би  догхринела  повећању  квалитета  садржаја  у  зони  обухвата  
Плаиа. Скреhе  се  пажња  да  најавном  увиду  била  непотпуна  графкчка  документација , с  обзиром  на  то  
да  на  увид  nucy ставјена  документа  прописана  Захоном  о  планнрању  и  изгралњи  и  чланом  26. 
Правилника  о  са,држају, начину  и  поступку  израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  плалирања, 
због  чега  није  било  могућ  е  извршити  потпун  увид  у  изложени  Пдр. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  лрихвата , део  јхримедбе  пе  прихвата , а  за  део  примедбе  сматра  
да  је  неоспован , уз  образложење  дато  у  Извепітају  обрађивача  о  спроведевом  јавном  увиду. 

Примедба  број  9  
(подносилац : Стамбена  заједница  Змај  Огњена  Вука  2, Нови  Сад) 

У  улнци  Змај  Огњена  Вука  на  ларцели  број  4547/1 изграђена  је  стамбена  зграда  спратности  
П+3+Пкl+Пк2, усењена  2001. године. Поступак  озахоњења  стамбене  зграде, односuо  станова  води  се  
под  бројем  У-351-16229/10, због  чињенице  да  ,,стамбени  објекат  својим  габаритима  незнатно  ушао  у  
катастарске  гіарцеле  и  то: 4544/1 и  4545/1 чији  је  носилац  права  хоришћења  Град  Нови  Сад. Из  свега  
наведеног  молимо  Вас  да  у  складу  са  геодетским  снимком  коригујете  плаиско  рехлење  и  унесете  тачне  
димеuзије  иаведеног  објеІста  у  складу  са  изведеним  стањем . 

Комисија  за  планове  сматра  да  је  nримедба  пеоенована , уз  образложењс  дато  у  Изветцтају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 



Примедба  број  10  
(подносилац : Стамбена  заједница  3мај  Огњена  Bvxa J 8, Нови  Сад) 

1. Прва  примедба  се  односи  на  поставњање  коитејнера  на  делу  парцеле  број  10438/2, односно  
улици  Змај  Огњена  Вука  испред  број  20. ,,Указујемо  да  предвиђена  локадија  није  одговарајућа  з  
ПоСтавку  контејнера  из  више  разлога, те  да  постоје  бар  2 локадије  које  су  боње  за  ову  намех-гу. Указуј  
се  да  је  улпца  Змај  Огњена  Вука  слепа  улица, и  да  у  околним  зградама  постоји  око  1 00 корисних  
аутомобила, који  парклрају  у  двориіпту  зграде  број  20 и  гаражи  зграде  број  14, и  на  обележениг  
местима  испред  броја  20 и  24 са  супротне  стране  од  броја  20 па  до  броја  14. Постојане  услужних  х-
угоститењских  радњи  у  приземњима  зграда, државних  инстутуција  у  близини, као  и  прилив  нови  
станара  ,,Крањевог  партса  и  објекта  у  броју  24, повећавају  број  возила  који  свакодневно  улазе  и  излаз  
из  улице. Као  додатни  проблем  наводи  се  близина  предвиђене  локације  објектима  на  бројевима  20 и  2L 
у  улици  Змај  Огњена  Вука  и  број  8 на  Булевару  крала  Петра  I, због  ширења  смрада, прњавштине  х-заразе. Због  свега  наведеног  подноси  се  прнмедба  на  идеју  да  се  тгодземни  контејнери  поставе  н  
средини  слепе  улице, наводеђл  да  би  се  тuме  у  знатиој  мери  отежао  саобраћај  током  пражњењ  
коніејнера. У  погледусаобраћаја , предлажу  се  две  локацијс: прва  на  Булевару  крања  Петра  І, у  висинх-
куtших  бројева  зграда  20 или  у  улицн  Змај  Огњена  Вука  18, а  друга  у  улици  кралевића  Марка, ucnpe,і  
новосаграђене  зграде  на  углу  са  улицом  Змај  Огњена  Вука. 
2. друга  примедба  се  односи  на  искоритјгћење  парцела  број  4568/10 и  околних  парцела  које  заједнс  хмне  троугласту  ливаду  испред  парцела  број  20 и  1 8 у  улици  Змај  Огњена  Вука. Подносиоцu примедб  
сматрају  да  би  се  ова  парцела  могла  нскористити  за  изградњу  дечијег  игралишта, шТо  је  у  складу  с  
документацијом  Градске  управе  за  грађевиснко  земњипгге  и  инвестиције , предметом  Јавне  набавке . 
број  ХХІУ-4-4/19-214 од  Об.О l.2020.године  Р.б. 1.1,15 предмет  јавне  набавке: Набавка  и  уградгњ  
опреме  и  подлоге  за  дечја  игралијлта  и  теретане  на  отвореном  на  територији  Града  Новог  Сада. 
Одговори  на  питања  понуђача, одговор  11, Оквірне  локадије  су: 4568(10 к.О. Нови  Сад  І, Булевај  
іcpana Петра  І. 

