
На  осиову  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  ј  1/19), поВодом  разматрања  Предлога  плана  детајтне  регулације  
Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици , Скупштина  Града  Новог  Сада  на  xVІІI 
седници  од  8. септембра  2021. године , доноси  

ЗАКЈЂУЧАК  

1. Скупштина  Града  ј-Іовог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
нзвріпеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  
Сремској  Каменици  пре  његовог  излагања  на  јавни  увид  са  195. седнице  од  05.04.2018. 
године, Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детајтпе  регулације  
Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  са  20. (јавне) седнице  од  07.11.2018. године , 
Извештај  о  стручној  контроли  Нацрта  плана  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  
Сремској  Каменици  пре  излагања  на  поновни  јавни  увид  са  33. седнuце  од  12.02.2019. 
године , Извештај  о  обавњеном  поновпом  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  
Староиришког  пута  у  Сремској  Каменнцн  са  89. (јавне) седнице  од  28.05.2020. годнне , 
Извештај  о  стручној  контроли  Нацрта  плана  детањне  регулације  Староири iпког  пута  у  
Сремској  Каменици  пре  излагања  на  поновни  јавни  увид  са  101. седнице  одржане  
03.09.2020. године  и  Извештај  о  обавњеном  лоновном  јавном  увиду  у  ј-јацрт  са  127. 
(јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  26.04.2021. године. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНЛ  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  СЛД : 

СКУПШТИНА  ГРАДА  HОВОГ  САДА Председки zја  
Број : 35-581/2017-1 
8. септембар  2021. године  
І-іОВИ  САД MЅc Јзf на  Маринко iзіђадомировић  



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

- Др. закон, 9/20 и  52/21) и  
члана  39. тачка  7. Статута  Града  І-јовог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19) Скупштина  Града  Новог  Сада  на  Хујјј  седници  од  8. септембра  2021. године, 
доноси  

ПЛАН  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СТАРОИРИШКОГ  ПУТА  
У  СРЕМСКОЈ  КАМЕНИЦИ  

i. уВОД  

План  деталне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  (у  далем  
тексту : План), обухвата  део  грађевинског  подручја  града  Новог  Сада  на  сремској  страни  
града, у  Катастарској  општини  (у  далем  тексту: КО) Сремска  Каменица, у  југозапад nом  
делу  грађевинског  подручја  града  Новог  Сада. Обухваћени  простор  је  изузетних  
природних  одлика, нагнутог, брежуЈБкастог  терена  фрушкогорског  пригорја  и  има  добре  
визуре  према  дунаву, Новом  Саду  и  Фрупјкој  гори. Окружење  обухваћеног  простора  
планирано  је  за  породично  становање  и  заштитно  зеленило  у  границама  грађевинског  
подручја  града  Новог  Сада. 

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

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

Планом  је  обухваћено  80,99 ћа. 

1.1.Основ  за  израду  Плана  

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

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  деталне  регулације  
Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици , коју  је  донела  Скуnштина  Града  Новог  Сада  на  
ххју  седници  од  8. септембра  2017. године, а  објавлена  је  у  .Службеном  листу  Града  
І-Іовог  Сада , број  41/17. 

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

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

- породично  становање ; 
- садржаје  опLптеградског  цснтра  - линијски  центар  (локалног  карактера); 

- комплекс  геронтолошког  центра; 
- пословање ; 
- саобраћајне  површине  - постојеће  и  планиране  сабирне  улице; 
- постојећи  далековод  са  заштитним  појасом . 

За  део  подручја  у  обухвату  Плана  је  1999. године  први  пут  донет  урбанистички  
план, и  то  за  северни  део  ііростора  Регулацио iiи  план  ,,Староиришки  пут  у  Сремској  
Каменици  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 15/99 и  17/03), а  потом  је  20 11 године  
донет  План  деталне  регулације  Староиријпког  пута  са  делом  Парагова  у  Сремској  
Каменици  (,Службени  лист  Града  І-Іовог  Сада , број  24/11), којије  обухватио  ијужни  део  
оВог  простора . Оба  наведена  плана  деталне  регулације  представлају  документацију  од  
значаја  за  ово  подручје . 

Поред  наведених  планова, од  значаја  за  израду  Плана  су  и  студије  и  анализе  
релевантне  за  обухваћени  простор, а  нарочито  о  природним  карактеристикама  терена, 
истракни  радови  и  инжењерско -геолошке  карте  ширег  простора , у  којима  су  утврђени  
елементи  који  утичу  на  услове  изградње , реализацију  планираних  садржаја  и  заштиту  
простора , као  и  доставлени  услови  од  надле?кних  институциа . 

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

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

1.2.Цињ  доношења  Плана  

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

Први  пут  је  2011. године  за  цео  простор  обухваћен  Планом  донет  урбанистички  
план  (nnaii детањне  регулације  Староиришког  пута  са  делом  Парагова  у  Сремској  
Каменици ), те  је  један  од  основних  цилева  израде  Плана  преиспитивање  урбанистичких  
решења  утврђених  у  важећем  плану. 

Веома  важну  чињеницу  за  израду  урбанистичких  решења  представла  то  што  се  у  
периоду  од  израде  и  усвајања  ва?кећег  плана  дошло  до  тачних  координата  геодетских  
подлога . Преиспитане  постојеће  и  регулације  планиране  у  претходном  периоду, Планом  се  
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утврђују  на  тачно  предвиђене  координате , а  дефинишу  се  и  остали  елементи  урбаиистичке  
регулације  простора . Такође  су  преиспитане  и  утврђепе  и  површине  јавне  намене  
(саобраћајне  поврјнине  и  трансформаторске  стапице) у  складу  са  потребама , односно  
програмским  елементима  Плана , 

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

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

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

2. ГРАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЋЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

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

3а  почетну  тачку  описа  границе  грађевинског  подручја  Плана  утврђена  је  тачка  на  
тромеђи  парцела  бр.  1593/2, 1593/3 и  4012 (Малокаменички  поток). Од  ове  тачке  граница  
у  правцу  југа  прати  источну  границу  парцеле  број  4012 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 
4012, 1880 и  1881/1, затим  скреће  у  правцу  истока, прати  северну  границу  парцеле  број  
1880, пресеца  парцелу  број  1879 (пут), прати  западну  и  северну  границу  парцеле  број  1877 
до  пресека  са  западном  планираном  регулационом  линијом  улице. Дале, граница  скреће  у  
правцу  југа, прати  западну  планирану  регулациону  линију  улице  до  пресека  са  
продуженим  правцем  јужне  границе  парцеле  број  1965 (пут), скреће  у  правцу  југоистока , 
прати  јужну  границу  парцела  бр.  1965, 1973, 19?6, 1977 и  1978/1, источну  граuицу  
парцела  бр. 1970, 2090, 2094, 2095 и  2Њ0, северну  границу  парцеле  број  2704/7, западну  
границу  парцела  бр. 2704/7, 2704/6, 2704/1, 2704/2, 2704/9, 2704/3, 2704/10, 2704/14, 2687, 
2680 и  2679, пресеца  парцеле  бр, 2674/2 и  2674/1 по  шкарпи  до  јужне  границе  парцеле  
број  2674/1. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  истока, прати  северну  границу  парцеле  
број  2673 до  пресека  са  западном  планираном  регулационом  линијом  Фрушкогорског  
пута, затим  скреће  у  правцу  југа, прати  западну  планирану  регулациону  линију  
Фрупікогорског  пута  до  пресека  са  јужном  границом  парцеле  број  2656. дале, граница  
скреће  у  правцу  истока, прати  јужну  границу  парцеле  број  2656 до  тромеђе  парцела  бр. 
2656, 2651/3 и  3990/2, затим  скреће  у  правцу  југа, прати  западну  границу  парцеле  број  
3990/2 (Фрушкогорски  пут) до  пресека  са  продуженим  правцем  јужне  границе  парцеле  
број  2773/11. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  истока, пресеца  парцелу  број  3990/2 и  
долази  до  тромеђе  парцела  бр. 2773/11, 2861/1 и  3990/2, наставла  да  пратију ?кну  границу  
парцела  бр.  2773/1 1 и  2773/5, затим  у  правцу  севера  прати  источну  границу  парцела  бр. 
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2773/5, 2773/4, 2773/3 и  2773/2 до  тромеђе  парцела  бр. 2775 (пут), 2774/1 1 (пут) и  2773/2. 

дајве, граница  скреће  у  правцу  североистока, прати  јужну  границу  парцеле  број  2775 
(пут), пресеца  парцелу  број  2774/12, прати  јужну  границу  парцеле  број  2834/1 (пут) до  
тромеђе  парцела  бр. 2834/1 (пут), 2834/2 и  2833/2, затим  скреће  ка  северу, обухвата  и  
прати  границе  парцела  бр. 2833/1, 2832, 2831, 2828/1, 2789/2, 2789/ і  и  долази  до  тромеђе  
парцела  бр. 2789/1, 2790/ і  и  2791/1. Од  ове  тачке  граница  пресеца  парцелу  број  279 і /1 до  
тромеђе  парцела  бр. 2790/1, 2787/4 и  2787/5, затим  граница  обухвата  и  прати  границе  
парцела  бр. 2787/4, 2800/1, 2799/1, 2799/4 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 2799/4, 2799/3 
и  2803/7. дајве, граница  скреће  ка  западу , прати  јужну  регулациону  линију  планиране  
саобраћајнице  до  пресека  са  осовином  улице, затим  скреће  у  правцу  севера  и  запада, 
прати  осовине  планираних  саобраћајница  до  пресека  са  продуженим  правцем  источне  
границе  парцеле  број  2766/4. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  севера, прати  источну  
границу  парцела  број  2766/4 и  дужином  од  24 м  прати  источну  гравицу  парцеле  број  
2765/1, затим  скреће  ка  западу, пресеца  парцелу  број  2765/1 и  управним  правцем  долази  
до  осовине  планиране  улице, затим  скреће  у  правцу  севера, прати  осовине  планираних  
саобраћајница  и  продуженим  правцем  долази  до  јужне  границе  парцеле  број  2067/2. 
дале, граница  скреће  у  правцу  запада,  прати  јужну  границу  парцеле  број  2067/2 до  
пресека  са  осовином  планиране  саобраћајнице , затим  скреће  у  правцу  североистока , прати  
осовине  планираних  саобраћајница  све  до  осовивске  тачке  број  1030. дање, граница  у  
правцу  истока  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 2060/1, 2060/2 и  2062 (пут), затим  прати  
границу  парцела  бр. 2060/1 и  2060/2 до  тромеђе  парцела  бр. 2060/1, 2060/2 и  2056/1. Од  
ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  севера, прати  источну  границу  парцела  бр. 2060/1, 
2061, 2053/4, 2053/3, 2053/2, 2053/1 и  2052/4 до  тромеђе  парцела  бр. 2050/ і  (пут), 2052/4 и  
2052/1. Од  ове  тачке  граница  долази  до  осовинске  таLјке  број  1038 и  дање  прати  осовину  
планиране  саобраћајнице  до  осовинске  тачке  број  925а, затим  у  правцу  запада  управним  
правцем  долази  до  источне  границе  парцеле  број  2043/1. дале, граница  у  правцу  севера  и  
запада  редом  прати  источну  и  северну  границу  парцеле  број  2043/1, источну  границу  
парцела  бр. 2045/6 и  2045/5, пресеца  парцелу  број  2047 (пут), прати  источну  границу  
гіарцела  бр. 1514/7, 1513/2 (пут), 1512/2, 1516/16, 1516/15, 10516/9, 1516/8, 1516/7 и  1516/6 
и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 1516/6, 1516/1 и  1516/14 (пут). дање, граница  пресеца  
парцелу  број  1516/14 (пут) и  долази  до  осовинске  тачке  број  915а, затим  прати  осовину  
планиране  саобраћајнице  до  пресека  са  јужном  границом  парцеле  број  1519/2. Од  овс  
тачке  у  правцу  истока  граница  прати  јужну  границу  парцела  бр. 1519/2 и  і5 і0/1 и  долази  
до  тромеђе  парцела  бр. 1511/1, 1510/1 и  3989/1 (пут), затим  прати  источну  границу  
парцеле  број  3989/1 до  тромеђе  парцела  бр. і510/2, 1510/3 и  3989/1. дање, граница  скреће  
у  правцу  запада, пратијужну  границу  парцела  бр. 1510/3, 1524, 1525/1, 1525/2 и  1525/3 и  
пресеца  парцеле  бр. 1517/28 и  1517/1 и  долази  до  осовинске  тачке  број  912а, затим  прати  
осовину  улице  до  осовинске  тачке  број  904а. Од  ове  тачке  граница  долази  до  тачке  на  
пресеку  јужне  границе  парцеле  број  2014/і  и  западне  планиране  регулационе  линије  
улице. дање, граница  скреће  у  правцу  севера, прати  западну  планирану  регулациону  
линију  улице  до  пресека  са  северном  границом  парцеле  број  2014/2, затим  скреће  ка  
западу, прати  северну  границу  парцеле  број  2014/2 до  пресека  са  источном  планираном  
регулационом  линијом  Фрујпкогорског  пута  и  долази  до  тачке  на  пресеку  ју)кне  границе  
парцеле  број  1542 и  западне  планиране  регулационе  линије  Фрушкогорског  пута. Од  ове  
тачке  граница  прати  јужну  границу  парцеле  број  1542 до  пресека  са  ју)кном  планираном  
регулационом  линијом  улице, коју  прати  до  пресека  са  границом  парцеле  број  1546/2, 
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затим  прати  јужну  и  западну  границу  парцеле  број  1546/2, северну  границу  парцеле  број  
1548 до  nресека  са  источном  планираном  регулационом  линијом  Староиришког  пута. 
дале, граница  пресеца  Староиришки  пут  и  долази  до  тачке  на  пресеку  северне  границе  
парцеле  број  1593/3 и  западне  планиране  регулационе  линије  Староишког  пута, затим  
прати  северну  границу  парцеле  број  1593/3 и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  
Плана. 

Планомје  обухваћено  80,99 ћа. 

З. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  

3.1. демографија  

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

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

3.2. Концепција  просторног  уређења  и  намена  површина  

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

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

Главну  саобраћајницу  подручја  и  уједііо  главни  приступни  пут  за  обухваћено  
подручје  представла  Фрушкогорски  пут, који  повезује  овај  простор  са  І-јовим  Садом  
преко  Сремске  Каменице  на  северу  и  Фрушком  гором  најугу, а  саобраћајноје  значајан  и  
Староиришки  пут, којим  се  одвија  и  градски  превоз  путника . Саобраћајну  мре?ку, поред  
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наведених  саобраћајница , чине  постојеће  и  планиране  блоковске  саобраћајнице , у  највећој  
мери  гіовезане  Фрушкогорским  путем . 

Породично  становање  је  доминантна  намена  простора , заступлена  на  готово  65 

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

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

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

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

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

Површине  намењене  за  објекте  система  комуналне  инфраструктуре  обухватају  
површине  за  хидротехничке  захвате  и  трансформаторске  станице  (у  далем  тексту : ТС). 
3аштитни  коридор  енергетске  ијјфраструктуре  (1 0 kV далековод) пресеца  простор  у  
правцу  ссверозапад -југоисток  и  условлава  обухваћени  простор  режимом  забране  
изградње , као  и  Малокаменички  поток, чија  регулација  у  делу  чини  и  границу  обухвата  
Плана. 
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На  подручју  обухвата  Плана  омогућава  се  и  реализација  других  садржаја  
комплементарних  становању , у  зависности  од  будућих  потреба  становника  или  
конкретних  захтева  инвеститора , а  нарочито  из  области  здравства  (приватне  клинике), 
социјалне  заштите  (домови  за  старе), спорта  и  рекреације  (спортски  терени  - тенис  и  др!), 
туризма  (пансиони  за  издавање , ресторани  и  мотели  са  видиковцима  ...) итд., под  условом  
да  су  мањег  капацитета , како  би  се  лакше  интерполовали  у  основну  намену . 

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

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

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

3.3. Подела  проетора  на  проеторне  целине  н  блокове  

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

Фрушкогорски  пут  дели  простор  на  источиу  и  западну  просторну  целину, које  су  
намењене  породичном  становању  са  пратећим  ванстамбеним  садр)кајима. 

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

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

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

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

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

делови  блокова  бр.  3, 4 и  5, с  обзиром  на  велику  површину  постојећих  парцела, 
погодни  су  за  формирање  независних  затворених  комплекса  са  објектима  становања  до  
максималне  спратности  п+1+Пк  и  пратећим  садржајима  потребним  за  становнике  
комплекса . За  реализацију  оваквих  комплекса  обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта . 
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3.4.Нумерички  показатеји  

Табела: Намена  поврмина  

НАМЕНА  ПОВРШИНА  Површина  
(ћа) 

Проценат  
(/о) 

Повріиине  осталих  намена  69,34 85,62 
породично  становање  63,55 78,47 
мешовита  намена  - садржаји  општеградског  центра  и  
становање  4 90 6 05 

пословање  0,44 0,54 
социјална  заштита  - комплекс  геронтолошког  центра  0,45 0,56 
Површинејавнихнамсна  11,65 16,79 
саобраћајнеповршине  11,58 16,71 

јавни  пролази  0,07 0,08 
трансформаторске  станице  (ТС)* - - 

црпне  станице  отпадних  вода* . - 

УКУПНО  80,99 100 

*Наполіена:  побршине  наліењене  за  трансформаморске  станице  и  црпне  станице  
занемарл ztво  су  мале  у  односу  на  остале  површине , па  стога  нису  уземе  у  обрачун. 

На  површинама  намењеним  породичном  становању , уз  претпоставку  просечне  
величине  парцеле  600-800 м2, те  да  ће  у  оквиру  парцеле  бити  реализован  1,5 стан  са  три  
становника  по  стану, потенцијал  зоне  намењене  породичном  становању  се  креће  између  
3!570 и  4.750 становника . 

На  површинама  намењеним  садржајима  општеградског  линијског  центра  и  
становања , уз  претпоставку  просечнс  величине  парцеле  800 м2, те  да  је  за  становање  
намењено  50 % зоне, укупни  потенцијал  ове  зонеје  око  250 становника . 

С  обзиром  на  то  да  је  обухваћено  подручје  планирано  за  3.820-5!000 становника , 
планирана  нето  густина  становања  се  креће  од  55,07 до  72,08 ст/ћа, а  бруто  густина  од  
47,17 до  61,74 ст/ћа. 

3.5.План  рсгулације  nовршина  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  површинајавне  намене , у  размери  1:2500. 

Површинејавне  намене  су: 

- саобраћајне површине: целе парцеле бр. 1514/8. 15 і6/13, 1516/17, ј517!21, 
15 і7/23, 1517/24, 1517/25, 1517/26, 15 і7!27, 1517/28, 1517/29, 1517/30, 1517/32, 1517/33, 
1520/5, 1520/9, 1521/5, 1878, 1881/1 1, 1886/5, 1889, 1890/13, і  893/8, і  893/9, 1894, 1 895/4, 
1896/3, 1896/4, 1896/5, 1897/4, 1897/5, і897/6, 1897/7, і897!8, 1898/4, 1899/2, 1900/5, 
1900/7, 1900/8, 1901/3, 1903/4, 1905/4, 1905/5, 1907/5, 1909/3. 1920/3, 1920/4, 1920/5, 
1922/4, 1923/2, 1924/2, 1925/2, 1928/7, 1930/10, 1932/іо, 1932/12, 1946/4, і950/3, 1951/2, 
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1951/3, 1952/7, і 952/14, 1952/15, 1952/16. 1957/6, 1957/8, 1959/5, 1961/3, 1963/3, 1982/8, 
1983/2, 1984/3, Г99312, 1994/6, 1995, 1997/7, 1997/8, 1998/4, 2000/3, 2001/10, 2001/13, 
2001/14, 2001/15, 2002/1, 2002/13, 2005/5, 2006/2, 2007/6, 2008/6, 2008/8, 2011/3, 2012/3, 
2016, 2028/2, 2029/3, 2031/3, 2031/4, 2037, 2040/2, 2040/3, 2042/5, 2046, 2050/1, 2050/10, 
2050/20, 2051/1, 2051/5, 2073/4, 2074/6, 2077/3, 2078/5, 2082/20, 2082/21, 2082/22, 2082/23, 
2082/24, 2082/25, 2082/26, 2082/27, 2083/5, 2083/6, 2083/9, 2089/12, 2089/24, 2660/3, 2660/5, 
2664/2, 2704/16, 2704/17, 2704/18, 2704/19, 2705, 2706/6, 2708/4, 2713/7, 2759/3, 2759/4, 
2761/4, 2762/3, 2762/4, 2766/5, 2767/1, 2770, 2775, 2776/4, 2776/5, 2785/3, 2785/4, 2785/9, 
2785/10, 2802/3, 2834/1, 3990/2 и  делови  парцела  бр. 1512/1, 1513/2, 1515, 1516/14, 1517/4, 
1517/5, 1517/6, 1517/7, 1517/8, 1517/9, 1517/11, 1517/12, 1517/13, 1517/14, 1517/15, і517/18, 
1517/19, 1518, 1519/4, 1519/5, 1520/2, 1520/3, 1520/4, 1520/6, 1520/7, 1520/8, 1521/1, 1521/2, 
152 ј /3, 1521/4, 1542, 1544/1, 1544/2, 1545, 1547, 1548, 1549/1, 1593/3, 1876, 1877, 1879, 
1881/1, 1881/3, 1881/4, 1881/5, 1881/6, 1882/1, 1882/2, 1882/3, 1882/5, 1882/6, 1882/7, 
1882/8, 1883, 1884, 1886/1, 1886/2, 1886/3, 1886/4, 1886/6, 1888, 1890/1, 1890/2, 1890/3, 
1890/4, 1890/5, 1890/6, 1890/7, 1890/8, 1890/9, 1890/10, 1890/11, 1890/12, 1891/1, 1891/2, 
1891/3, 1891/4, 1891/5, 1891/6, 1891/7, 1893/1, 1893/2, 1893/3, 1893/5, 1893/6, 1893/7, 
1895/1, 1897/2, 1898/3, 1900/4, 1901/1, 1904, 1905/1, 1905/2, 1906/1, 1906/2, 1906/3, 1906/4. 
1907/1, 1907/2, 1907/4, 1908/3, 1908/4, 1909/2, 1910, 1911, 1913/1, 1913/2, 1913/5, 1914, 
1915/3, 1915/4, 1915/5, 1915/6, 1917/2, 1917/3, 1918/2, 1918/3, 1919/4, 1920/1, 1921, 1922/2, 

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

1928/2, 1928/3, 1928/4, 1928/5, 1928/6, 1928/8, 1928/9, 1928/10, 1928/11, 1928/12, 1928/13, 
1929, 1930/1, 1930/3, 1930/4, 1930/5, 1930/6, 1930/9, 1932/3, 1932/4, 1932/8, 1333/2, 1937, 
1938/1, 

1952/4, 

1959/1, 

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

1952/5, 1952/6, 1952/10, 1952/11, 1952/12, 1952/13, 1953/2, 
1959/6, 1960/1, 1960/2, 1960/3, 1962, 1963/2, 1964, 1965, 

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

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

1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978/1, 1978/2, 1980/1, 1980/3, 1980/4, 1981/4, 1981/6, 1982/1, 1982/2, 1982/5, 1982/6, 
1986/1, 1987, 1988, 1990, 1991/1, 1991/2, 1991/3, 1991/4, 1991/5, 1991/6, 1994/2, 1994/3, 
1994/4, 1994/5, 1996/1, 1996/2, 1997/1, 1997/5, 1998/2, 1998/3, 1999/1, 2001/3, 2001/6, 
2001/7, 2001/8, 2001/9, 2001/12, 2002/2, 2002/3, 2002/4, 2002/5, 2002/6, 2002/7, 2002/9, 
2002/10, 2002/11, 2002/12, 2003/1, 2003/2, 2005/2, 2005/3, 2005/4, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 
2007/4, 2007/5, 2007/7, 2008/1, 2008/2, 2008/3, 2008/4, 2008/5, 2008/7, 2009/1, 2009/2, 2010, 
2013/1, 2013/2, 2013/3, 2013/4, 2014/1, 2014/2, 2015, 2017/1, 2017/2, 2018/1, 2019/1, 2019/3, 
2020, 2021/1, 2021/3, 2022, 2023/1, 2023/2, 2024, 2025, 2027/5, 2032/1, 2032/2, 2032/3, 
2032/4, 2032/5, 2032/6, 2032/7, 2032/8, 2032/9, 2032/10, 2032/1 1, 2032/12, 2032/13, 2033, 
2034/1, 2034/2, 2034/3, 2035/1, 2035/2, 2036, 2038, 2039, 2041, 2043/1, 2043/2, 2045/2, 
2045/5, 2045/6, 2047, 2049/1, 2049/2, 2049/3, 2053/1, 2053/2, 2053/3, 2053/4, 2060/1, 2061, 
2062, 2063/2, 2064, 2065/1, 2065/2, 2066, 2067/2, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072/1, 2072/2, 
2072/3, 2073/1, 2073/2, 2073/3, 2074/1, 2074/2, 2074/3, 2074/5, 2077/1, 2077/2, 2078/1, 
2078/2, 2078/3, 2078/4, 2079, 2081/1, 2081/2, 2083/4, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089/2, 
2089/3, 2089/4, 2089/5, 2089/6, 2089/7, 2089/8, 2089/9, 2089/10, 2089/11, 2089/13, 2089/15, 
2089/16, 2089/17, 2089/18, 2089/19, 2089/21, 2089/22, 2089/23. 2089/26, 2656, 2658/1, 
2658/2, 2658/3, 2658/4, 2660/4, 2664/1, 2667, 2669, 2673, 2674/1, 2674/2, 2679, 2680, 2687, 
2704/1, 2704/2, 2704/4, 2704/5, 2704/6, 2704/8, 2704/9, 2704/11, 2704/12, 2704/13, 2704/14, 
2704/15, 2704/21, 2706/2, 2706/3, 2706/4, 2706/5, 2708/1, 2708/2, 2708/3, 2709, 2710, 2711/3, 
2712, 2713/1, 2713/2, 2713/3, 2713/4, 2714/1, 2714/2, 2714/3, 2715, 2720, 2724/1, 2724/2, 
2725/1, 2725/9, 2752, 2757/1, 2758, 2759/1, 2759/2, 2760/1, 2760/2, 2760/3, 2761/1, 2762/1, 
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2762/2, 2763/2, 2764, 2765/1, 2766/1, 2766/2, 2766/3, 2766/4, 2767/2, 2767/3, 2767/4, 2767/5, 
2767/6, 2767/7, 2767/8, 2768/1, 2768/2, 2769/5, 2769/6, 2771/1, 2771/2, 2771/3, 2771/5, 
2771/6, 2771/9, 2772/1, 2772/2, 2772/3, 2773/1, 2773/2, 2773/3, 2773/4, 2773/5, 2773/6, 
2773/7, 2773/8, 2773/9, 2773/10, 2773/11, 2774/12, 2776/1, 2776/2, 2776/3, 2777/1, 2777/2, 
2777/3, 2778, 2779/1, 2779/2, 2780/3, 2781/1, 2781/2, 2782, 2783/1, 2783/2, 2783/3, 2784, 
2785/2, 2786/1, 2786/2, 2787/1, 2787/2, 2787/3, 2787/5, 2789/1, 2790/1, 2790/2, 2791/1, 
2799/1, 2799/4, 2800/1, 2801, 2803/2, 2803/6, 2803/7, 2828/1, 2Ѕ31, 2832, 2833/1, 3977, 3990; 

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

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

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

3.б.План  нивелације  

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

Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  има  надморску  висину  од  122 м  до  230 
м  и  пад  од  југа  према  северу . Планиране  саобраhајнице  су  прилагођене  терену  са  
падовима  испод  10 %, изузев  на  краћим  деоницама  где  су, због  конфигурације  терена , 
нагиби  преко  10 %. Приликом  израде  гпавних  пројеката  саобраћајница  могућа  су  
одступања. али  ово  решење  представња  основ  за  реализацију  висинског  положаја  објеката  
у  простору . Нивелете  заштитНих  тротоара  око  планираних  објеката  прилагодити  терену . 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 

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

3.7.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Простор  обухваћен  Планом  саобраћајно  је  повезан  са  уличном  мрежом  Сремске  
Каменице  и  ј-{овим  Садом  преко  Фруіпкогорског  пута  и  Улицом  Ружин  венац . 
Фрушкорски  пут  је  у  правцу  севера  повезан  са  државним  путем  ІІА  реда  ознаке  119, а  
Улица  Ружин  венац, у  правцу  истока  повезана  је  са  државним  путем  ІБ  реда  ознаке  21 и  
државним  путем  ІІА  реда  ознаке  1 19. 

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

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

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

У  свим  сабирним  и  стамбеним  улицама  планира  се  изградња  коловоза  минималне  
ширине  3,5 м  за  једносмерне  улице, а  ширине  од  5 м  до  6 м  за  двосмерне . У  оквиру  
колског  пролаза, планира  се  колско-пешачка  саобраћајна  површина  минималне  ширине  
3,5 м. 

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

Паркирање  и  гаражирање  путничких  возила  обезбеђује  се  на  парцели , изванјавних  
површина  и  реализује  се  истовремено  са  основним  садржајем  на  парцели! 

3.7.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом  

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

дуж  Фрушкогорског  пута  постоји  доводник  воде  профила О0 мм, на  који  је  
повезана  секундарна  водоводна  мрежа  из  оближњих  улица. Уз  северну  границу  Плана  
постоје  резервоар  и  пумпна  станица  ,,Поповица , који  омогућавају  снабдевање  водом  
треће  висинске  зоне  водоводног  система  (ова  зона  обухвата  терен  изнад  коте  155 м  н.в.). 

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

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

Одвођење  отпаних  и  атмосфејских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  врпјиће  се  преко  планиране  
канализационе  мреже  сепаратног  типа, у  оквиру  канализационог  система  Града  Новог  
Сада. 

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

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

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

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

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

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

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

3.7.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енерггіјом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система . Основни  објекти  за  снабдевање  биће  ТС  1 10/35(20) kV 
,,Нови  Сад  1 и  ТС  п0120 kV ,,Нови  Сад  б . Од  ових  ТС  ће  полазити  20 kV мрежа  до  ТС  
20/0,4 kV. Од  ТС  20/0,4 kV he полазити  мрежа  јавног  осветлења  и  нисконапонска  0,4 kV 
мрежа  до  објеката, чиме  ће  се  обезбедити  квалитетно  и  поуздано  снабдевање  електричном  
енергијом  свих  потрошача  на  nодручју . 

део  подручја  је  покривен  електроенергетском  мре)ком, а  до  планираних  објеката  
потребно  је  изградити  приклучке  од  постојеће  или  планиране  мреже . За  снабдевање  
електричном  енергијом  планираних  садржаја  изградиће  се  одређен  број  нових  ТС, у  
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зависности  од  потреба . Осим  планираних  ТС  које  су  приказане  на  графичком  приказу  
број  6 ,,План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских у  размери  
1:2500, нове  ТС  се  могу  градити  као  стубне  ТС  или  као  слободностојећи  објекти  на  
парцелама  свих  намена, у  складу  са  важећом  законском  и  техничком  регулативом . Свим  
ТС  потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  3 ш  ради  обезбеђења  
интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . Све  ТС  ће  се  повезати  на  постојећу  и  nову  20 
kV мрежу, која  ће  се  градити  подземно  и  надземно . На  просторима  планиране  изградње  
могућаје  изградња  нове  или  реконструкција  постојеће  инсталацијејав nог  осветњења . 

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

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

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

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

Садржај  елабората  и  мере  које  се  прописују  приликом  пројектовања  u npe u за  
време  извођења  радова  прописује  Ад  ,,Електромрежа  Србије  Београд, а  на  основу  
важећих  закона, правилника  и  техничких  прописа . 

На  далеководу  110 kV ce могу  изводити  санације , адаптације  и  реконструкције  у  
случају  потреба  за  интервенцијама  или  ревитализацијом  електроенергетског  система. 

Снабдевање  топлотном  енергиом  

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

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

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

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

На  обухваћеном  подручј  у 
 постоји  могућност  коришћења  обновзЂивих  извора  

енергије . 

Соларна  енергија  

Пасивни  соларни  системи  - дозволава  се  доградња  стакленика , чија  се  површина  
не  рачуна  код  индекса  изграђености  и  индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  поболшава  
енергетска  ефикасиост  објекта . Код  објеката  свих  намена , на  фасадама  одговарајуће  
оријентације , поред  стакленика , дозволава  се  примена  осталих  пасивних  система  - 
ваздушних  колекгора , Тромб-Мишеловог  зида  и  сл . 

Акпіивни  соларни  сиспіеми  - соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  
уnотребу  могу  се  поставлати  под  следећим  условима : 

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

Енергија  биомасе  

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

(Хидро) Геотермална  енергија  

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставлати  у  сврху  загревања  или  
хлађења  објеката . Ако  се  поставЈbају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, могу  се  
поставлати  искњучиво  на  парцели  инвеститора . У  случају  ископа  бунара  (осим  за  
физичка  лица) потребноје  прибавити  сагласност  надлежног  органа . 

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

Енергија  ветра  

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

Производња  електричне , односно  топлотнс  епергије  за  сопствене  потребе  
кориіпћењем  обновливих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  корншћења  
енергије . 
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3.7.4. Мере  енсргетске  ефикасности  изградњс  

Ради  повећања  енергстске  ефикасности , јјрИЛИКОМ  пројектовања , изградње  и  
касније  експлоатације  објеката , као  и  приликом  опремања  енсргстском  инфрасгруктуром , 
потребно  је  nрименити  следеће  мере: 

приликом  пројектовања  воднти  рачуна  о  облику , поЛожају  и  ПОВОЈЂНОј  
оријентацији  објеката, као  и  о  утицају  ветра  на  локацији ; 
користити  класичне  и  савременс  термоизолационе  материјале  приликом  
изградње  објеката  (полистирени , минералнс  вуне, полиуретани , комбиновани  
материјали , дрво, трска  и  др.); 
у  инсталацијама  осветњења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  декоративне  
расвете  употребњавати  снергстски  ефикасна  расветна  тела; 

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

- поставњати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе ) као  
фасадне  и  кровне  елементе  где  техничкс  могућности  то  дозвоњавају ; 

- размотрити  могућност  поставњања  кровних  вртова  и  зелених  фасада, као  и  
коришћење  атмосферских  и  отпадних  вода; 
код  постојећих  и  нових  објеката  размотрити  могућност  уградње  аутоматског  
система  за  регулисање  потрошње  свих  снсргетских  уређаја  у  објекту; 

- Поставњати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  на  јавним  и  осталим  површинама  
nредвиђеним  за  паркирање  возила. 

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

Инвеститори  изградње  објеката  су  дужни  да  грејну  инсталацију  сваког  објскта  
предвиђеног  за  прикњучење  на  неки  од  система  снабдевања  топлотном  енергијом  опреми  
уређајима  за  регулацију  и/или  мерсње  предате  топлотнс  енергије . 

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

3.7.5. Електронске  комуникације  

Подручје  обухваћсно  Планом  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  систсмс  
електронских  комуникација . 

Планира  се  осавремењавање  тслекомуникационих  чворишта  у  цињу  пружања  
нових  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дање  поставњање  муЈітисервисних  nлатформи  
и  друге  опреме  у  уличним  кабинстима  у  склопу  децентрализације  мре?ке. Улични  
кабинети  се  могу  поставњати  на  осталом  земњишту, као  и  на  јавној  површини , у  
регулацијама  постојсћих  и  планираних  саобраћајница , на  местима  гдс  постоје  просторне  и  
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техничке  могућности . Уколико  се  поставњају  на  јавној  површини , потребно  је  да  буду  на  
постојећим  или  планираним  трасама  водова  електронских  комуникација . Удањеност  ових  
уређаја  од  укрштања  путева  треба  да  износи  минимално  20 nі  од  осовине . Уколико  се  
кабинети  поставњају  на  осталом  грађевинском  земњишту, потребно  им  је  обезбедити  
колски  приступ  ширине  минимално  3 м. Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  u Wі-
Fі  приступних  тачака, као  и  поставњање  система  за  видео-надзор, у  оквиру  регулација  
површина  јавне  намене  (на  стубовима  јавне  расвете , семафорима , рекламним  паноима  и  
сл.) и  у  оквиру  осталих  површина  (на  објектима ). 

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

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

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

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

- антенски  системи  се  могу  поставњати  на  антенске  стубове  на  парцелама  
намењеним  пословању  уз  обавезну  сагласност  власника  парцеле ; базне  станице  
поставњати  у  Подно )кју  стуба. уз  изградњу  оптичког  приводног  кабла  до  базне  
станице ; 

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

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

3,8. План  уређења  зелених  површнна  

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

Блокови  породичног  становања  претежно  су  формирани  на  нагнутом  терену, теје  с  
тога  потребна  пејза?кна  обрада  слободних  површина . При  њиховом  озелењавању  треба  да  
буду  заступњене  врсте  високог  декоративног  листопадног  и  четинарског  дрвећа , 
разноликог  шибња, пузавица  и  цвећа. 3еленило , због  конфигурације  и  нестабилности  
терена, треба  да  има  снажан  коренов  систем , који  добро  веже  земњу  и  спречава  њен  одрон  
и  спирање. да  би  пејза?к  кућног  врта  био  што  живогіиснији , уз  саму  ограду  и  терасу  треба  
садити  цветајуће  декоративне  пузавице . На  деловима  простора  где  се  издвајају  косине  
терена  и  терасе, отварају  панорамски  видици, потребно  је  планирати  подзиде, степенице  и  
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видиковце . Велике  парцеле, осим  овако  уређених  вртова, могу  да  садрже  формиран  и  
мањи  воћњак, виноград  и  повртњак . 

Уређење  парцела  становања  затворених  комплекса  такође  треба  да  се  заснива  на  
пејзажном  уређењу  вртова, комбиновањем  декоративне  вегетације  и  вегетације  са  
кореновим  системом  који  добро  веже  зему. 

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

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

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

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

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

Приликом  одабира  врста  за  озелењавање  целокупног  простора  водити  рачуна  да  то  
буду  врсте  карактеристичне  за  шуме  овог  дела  Фрушке  горе  (храст  китњак, цер, медунац , 
бела  липа, граб , јавор, свиб, дрењина , руј, и  сл.). 36ог  близине  природних  станишта  
Националног  парка  ,,Фрушка  гора , а  према  условима  надле)кног  завода  за  заштиту  
природе, потребноје  избегавати  употребу  инвазивних  (агресивних  алохотних ) врста, осим  
у  сврху  пејсажног  уређења  и  оплемењивања  простора  у  оним  деловима  где  се  предвиђа  
изградња  објеката . Евентуално  присутне  самониклејединке  алохтоних  (агресивних ) врста  
одстанити  приликом  уређења  и  одржавања  зелених  површина, а  старе  јединке  инвазивних  
врста  које  поседују  декоративну  вредност  и  налазе  се  по  уређеним  зеленим  површинама  
или  дрворедима , треба  постенено  заменити  врстама  које  се  не  понашају  агресивно  унутар  
Панонског  биогеографског  региона . 

3.9. Заштита  градитењског  наслеђа  

На  подручју  Плана, у  евиденцији  и  докумеіјтацији  надле)кног  завода  за  заштиту  
споменика  културе  гіема  података  о  објектима  од  значаја  за  градитењско  наслеђе . 

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

36ог  близине  познатих  локалитета  са  археолошким  садржајем , у  обухвату  Плана  
приликом  већих  грађевинских  радова  на  изградњи  инфраструктуре , обавезан  је  
археолошки  надзор . Такође, обавеза  је  инвеститора  и  извођача  радова, у  складу  са  чланом  
109. 3акона  о  културних  добрима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 71/94, 52/ 1 - др. закон, 
99/1 1 - др. закон  и  6/20 - др. закон) да, уколико  приликом  извођења  земњаних  радова, 
унутар  целог  обухвата  Плана, наиђу  на  археолошко  налазиште  или  археолошке  предмете , 
одмах  без  одлагања  зауставе  радове , оставе  налазе  у  поло)кају  у  којем  су  пронађени  и  да  
одмах  о  налазу  обавесте  3авод  за  заіптиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

3.10, Замтита  природних  добара  

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

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

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

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

објекте  је  потребно  визуелно  уклопити  у  природни  амбијент , водећи  рачуна  да  
се  не  наруши  предеони  диверзитет  надина  Фрушке  горе; 
при  изградњи  објеката  потребно  је  очувати  морфологију , односно  природну  
ф  изиономију  терена; 

- забрањено  је  испуштање  непречишћених  отпадних  вода  у  нриродни  
реципиј  ент; 

- забрањено  је  отварање  позајмишта  и  одлагање  грађевинског  и  депоновање  
отпадног  материјала  у  Националном  парку  и  његовој  заіnтитној  зони . 