Комисија  за  плапове  део  примедбе  прихвата, а  део  примедбе  не  прихвата , уз  образложење  дато  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавпом  увиду. 

Примедба  број  11  
(подносилац : Стамбена  заједница  Булевар  крања  Петра  І  8, Нови  Сад) 

l. Прва  дримедба  се  односи  на  тгоставњање  контејнера  на  делу  парцеле  број  10438/2, односно  у  улицu Змај  Огњена  Вука  испред  број  20. ,,Указујемо  да  предвиђена  локација  није  одговарајуhа  за  
nоставку  контејнера  из  више  разлога, те  да  постоје  бар  2 локације  које  су  боње  за  ову  намену. Указује  
се  да  је  улица  Змај  Огњена  Вука  слепа  улица, и  да  у  оісолним  зградама  постоји  око  100 корисника  
аутомобила, који  паркирају  у  дворишту  зграде  број  20 и  таражи  зграде  број  14, и  на  обележеним  
местима  испред  броја  20 и  24 са  супротне  страnе  од  броја  20 па  до  броја  14. Постојање  услужних  х-
угоститењских  радњu у  приземњима  зграла, државних  инстутуција  у  близини, као  и  прилив  нових  
стаиара  ,,Крањевог  парка  и  објекта  у  броју  24, повећавају  број  возила  који  свакодневно  улазе  и  излазе  
из  улице. Као  додатни  проблем  наводи  се  близина  предвиђене  локације  објектима  на  бројевима  20 и  24 
у  улици  Змај  Огњена  Вука  и  број  8 на  Еулевару  крала  Петра  І, због  ілнрења  смрада, прњавштине  и  
заразе. Због  свега  наведеног  поноси  се  примедба  на  идеју  да  се  додземни  контејнери  поставе  на  
средини  слепе  улице, наводећи  да  би  се  тиме  у  знатној  мери  оте)као  саобраhај  током  пражњења  
контејнера . У  погледу  саобраћаја , предлажу  се  две  локације: прва  на  Еулевару  крала  Петра  І, у  висини  кућлих  бројева  зграда  20 или  у  улици  Змај  Огњена  Вука  18, а  друга  у  улuци  крањевића  Марка, испрел  
новосај-рађене  зграде  на  углу  са  улицом  Змај  Огњена  Вука. 
2. друга  примедба  се  односи  на  искоришћење  парцела  број  4568/10 и  околних  парцела  које  заједно  чине  троугласту  ливаду  испред  парцела  број  20 н  18 у  улицн  Змај  Огњеuа  Вука. Подносиоци  примедбе  



,i 
ПРЕд5- КОМИСИЈЕ  

Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

сматрају  да  би  се  ова  парцела  могла  нсјсорнстити  за  изградњу  дечијег  игралишта  піто  је  у  складу  са  

документацијом  Градске  управе  за  грађевиснко  земњиште  и  инвестиције , предмстом  Јавне  набавке, 

број  ХХјУ-4-4/19-214 од  Об.0L2020.године  Р.б. 1.1,15 предмет  јавне  набавке: Набавка  и  уграцња  

опреме  и  гходлоге  за  дечја  игралишта  и  теретане  на  отвореном  на  територији  Града  Новог  Сада, 

Одговори  на  питања  понуђача, одговор  11, Оквирне  локацчје  су: 45бІ1О  К.О. Нови  Сад  I, Булевар  
т- гt П -ті-wј  Т - 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , а  део  примедбе  ве  прихвата , уз  образложењ  дато  у  

Извештају  обрађивача  о  спроведсном  јавном  увиду . 

Овај  јізвештај  је  саставни  део  Записннка  са  132. Седнице  Комисије  за  планове  од  27.05.2020. 

године. 

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи , Извештај  се  доставЛа  обрађивачу  ллана  на  

падлежно  поступање . 
Накоп  поетупања  по  овом  Извемтају , обрађивач  ллана  ће  плански  докумевт  доставити  

надлежном  органу  градске  управе  ради  увућиваіbа  у  процедуру  доноЈПСЊИ . 

В.д. Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам  и  рађевинске  послове  

дејан vІнхајловић  

ЧЛАНОВИ  кОМИСИЈЕ: 

1. Васо  Кресовић, дипл.инж .арх . 

2. Радосав  Шћепаиовић , дипл.инж.арх. 

3. Милал  Ковачевић, дипл.инж.арх  

4. Ивач  Брахочевић, дипл.инж.арх. 

5. ЈастІ   Лазић, маст.ичж. р . 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62