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

Мере  заштите  екологпких  коридqра: 

- поплочавање  и  изградњу  обала  са  фуiјкцијом  еколошких  коридора  свести  на  
минимум, уз  примеиу  еколошкu повоњних  техничких  решења; поплочани  или  
бетонирани  деловн  обале, изузев  пристана , морају  садржати  појас  нагиба  до  450  а  
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структура  овог  појаса  треба  да  омогућује  кретање  животиња  малих  и  средњих  
димензиј  а; 
- ТокоМ  реконструкције /одржавања  постојећих  обалоутврда  поплочане  или  
бетониране  делове  комбиновати  са  мањим  просторима  који  ублажавају  негативне  
особине  измењене  обалне  структуре  (грубо  храгіава  површина  обалоутврде , нагиб  
мањи  од  450,  површина  са  вегетацијом )  и  на  тај  начин  омогућити  кретање  врста  
кроз  измењене  деонице  реке; поплочане  или  изграђене  деонице  на  сваких  200-300 
м  (оптимално  на  100 м) прекидати  мањим  зеленим  површинама  које  су  саставни  
део  заштитног  зеленила; 
- обезбедити  отвореност  канала  са  улогом  еколошких  коридора  на  целој  дужини  
(извршити  ревитализацију  коридора  код  зецевњених  деоница) и  обезбедити  
проходност  уређењем  зеленила  у  зони  црпних  станица; 
- избегавати  директно  осветњење  обале  и  применити  одговарајућа  техничка  
решења  занітите  природних  и  блиско  природних  делова  коридора  од  утицаја  
светлости , применом  одговарајућих  планских  и  техничких  рењења  (смањена  
висина  светлосних  тела, усмереност  светлосних  снопова  према  саобраћајницама  и  
објектима , примена  посебног  светлосног  спектра  на  осетњивим  локацијама , 
ограничавање  трајања  осветњења  на  прву  половину  ноћи  и  сл.); применити  засторе  
којима  се  спречава  расипање  светлости  према  небу, односно  према  осетњивим  
подручјима  еколошке  мреже; 
- приобално  земњиште  канала  треба  да  има  травну  вегетацију  у  ширини  од  
најмање  4 м, а  оптимално  8 м  код  локалних  коридора ; травна  вегетација  се  
одржава  редовним  кошењем ; забрањено  је  узурпирати  приобално  земњиште  
коридора  преоравањем , изградњом  објеката  и  сл .; 
- минимална  удањеност  г iланираних  објеката  који  захтевају  поплочавање  и/или  
осветњење  је  20 м  од  обале  коридора ; 
- у  простору  еколошког  коридора  и  зони  непосредног  утицаја  ширине  од  200 м  
од  коридора , забрањено  је  одлагање  отпада  и  свих  врста  опасних  материја, 
складиштење  опасних  материја  (резервоари  горива  и  сл.) и  нерегуларно  одлагање  
отпада; 
- уз  еколоі iiке  коридоре  није  дозвоњено  сађење  инвазивних  врста, а  током  
уређења  зелених  површина  треба  одстранити  присутне  самоникле  јединке  
инвазивних  врста  и  обезбедити  одржавање  зелених  поврњина . 

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

3.11. Услови  и  мере  заштите  животне  средине  

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

Обухват  Плана  се  uалази  у  заштитној  зони  і-Јационалног  парка  ,,Фрушка  гора . 
Услови  и  мере  заштите  животне  средине  утврђене  су  на  основу  стварања  нових  и  

побоњшања  општих  услова  животне  средине  (саобраћаја , унапређења  мреже  водне  и  
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енергетске  инфраструктуре ), ради  побоњшапа  квалитета  и  стандарда  живота , 

дефинисањем  правила  уређења  и  грађегbа, а  у  складу  са  усмеравајућим  правилима  за  
површинејавне  намене  и  површине  осталих  намена. 

Поменуте  мере  заштите  спроводиће  се  у  складу  са  Законом  о  заштити  животне  
средине  (,,Службени  гласник  РС , бр. 35/04, 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  другим  прописима  из  ове  
области . 

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

3ајнтита  земњишта  

npahene параметара  квалитета  земњишта  је  гјеопходно  да  би  се  спречила  његова  
деградација  услед  продираnа  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. 

Потребно  је  обезбедити  заштиту  земњишта  изградњом  секундарне  затворене  
каналске  мреже. Чврсти  и  течни  отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарно -
хигијенским  захтевима . 

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

3аштита  ваздуха  

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

Планирагbем  зелених  површина  ду)к  саобраћајница  и  на  слободним  деловима  
парцсла  са  породичним  становањем  побоњшаће  се  микроклиматски  услови  обухваћеног  
простора . 

Праћење  и  контрола  квалитста  ваздуха  на  простору  у  обухвату  Плана, обавл)аће  се  
у  складу  са  Законом  о  заштити  ваздуха  (,Слукбени  гласник  РС , бр.  36/09 и  10/13), 
Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  гласник  
РС , бр! 11/10, 75/10 и  63/13), и  другим  прописима  који  регулишу  ову  област. 
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3аштита , унапређење  и  управњање  квалитетом  вода  

део  простора  у  обухвату  Плана  нема  изграђену  канализациону  мрежу  па  се  
отпадне  воде  одводе  у  септичке  јаме  на  парцелама  корисника . Основне  мере  заштите  вода  
биће  остварене  изградњом  канализационе  мреже, чиме  ће  се  сnречити  досадашње  
интензивно  загађење  животне  средине  настало  упуштанем  комуналних  отпадних  вода  у  
подземјLе. до  изградње  канализационе  мреже, отпадне  воде  ће  се  одводити  у  
водонепропусне  септичкејаме  одговарајућег  капацитета! 

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

- 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. 67/11, 48/12 и  1/16), 

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

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

Санитарно -фекалне  и  технолошке  отпадне  воде  испуштати  у  јавну  канализациону  
мрежу, а  потом  одвести  на  насел,ски  или  централни  уређај  за  пречишћавање  отпадних  
вода, а  у  складу  са  општим  концептом  каналисања , нречишћавања  и  диспозиције  
отпадних  вода  на  нивоу  Града  Новог  Сада . Услове  и  сагласност  за  прикучење  нрибавити  
од  надлежногјавног  комуналног  предузећа . 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  површина , чији  
квалитет  одговара  1ј  класи  воде, могу  се  без  пречишћавања  путем  уређених  испуста  који  
су  осигурани  од  ерозије , упуштати  у  атмосферску  канализацију , околне  поврвіине, 
риголе, мелиоративне  канале  и  др. 

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

3а  атмосферске  воде  са  заујвених  и  запраних  површина  (паркинг  и  сл.), пре  улива  
у  јавну  канализациону  мрежу  предвидети  одговарајући  предтретман  (сепаратор  уа, 
тало)кник). 

У  Малокаменички  поток, отворене  канале  и  друге  водотоке , забрањено  је  
испуінтање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  атмосферских  и  пречишћених  
отпадних  вода  које  по  Уредби  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  
површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање, 
омогућују  одржавање  минимално  доброг  еколошког  статуса  (1ј  класе  вода) и  које  по  
Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  водс  и  роковима  за  
њихово  достизање , задовоавају  прописане  вредности . 

Услови  Јавног  водопривредног  предузећа  , Воде  Војводине  Нови  Сад  
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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  ?кивотној  средини  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  буке  у  животној  
средини  (,5Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  88/10), односно  у  складу  са  прописима  који  
регулишу  ову  област, предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  негативног  утицаја  
буке  на  кивотну  средину. 

Заштита  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  

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

Поред  радиоактивних  супстанци, за  које  се  зна  у  којој  мери  могу  бити  штетне1  
треба  водити  рачупа  и  о  другим  нерадиоактивним  материјалима  који  зраче  и  у  извееној  
мери  могу  бити  штетни, што  се  односи  на  готово  све  грађевинске  материјале  који  се  
користе . 

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

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

Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 

- евидентирање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  
зрачењима, 
обезбеђивање  организационих , техничких , финансијских  и  других  услова  за  
спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења, 
вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  и  др. 

3аштита  од  отпадних  материја  

Поступање  са  отпадвим  материјама  треба  ускладити  са  Законом  о  управњању  
отпадом  (,,Слу?кбени  гласник  РС,,, бр.  36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 - др . закон), 
Правилником  о  начину  складиштејБа , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
(.,Слу?кбени  гласник  РС , број  92/10), Правилником  о  условима  и  начину  сакупњања , 
транспорта , складиштења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  
за  добијање  енергије  (,,Службени  гласник  РС , број  98/10), односно  са  свим  прописима  
који  регулишу  ову  област. 
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На  подручју  Плана  одлагапе  отпада  се  врши  у  адекватним  кантама  на  парцели  
корисника, на  начин  који  задовоњава  захтеве  xurujeі-іe, естетске  захтеве  и  захтеве  свих  
корисника  јавних  површина . На  основу  Правилника  за  гтоставњање  посуда  за  сакупњање  
отпада  (,,Сјіужбени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  19/11 и  7/14), утврђују  се  број, места  и  
технички  услови  за  поставњаnе  посуда  на  јавним  површинама  на  територији  Града  Новог  
Сада . Одр)і(аваnе  чистоће  на  територији  Града  Новог  Сада  уређује  се  Одлуком  о  
одр?кавању  чистоће  (,,Слу)і(бени  ЛИСТ  Града  Новог  Сада , бр.  25/10, 37/10 - исправка, 3/11 
- исправка, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19) и  Одлуком  о  уређивању  и  одржавању  
депоније  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 6/03, 47/06 - др. одлука  и  13/14). 

3а  сакупњање  секундарних  сировина  треба  обезбедити  специјалне  контејнере  
прилагођене  различитим  врстама  отпадака  (хартија, стакло , пластика , метал). 

3.12. Мере  заштите  од  ратних  дејстава  

У  складу  са  Одлуком  о  врстама  инвестиционих  објеката  и  просторних  и  
урбанистичких  планова  од  значаја  за  одбрану  (,,Службени  лист  РС , број  85/15), за  
потребе  израде  Плана  прибавњени  су  услови  Министарства  одбране , Сектора  за  
материјалне  ресурсе, Управе  за  инфраструктуру. За  разлику  од  претходног  планског  
периода  нема  посебних  услова  за  обухваћени  простор . 

3.13. Услови  и  мере  заштите  од  елементарних  негіогода  и  других  катастрофа  

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

Склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара   

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

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

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

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

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

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

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

Меје  заштите  од  пожаја  

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

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

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

Мере  заштите  од  удара  гјома  

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

3.14. Инжењерско-геолошки  и  природни  услови  

3.14.1. Носивост  терена  и  погодност  за  изградњу  

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

Површински  слојеви  испитиваног  подручја  претежно  су  саставлени  од  леса  
макропорозне  структуре  и  различите  деблине  лесног  покривача . 

На  основу  сазнања  о  природним  карактеристикама  терена  и  постојећих  истражних  
радова  и  ин)кењерско -геолошке  карте  ширег  простора  утврђени  су  елементи  који  утичу  на  
услове  изградње , реализацију  планираних  садр?каја  и  заштиту  простора . 

С  аспекта  носивости  терена  и  погодности  за  изградњу  извршена  је  рејонизација  
простора  као  градација  утврђених  карактеристика  тла  које  су  од  утицаја  на  начин  
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изградње  и  стабилност  објеката, а  која  је  представлена  на  графичком  приказу  број  1.3. 
,ИнжегБерско -геолошка  карта , у  АЗ  формату. 

Према  процени  погодНости  терена  за  изградњу  која  се  заснива  на  инжењерско -
геолошким  истраживањима  њирег  подручја  и  који  је  приказан  на  претходно  поменутом  
графичком  приказу, део  Планом  обухваћеног  подручја  је  у  делу  погодан , а  у  делу  
непогодан  за  градњу  (тј . врло  непогодан  за  градњу). І-јајвећи  део  простора  налази  се  на  
непромењеном  лесу, носивости  од  2,5 до  2 kgІсм 2, на  коме  је, уз  испуњеност  осталих  
услова  геомеханике  терена, могућа  градња  свих  врста  објеката , изузев  посебно  осетњивих  
конструкција . Према  тим  истраживањима , у  средишњем  делу  обухвата  Плана  налази  се  
терен  непогодан  за  изградњу, који  по  литолошкој  класификацији  чине  глинци , лапорци , 
конгломерати , глине  и  пескови . То  је  тсрен  смањене  носивости , тек  око  0,5 kg/см2, па  се  
применом  уобичајеног  начина  и  дубине  фундирања  (тракасти  темели  дубине  2 nі) сматра  
неупотребвивим  за  изградњу, тј . условно  употребјЋивим . 

3.14.2. Стабилност  терена  

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

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

Елаборат  о  геотехничким  истра?кивањима  и  испитивањима  терена  који  је  израђен  
за  потребе  израде  планске  документације  за  насејве  Боцке, а  који  је  2002. године  урадио  
,,Институт  за  путеве  а.д. Београд, Завод  за  геотехнику , настао  је  као  резултат  
вишсгодишњих  теренских  и  кабинетских  истраживања . Осим  већег  простора  Боцки, који  
је  регистрован  као  клизиште  и  касније  обрађен  елаборатом  из  2012. године, на  простору  у  
обухвату  овог  плана  регистроване  су  нестабилне  падине  уз  Малокаменички  поток, са  
активним  и  умиреним  клизиштима . 

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

ј-ја  подручју  Плана, у  одііосу  на  стабилност  терена , у  Плану  генералне  регулације  
дефинисана  су  два  режима  (режим  4 и  режим  5): 

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

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

3.14.3. Климатске  карактсристпке  

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

Временска  расподела  падавина  се  карактерише  са  два  максимума  — јули 72,8 
мм/м2  и  децембар  58,5 мм/м2, и  два  минимума  - март  35,3 мм/м2  и  септембар  33,4 
пім /м2, при  чему  је  укунна  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  априла  до  октобра. 

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

нису  посебно  значајни . Јачина  ветра  се  креће  измеl)у  О,8 и  1,31 m/ѕ. 

3.15. Услови  за  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалндитетом , 
децп  и  старим  особама  

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

Улази  у  све  објекте  за  јавно  коришћење  и  обекте  јавних  слу)кби  морају  имати  
прилазне  рампе  са  максималним  падом  до  5 %. 

3.16. Степен  комуналне  опремњености  по  целинама  и  зонама  из  планског  
документа , који  је  потребан  за  издавање  грађевинске  дозволе  

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

Потребан  степен  комуналне  опремњености  подразумева  решење  у  снабдевању  
водом , одво i)ењу  отпадних  вода  и  снабдевању  електричном  и  тоnлотном  енергијом . 
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Комунално  опремање  ће  се  извршити  прикњучењем  на  изграђену  или  Планом  предвиђену  
водоводну , канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу . 

Изузетно , комунално  опремање  се  може  репјити  и  на  други  начин: 

- до  реализације  Водоводне  мреже  снабдевање  водоМ  може  се  решити  преко  
бупених  бунара  на  парцели  корисника , уколико  бунарима  захваћена  вода  квалитативно  и  
квантитативно  задовоњава  потребе  корисника ; уколико  не  постоји  могућност  
прикЈвучења  на  канализациону  мрежу. одвођење  отпадннх  вода  решити  преко  
водонегтропусие  септичке  јаме  на  парцели  корисника ; уколико  не  постоји  могућност  
приклучења  на  електроенергетску  мрежу, снабдевање  се  може  решити  употребом  
обновњивих  извора  енергије  (фотонапонски  колектори , мали  ветрогенератори ); 
снабдевање  топлотном  енергијом  такође  се  може  решити  употребом  алтернативних  и  
обновњивих  извора  енергије  (соларни  колектори , топлотне  пумпе, употреба  брикета , 
пелета  итд.), као  и  локалних  топлотних  извора  (сопствене  котларнице  које  користе  
енергенте  који  не  утичу  штетно  на  животну  средину); 

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

4. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА  

4.1. Правила  уређења  и  грађења  за  реализацију  планираних  намена  

4.1.1. Општа  правила  

Опілта  правила  за  формирање  грађевинских  јіарцела   

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

Грађеви i.iске  парцеле  настале  су  препарцелацијом  постојећих  катастарских  
парцела, док  се  новом  парцелацијом  Максимално  уважава  постојеће  стање. 

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

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

Парцеле  које  се  налазе  у  средишту  блока  и  које  немају  излаз  на  јавну  површину , 
могу  се, у  случају  потребе  за  формирањем  грађевинске  парцеле , припојити  суседној  
парцели , која  има  излаз  најавну  површину . 
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Толеранција  код  Планом  утврђених  правила  за  формирање  грађевинске  парцеле  
је 10% 

Парцеле  постојећих  објеката  као  и  затечене  парцеле  у  зонама  породичног  
становања  и  мешовите  намене , које  се  не  налазе  у  зонама  са  посебним  режимима  за  
изградњу  на  нестабилним  теренима , а  које  су  настале  препарцелацијом  пре  донопјења  
оВог  плана, могу  имати  мању  површину  од  500 n12, али  не  мању  од  450 м2, На  њима  су  
дозволени  сви  радови  изградње  објеката  и  доградње  према  параметрима  утврђеним  за  
породично  становање . 

Опгнта  правила  за  изградњу  и  уређење  

Објекти  се  по  правилу  поставлају  на  грађевинску  линију  удаену  3 до  5 м  од  
регулационе  линије, уколико  није  другачије  утврђено  Планом . Уколико  услови  терена, 
односно  конкретне  локације  то  захтевају, положај  објекта  мо)ке  да  одступи  од  правила . 

Објекти  се  граде  на  удалености  најмање  1,5 м  и  2,5 м  од  бочне  границе  парцеле  и  
најмање  4 м  од  изведеног  суседног  објекта. 

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

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

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

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

4,1.2. Правила  уређења  и  грађења  

Породично  становање  

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

Породично  становање  подразумева  изградњу  једног  породичног  објекта , 
спратности  до  П+1+Пк, са  максимално  три  етаже . С  обзиром  на  конфигурацију  терена, 
могућа  је, чак  и  пожелна  употреба  сутерена . У  том  случају  максимална  спратност  је  
Су+П+Пк. Препоручује  се  спратностдо  П+Пк. Максимална  висина  надзиткаје  1,20 м. 

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

Парцеле  чији  фронт  излази  најавне  колско-пешачке  пролазе  и  улице  ширине  мање  
од  8 м  не  могу  се  (препарцелацијом )  делити  на  две  или  више  мањих  грађевинских  
парцела  - осим  парцела  бр.  2074/1 и  20g8, које  се, ако  задовоњавају  све  остале  услове  
(ширина  фронта, површина  парцеле), могу  поделити  на  више  независних  грађевинских  
јiарцела . 

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

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

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

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

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

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

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

Унутар  намене  породичног  становања  могућа  је  реализација  садржаја  као  што  су: 
социјалне  (геронтолошки  центри, специјализовани  центри  за  рехабилитацију , домови  
пензионера ), образовне  (прсдшколске  установе , јпколе  мањег  капацитета) и  здравствене  
установе , рекреативни  комплекси  и  површине , под  условом  да  су  мањег  капацитета , како  
би  се  лак LiЈе  интері iоловали  у  основну  nамену . У  овом  случају  морају  бити  задовоњени  
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услови  утврђени  за  изградњу  објекта  породичног  становања . Минимална  поврпјина  
парцеле  за  ове  садржајеје  2.000 м2  и  обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта . 

У  зонама  породичног  становања  дозво.њава  се  изградња  мањих  спортско -
рекреативних  комплекса . Минимална  површина  таквог  комплекса  износи  5,000 м2, а  
улични  фронт  25 м. Максималан  индекс  заузетости  је  до  25 %. Отворени  спортски  терени  
могу  заузети  максимално  35 % површине  парцеле, а  минимално  учешће  слободних  и  
зелених  површина  износи  40 %. Максимална  дозвоњена  спратност  је  П  до  П+ј +Пк  или  
Вп+г  (са  галеријом  у  једном  делу), са  равним  или  косим  кровом . Положај  планиране  
спортске  дворане  мора  бити  такав  да  не  угрожава  суседне  просторе  са  породичним  
становањем . 

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

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

Породично  становање  у  зони  под  посебним  режимом  

За  сваку  појединачну  парцелу  у  зони  породичног  становања  на  којој  се  планира  
изградња  објеката , а  која  се  налази  у  режиму  за  активна  и  умирена  клизишта  у  долини  
потока  - долина  Каменичког  потока , као  и  у  режиму  за  нестабилне  падине  и  умирена  
клизишта , обавезно  је  извршити  ин?I(ењерско -геолошка  истраживања . Исти  предуслов  
важи  и  за  изградњу  објеката  у  зони  терена  неповоњног  за  изградњу  услед  смањене  
носивости  земјЂишта . 

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

парцела  не  може  да  буде  мања  од  L500 м2, са  минималном  ілирином  
фронта  15 м; 

- затечене  парцеле , настале  препарцелацијом  пре  доношења  овог  плана, могу  
да  буду  и  мање  површине , али  не  мање  од  оо  м2, осим  неколико  затечених  
од  500 м2; 
за  ове  нарцеле  максимални  дозвоњени  индекс  заузетости  је  до  20 %, а  
спратност  до  П+Пк; 

- на  парцелије  могућа  изградња  самоједног  објекта ; 
максимал nа  заузетост  парцеле  је  10 %, уз  услов  да  површина  под  објектом  
није  већа  од  50 м2  (бруто  површина); 
спратност  објекатаје : П  или  П+Пк; 
сутерени  и  подруми  се  не  планирају ; 
препоручује  се  да  се  објекат  лоцира  на  делу  парцеле  са  мањим  нагибима , а  
да  се  стрмији  делови  озелене  (задржати  постојећи  вегетацијски  покривач  
гдеје  могуће); 
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објекте  лоцирати  на  најнижој  коТи  на  парцели , како  се  не  би  оптерећивала  
цела  падина ; 

- Високо  зеленило  требало  би  да  заузима  50 % парцеле ; уколико  је  могуће  
пожејЂно  је  задр)кати  постојећу  вегетацију  како  би  се  спречила  ерозија , а  
нарочито  на  изузетно  стрмим  падинама ; 
препоручује  се  жива  ограда  око  парцеле , висине  до  1,5 м; 

- избегавати  интервенције  на  падинама , које  могу  довести  до  покретања  маса  
и  дестабилизације  терена  (подсецање  ножице  падине , уклањање  
вегетацијског  покривача , оптерећење  горњег  дела  падине , промене  водног  
режима  у  падини); 

- постојећи  објекти  изграђени  према  ранијој  планској  документацији  
(величина  парцела, спратност, заузетост) се  задржавају  и  могу  се  
реконструисати  у  постојећим  габаритима . 

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

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

4) 3а  изградњу  објеката  у  зони  терена  неповоњног  за  uзградњу  услед  смањене  
носивости  земњишта, тј . терена  чија  је  носивост  мања  од  1 kрlм2  и  који  обухвата  
средишњи  део  простора  обухваће uог  Планом, потребно  је  урадити  статичка  испитивања  у  
цињу  добијања  најекономичнијег  и  најсигурнијег  начина  фундирања  сваког  објекта , а  у  
зависности  од  планиране  спратности  објеката  и  њихових  габарита . У  осталим  деловима  
важе  услови  који  важе  за  зоне  породичног  становања . 

Породично  становање  у  затвореним  стамбеним  комплексима   

Такав  вид  становања  се  може  планирати  на  парцелама  већим  од  1800 м2  и  са  
уличним  фронтом  већим  од  20 м, гдеје  могуће  остварити  квалитетније  становање . 

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

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

Спратност  стамбених  објеката  у  свим  комплексимаје  максимално  П+1+Пк. Висина  
назиткаје  до  1,60 м. 

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

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

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

3а  реализацију  ових  комплекса  обавезна  је  израда  урбанистичког  пројекта . 

0ппјтегјадски  линијски  центар  

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

У  опінтеградском  линијском  центру  планира  се  свакодневно  и  повремено  
снабдевање  и  задоволавање  других  потреба  становника  (пошта, банка, услужно  
занатство , личпе  услуге  и  сл.), дозвоњавају  се  само  они  садр)каји  који  нису  у  супротности  
са  наменом  становања  и  који  га  не  угрожавају, али  и  који  су  примерени  положају  у  
простору, а  акценат  приликом  одређивања  делатности  треба  да  буде  на  садржајима  
пословно -трговачког  и  угоститејвског  карактера  (омогућава  се  развој  пословних  
делатности нарочито  из  области  трговине , занатских  услуга, угоститењства .!!). 
дозвоњавају  се  и  остали  садржаји , у  зависности  од  будућих  потреба  становника  или  
конкретних  инвеститора  и  њихових  захтева , а  нарочито  из  области  културе , здравства  
(приватне  клинике), социјалне  заштите  (домови  за  старе), спорта  и  рекреације  (спортски  
терени тенис  и  сл.), туризма  (мањи  пансиони , ресторани  и  породични  хотели  са  
видиковцима ...), тихог  пословања , итд. 

Не  дозвоњавају  се  садржаји  као  што  су  грађаре , складијлта , веће  радионице  које  
производе  буку, ауто-отпади  и  слично! 

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

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

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

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

Индекс  заузетости  на  парцели  је  до  40 %. 
На  парцели  је  дозвоњен  само  један  стамбсни  објекаі  а  у  оквиру  њега  могуће  је  

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

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

3а  ііарцеле  унутар  ове  намене , а  које  се  налазе  делом  у  режиму  нестабилне  падине  
и  умирена  клизишта, обавезно  је  извршити  инжењерско -геолошка  истраживања . Исти  
предуслов  важи  и  за  изградњу  објеката  у  зони  терена  неповолног  за  изградњу  услед  
смањене  носивости  землишта . 

3а  пословне  комплсксе  површине  преко  2000 м2, обавезна  је  израда  урбанистичког  
пројекта . 

Пословање  

На  делу  парцсле  број  2680, укупне  површине  око  4400 м2  планира  се  пословање . 
3а  реализацију  садржаја  примењују  се  сва  правила  која  су  дефинисана  за  намену  

општеградски  центри  у  овом  плану . 

Содијална  заштита  - геронтолошки  цента   

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

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

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

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

место  на  70 м2  нето  повријине  објекта . 
За  реализацију  овог  комплекса  обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта . 

4.1.3. Правила  обликовања  

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

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

Равни  кровови  се  изводе  као  класични  равни  кровови  са  непроходном  или  
проходном  кровном  терасом  (могуhи  су  и  зелени  равни  кровови  са  земјаним  насипом  и  
засадом  ниске  вегетације ), или  као  коси  кровови  малог  нагиба  (до  15°) скривени  иза  
вертикалне  атике, тако  да  одају  утисак  равног  крова . 
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При  материјализацији  фасада, сугерише  се  употреба  квалитетних  - отпорних  и  
дуготрајних  материјала  (фасадна  опека, керамика , вештачки  камсн 5  малтерисана  фасада  и  
сл .) у  комбинацији  са  природним  материјалима  (дрво, камен ...). 

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

4.2. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

4.2.1. Услови  за  реализацију  саобраћајних  површина  

Правила  уређења  и  правила  грађења  друмске  саобраћајне  мреже   

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

3акона  о  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр.  41/18 и  95/18 др. закон), 
3акона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 
41/09, 53/10, 101/1 і , 32/13 - уС, 55/14, 96/15 - др. закон , 9/16 уС, 24/ і 8, 41/18, 
41/18 др. закон, 87/18, 23/19 и  128/20 - др. закон), 
3акона  о  заштити  од  пожара  и  осталих  прописа  који  регулишу  ову  област, 
Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  
испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута  (,,Службени  гласник  
РС ,, број  50/1 1), 
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  (,,Слукбени  лист  СЦГ , број  3 1/05). 

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

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  и  дуж  тротоара  изврпіити  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  изградњс  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). Тротоари  су  минималнс  
ширине  1 nі  (једносмерни ), односно  1,6 м  (двосмерни ). У  зони  пешачких  прелаза  
минимална  ширина  тротоара  и  пегначких  стаза  је  3 м  на  дужини  не  мањој  од  3 м. І-Іа  
местима  где  је  предвиђена  већа  концептрација  пешака  као  што  су: аутобуска  стајалишта , 
централне  функције  и  слично , потребно  је  извршити  проширење  пешачких  стаза . По  
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правилу, врши  се  одвајање  пешачког  оД  1(ОЛСКОГ  саобраћаја . Раздвајање  се  врши  
применом  заштитног  зеленог  појаса  где  годје  то  могуће . 

На  прелазима  бициклисти -јке  стазе  преј(о  коловоза  нивелационо  решење  мора  бити  
такво  да  бициклистичка  стаза  буде  увек  у  континуитету  и  без  ивичњака . 

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

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

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

Услови  и  начин  обезбеђивања  приступа  парцели  

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

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

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

Паркирање  и  гаражирање  возила  

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

3а  паркираі bе  возила  за  сопствене  потребе, власници  осталих  објеката  обезбеђују  
простор  на  сопственој  грађевинској  парцели , изванјавне  саобраћајне  површине . 

Гараже  објеката  планирају  се  подземно, у  габариту  или  изван  габарита  објскта  на  
грађевинској  парцели . Површине  гаража  објеката  које  се  планирају  подземно  на  
грађевинској  парцели  не  урачунавају  се  при  утврі)ивању  индекса  изграђености , односно  
индекса  заузетости  грађевинске  парцеле . 
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4.2,2. Правила  за  реализацију  водне  инфраструктуре  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  30ни  јавне  површине , између  две  регулационе  
линије  у  уличном  фронту , по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано , или  обострано , 
уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 

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

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  од  0,7 до  м, а  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  
других  инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. 

Задате  вредности  су  растојања  од  споЈЋне  ивице  новог  цсвовода  до  спојЋне  ивице  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

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

Није  дозвоЈЂено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  темеЈЂа  објеката  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
обј  е  ката . 

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

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

На  траси  новог  дистрибутивног  водовода  гіредвидети  одговарајући  број  хидраната  
у  свему  према  ва?кећим  прописима . Предност  дати  уградњи  надземних  хидраната . 

Водоводни  прикњучци  

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

Прикњучак  на  јавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом , а  завріпава  
се  у  склониіпту  за  водомер, закњучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  прикњучка  са  величином  и  типом  водомера  одређује  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  ј-Јови  Сад  на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  
нормативима , Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  
делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (.Службени  лист  Града  Новог  Сада 1, бр. 
60/10, 8/11 - исправка , 38/11, 13/ і 4, 59/16, 59/19 и  59/20) и  Правилником  о  техничким  
условима  за  прикњучење  на  технички  систсм  за  водоснабдевање  и  технички  систем  
канализације  (,.Службени  лист  Града  І-Іовог  Сада . број  13/94). 

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

пр  и  књучак . 
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Индивидуални  водомери. за  мерење  гтотрошње  воде  за  породичне  стамбене  и  
пословне  објекте, поставјіају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта , на  парцели  корисника, 0,5 м  од  регулационе  линије! 

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

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

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

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

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

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

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

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

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

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

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

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

Канализациони  прикњyчци  

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

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

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

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

канализациоіји  систем  дозвоњава  се  само  преко  аутономног  постројења , препумпавањем . 
Код  рењавања  одвода  употреблених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно - 

техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 17/93, 3/94, 10/0 і  u 47/06 др.  одлука). 

Зауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  
мре)ком  снровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  
лаких  течности  и  тек  потом  испугнтати  у  рециnијент. 

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

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

4.2.3. Правила  за  реализацију  енергетске  инфраструктуре  

Услови  за  прикњучење  на  електроенергетску  мрежу  

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

Услови  за  прикњучење  на  гасоводну  мрежу  

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

Услови  за  прикњучење  на  мрежу  електронских  комуникација  

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

Прикњучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера . 
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Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

4.3.Локације  за  које  је  обавезна  израда  урбанистичког  пројекта  

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

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

- за  комплекс  геронтолоњког  центра! 

5, 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  урбанисти -јког  nројекта! 

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

3акони  и  подзаконски  акти  наведени  у  Плану  су  ва?кећи  прописи, а  у  случају  
њихових  измена  или  доношења  нових, примениће  се  ва)кећи  пропис  за  одређену  област. 

Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази : Размера  

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

Г2!1. Режими  изградње  на  нсстабилним  теренима  и  посебни  
услови  за  изградњу  1:10000 

L2!2! План  претежне  намене  nростора, саобраћаја  
1.23. Спровођење  плана

 и  нивелације  1:10000 
1:10000 

1.3. Инжењерско -геолоњка  карта АЗ  
2. План  намене  површина  1:2500 
3. План  саобраћаја , регулације  и  нивелације   1:2500 
4. План  регулације  површинајавне  намене

 
1:2500 

5. План  водіје  инфраструктуре  
1:2500 

б. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  1:2500 
7. Синхрон  nлан  мреже  објеката  и  инфраструктуре   1:2500 
8. Попречни  профили  улица  1:100 (200) 
9. Типско  репЈење  партерііог  уређена  тротоара  на  прилазу  пешачком  прелазу, у  

вези  са  несметаним  кретањем  лица  са  посебним  потребама . 
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План  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици , 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  nослове, и  у  Јавном  предузећу  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

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

План  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици , доступанје  на  
увид  јавности  у  згради  СкупіLlтине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, и  путем  
интернет  стране  www.ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ. 

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

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА Председница  
Број : 35-581/2017-1 
8. септембар  2021. године  
НОВИ  САД MЅc Ја  Маринковић  Радомировић  
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ј-ја  ослову  члана  27. стаіз  2. тачка  4. Правилјшка  о  садржини , начину  и  лостуіпу  
израде  докумената  nросторног  и  урбанистичког  планирања  (,,Службеаи  гласник  РС , 
број  32/19), 

ИЗЈАВЛУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
СТАРОИРИШКОГ  ПУТА  У  СРЕМСКОЈ  І(А!vіЕници : 

ПРИПРЕМЈЋЕН  У  сКллду  сА  ЗАЈ(ОНОМ  О  ПЛАНИРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  И  ПРОПИСИМА  ДОНЕТИМ  НА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАј(ОНА, КАО  
ИДАЈЕ  

ПРИНРЕМЛЕН  И  УСј(ЛАЋЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОЕАВЊЕНОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ. 

ОДј ОВфРнWУ1БЈ-јиСтА  

У  Новом  Саду, 17.05.2021. годипе  



РЕПуБликр, СРЕИЈА  
АУТОНОјујНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПIЛТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
комисијл  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-58 ј /17 
дана; 05.04.201 8. Године  
Ј-IОВИ  САД  

ИЗВЕпIТАЈ  
О  ИзвРн]ЕНОЈ  стручној  КонтРоЈш  

НАЦРТА  ПЛАНА  дЕТАЈћНЕ  РЕГУЈІАцил  СТАРОиЈИШКОГ  ПУТА  У  
СРЕМСКОЈ  КАМЕНИЦи  

ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  уви,д  

Стручна  ісонтрола  Нацрта  плана  деталНс  рсгулације  Староириіјјког  пута  у  Сремској  Каменици , обавенаје  па  195, сслници  Комисијеза  јіланове  одржаној  05.04.20 І 8. године, са  почетком  у  10,00 часова, у  зГради  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Еулевар  цара  Лазара  3, у  великој  сали  на  трећем  слрату . 

195. ссдници  присуствовајіи  су  3оран  Бакмаз , председник  Комисије, Васо  Кресовнћ, 3оран  Вукадиновић  и  Мијіан  Ковачевић , чланови  Комисије  за  нланове. 

Седници  су  присуствовали  и  предстааници  ЈГј  1Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Градске  управс  за  граlјевинско  зеЈіЛиште  и  инвестиције  н  Градске  управе  за  запјтпу  ЖИВОТнС  средине. 

Након  уводног  образложења  одГоізорног  урбанисте  вз  ЈГI 11Урбанизам  Завод  за  урбанизам  
1-Іови  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  кОнстатовала  следеће : 

1. да  је  Одлука  о  изради  плана  детане  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  
1(амеј tици, усвојена  на  XXIV седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  08. септембра  2О 7. године  ( Службени  Јіист  Града  Новог  Сада  број  41/17) са  Решсњсм  о  нсприступању  изради  стратешке  тіроцене  утицаја  плана  Деталне  регулације  Староириџјког  пуга  у  Сремској  Камеііици , на  животну  средину . 

2. да  је  Концсптуални  оквир  ллана  детане  регулације  Староиришісог  лута  у  Сремској  Каменици , био  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  03.10.2017. годијіе  до  17. 10.201 7.годипе. 

З. да  је  Текст  за  Нацрт  плана  детај-bпе  регулацнје  Староиришког  пута  у  Срсмској  Каменици  припрем .псн  у  складу  са  3аконом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републикс  Србије , бр. 72/09, 81]09-исправка , 64/10 - Ус, 24/1 1, 121/]2, 42/ ІЗ-УС, 50/13-уС, 98/ЈЗ-УС, 132/14 и  145/14). 



4. да  јо  Комисија  за  плапоізс  разматрала  Нацрт  плана  детањне  регулације  Староириижог  
пута  у  Сремссој  Каменици  на  195. седницн  одржаној  05.04.2018. године  и  дада  позитивно  
миніјЂење  на  исти. 

Након  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  ЈЈрописе , Нацрт  пЈіана  дстањнс  
регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  можо  се  ујіутити  у  даји  поступак  
доНОаЈСЊіз  плана, у  складу  са  чланом  50. 3акона  о  лланирању  и  изградњи. 

Овај  извеінтај  је  саставни  део  записника  са  195. ссдницс  Комисијс  за  планове. 

Извештај  доставити : 

1. ЈГI урбанизамІІ  заізод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  улрави  за  грађевинско  земњииітс  и  инвестиције  
З. Градсјој  управи  за  урбанизам  і  грађевинскс  послово  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заиітиту  жнвотне  срсдине  
5 .А  рхи  ви  

Заик  секретаи  Комисије  

Александја  Eapoіn, динл.правник  

В.д. Начелника  
Прсдссі  ник  Комисије Градске  управе  за  урбанизам  и  грађенске  послове  

дејан  Михајловић  



РЕПУБлиј  СРЕИЈА  
АУТОнол  ПОКРАЈи  ВОЈВоди.}А  ГРАД  нови  САД  
СКУПтј.ј  ГРАДА  НоВог  САДА  КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  Број : V-35 ѕзјі17 
дана: 07.112013 ГоДинс  
нови  САД  

ИЗВЕШТАЈ  О  ОЕАВЈБЕјј  ЈАВНОМ  УВидУ  У  НАцРт  ПЈL4јL4 ДЕТАЛ?HЕ  РЕГУЈјЈиЈЈ  СТАРоирјјјјј  ГТУТА  У  СРЕМСКОЈ  АМЕилцн  
Комисија  за  планове  СЈПштИ  Града  Новог  Сада, на  20. Оавној) седници  која  је  Одржана  Дана  
О7јі . 2018. године  у  згради  СКУПШТИНС  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  Зрењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  ј  Спрату, са  ПОчком  у  9,00 часова, раЗматра  је  Извештај  обрађивача  плана  о  сПроведеном  јавном  увиДу  у  Нацрт  плана  дне  регулације  Староирпшјог  пута  у  Сремској  
Каменици . 

20. ССдници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  коиисије, Зоран  Вукадиновић  
замСвик  председника  Комисије, Васо  Кресовић, члан  І(омисије  и  Нада  Милић, секретар  І(омисијс  
за  гЈланове , 

Одлука  о  нзради  плана  детне  регулације  Старонришког  па  у  Сремској  Каменица  усвојена  је  
на  )Оју  седници  Скуnштине  Града  Новог  Сада  одр)каној  08. Сеnтембра  2017. Године  ( Службени  
лист  Града  Новог  Сада  број  41/17) са  Репјењем  о  неприступању  изради  стратешке  процене  Утицаја  плана  дене  регулације  Староирицјко  Па  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину. Концептуални  Оквир  Плана  детањне  регулације  Сронришког  па  у  Сремској  I(аменици  био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  03. 10.2017. Године  до  17. 10.201 7.године. 
Стручну  Контролу  Нацрта  плана  Дене  Регулације  Староиришког  па  у  Сремској  Каменици  Комисија  за  планове  извршила  је  на  195. Седници  одржаној  05.04.2018 годнне  и  том  ПРиликом  
дала  ПОзиТивно Њење  на  исти. 

Нацрт  Плана  детањне  регулације  Староиришко  па  у  Срсмској  Каменици  је  Изло)тсен  на  јавни  увид  у  периоду  од  06.06.2013. ДО  05.07.2018. Године  (чије  је  оглангавање  објавњено  у  листу  дневник  оД  05. јуна  2018. Године). У  току  јавног  увида  доставњено  је  і  5 (петнаест) примедби  на  предло)кено  урбанист}гчЈО  регвење, што  је  Обрађивач  nлана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеногјавног  увида, І(омисија  за  Плановеје  на  20. Оавној) седници, одржаној  07.11. 
2018. ГоДине  (чијеје  одрЖавае  Објавњено  у  листу  1дневник  одОб.ІІ , 2013. године) разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  Плана  детањне  реГулације  Староиришгог  пута  у  Сремској  Каменици . 

Након  изношења  Става  обрађивача  по  приспелим  примедбама  на  јавној  седници  је  омогућегјо  Подносиоцима  Да  додатно  образло)ке  своје  Примедбе  након  чсгаје  закњученјавни  део  седнице. 
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У  затпореном  делу  седнице, Комисија  је  констатоНала  да  је  у  току  јавног  уаида  подuето  (петнаест) примедби , које  су  доставили: 

1. Стака  Мршић  
2. МЗ  Сремска  Каменица  
3. Радомир  Ннкин  
4. Жарко  Грубор  
5. Александар  Грубор  
б. Милипој  Настасић  
7. Радованникачев  
8. Радивој  Пауновић  
9. Србол,уб  Саратлић  
10. Максим  Рапаић  
11. Тошо  Савичић  и  други  
12. Ирена  Чабаркапа  
13. Canіa Ловчар  
14. душанка  и  Никола  Корица  
15. драган  Милков  

Примедба  број  1: 
ПримедбуЈе  доставила  Стака  Mpііruh, Петра  Кочића  бр. 5, Сремска  Каменица, за  парцеле  број  1899/1, 1901/1 и  1901/2. 

,,Увидом  у  Нацрт  Плана  детаЈЂне  регулације  којим  се  угврђују  правила  уређења  и  грађења  за  парцеле  у  мом  власништву  бр. 1901/1 и  1901/2, као  и  за  суседНу  парцелу  број  1899/1 којаје  у  влаСништву  компіије, cne три  у  К.О. Сремсјса  Каменица, обусваћене  планом  најавном  увиду, јасно  је  даје  приступ  парцели  1899/1 плагІиран  да  се  оствари  преко  планиране  улице  која  излази  на  Улицу  Сунчану. Молим  да  се  планом  јасно  одреди  да  ли  је  потребво  за  парцелу  1899/1 обезбедити  додатаu саобраlіајни  приступ, с  обзиром  да  власник  парцеле  1 899/1 nрши  узурпацију  мот  поседа  приступајући  својој  парцели  преко  мојс  парцеле  број  1901/1 а  која  излази  на  Староиришки  пу  иако  има  обезбеђен  приступ  на  други  начин. Са  власником  ларцеле  налазим  се  у  судском  спору  изазваним  потсушајем  да  гтриступом  преко  моје  парцеле  омогући  додатно  уситњавање  својс  парцеле  и  да  тиме  стекне  Имовинску  корист  на  мој  рачун. Напомињем  да, приликом  куповине  како  моје, тако  и  комшијске  парцеле, није  постојала  обавеза  обезбеђивања  приступа  ни  на  који  други  начин  осим  преко  постојећих  или  планираних  јавних  саобраћајних  поврніина. Молим  вас  да  јасно  одредите  услове  уређења  и  грађења  за  предметне  парцеле  и  да  ли  је  неопходно  да  постоји  приВатни  пролаз  кроз  моју  парцелу  kaіco бих  могла  да  јасно  и  недвосмислено  утврдим  планираНе  границе  земл,ишта  с  којим  ћу  располагати  након  усвајања  плана. 

Комисија  за  планове  сматра  да  прпмедба  пије  Осповапп , уз  образложеЊс  дато  у  Извепітају  обрађивача  о  спрОведепом  јавном  увпду. 



Првмедба  број  2: 
Примедбу  је  Поднела  МЗ  ,,Сремстса  Каменица  Марка  Орехлковића  ја, Сремска  Каменица  односиСенапарцеле  1890/15  1890/2, 1890/3, 1890/4, 1890/5 и  1890/6. 

Месна  заједница  у  Својој  примедби  наводи  да  се  обраћа  п  ,,Урбанизам  након  ИНИцијиве  грађана  да  се, тсако  наводе  ,,њихов  Потез  допуни  са  изграђеном  Водоводном  мрежо  на  парцелаа  1390/1, ј  890/2, 1890/3, 1890/4, 1890/5 и  I 890/6, у  њуховом  делу  улице. У  Прилогу  доставњене  Иницијиве  налазе  се  и  дописи  који  су, са  претходно  поменутим  захтевом, МЗ  упутили  Миха  Амброж, власних  Парцеле  број  1890/2 и  Стефан  и  духnанка  Бојић, власници  парцеле  број  1890/1, обе  у  Улици  Марка  Орешковића  У  м  допису  се  тражи  да  се, како  се  наводи, извріјж  допуна  Детног  плана  регулације  водовода  и  канализацнје  у  Улици  Сроирит  пут  
- ГРиговачІи  П5 јер  при  изради  ИСг  нису  обухваћене  наведене  парцеле  Па  Јкп  Водовод  и  канализација  одбија  ПриКучење  на  мре)хсу  којаје  у  изградњи. 

Комисија  за  плајгове  сматра  да  Примедба  пије  Основана , уз  образложење  дато  у  
Извепітају  обрађивача  о  СПРОВеденом  јавном  увиду. 

Примедбабројз : 
Примедбу  је  Поднео  Радомир  Никин, улица  Бате  Бркића  16, Нови  Сад, а  односи  се  на  па  Парцелу  
1900/3. 

Примедба  се  односи  на  проnіирење  улице  измеЂу  парцеле  1900/3 и  1313/3 и  1913/4. У  
њој  се  наводи  да  Уколико  би  дојпло  до  Проширења  улице  ПОдНосилац  не  би  био  у  могућности  да  
изгради  улазно  степениште  двојне  зграде  окренуте  том  пугу, Наводи  да  ..... непотребно  
Проширење  те  нове  Улице, којом  сада  због  Великог  Успона  од  24.5 степени  нисо  не  пролази, а  не  би  
Могла  ни  Возила  да  прола , и  би  То  радила  због  издувних  гасова  на  нееколошки  начин. де  се  
у  примедби  напомиње  да  Власник  објеа  има  одобрење  за  изградњу  (број  V-35 1-2720/06). Каже  се  
јот  да  би  Проширењс  те  улице  по  приказаном  пројеісгу  обесМислило  постојеће  урбанистичјсо  
ренЈење, јер  без  степеништа  није  могуће  остварити  улаз  у  двојни  објекат. Зграда  се  налази  на  
нагнутом  Терену, висина  улаза  у  одНосу  на  доњи  део  зграде  је  Више  од  2,0пі, па  Стога  Подносилац  
Примедбе  no npojeіcry Tpa)ku најмање  Ј ,2гп  за  Простор  степеништа  Уз  Примедбу  је  доставјт,ена  
Ісопија  осНове  приземња  изведеног  објеісга. Јојп  се  каже  да  би  свако  тсретање  тешке  механизације  
(за  изградњу  улице) могло  да  угрози  сам  објекат, доведе  дО  Пуцања  Темења  и  хизања  зграде. 

Еомисија  за  Планове  Сматра  да  примедба  није  основана , уз  образлОжеје  дато  у  
Извевітају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увидУ. 

Примедба  број  4: 
Примедбу  је  поднео  Жарко  Грубор, Сриришки  пут  103, Сремска  Каменица  а  Односи  се  на  па  
Изградњу  саОбраћајнице  на  Парцели  број  1911, у  делу  Од  Сроиришјо  пута, од  осовинсјсе  тачгсе  
1798 до  тачке  863а. 

Подносилац  примедбе  наводи  следеће: ,,Из  Нацрта  плана  детањне  регулације  Староиридсог  Пута  у  СреМској  Каменици, кОји  је  изло)кен  на  јавни  увид, у  делу  ПлаН  саобраћаја , 
регулације  и  ниnелације, недвосмислснојејасно  да  висинска  разлика  па  делу  пута  дужине  ІЗО,33лі  
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износи  27,90м, односно  нагиб  планиране  саобраћајнице  износи  21,41%. ... Подносилац  гіримедбб  

као  прилог  даје  приказ  планског  реідења  са  јавног  уаида  и  даЈЂб  наводи  да  поменути  нагиб  
иије  

линеарно  распоређен , да  постоје  деонице  са  већим  нагибом  од  просечно  рачунатог  и  даје  саој  

приказ  npeceіca терена  кроз  осовину  планиране  саобраћајнице . Наводи  да  је  податі(е  О  надМорсІсој  

висини  на  пресечним  тачісама  између  осовинских  тачака  преузео  са  интернета  и  да  их  је  могуће  

узети  са  резервоМ , али  да  unaіc nоприлично  добро  пријсазују  стањс  на  терсну. Он  наводи  да  уочава  

чеТири  дСОНИЦб  различитих  нагиба  и  то: 1О%, 11%, З8% и  55%. Надале  наводи: ,доприличноје  

јасно  да  би  се  на  оваквом  терену  изградила  употребњива  саобраћајница  биће  неопходно  

упросечити  појединачне  нагибе  деоница  правњењем  усека  са  армирано-бетонским  завЈтитним  

бсдемима  и/или  насипањем  јСдНОГ  дела  терена  такође  осигураним  армирано-бетонским  запітитним  

бедемима. Имајући  у  виду  локални  караісгер  овс  саобраћајнице  постоји  рсална  wанса  да  би  

инвеститор  могао  прибсћи  компромису  и  због  економских  разлога  изградити  саобраћајницу  која  

на  неким  деоницама  има  нагиб  који  одређеној  Ісатегорији  учесниіса  у  саобраћају  не  обезбеђује  

употребливост . Ово  се  првенствено  односи  на  возила  за  одржавање  саобраћајница , комунална  

возила  и  возила  других  јавних  слу)і(би  (возила  Градске  чистоће, Водовода  и  Канализације , 

Ватрогасне  службе, Хитнс  помоћи, ...) а  такође  постоји  и  бојазан  да  тешка  возила  (Ісамиони  и  

радне  маідине) овом  саобраћајницом  неће  моћи  приступити  парцелама  и  цињу  доставе  

грађевинског  материјала  и/или  извођења  радова. 

Чак  и  у  случају  да  се  терен  будуће  саобраћајнице  припреми  тајсо  да  се  ваправи  идеални  линеарни  

нагиб  од  21,41%, за  шта  су  неопходна  значајна  финансијска  средства, и  у  том  случају  нагиб  

саобраћајнице  јс  веома  велик. Проблем  посебно  мо)ке  бити  изражен  у  зимсісом  периоду. Још  се  

надале  наводи  да  је  већина  власниіса  парцела  іcoju cy, Tj. koju he бити, оријентисани  на  ов  

планирану увидели  овај  проблем  у  реалном  животу, с  обзиром  да  је  пристул  

планираном  трасом  за  њих  био  немогућ. С  тим  у  вези  они  су  приступ  својим  парцелама , Ісакс  

наводи, обезбеђивали  и3 правца  аутобуске  оісретнице  у  Улици  Фрушкогорски  пут, і(од  Мошиж  

виле. Закњучује  примедбу  предлогом  да  ЈП  ,,Урбанизам  изврши  увид  у  стање  на  терену  и  да  
С( 

саобраћајни  приступ  обезбеди  из  тог  правца. 

ј(омисија  за  плапове  делимичво  прихвата  примедбу. Комјісија  за  планове  сматрі  

да  је  могуГіе  укидање  саобра iіајиице  у  делу  предметне  улице  ва  ісојем  је  просеіал  подужп] 

ііагиб  веГіи  од  25% али  тако  да  сс  у  том  делу  задржи  само  пашачјси  пролаз. 

Комисија  за  плаИове  сматра  да  је  потребно  овај  ссгмеІ.Іт  плана  изложіхти  н  

ПОНОВвИ  јавки  увид. 

Примедба  број  5: 
Примсдбу  је  поднео  Александар  Грубор , Вулсвар  Ослобођења  37, Нови  Сад, а  односи  се  на  пла  

проідирења  пута  на  парцели  1911, од  осовинске  тачке  1798 до  тачке  8бЗа. 

Подносилац  примедбс, слично  претходној  примсдби  број  4 која  сс  односи  на  ис  

планирану  саобраћајницу , наводи  даје  веома  тешко  реализовати  планирани  пут  из  разгІога  велиі  

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

гіланираног  нута  укупне  ду)кине  око  тридесетак  метара, а  да  остатак  трасе  ни1(ада  није  био  колс  

проходан, іcao u да  на  делу  чаіс  постоји  и  степеништс  са  преко  40 газиідта. Из  примедбе  

заісњучује  да  сматра  да  пут  није  оправдан . 

Комиеија  за  плаиове  делимпчно  прихвата  примедбу. Комисија  за  планове  сматра  

је  могуГіе  уісидање  саобраћајнице  у  делу  предметне  улице  на  којем  је  проСечап  
подуис  

нагиб  веhи  од  25% али  тако  да  се  у  том  делу  задржи  само  пашачки  пролаз. 
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Комисија  за  планове  сматра  да  је  потребно  овај  CCTMCІІT плана  изложИтп  1.Іa 

поновНH јавни  УВИД. 

Прнмедба  број  6: 
Примедбу  је  поднео  Миливој  Настасић , улица  Бате  Бркића  16, Нови  Сад, а  односи  се  на  па  

парцелу  1900/3. С  обзиром  на  обимност  примедбе  из  ње  је  издвојен  само  део  који  се  односи  на  
предметну  парцелу. 

2011. године, приликом  израде  Плана  деталне  регулације  Староиришккот  пута  са  делом  
Парагова  у  Сремској  Камениције  предложсно  оД  стране  ,,стручњака  Завода  за  урбанізам  да  сс  од  
мог  плаца  одузме  читавом  д )ІСИНОМ  одређена  површина  земње  да  би  се  проширио  постојећи  
пеіпачкИ  пролаз  и  настала  улица. Жалио  сам  се  другостепеној  комисији .. моје  примедбе  су  у  
другом  стспе l-іу  уважене... У  свом  допису  подносилац  прuмедбе  појашњава  да  је  у  периоду  када  

је  он  купио  плац  уз  Фруппсогорски  пут  тај  плац  плаћен  десетоструко  више  у  односу  на  плацеве  у  
залсђу. Сматра  да  је  кеја  власника  іарцела  у  дубини  блокова  да  се  оствари  приступ  пугу  
легитимна  али  да  није  корехсгно  да  се  то  остварује  на  терет  власника  парцела  уз  Фрушкогорски  

пут. дале  наводи : 

Ако  ће  моје  примедбе  на  і-Іацрт  Плана  детаЈbне  регулације  сгароиришког  nyra y Сремској  

КагАеници  реuЈавати  комисија  од  озбињних  и  одговорних  
стружих  њуди, моји  аргументи  су  

еледећи : 

Стојим  на  стано iзишту  да  Је  Нацрт  плана  Детањне  регулације  староириш kог  пуга  у  Сремској  

Rаменици  у  делу  проuЈирење  пеuЈачког  пролаза  парцела  број  2074/6 на  терет  парцела  2082 и  

2074/1 са  садашње  јјЈирине  од 2.2ОМ  на  5.оом  под: 

А. Не -законит  
. Гiротиван  соим  праоилима  урбанистичке  струкс  

Ц. Неетичан  и  нсморалан  

д. Репресиван  и-насилан. 

А. План  детагbне  регулације  староиришног  пуга  са  делом  парагова  у  сремској  
Каменици  

није  могуће  мењати  у  делу  који  се  односи  і-іa проіЈЈирење  пешачког  пролаза  парцела  број .2074/6, 

јер  је  другОстепена  комисија  2о1-1. године  одбила  промену  плана  UЈ-ТО  је  и  потврдила  скупштика  

града  Новог  Сада  на  4-1. Седници  одржаној  24-.О6.-2011 године  (С-л. лист  града  Новог  Сада, бр;24 Од  

2.7.06;2011-- годинс ). 

Све  до  данашњег  дана  се  нису  измениле  околности  з6ог  којих  је  првобитно  одбијен  предлог  за  

промеНу - плана  детаfbне  регулације. 

одбијајуће .:акте  је  могуће  мењати  само  уколико -су  се  промениле  околности  због  којик  је  донето  

одбијајуће  решење. 

Са  обзиром  да  разлози  због  којих  је  првобитно  одбијена  
промена  Плана  детаЈbне  регулације  

посто)е-и  дање, ни  у  ооомтренyгку  није  могуће  измекити  план -детаfbне  регулације  
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б. до  парUел2360г  јојих  се  поново  трвк<и  проUЈиреЊе  nешачког  nponaBa вашим  постојећим  

планом, пјіанирана  је  редовна  саобраћајница  
из  праеца  Параговв . 

06ј2шЊење  да  јепогребно  npowupuru nешвчки  продаз  због  изградње  
ннфраструитурних  објената  

нема  опраодање, јер  су  као  приоремено  реuјење  (док  инфрасТруі<ТУРНИ  објекти  не  дођу  редовном  

трасом  из  правца  Парагова ) већ  на  овом  пеuЈачком  прелазу  изграђеНи  сви  
инфраструктурни  

објекги, сем  аали3ације. А  и  она  се  у  том  дел  неће  градити  према  
фрупЈкоГорС kОМ  ГIУТУЈ  ер  би  

кај4ализација  утом  сгтучају  требала  да  тече  узбрдо. 

надаЂе  проuЈирењеМ  пешачког  пројіаза  морала  би  се  
руuЈити  кућа  на  парцелн  2074/1 и  морао  бн  

сеугро3итИ  просгороКО  куће.изграђене  на  парцели  број  20 З. 

јовиМ  пјіанираним  пронЈиреним  путем  крета hе  се  сва  возијіа , na можда  u камиони , ІЈЈТО  може  

битивеома  опасно  за  безбдност-становања  у  кућагла  изграГјеким  на  парцеліі  2074/1 и  2088, јер  се  

ради  отеренv са  озбигbним  нагибом, а  лут  пролази  тик  уз  куће  

Проширењем  пеuЈачког  nролавадодатно  ће  се  сузити  и  онако  узаі( плац  nарцеле  2074/1. 

Aі(o ce држите  правила  урбаиисти ltке  стрУі(е  за  оLтекивати  је  да  сте  поред  сообраГіајнице  І(Оја  

долази  из  гlравца  П2рагова  предвидели  и  довођење  елентричне  енергије, оодоводне  мреже, 

телсфонске  лиНије. канзлизације  атмосферскик  и  отпадник  
вода  и  другнх  инфраструктчрних  

објеката  из  Истог -правца . 

Ако  сте  тако  nостуnили, садашњи  пешачки  nролаз1  као  семе  дугогоди uЈњег  трвења  и  раздора , губи  

сваки  значај. 

1. због  тога  садашњим  плаНоМ  треба  предвидети  да  Се  он  
укине, када  сви  ново  изграђени  

инфраструјпурни  објектииз  праоца  ПараГова  буду  у  
пунојфункцији  

2. садаиЈњим  гјланом  требз  такође  nредоидети  да  Се  у  својинском  
деју  овај  пролаз  вратИ  у  

приватно  аласни lнтво .у.комсво)ствује  био  све  до 2011 године . 

Нова  саобраћајНица  уместо  приватног -nевЈачког  nролаза,.довела  би  јавну  расвету  која  би  озбијbно  

угрозИлЈ  квалнтет  становања  у  кућама  изграђеним  на  
суседним  гіарцелзма , које  би  сада  nоред  

улічНе  јавне .расвете  у  фрушногорској  .улицн, биле  целу  нођ  осват bеке  и  са  бочне  стране. гтознато  

Је,- коме  се  соетло  не  гаСи  целу  ноћ  (Ја  нисаМ  тај ). 

ц. Упорно  инсИсТирање  на  nро LіЈирењу  nешачког  пролаза  говори  да  ооде  нису  у  питању  

nрввила  Струке, већ  жегbа  и  морање  .да  се  неком, коме.је  неко  дукан  из  ваше  uyhe још  од  2011. 

године, омогући  неUЈто  што  му  не  приnада, али  преко  туђих  леђа. 

д. осеГіа  се  да  Је  део  nлана  На  іі oju ставЈbал  примедбе  рађен  са  nозиција  моћи, силе  и  

бахвтосги . 

Комиснја  за  плавове  не  прихвата  примедбу, уз  образложе ibе  дато  у  Извевті  

обрађивача  о  спроведеном  јаввом  увиду. 
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ЈЈримедба  број  7: 
Примедбује  поднео  Радован  Никачев, Улица  Еате  Еркића  16, Нови  Сад, а  односи  се  на  па  парцелу  
1900/3. У  својој  примедби  подносилац  сс  протиВи  планираној  саобраћајници  и  њеној  ширини . 

Прмебе  на  ппан,  део  nлана  - приВатан  пропаз  2о74/6, подносим  као  стаовник  
об.ухваћеног  подручја: 

1. План  не  ува>кааа  издати  валидан  докуменат  Реwење  о  озакоњењ.у, за  
кат. парцепу  2с74јL, која  је  гранична  са  кат. парцепом  2074/6. - 

Пропаз. 
2. јiлан  у  подпуности  занемарује  усвојено  Решење, за  исти  локалитет, 

усвојен  од  другостепене  Комисије  и  потврђено  на  Скупштини  Града  
Нови  Сад. 

образложење, наведднихпримедби .је: 

Прва  примедба: план  предвиђа  проuЈирење  Приватног  пролаза, кат. парц. 2074/6. 
Вишечлана  Комисија , која  је  обрађивала  и  предложила  овакво  решење, није  
уважила  два  битна  документа . документи  се  односе  на  граничну  парцелу, кат. 
парц. 2074/1., на  којој  живим  као  становник  овог  подручја: 

а). за  моју  кат. парц. 2074/1. надпежни  градски  орган  је  издао  Решење  о  
издааању  Употребне  дозволе  за  изграђени  објекат, у  2009. години . Укњижба  није  
извршна, јер  је  тада  бипа  на  снази  tива  - војна  зон  за  овај  простор. 

б). поспе  укидања  сиве  зоне, кроз  детањни  план  регулације  овог  простора , 
створена  је  могућкост  укњижбе, објекта  на  парцели. Постулак  је  спроведен  и  
финализован  Решењем  о  озакоњењу. 

в). закњучак  - је  да  Комисија  или  није  детањно  и  сааесно  анализирала  и  
предnожигга  решење  о  проширењу  Приватног  пропаза  или  је  предnог  донепа  на  
приципу  ибурзерске  концепцk е  

дрvга  примедба: наша  позитивна  законска  регулатива , ако  се  поштује, уважава  
лредходну  одтуку  другостепене  Коисије, потврђне  на  Скупштини  Града  Нови  
Сад. После  усвојене  одлуке  на  Скупштини  Града  Нови  Сад, обрађивани  предмет  
се  замрзаваi  на  период  од 20 година . 

Посебно  напомињем  чињеницу  о  трећем  покушају  прекрајања  катастарских  
парцепа , које  су  купЈене  од  предходних  впасника , такве  како  данас  изгледају . На  
крају  зато  сам  купио  ову  парцепу, да  би  побогbшао  квалитет  живота, са  свим  
предностима  које  моја  парцела  омогућаба  (инфраструктура  и  главнипут). 

Предпог  Комисије  налаже  руLіјвње  депа  куће  и. ствара  саобраћајну  
динамику, која  ће  угрозити  стабипкост  Lene куће. Тоје  противно  свакој  техничкој , 
материјапној  и  урбаіистичкој  nогици. 

Предлог  - 

- зздржати  постојеће  катастарско  0тање1  ТО  значи  Прибатан  проnаз  кат. парц. 
2074/6. задржати  са  шириком  од  2,20 метара , 

одржати  фронталну  іЈирину  парцеле, на  којојживим , која  је  и  сада  на  минимуму, 

- одржати  право  служности  Приватног  пролаза 1  у  корист  влаоника  кат. парц. 
2074/1., коесам  стекао  куповином  парцел..е. 
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Подносилац  примедбе  уз  примсдбу  ва  овај  плаи  прилаже  и  примедбу  на  План  деТаЈњне  регулације  
Староиришког  пута  са  делом  Парагова  у  Сремсісој  Каменици  од  15.04.201 1. годиие, извод  из  
важећег  плана  детајњне  регулације  усвојеиог  201 1. године, употребну  дозволу  за  стамбени  објеісат  
из  2009. године  и  решење  о  озакоњењу  од  12.04.2018 са  употребном  дозволом  за  стамбени  објеісат. 

Комксија  за  плапове  делимичпо  прихвата  примедбу  а  део  примедбе  сматра  
неосповапим , уз  образложен,е  дато  у  Извештају  обрађивача  о  епроведеном  јавном  увиду. 
Комисија  за  планове  сматра  да  је  потребно  овај  сегмеіп  плана  нзложнти  на  поноони  јавни  
увид. 

Примедба  број  8: 
Примедбу  је  поднео  Радивој  Пауновић , Улица  Коперниісова  52, Нови  Сад, а  односи  се  на  па  
парцелу  2083/6. 

Подиосилац  примедбе  тражи  да  се  поред  парцеле  број  2084 изгради  саобраћајни  
приступ  до  парцеле  број  1989. 

Комисија  за  плаповс  прихвата  примедбу. Комисија  за  планове  сматра  да  је  
потребно  овај  сегмент  плана  нзложнти  на  поповпп  јавнн  увид. 

Примедба  број  9; 
Примедбује  поднео  Србоњуб  Саратлић, Улица  Косовсіса  20а, Ноли  Сад, а  односи  се  на  па  парцеле  
број  2083/6 и  2083/5 у  КО  СремсІса  Каменица . 

Подносилац  примедбе  је  власнијс  парцеле  број  1989 и  тражи  да  се  део  јавне  саобраћајне  
повріпине  ісоји  је  на  парцели  2083/6 продужи  до  парцеле  1989 у  његовом  власншнтву  ісако  би  
остварио  прилаз  и  могућност  реализације  планираних  садр?ісаја, тј . породичног  становања . 

Комисија  за  плаііове  прихвата  прнмедбу. Комисија  за  плапове  сматра  да  је  
потребно  овај  сегмент  плаиа  изложити  на  поновни  јавнп  увид. 

Примедба  број  10: 
Примедбу  је  поднео  Маіссим  Раnаић, Булевар  војводе  Степе  123, Нови  Сад, а  односи  се  на  па  
парцеле  2083/6 и  2083/5, КО  Сремска  Каменица. 

Подносилац  примедбеје  власник  парцеле  2083/4 и  у  својој  примедби  он  тражи  (icao пітс  
је  тражено  и  у  nримедбама  бр. 8 и  9) да  се  део  пута  који  се  налази  на  парцели  2083/6 продужи  
претсо  његове  парцеле  број  2083/4, до  парцеле  1989, са  или  без  npenacіca npeіco дела  парцеле  2082/ 

и  2084, како  би  комшија, власниіс  парцеле  број  1989 могао  да  добије  іconcіcn прилаз  својој  парцелі  
и  да  самостално , без  припајања  ueіcoj другој  парцели, реализује  планирану  намену  породичнс  
сгановање . 

Комнсија  за  плапове  прихвата  примедбу. Комисија  за  плапове  сматра  да  ј  
потребііо  овај  сегмент  nnaііa нзложити  на  поновнн  јавіін  увuд. 
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Примедба  број  11: 
Примедбу  су  поднели  Тошо  Савичић, Саша  Ковачевић, Коста  Јањић  Жсњко  Јелчић  и  други, саи  са  
Иришког  пута  2-10, Сремска  Каменица , а  односи  се  на  па  парцеле  број  3018, 3019, 3020/1 и  3020/2. 

Подносиоци  примедбе  траже  да  се  nредметне  парцеле  намсне  уместо  ,,зсленог  nojaca y 
подру tіје  намењено  индивидуалној  и  пословно  стамбеној  изградњи  како  би  се  легализовали  
објекги  ІCOju cy изграђсни  на  предмстним  парцелама . Уз  примедбу  на  нлан  доставњене  су  и  копије  
Петиције  грађана  у  вези  регулације  потока  и  ,,Иницијативе  за  легализацију  и  измсну  ПДР  на  
потезу  Парагово  уз  Новоселсгси  поток  а  које  је  у  претходном  периоду  у  име  становника  овог  
потеза  поднео  председник  савета  МЗ  Сремска  Камепица. 

Комисаја  за  планове  сматра  да  примедба  lІuje оспована, уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  12; 
Примедбу  је  поднела  Ирена  Чабаркапа, Улица  Тургенева  1 1, Нови  Сад, а  односи  сс  на  ла  парцеле  
бр. 2074/3 и  2074/4 КО  Срсмска  Каменица. 

Подносилац  примедбе  наводи  даје  сагласна  са  предложеним  саобраћајним  решењем  за  
овај  простор  којим  се  на  траси  пута  (парцела  2074/6) планира  саобраћајница  іпирине  5м  која  ће  
повезати  Фрупікогорски  са  Паратовским  путем. 
У  својој  примедби  / констатцији  подносилац  наводи  да  је  важеће  планско  решење  које  датира  из  
2011. велогично  и  да  није  у  складу  са  стањем  ua Tcpcuy, будући  да  се  јсдини  приступ  парцелама  
2074/3, 2074/4, 2074/5, 2075/2, 2083/8 и  2083/10 остварује  трасом  постојећег  пута  - парцеле  2074/6 
іcoju je y функцији  пута  дуже  од  30 година, тј. од  када  је  већина  власника  ових  nарцела  дошла  у  
поссд  истих. Наводи  да  су  на  траси  парцеле  2074/6, њеном  дужином, поставњене  инсталације  
комуналнс  инфраструктуре  (водовода  и  елеісгричнс  енсргије  за  6 потрошача, гаса  за  3 потрошача, 
оптичког  кабла  за  4 корисника, итд.). Такођс, у  примедби  наводи  да  парцела  2074/6 има  повоњнији  
нагиб  (1 і ,84%) од  нагиба  који  има  парцела  број  2074/2 (17,10) а  на  іcojoj je планирана  колска  
саобраћајница  важећим  планским  реціењсм . У  примедби  подносилацјош  напомиње  да  су  важсћим  
планским  решсњсм  власници  поменути  грађевинс!Сих  парцела  остали  без  практичне  могућности  за  
koJіcІcu приступ  својим  парцелама, будући  да  је  реализација  планиране  саобраћајнице  nреко  
парцеле  2074/2 и  делова  других  парцела  неизвесна, с  обзиром  да  се  ради  о  стрмом  терену, да  траса  
прслази  преко  већсг  броја  приватних  парцела  и  да  на  терену  не  постоји  ни  у  Ісаквој  форми  пролаза  
или  стазе. Подсећа  и  на  чињеницу  да  је  приликом  израде  важећсг  плана  првобитно  планирана  
саобраћајница  ширине  8м  након  примедбс  власника  парцела  ссвсрно  и  јужно  од  планиране  трасс  
након  јавног  увида  кроз  предлог  рсшења  и  одговора  на  примсдбу  од  стране  ЈП  ,,Урбанизам  
сужена  на  ширину  од  5м  у  делу  према  Фрушкогорском  путу  али  да  је  тадашња  Комисија  за  
планове  доІтела  одлуку  да  у  потпуности  прихвати  примедбу  тако  да  се  у  делу  према  
Фрушкогорском  путу  плаиирана  саобраћајница  са  ширине  l0м  сузи  на  пешач lси  пролаз. 
Подносиоци  примедбе  напомињу  да  ова iсво  ново  рсшење  није  било  поново  упућено  на  јавни  увид, 
иако  је  дошло  до  промене  повріігине  планиранс  за  јавну  намену. ј-Іаводи  да  би  станари  имали  
поіІово  примедбе  на  такво  решење  али  за  тако  нешто  нису  имали  прилике. 
На  послетку , подносилац  примедбе  наводи  да  очекује  поновно  противњење  појединих  власника  
парцела  оваквом  решсњу  али  да  сматра  да  је  оно  компромисно  и  оправдано . Предла )!се, пак, да  се  
nреиспита  да  лије  потребво  да  се  ширина  саобраћајнице  са  l0м  сужава  на  5м  илије  могуће  да  она  
буде  прибли )кно  исте  ширине. Очекује  да  коначно  након  дугог  низа  година  планираним  решсњем  
остварс  колски  nриступ  својим  парцелама  u везу  са  Фрушкогорским  путем. 
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Комисија  за  ллааове  сматра  да  примедба  делом  није  основана  а  делом  се  не  
прихвата , уз  образложење  дато  у  Извенітају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  13: 
Примедбује  поднео  Саша  Лончар, улица  Бате  Бркића  16, Нови  Сад, а  односи  се  на  парцелу  2083/ 

која  треба  да  оствари  колски  прилаз  путем  планиране  саобраћајнице  на  која  треба  да  чини  везу  
између  Фрупікогорског  и  Параговског  пута. 

Примедбаје  готово  идентична  примедби  број  12. 

Комисија  за  плапове  сматра  да  примедба  делом  није  основана  а  делом  се  пе  
прихвата, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  14: 
Примедбу  су  поднео  дупіанка  и  Никола  Корица, улица  Бате  Еркића  16, Нови  Сад, а  односи  се  на  
па  парцелу  2074/6 на  којој  се  планира  колски  пролаз. Подносиоци  примсдбе  су  впасници  
грађевинских  парцсла  бр.  2074/5, 2075/2, парцеле  пута  2074/6 и  сувласници  парцела  2074/2 и  
2083/9. 

У  највећем  дслу  остатак  примедбе  јс  идентичан  са  примедбама  бр.  12 и  13 и  
представЈЂа  констатацију  и  упознавање  са  претходним  псриодом . додају  да  су  сагласни  планским  
решењем  којс  на  траси  парцелс  2074/6 планира  саобраћајницу  ширинс  5м  и  делимично  сагласнт  
решењем  саобраћајнице  гпирине  7-јом  на  траси  парцеле  2074/2, а  које  највећим  делом  прелаз  
преко  парцела  у  њиховом  власнипітву  или  сувласкипЈтву . 

Комиспја  за  планове  ематра  да  примедба  дслом  није  основана  а  делом  се  н  
лрихвата, уз  образложеке  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавпом  увнду. 

Примедба  број  15: 
Примедбу  је  поднео  Драган  Милков, улица  Ива  Лоле  Рибара  6, Нови  Сад, а  односи  се  на  п  
парцелу  2680 КО  Сремска  Каменица. 

Подносилац  примедбе  уједно  је  и  власник  парцеле  2680 и  противи  се  томе  да  се  н  
поменутој  парцсли  планира  трансформаторска  станица  као  јавна  поврпіина. Он  у  спојој  примсдб  
наводи  и  да  се  на  његову  иницијативу  током  20 16. године  приступило  изради  измена  и  допун  
Плана  генералне  рсгулације  Сремске  Каменице  са  окружењем  како  би  се  извршила  промен  
намене  земјЂишта  из  намене  ,,ванстамбени  садржаји  у  намсну  породично  становање . То  
изменом  плана  генералне  регулације  који  је  у  току  (напомена: плански  документ  је  промао  фаз  
јавног  увида  у  Нацрт) планирано  је  да  осЈ•јов  за  реализацију  предметне  парцеле  буде  пла  
генералне  регулације , а  планирана  намена  становање . У  прилогу  подносилац  примедбе  напомин  
да  с  обзиром  на  новопланирану  камену  парцеле  (породично  становање) сматра  да  нијс  упут  
поставЈЂање  трансформаторске  станице  на  истој  и  упозорава  да  је  на  делу  nарцеле  у  претходІіо  
периоду  незаконито  поставЈЋсна  ТС  и  пружа  увид  у  хронологију . Наводи  даје  власник  парцеле  
20.05.2018., да  је  иста  била  предмет  реституцијс, као  и  објекат  на  њој. дале  наводи  да  ,,}-

наведеној  парцели  је  Бд  Нови  Сад  почеком  2015. Годиие  поставила  трафо  станицу... која  ни  
била  довршсна  и  никад  пије  била  nрикјучена  на  елекгроенергетски  систем. Од  странс  Ловачк  
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друштва  ,,Фруіпка  гора  сам  информисан  да  је  трафо  станица  била  незаконито  поставњена ... тако  што  је  склопњен  нипітаван  уговор  са  некадашњим  председником  Ловачког  друштпа  ,,Фрушка  гора  супротно  одлуци  Управног  одбора  и  скуппјтине  друштва. На  основу  таквог  утовора  је  касније  уписана  службеност  и  добијена  грађевинска  дозвола. Сви  ови  акти  су  у  судским  и  управним  поступцима  правоснажно  поништени , а  коначно  је  и  тра4)о  станица  у  поступку  принуднот  изврПјења  уклоњена  априла  201&. године. Скоро  три  године  ми  је  требало  да  се  ова  незаконитост  исправи  ... Но, током  трајања  ових  судских  поступака, ЕД  Нови  Сад  покушава  да  
нскадапіњу  незаконитост  ,,озакони  на  други  начин, таiсо  што  би  сада  трафо  ставица  била  унета  у  просторно  планску  документацију  и  то  баш  на  мојој  парцели!? Од  свих  могућих  парцела  у  околини, па  и  зсмјишта  у  државној  својини, Ед  Нови  Сад  сматра  да  је  једино  моја  приватна  
парцела  погодна  за  будућу  трафо  станицу?!... 
У  Досадашњем  поступку  је  учсствовала  само  Ед  Нови  Сал  ... а  ради  nружања  комплетне  
информације, наводим  крат iсу  хронологију  како  се  одвијао  спор  са  Електродистрибуцијом . 
Новембра  2013. Године  издати  су  Урбанистички  услови  за  информацију  о  локацији  за  изградњу  
МБТС  20/0,4 kV ,,Ловачки  дом  у  Сремсісој  Камсници  број  105780/13 из  новембра  2013. Годинс  на  
делу  парцеле  26&0 КО  Сремска  Каменица, а  на  захтев  Елеістровојводине  доо, Електродистрибуције  
Новн  Сад. Као  nлански  основ  утврђен  је  План  детањнс  регулације  Староиришког  пута  са  делом  
Парагова  у  Сремској  ј(аменици  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  24/2011) Јсојим  је  
утврђено  да: ,,На  парцслама  намењеним  пословању  и  социјалној  установи  могуће  је, према  
потреби, изградити  и  монтажно  бетонску  ТС,,. У  складу  са  наведеним  урбанистичким  условима  
Елеісгровојводина  доо, Елеістродистрибуција  Нови  Сад  прибавила  је  и  грађевинску  дозволу  за  
изградњу  МЕТС  20/0,4 kV ,,Ловач iси  дом  и  исту  поставила  на  дсо  парцеле  26Ѕ0 1(0 Сремска  
Камсница  али  иста  није  била  никада  довршена, нитије  била  у  функцији, односно  никада  нијс  била  
приклучена  на  елеЈсгроснергетстси  систем . 
Након  нітоје  промстована, од  странс  новог  власника  извршена  јс  провера  издате  документацијс  у  
nоступку  издавања  грађевинске  дозволе  за  изградњу  наведенс  трафо  станице  и  утврђсно  је  да  јс  до  
тога  дошло  на  основу  права  службе t ости  којајс  у  лист  непокретности  уписана  06.08.2014. године  
(cіcopo два  месеца  након  правоснажности  рсшења  о  враћању  непотсретности  првобитном  
власнику), а  службсност  је  уписана  на  основу  уговора  који  је  са  ЕД  Нови  Сад  склопио  тадашњи  
предссдник  Ловач iсог  друпјтва  3 1. і  0.20 13. годинс. Прсдседник  Ловачког  друштва  нијс  имао  
овлапіћењс  за  склапање  таквог  уговора, јер  су  то  претходно  одбили  каісо  Управни  одбор, таісо  и  
Скупштина  Ловачкот  друштва. Тај  уговорјс  поништио  Приврсдни  суд  у  Новом  Саду, а  Приврсдни  
апелациони  суд  у  Бсограду  је  потврдио  прссуду  Привредног  суда  у  Новом  Саду, с  друге  странс, 
све  и  да  је  предссдник  имао  овлаілћење  за  склапање  оваквог  уговора, Ловачко  друuјтво  јс  било  
само  корисник  парцеле, а  није  постојала  сагласност  Републике  Србије  као  власника  наведенс  
nарцеле, nіто  је  по  прописима  неопходно . На  основу  таквог  гіравно  ништавног  уговора, Ед  Нови  
Садјс  добила  грађсвинску  дозволу  од  Управс  за  урбанизам  Новог  Сада  број  У-351-8128/14 од  
14.04.2014. године  (четири  месеца  npc ynuca службености !) и  поставила  трафо  станицу. Та  дозвола  
јс, мсђутим, 30.09.2015. поницјтеиа , јер  не  постоји  сагласност  власника  нскретнине . Против  
лрностспсногрспЈењаје  Ед  Нови  Сад  изјавила  жалбу, алије  жалба  одбијена . Тимсје  поништавање  
грађевинске  дозволс  постало  коначно  и  извршно. Управни  суд  јс  донсо  пресуду  којом  се  ту)Ісба  
ЕПС  дистрибуција  одбија , тако  дајс  она  постала  правоснагсна . 
Наісон  правоснажности  одлуке  о  понинітавању , ЕПС  ДHСТРИБУЦИЈА , огранак  
Елсктродистрибуција  Нови  Сад  ттије  спровсо  добровоњни  поступак  извр nіења  и  прсдмстну  трафо  
стаuицу  није  измсстио  са  поседа  власника  односно  nарцеле  број  2680 Г(О  Сремска  ј(амсница. 
Стогаје  нови  власник  покренуо  судски  поступак  за  принудно  уклањање  трафо  станице  н  о  томсјс  
такође  правоснажно  одлучено . 
Након  іпто  су  све  правне  процедурс  правосна )кно  заврnіеnе, 4.04.2018. годинеје  трафо  станица  у  
поступку  принудног  извртдсња  уклоњена  са  навсденс  парцелс, будући  да  ЕД  Нови  Сад  није  у  
законском  ОК  )кслсо  да  објскат  добровоњно  уклони, а  што  би  било  неупоредиво  јефтиније . 
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Непотребни  трошкови  извршења  у  износу  од  306.000 динара  су  наплађсни  од  ЕПС  
ДHСТРИБУЦИЈА , ограІ-так  Електродистрибуција  Нови  Сад. Након  изврІлења, с2а  епрема  је  
предата  на  чување  складишту , јер  је  ЕПС  дистрибуција  огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад  
није  преузела . Тиме  се  наставња  изазивање  непотребних  и  друпiтвено  неоправданих  тропiкова  
складиштења  који  ће  се  месечно  плаћати  у  износу  од  неколико  дестина  хињада  динара  (до  сада  
износе  120.000 динара). 
На  иницијативу  новог  власника  парцеле, 20 1 6. годuне  је  приступњено  изради  Измена  и  долуна  
Плана  генералне  регулације  Сремске  Каменице  са  окружењем  од  стране  ЛІ  Урбанизам , а  наісон  
прибавњања  сагласности  од  стране  Градоначелника  Града  Новог  Сада. Измени  се  лриступило  како  
би  сс  предложила  променс  намене  земњипјта  из  намене  ,,ванстамбсни  садржаји  у  намену  
породично  становање, а  из  разлога  што  је  окончањем  поступка  реституције  дошло  до  ловрађаја  
имовине  у  приватну  својину, те  су  се  стога  битно  измениле  околности  кориіићења  парцеле  (ранији  
корисник  земњиштаје  био  Ловачки  дом), а  таiсође  су  и  непосрсдно  оісружењс  парцеле, јсао  и  всћи  
део  простора  у  обухвату  ллана  наііењени  породuчном  становању. 
Приликом  израда  измена  и  допуна  ПГР-а  Сремскс  Камснице  са  окружењем  ЕПС  
ДИСТРИБУЦИЈА , Огранак  Елеістродистрибуција  Нови  Садјс  доставило  условс  којим  планира  на  
предметној  парцели  поставњање  МБТС  у  свему  према  Информацији  о  лоісацији  за  изградњу  
МБТС  -20/0,4 kV ,,Ловачки  дом  у  Сремској  Каменици  којује  издао  ЈП  ,,Урбанизам  2013. Године. 
Иако  је  постало  јасно  да  је  цслоісупан  поступаіс  поставњања  ТС  спроведен  супротно  вајсеhим  
прописима , сада  сс  кроз  овако  дефинисаае  Условс  ЕПС  ДИСТРИБУЦІІЈЕ , Огранак  
Електродистрибуција  Нови  Сад  за  израду  измена  и  допуна  плана  омогућава  ,,легализација  свих  
поступака  ЕПС  ДИСТРИБУЦИЈЕ , Огранак  ЕлеІстродистрибуција  Нови  Сад  за  које  су  све  
надлежне  судске  инстанцс  утврдиле  да  су  ништавне. ЕПС  ДИСТРHЕУЦИЈА, Огранаіс  
Елсістродистрибуција  Нови  Сад  покушава  на  све  начине  да  ,,правно  санира  наведено  стање  на  
IіЈтету  іЈриватног  власника  а  користећи  као  аргументе  чињенице  да  ћс  баш  та  ТС  на  том  мссту  
(једном  и  једином) решити  проблсм  снабдевања  елегпричном  енергијом  читавог  овог  дела  
простора, иагсо  спорна  ТС  Ниісада  није  била  у  фуикцији . 
Досадаuіњи  трошкови  поступка  као  и  они  који  следс  (принудна  наплата) и  вемс  које  се  изгубилс  
прво  за  прибавњањс  законом  іірописаних  дозвола, па  и  на  судски  поетупагс, ЕП( 
ДИСТРІјБУИЈА , Огранак  Елетсгродистрибуција  Нови  Садје  могла  да  искористи  за  проналажењ  
новог  локалитета  за  смеіптај  ТС  који  би  био  у  сісладу  са  законом  ірописаним  поступгсом . 
Јп  ,,Урбанизам  је  Условс  за  изради  Измена  и  допуна  Плана  прибавњснс  од  ЕПС  
ДИСТРИБУЦИЈЕ ,Огранак  Елејстродистрибуција  Нови  Сад  из  маја  месеца  2017. године  уградио  
Нацрт  плана  јср  није  имао  увид  у  потпуно  чињенично  стање  односно  да  је  правни  основ  Зі  
издавање  ТС  доведен  у  питање, односно  да  се  око  наведене  ТС  води  судски  поступа iс  и  да  с  
очекује  врло  скоро  уклањање  ТС  са  наведене  парцеле  којаје  у  међувремену  и  уклоњена . 
Сматрам  да  је  uмаоц  јавних  овлаniћења  ЕПС  ДИСТРИБУЦHЈА, Огранак  Ејіектродистрибуциј  
Нови  Сад  морао  узети  у  обзир  цслокупну  ситуацију  и  целокупно  чињенично  стање  прилико  
издавања  Услова  за  измене  и  допуне  Плана, а  нарочито  напомињем  да  би  ЈП  ,,Урбанизам  і  

Комисија  за  планове  пошіујући  ове  Услове  ЕПС  ДИСТРИБУЦИЈВ, Огранак  Елегстродистрибуциј  
Нови  Сад  извршила  ,,правну  легализацију  прихватајући  све  оно  што  је  у  судском  поступк  
оспорено  и  поништено  само  на  основу  чињенице  да  јс  неко  имаоц  јавних  овлањћења . Оно  ШТi 

посебно  забрињава  јесте  іињеница  да  се  ЕПС  ДHСТРИБУЦИЈА , Огранак  Електродистрибуциј  
І-Іови  Сад  понаша  врло  нерационално  и  недомаћииски  са  дргсавним  средствима  јер  ће  све  т  
трошковс  на  крају  сносити  грађани  републике  Србије. 
Поссбно  наглагпавам  да  сам  као  власник  навсдсне  парцеле  и  као  инвсститор  наведених  Измена  --

допуна  плана  доведен  у  неравноііраван  положај,јерје  у  конкретном  случају  моја  приватна  својиu 

угрожена  и  трстирана  на  начин  који  нс  долиісује  уставом  загараитованим  правом  на  равнолравнос  
свих  облика  својине, односно  у  складу  са  правом  на  мирно  уисивање  својине  и  других  имовински  
права  стсчсних  на  основу  закона. 
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Такође  констатујем  да  је  у  поступку  и  израда  плана  дстајЋне  регулацијс  (који  се  тренутно  налази  на  јавном  увиду) којим  је  обухваћена  и  предметна  парцела  али  како  јс  за  исту  намена  утврђена  планом  Bunіer реда  (планом  генералне  регулације), неопходно  је  окончати  поступак  измена  и  допуна  HI P-a као  плана  вишег  реда. ЕПС  дHстРи_ЕУЦиЈА, Огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад  је  у  току  трајања  раног  јавног  увида  у  Концептуални  оісвир  Плана  дстајне  регулације  Старонрипхког  пута  у  Сремстсој  Каменици  доставио  примедбу  (оістобар  2017. годинс) којом  се  налаже  ЈП  ,,Урбанизам  да  поштује  Услове  ЕПС  ДHСТРИБУЦИЈА ,Огранак  Елеістродистрнбуција  Нови  Сад  који  су  издати  за  Измене  и  допуне  пгР  Сремске  Камеиице  са  окружењем . У  складу  са  тим  је  ЈП  ,,Урбанизам  и  израдио  Нацрт  плана  који  је  изложен  на  јавни  увид  и  којим  се  и  даје  на  делу  парцеле  број  2680 КО  Сремска  Каменица  ппанира  јаана  површина  - трансформаторсјса  станица. 

ТСомпсија  за  планове  прнхвата  примедбу  уз  услов  да  се  исходују  услови  ЕПС  Дистрнбуција  за  иову  лоісацију  трапсформаторсісе  станице. Ухсолнхсо  обрађј-хвач  плана  у  сарадњи  са  ЕПС  Дистрпбуцијом  изнађе  нову  лотсацију  за  трахІСформаторсхсу  стаnицу  
потробно  је  ново  планско  решење  изложити  на  поновни  јавпи  увид. 

СХОДІІО  ілану  50. ЗаІсоІха  О  плапирању  и  изградњи, Извештај  се  д0ставла  обрађивачу  плаиа  на  надлежно  лоступаіІе . 
Имајући  у  виду  да  је  06. новембра  2018. годинс  ступио  на  снагу  Затсон  о  изенама  11 допунама  
ЗаІсона  о  лланирању  и  изтрадњи  (,,Службени  гласнніс  РС  број  83/2018) потребно  је  да  
обрађивач  плана  Нацрт  плана  усклади  са  истим. 
НакоІ-т  поступања  по  овом  Извештају, обрађпвач  плана  ће  ісориговај -т  плапски  дотсумеі.iт  
доставити  Комисијв  за  планове  ради  поиовног  разматраіbа  и  упуГіивања  на  поновпи  јавни  
увид  у  сісладу  са  чланом  50. став  2. Заісона  о  плапираіБу  И  изградіБи  (11Службспи  гласниІс  
РепублиІсе  Србије , бр. 72/09, З1/09-исправтса , 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и  145/14), и  члану  67. став  3. Правилнихса  о  садржипи , вачіхиу  и  поступку  
израде  дохсумепата  просторног  в  урбанистичісог  лланирања  (,,Слунсбеххи  гласиихс  РС  број  
64/2015). 

ПРЕдСЕНТК  КОМИСИЈЕ  

Кі 2Л   Градске  управе  за  

В.Д. Начелника  

рбанизам  и  грасвинске  послове  

Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

дејан  Михајловић  
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ЧЛАНОВИ  І(ОМјјСИЈЕ : 

1. зоран  Вукадиновић , дипл.инж.саобр . 

2. Васо  Кресовић , дипл.инж.арх. 

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



РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СІ(УПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
комисијл  ЗА  ПЛА}ЈОВЕ  
Ерој : У-35-581/17 
дааа: 12. 02. 2019. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈБН.Е  РЕГУЛАЦИЈЕ  стАРоиРиШког  ПУТА  У  CPEMCkOJ 
КАМЕј{ИЦИ  ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ПОНОВШІ  ЈАВНИ  УВHД  

Стручна  контрола  Нацрта  плааа  детањне  регулације  Староириuіког  пута  у  Сремској  Камениц  
пре  излагања  на  поновни  јапни  увид, обавњенаје  на  33. седници  Комисије  за  планове  одржаік  
12.О22О19. годиае, са  почетком  у  09,00 часова, у  згради  Јавног  предузећа  ,,Урбаиизам  Завод  з  
урбанизам  Нови  Сад, Вулевар  цара  Лазара  З, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

33. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комиснје, Нада  Милић, сеісрета  
Комисије , Васо  Кресовић  и  Радосав  Шћепановић , члалови  Комисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбааизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Са  
Градске  управе  за  заглтиту  животне  среднне  н  Градске  управе  за  грађевинско  земјLиште  
инвестициј  е. 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбаиг-іете  из  ЈП  Урбаі-гнзам  3авод  за  урбанизам  ј-јов  
Сад, као  обрађивача  плана, ј(омисијаје  констатовала  следеће : 

Одлутса  о  изради  плааа  детањне  регулације  Староирипјісог  пута  у  Сремсхсој  ј(аменицн  усвојена  
аа  )С(ІУ  седници  Скулштине  Града  ј-јовог  Сада  Одржаној  08. септембра  2017. годи  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  41/17) са  Решењем  о  непрнступању  изради  стратеп  
процене  утицаја  плана  детањне  регулације  Староирнгигсог  пута  у  Сремсісој  ј(аменици  на  живот  
средиау. 

ј(онцептуални  оквнр  плана  детазне  регулацијс  Староиришког  пута  у  Сремсісој  ј(аменици  био  
на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  03. 102017. годмне  до  17. 10.20 17.године . 

Стручну  контролу  ј-јацрта  плаг-ја  детањас  регулације  Староиришісог  пута  у  Сремсгсој  Камениг  
І(омисија  за  планове  изврпіилаје  на  195. седници  одржамој  05.04.2018. годиае  (претходни  сазі  
и  том  приликом  дала  позитивно  мијпњење  і-іa истн. 

Ј-Іацрт  nnaі-ta детањне  регулацІ -Гје  Староі-јриuігсог  пута  у  Срсмсісој  ј(амеаици  је  изложен  на  јав  
увид  у  периоду  од  06.06.2018. до  05.07.2018. године  (чије  је  оглаілавање  објавњено  у  лис  
дневгјиіс 1  од  05. јуаа  2018. године). У  токујавног  увнда  доставњено  је  15 (nетгјаест) примед  
на  предложено  урбанистичко  решење  што  је  обрађавач  плана  јсоІ•істатовао  у  Извеглтају  
спроведеном  јавном  увиду. 

Haіcou спроведеног  јавног  увида, ј(омисија  за  планове  јс  на  20. (јавиој ) седници, одржаној  07. 
20 1 8. године  (чије  је  одрнсавање  објавњено  у  лнсту  дневник 1 од  06. 1 1. 2018. године) разматрЕ  



Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

Прсдседник  І(омисијс  

Радоња  Дабетић , дипл.ин)к.арх. 

Вд. І-јачслника  
Градсісе  право  заурбапизам  іі  грађевипскс  послове  

_._-_ 

у  
аи  Михајлови li 

Извенітај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јаізном  увиду  у  І-Іацрт  плана  детањне  регулације  
Староиришког  пута  у  Сремској  Камсници . 
У  затвореном  делу  седницс  Комиснја  је  донсла  извсштај  о  обавіеном  јавном  увиду  у  ј-јацрт  
плана  деталнс  регулације  Сроиришког  пута  у  Срсмској  Камсігици  Имајући  у  виду  да  сс  
прихватањсм  пој  единих  примедбн  Нацрт  плана  значајниј  е  мсња, Комисија  ј  е  закњучила  кој  е  
сегмснте  Нацрта  планајс  потребно  изложити  на  поновнијаппи  увид. 

ј-Іа  33.  ссдннци  одржаној  12.02.20 і 9. године  Комисија  за  плановс  јс  разNтатрала  Нацрт  плана  
дстајне  рсгулацијс  Староиришког  пута  у  Сремској  Камсници , гсоригован  у  складу  са  Извсњтајсм  
о  обавњеном  јавном  увиду  у  Надрт  плана. Том  приликом  јс  Комисија  констатовала  да  је  І-Јацрт  
гілана  детањне  регулацијс  Староиригпког  пута  у  Сремсісој  І(амсници  прнпрсмњсн  у  складу  са  
Законом  о  планирању  и  изградњн  ( Службснн  гласниіс  Републике  Србијс , бр.  72/09, 8 1/09-
исправіса, 64/10 - УС, 24/ І  і , 121/12, 42(13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132(14, 145/14 и  83!18) и  
коригован  у  складу  са  Извештајем  о  обавњеном  јавном  увиду  у  І-Іацрт  плана  дстајbнс  регулације  
Староиришког  пута  у  Сремској  Камсници . Комисија  сматра  да  јс  потребно  кориговати  Нацрт  
плана  Taіco да  се  исти  допуни  са  дсфинисанам  пешачким  пролазима  іcao површинсјавнс  намспс . 

Нагсон  гсорскција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градсісе  управс  за  прописе, Нацрт  плана  детањј-је  
рсгулацијс  Староиришісог  пута  у  Срсмској  ј(амсі-гици  можс  се  уііутити  у  дазг,и  ііоступак  
доиошења  плана, у  складу  са  чланом  50. 3акона  о  планнрању  и  изградњн  изградњи  ( Службеі -іи  
гласниіс  Рспублнкс  Србије , бр. 72709, Ѕ1/09-испрашса , 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1 3-УС, 
5О/13_УС, 98/ГЗ -УС, 132/14, 145/ і 4 и  83/18). 

і1звештај  доставити : 

1. ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  ј-јовн  Сад  
2. Градсгсој  управи  за  грађевинско  зсмњиџпс  и  инвестиције  
3. Градстсој  управн  за  урбанизам  и  грађсвннске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животнс  среднне  
5. Архиви  



РЕпУБЛиЈ(А  СРБИЈА  
АУТОНОЈ  НОКРАЈИЊ  ВОЈВОДИЈјА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУпНјТиНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМисиЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-581/17 
дана: 23.05.2020. годинс  
НОВИ  САД  

ИЗ,ВЕШТАЈ  
O OEABJLEHOM ПОноВном  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЈБНF. РЕГУлАцилј  СтАРоиРишКОг  HyTA У  СРЕМСКОЈ  

КАМЕНиЦИ  

Комисија  за  плаиовс  Скупштине  Грала  Новот  Сада, на  89. (јавној) седници  која  је  одржава  дана  28. 05. 2020. годинс  у  згради  Скупштинс  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  Зрсњанина  број  2, у  плавој  сали  ua І  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обрађивача  nлана  о  спроведеном  Поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детајњне  регулације  Староирипіког  пута  у  Срсмској  Камсиици . 

89. ссдници  присуствовали  су; Радоња  Дабстић , предссдиик  Комнсијс, Васо  Кресовић  и  Радосап  Шћепановић , члаиови  Комисијс  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  uланове. 

Одлука  о  изради  плана  деталне  рсгуладије  Староиришког  пуга  у  Срсмској  Каменици  усвојена  је  на  ххју  седиици  Скупплине  Града  Новог  Сада  одржаној  08. септембра  2017. годuне  ( Службсни  лист  Грала  Новог  Сада  број  41/17) са  Репјсњем  о  непристулању  израдн  стратедікс  процене  утицаја  плаиа  дсталне  регулације  Староиришког  пута  у  Срсмској  Каменици  на  животву  срсдину. 

Концептуални  отсвир  плааа  дсталне  рсгулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Камсници  биоје  на  раиомјавном  увиду  у  псриоду  од  03.10.2017. годuuе  до  17.ІО.2017.годинс. 

Стручну  контролу  Надрта  плана  детал,не  рсrулације  Староириліког  пута  у  Срсмској  Каменици . Комисија  за  плановс  изврјлила  је  на  195. седници  одр)каној  05.04.2018. године  и  том  приликом  дала  позитивно  мипјјЋење  на  исти. 

Нацрт  плана  деталне  регулације  Староиринтког  пута  у  Сремској  Камеаици  је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  06.06.2018. до  05.07.2013. године  (чије  јс  оглашавање  објавњено  у  листу  дневник  од  05. јуна  2018. године). У  токујавног  увида  доставленоје  15 (гІетнаест) примсдби  на  предложено  урбанистичко  регпење, ідто  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Накоu спроведсног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  20. (јавној) седници, одржаној  07.11. 2018. године  (чије  је  одржавање  објавњено  у  листу  Дневник  од  06.11.2018. године) разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици . 



2 

Након  изношења  става  обрађивача  по  приспелим  примедбама , на  јавној  седници  је  омогућсно  
подносиоцима  да  додатно  образложе  Својс  примедбе , након  чсгаје  закњучен  јавни  део  седнице. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  1 5 
(петнаест) примедби  и  донела  Извеілтај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детајЂне  
регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици . 
Имајући  у  виду  да  се  прихватањем  појединих  примедби  Нацрт  плана  значајније  мења, Комисија  је  
закњучила  које  сегменте  Нацрта  плана  је  потребно  изложити  на  поновни  јавни  увид. 

І-{а  33. седници, одржаној  12.02.2019. године, Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  nлана  
детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  и  донела  Извепtтај  о  извршеној  
стручној  контроли  Нацрта  плана  детањне  регулације  Страроиришког  пута  у  Сремској  Каменици  
пре  излагања  на  поновнијавни  увид. 

Надрт  плана  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  изложен  је  на  Ігоновни  
јавни  увид  у  периоду  од  08. маја  209. године  до  22. маја  2019. године, чије  оглапіавање  је  
објавњено  у  дневном  листу 08.маја  2019. године. 

На  58. (јавној ) седници  Комисије  за  плановс , која  је  одржана  15.08.2019. године, Комисија  за  
планове  разматрала  је  Извештај  обрађивача  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  
детањне  регулације  Староирипжог  пута  у  Сремској  Камепици . Одржавање  58. (јавне) седнице  
Комисиј  е  за  планове  обј  авњено  је  у  дневном  листу  ,,дневник  дана  12.08 .20 19. године. 
У  затвореном  делу  58. седnице  Комисија  за  планове  је  донела  посебан  3акњучак  којим  одлаже  
доношење  коначлог  става  по  лриспелим  приіед6ама  за  неку  од  наредних  седница. 

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

Примедбе  су  доставили ; 

1. Миливој  Настасић, 
2. Радован  Никачев, 
3. Жарко  Грубор  и  
4. МаријаБожић  

Примедба  број  1: 

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

,,... 201 1. године, приликом  израде  Плапа  детањне  регулације  Староириавкког  пута  
са  делом  Парагова  у  Сремској  Каменици  је  предложено  од  стране  ,,стручњака  Завода  за  
урбанизам  да  се  од  мог  плаца  одузме  читавом  дужином  одређена  површина  земње  да  би  се  
проширио  постојећи  пешачки  пролаз  и  настала  улица. Жалио  сам  се  другостеленој  
комисији ... моје  примедбе  су  у  другом  степену  уважене ..... У  свом  допису  подносилац  
примедбе  појатпњава  да  је  у  периоду  када  је  он  купио  плац  уз  Фрушкогорски  пут  тај  плац  
плаћен  десетоструко  више  у  односу  на  плацеге  у  залеђу. Сматра  да  је  жења  власника  
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гтарцела  у  дубили  блокова  да  се  оствари  приступ  путу  легитимна  али  да  није  коректно  да  
се  то  остварује  на  терет  власника  парцела  уз  Фрушкогорски  пут. Дање  наводи ; 

Ако  he Moje нрилед6е  на  нацрт  Плана  детајbІіе  регулације  староиришког  ~іута  у  Сремској  
Каменици  реuјапати  комисија  од  озбијb,Іих  и  одговорних  стручних  іуди, kіOjH аргугленти  су  
следеhи: 
Стојим  на  становишту  да  је  Нацрт  плана  ДеТаЈbне  регулације  староиришког  пута  у  СремскQј  
Каменици  у  делу  проuјирење  пе tтчког  лролаза  парцела  број  2074/6 на  тсрет  парцела  208В  и  
2074/] са  садаuјње  uјирине  оД  2.2Ог. иа  5.О0м  гјод: 

д. Но  вакоиит  
Ѕ. Противан  свим  правилима  ур6анис7 І-ічке  струке  
Ц. Неетичан  и  неморалан  

д. епреснпан  и  иасијган . 

д  Пјіан  детаЈbне  регулације  староири iіјког  гхута  са  делом  јlарагова  у  Сремској  Каменици  
није  г.огуће  мењати  у  делу  који  се  оДноси  на  проширење  пешачног  пролаза  парцејја  број  2074/6, 

јер  је  другостепена  коtлисија  2011. године  одбила  лромену  плана  ііјто  је  и  потардила  Скупиітина  
града  Новог  Сада  на  41. Седници  одржаІјој  24.об.20В  годиме  (Сл. јі,іст  града  Новог  Сада, бр.24 оД  
27.06.2011 године ). 

Све  до  данаіпњег  даиа  ce нucv kіeuune околнОСти  због  kojux je првобитно  одбuјеіі  лредлог  за  
промону  Плана  детаЈЂне  регулације . 

Одбијајуће  акте  је  мог-уће  мења-tи  caіno уколико  Еу  со  промениле  околности  због  нојих  је  донето  
одбијајуhе  решење. 

Са  обзиром  да  разлози  због  којих  је  првобитно  одбијена  гхрог.ена  Пјп]на  детал.не  р&ујіацІіје  
востоје  ч  даЈЂе. ни  у  опом  тренутку  није  г,іоће  измеіјитн  гlлан  детаЈbне  регулације . 

6. до  парцола  због  којих  се  понооо  тражи  гіроширење  пошачког  пролаза  пашим  постојећим  
пјіаном, планирана  је  редооиа  саобр n]јница  јіз  правца  Ларагова . 

Објашњење  да  је  гіотребно  проuјирити  гіешачкі  гіролаз  због  изградње  инфраструктурнн  објеката  
нема  опрапдање, јер  су  као  nривремено  реајење  док  инфрасгрукiурни  објскти  ге  дођу  редовно tа  
трасом  из  праоца  Парагова ) пећ  на  ово .і  гцЈікој.і  прелазу  изграђени  сви  uифраструктурни  
објенти, сем  нанализације. А  и  она  се  у  гом  делу  веfіе  градити  према  Фрушкогорсном  путу, јер  би  
канализацнја  у  том  сјгучају  требала  да  теіе  узбрдо. 

НадаЈbе  пропіирењем  тіешачког  пролаза  морала  би  се  рушити  куііа  на  парцели  2074/1 u taopao би  
се  угрозиги  лростор  око  куће  изграђеііе  на  парцели  број  20Ѕ . 
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Ови. -  !ілаІі;іраНИм  прошреutі. flyTC.V; КРРі 6і NQ Се  аза  ооЈИла, 1.1 1ож H 1 КІі? ІіоН1i Lііі (6 іожі: 
бuгu oocua onac і o 3Ј  безбедј  ОСТ  стаНоПања  У  uylі..a uзграђејіи . ua парцелі  2071/1 u 2053, јорсе  
uдІі  О  Г  р  H 03 б  ІЈbнНігл  НЈ  ГНј  бо i. о  ТјуТ  прол  ) ііјк  уз  к ,7Њ. 

Прослірењеіл  геПілјког  пролоз  додбнно  7іе  со  сузјіп  u онікс  уз,к  плацГарцеле  2074/1. 

А..о  СН  дрні  е  naoііnіj урба,нісгичке  с1 ,ме  ја  ОІе  і ila і  іі  jO ,Ці] сте  ПОгН?/; г.біабр,іћан;јіе  хојо  
долајu СІЗ  прііоца  Парагооа  преЈоІІдетН  и  лооођење  елехтр;ічјје  еНеРГ;іје, НОДОООДІІО  іРОЖС, 
іетІтфо,і  СКе  (іІіHHj 0 KІ  HІіnu З 6іЦИО  спсферсквгх  і  отГіаднuх  п  ода  ;і  Друг;іх  tіНіфраст  рунтуріј  их  
оСјекаіа  нз .іuјог  !ірбівіа. 

/јКо  Cі  Q ііі  KO І OC і  /T I;1јl , С 6іАі  IiIњи  О )іјЧКIі  І  ј)Ол  (ј  t О  сс)леду  О  (ЈдНі ]Іј  њ  LH 7ріІ  е  ЊІ1 Іј  Рі)ЈЈ%ојlіі, ГіС)ІТ  
Соак;і  )наІIлј. 

1 због  тога  садаuјњuг. планот.і  треба  проГјuдегu да  се  ој  УкІіНе. хлда  Cn;і  Houі) б1зЦЈђеНІі  
uнфраструк -гурнu о5јоктu Іі 3 гТріlеца  Гlарагооа  буду  у  пуној  JIy І kLIІі Jіі . 

2. Салашњ;іт. планст. треба  такоhс лоuлоі;І  ;.1 с  у  СПО);ІНСІогл  делу  ОООі  лролаз  opaіu y 
іі p;і oaі HІ o HІ raCHІІІІІ T іі o y Кот.і  СНО)СТБУ  јо  бііо  сјіе  до  ?0 1 І  ГОд  ІІе. 

Hііu;і  са06рј17іііјн;іц;і  усіосто  ПРИІІјііНОГ  јНІјПбјК(НГ  IUОГјНЈ .1 дОІЈ ( ла  b;і  јаіјну  расіІ,ту  іОја  б;І  (іЗбИгbно  
уГІ;оз;Тпј  ko;і jі;іі oі  станоЈТјНОО  у  иуТіама  ізг;ЗСІТ (оНІ!т.і  Hі  CyCQnHіі.•,і  іі apі cJі.J;nіі  Ксјс  5; сј Тіоаеј  
y,іІіІІ HQ Jіі OІІ Q расеете  у  ФруО 1когОрсНОј  /лицІ , Gі1nQ uQny Но7 і  ОСОеТ,.е,Іе  Іі  СЈ  боІНје  Сгра!І Q. Ло)Ніа7СЈ  
јО. КО.лІт  сс.  сгіетло  не  Госіі  целу  нсТз  јјј  ниСат.і  Т.іј ). 

Ц, ујіорно  ;інсНісп;рање  на  іiРОн]иреНо , јіро,Іб ,]ј 6і  rOHOPІI Іі  olі/ і? uucy y і ] ітању  
Ііpauu,іІ] сгрко, неlі  Кеј ,а  Сі  сОРаНоС  Ді1 СО  јокоГ., НІОт.о  ЈС  .ЧоКј  Ју:4Кіјн  11) E,)u.e kyTі( IOj] Сід  701 l 
ГОДіНІL, омогуТіі  ЈІешто  ШГО  P.і  Іі Q (іРНіГі 6іДа  а.іи  гіс?кО  туђ,тх  ЈiОђл. 

Д, Oceha Се  да  је  део  Гlлајја  Іја  кОјІі  стаоа., пр;ігіедбе  рађен  са  ГіојНіці:іа  ,.і 07јіт, СIІЛе  1 
о.іхатоти  

С•зе  горе  наіедено  је  сасгаени  део  MOjuu іір iігдедбu упvћен;іх  uат.а  2Ѕ.06.2018. гсдине . 

Сада  угазује ;-.% Сагло  oііі  і Oіu Гі1Н  депігb, не  Ma і ce важан  ОД  досад  побројанііх . 

36ог  дуготрајне  борбе  са  вама  око  ове  грађевинсхе  парцелс, заtјзао  сам  у  озбигbне  жиоотне  
године, а  због  оашсг  доброчинства  и  разболсо  сам  се. У  тим  околностима  јсдини  разуглан  избор  
xojіі  Mu јс  оставњеој  је  да  соу  парцелу  поделигл  у  дос  грађеоинсне  парцеле, на  којима  би  моја  
деца  могла  кућу  скућити  Салашња  пјирина  парцеде  је  у  границагла  миниглума  за  стварањс  новс  
дое  парцеле . Ако  ми  одузмсте  по  дуживи  доо  садо tuње  парцело, стварање  нове  две  парцеле  ће  
бити  нег.iогуhе  и  апсолу-гно  ноприхоатЈbиоо. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  епрОведеном  поновном  јавном  увиду  изузев  дела  који  се  односи  
ва  формирање  парцела , Комисија  сматра  да  је  могуће  за  предметни  локалитет  
предвидети  посебно  нравпло  да  је  могуће  формира lbе  вових  грађевинских  парцела  на  
јавІіи  пролаз . 
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Примедба  број  2: 
Прпмедбу  је  поднео  Радован  Никачев, Улица  Стојана  Новаковића  13, Нови  Сад, а  

односи  се  на  па  парцелу  2074/1. У  својој  пркмедби  подпосилац  се  противи  гпталираној  
саобраћајници  и  њеној  хпирини. 

Примедбе  Ііa план, део  !lлана  - лролаз  2074/6. подносиг. као  сТаноаник  сбухваhеког  
гlодручја: 

L План  у  поДпчности  занемарује  усвојено  и  потврђено  Решење, зв  свај  локалuтст, на  
Скупштини  Града  Новог  Сада, дака  24. јуна  2011. године  

2. Лредлаже ,і, да  се  пред?. етни  ііролаз  
Задржи  у  саДашњем  катастарскоі. стању, иЈирине  220 цм, без  накнаДних  
прсмена  или  
Град  Ноаи  Сад  прода  пролаз, no гржиuзној  вредности, меви  као  власнику  
граничне  катастарске  парцсле  20741. 

Образложење: 

3а  прву  примедбу  је  недопустиво  ,,прекрајање  у  дслу  који  се  односн  на  проширење  
пеuјачког  пролаза  кат. парцеле  бр.: 2074/6., јер  је  Другостепена  коз.%исија  2011. годиве  одбила  
промсну  nлана, ціто  је  потврђено  на  Скупштини  Грацн  Новог  Сада, на  41. сеДници  Одржаној  24. 
јуна  2Ofl. годике. Скупипијјска  одлука  би  морало  бити  на  сназн  бар  2о  годја, јср  

- до  Данажпњсг  дана  се  Нису  из?. ениле  окол,іости, због  којих  јс  одбијен  прерлог  
за  npo?.eHy Гlлана  детајbне  регулације  
одбијајуhе  акте  је  могуhе  Мењап  само  ако  су  се  Іiромен.Іле  окојlкости, Због  
којих  је  донето  одбијајућс  рсшен,с  
разлозн  због  којихје  првобитно  одбнјена  про?. ена  ПлаНа  детаЈ ,је  регулације  
пос-гоје  и  дајІас, ПВ  HИ  ОиоМ  периоду  хије  могућа  измеја  Ллаііа  Детањне  
регулације. 

До  кат. нарцела, због  kojux се  ІІавоДІјо  плаиира  (іроіnирење  пешачког  пролаза  2074/6.. 
планираіја  јс  редоuна  саобраћајница  из  лравца  Парагова. У  окоиру  редовне  саобраћајііице  од  
гlарагоаа, радиће  се  и  пратећи  инфраструктурни  објекти. 

Реализацнја  прејмехног  плана, повећава  се  саобраћајка  ДинаМика, која  ће  сигурио  
іІарушити  стабилносг  куће. у  том  случају, свв  геомсхајІична  и  ос-таіа  испитивања, везаііа  за  
Іззрадіbу  кућс  нсће  се  ВОТІЈрДихи  у  праксІј. Саа  саобраТјај  ІІe гІропазити  нроз  куТіу, у  којој  
сганујем  већ  дуже  вреМе. 



б  

се  задржи  садаијње  каПісПзрско  cnІ,t,e. очиглеДјІо  Је  да  у  
гіодпу,Іості  задовоњава  потребе  віікеіід  лролазника  сада  н  у  догледіІо  ]реме  Ооо  наравно  важн  
за  тереге  и  ограНіјчења  уписаиа  иа  јејt]а 4ки  nролаз  2074/6.: право  служјІосіи  пролаза  преко  
катасгарске  гtарцеле  2074/6. у  Корист  власн .Iка  парцеле  2074/1. 

Такође, jacііo je да  neііJa І KLІ  пролаз  реба  укинути, јр  губи  на  функцнјн, а  сај,іім  rnM t ііa 
зііачају  оног  даііа  када  редоііна  саобраћајница  из  Г]арагооа  буде  у  фујкцији . 

Из  тог  разлога  лрпаже . комисији  [а  и  Скуоіјгиии  Града  Нови  Сад) да  пеііЈачки  пролаз  
ііат. гіарцелу  бр.: 2074/6. прода  ,аени  Радоііану  Никаіеву, као  власнику  граиuч,Іе  nарцеле  2074/1.  

На  тај  Начин  се  елмми,iиіLіу  Свіі  іІарсд tіи  покупіјі, присилног  прекрајан,а  кагастарскик  
пІрцела. У  дасадаuіњм  насиліјим  покуuЈајнма  ,.гажења  и  логаа  свега  туђег. било  је  и  судских  
гіроцеса . Напомињег., да  сам  садагіјњи  плац  купио  по  релативно  високој  тржишііој  цени, док  су  
ДРГИ  своје  плацеве  купили  за  ,, епсију  рибе . 

ЗакјЂуак: 

да  комu сија  (Мил  адіі  нов  ut і, даГзе -тиh) іlозове  гаен  е. на  расп  раву  о  гаојим  
предјтози zаа, како  бих  w.ao vвид  у  догађања  и  раслраве  о  ііааеде,Іим  
лриг.іедбаг.а  
да  коми  сија  иск b и  разітшл,а  І  tнІ  О  Л  иЧіІііГ, иіітерег.има  и  сјІ .. О  гiозиціфi 
моhн  и  бахатости, у  од -јосу  іІІ  flnau детањііе  РегулацИје  nрос-тора  Староирііцјки  
пуг  у  Среглској  Камен t ци. 

Комисија  за  планове  делимично  прихпата  примедбу, уз  образложењс  дато  у  
извештају  обрађивача  о  спроведсііом  поновном  јавном  увпду  изузев  деда  којп  се  
односи  на  формирање  парцела. Комисија  сматра  да  је  могуhе  за  предметни  локалитет  
предвидети  посебно  правило  да  је  могуће  формирање  нових  грађевинских  парцела  на  
јавни  пролаз. 

Примедба  број  3: 
Примедбу  је  поднео  Жарко  Грубор, Стариридіки  ііут  103, Сремска  Каменица, а  

односи  се  на  па  изградњу  саобраlіајнице  на  парцели  број  1911, у  делу  од  Староиришког  
пута, од  осовинске  тачке  1798 до  тачке  863а. 

Подносипац  у  својој  примедби  наводи  да  су  власници  парцела  бр. 1900/3, 1900/5, 
1913/3, 1913/4 и  1913/5 у  претходном  јанном  увиду  у  Нацрт  плана  поднели  своје  примедбе  
и  да  сматра  да  је  предложено  планско  реіпење  логичио  јер  је  њиме  могуће  изградњом  
саобраћајнице  обезбедити  приступ  за  парцеле  бр. 1900/2 и  1913/3, у  складу  са  
Правилником  о  опјлтим  ііравилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  (,,Службени  
лист  РС , 22/15). Ипак, подносилац  је  става  да  је  регулација  од  7м  предимензионирана . 
Такође, наводи  даје  22.01.2019. подпсо  захтев  за  спајање  парцела  бр! 1913/3 и  1913/4 у  
јединстаену  ларцелу, с  обзиром  да  су  обе  у  његовом  власнихлтву . Захтев  је  заведен  у  РГз  
под  бројем  952-02-2-234-45/2019. Такође  је  за  ове  потребе  прибавио  и  Мині.њење  
надлежне  институције . РГЗ  је  17.05.2019. донео  лозитивно  Решење  по  овом  предмету  и  
његова  копија  је  доставњена  уз  примедбу. Подносилац  примедбе  сматра  да  предметна  
парцела  након  обједињавања  губи  потребу  гіриступа  саобраћајници  која  се  предлаже  
планом  деталне  регулације , а  захната  парцеле  1900/5, 1913/5 и  део  парцеле  1911. Такође, 
дање  наводи  да  сматра  да  nрихватање  његовог  предлога  даје  трајно  ОдЖИВО  стање  јер  



7 

новонастала  парцела  1913/3 у  складу  са  планом  постаје  неДеива  услед  услова  мипималне  
поВрхпине  парцеле. 

Парцела  1900/2 има  неопходност  излаза  на  јавну  површипу . У  складу  са  свим  
претходно  изнетим, подносилац  тражи  да  се  план  коритује  на  предложени  начин: 

Ukі danjem reguіacі one Ііrіі je ро  granі cama parceіa 1900/5 ј  1913/5 
ііѕvaJanjem nove reguіacіone іnі je po granі canіa parceіe 1y1.I. parceіa 1900/2 guој  
prіѕ tup javnoj ѕаоbгабајпјсі . 

РоаІеdіпо  tada parceіa 1900/2 ѕtіе  uѕіove za іzІaz na javnu ѕаоbгабајгіјсu 
u ѕk Іadu ѕa rangom pravіІіnіa za najІnanju dоzvоепu јгіпu pojaѕa геgоіасе  to 
prіva іnіm proІazonі  prekQ рагсеје  broj 1900(4 іја  је  баdапја  ігјпа  зм  

Uрогі tе  za oviі  tvrdnju je і  ѕanі  пајп  рагсеГасе  vі aѕnіka parceіa 190012 і  
1900ј4 kojі  je. імајu ј  ѕaznanja o neophodnіnі  uѕіovіma za parceі acіju, predvі deo 
рагсеЈџ  1900/4 kao prіvatrіі  proі az 

Zakonѕko орогі tе  za ovu tvrd?іju је  іп  14. Pravііnіka o ор tім  pravіііma za 
parceіacіju. regulacі ju і  іz9гаdпјu ( ЅІ. gІ aѕnіk RЅ . br  22Ј201), a konkretno u deіu 
ѕtava 3. іап  14. PravHnі ka kojі  gіaѕі. c і tіrarіі . 

1.і k бв .k ј  Іі.Фfl? б; Јі;н  . ,Ј Јј ; ј  /)UL І I) UJ? і  ј ) W І  d%Тј Ј ) ЈЈбЈј )W 
Ј)? 1) ?)) U і  . KІ( І Iіі  .%() ј ( јІ ) јн, ј  ј)) і ) .іlіT і і 

 

ііі jІ) ііЏ  ј  ІЈ  ). іі,іj) ;І  . іTI іW 11 Џј. ј  6 4 ј( jN] 
т ! јд)) г  ІІІі B: 

јјјV ј fl јЈтН/,: 2. 5(ђј . 
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Dahe, rіacrtom plana PDR Ѕ tагопкоg puta predvі deno je ѕІеdее, с tігам: 

І / 1(11(1 )j ]f )jj/)j і ( јј () Тј  I)ІІі јН ј ; ; ј  ј  ; ; і  ј  (н;ІІ I іf т/) ј  ( НјЈ јјгјјјј(f;;ј  

)f/)Іб)Н )ј( L  ((.ffj(;/  ? ЈЈЈ?Нј)ј  \i)/ І  І!.tHі  ІH.HH ІІ j jjT І.f )fi]Іfljf( І(jj ІH!j ) і  ( j) ( іHi)!( )І/ іІ  H 

јјј  / ІТј  ]Hfl/ ІHH ііІ\ іІ j/t ji(j(fljj і jj јј Нј  Јјј ;jj)jj,, (((f,(j і H ,І  j)) І! ІІj)(H і,)jІ( Іі j/?ffL іL 

Nacrt PDR predvіdja ігu геguІасџ  po ovom pі tanju і  dе!іміііо  je u sktadu sa 
геоubјіКім  Prav,Ііііkonі  (dokunіentcm vје  ranga), aH u ѕvakom аіu ајu рагсЈа  
1900/4 zadovoІ java oba uѕІova. 

Na ovaJ пајп  рагсе!а  190012 b і  іma і a pristup javrіoj ѕаоbгаајгіІсј  ргеКо  
prі vatnog proіaza (parceia 1900І4), 51ме  se іѕpunjavaju uѕlovі  za іzdavanJe 
!okac іjѕk іh uѕlova za predmetnu рагсењ  ѕhodno Pravіlnіku. 

Pomenuta parce!a 1900/2 Іma prіѕ tup javnoj роvгјпІ  ргеКо  рагсеlе  
1911 (javnі  proІaz) na koju ѕe naѕ lanja, a preko nje І  na javnu заоbгаајпісu 
uІіcu ЅtагојгјКј  put. 

Комисдја  за  плаlІове  прнхізата  ттримедбу . Комиспја  за  планове  сматра  да  је  
потребпо  у  Hацрту  плана  дефинисати  обавезу  обједињава  парцела  број  1913/3 и  1913/4 обе  у  
К.О. Сремска  Каменица . 

Комисија  за  плагІове  сматра  да  је  потрсбло  овај  сегмепт  Нацрта  плана  нзложити  ІІa 
поиовни  јавни  увид. 

Примедба  број  4: 
Дана  З  1.7.2019. годнне, послс  рока  за  доставњање  гтримедби , предлога  и  сугесгија, 

доставњенаје  примедба  од  стране  Марије  Божовић  из  Срсмске  Каменице, Бранковачка  15. 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  1948 КО  Сремска  Каменица  на  којој  се  налази  

изграђен  и  легализован  објекат. Пре,длаже  се  да  се  парцели  број  1948 омогући  приступ  
површини  јавне  намене, односно  Брагхковачкој  улици  како  би  се  преко  истог  омогућило  
инфраструктурно  опремање, конкретх-то  да  бн  се  До  објекта  број  15 довео  водоводни  
прикњучак . До  сада  је  прикњучак  uІnao преко  комшијине  парцеле, а  како  им  је  у  
међувремену  комшија  ускратио  ово  право  оставњени  су  без  воде. Са  ЖП  Водовод  и  
канализација  су  склопили  споразум  о  привременом  прикЈвучісу  који  је  након  легализације  
објекта  требао  да  постане  трајан  алн  до  тога  никада  није  дошло  јср  не  постоји  директан  
излаз  на  јавну  поврпіину . Одредбама  купопродајног  уговора  је  утврђсно  да  имају  право  
прелаза  преко  туђе  парцеле  док  се  не  донесе  коначна  одлука  о  томе  куда  и  докле  води  пут. 

Комисија  за  ллаиове  сматра  да  примедба  није  основана , уз  образЛожеіbе  дато  у  
Извепітају  обрађивача  о  спроведеном  похіовпом  јавном  увиду . 
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Сходно  члану  50. 3акола  о  планирању  и  взградп)и, Извештај  се  доставња  обрађнвачу  пла  на  надлежно  поступање. 
Након  пОсупаІБа  по  овом  Извештају, обрађивач  плана  ће  коригован  плански  докумен  доставити  Томисији  за  планове  ради  поновног  разматрања  и  упуГіивања  на  поновни  јави  увид  у  складу  са  чланом  50. став  2. 3акона  о  планирању  и  пзградњи  ( 1Службени  гласни  Републике  Србије , бр. 72/09, Ѕl/09-исправјса , 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/1З-У( 98113-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон  и  09/20). 

ПРЕДСЕ  Ј КОМиСИЈЕ  

, Радоња  дабетиh, дипд.иНж.арх. 

В.д. Начелиика  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

дејан  Мнхајловић  

ЧЛАНОВИ  KOMHCuJE: 

. Радосав  Піћех-гановић, дИпл.инис.арх. 

2. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх. 

З. Нада  Милић, дипл. ННЖ.арх.-мастер  
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РЕпУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМHА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдНА  
грлд  новИ  слд  
СКУПШТиHА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМЛСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-581/17 
Дана: 03. 09. 2020. године  
нОВи  слд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  коНТроли  

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈЂпЕ  РЕГУЛАЦИЛ  СТАРОИРИШКОГ  ТЈУТА  У  СРЕМСКОЈ  
КАМЕПЛЦИ  ЛРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  поновни  ЈАВН  УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  деталне  регулације  Староиришкот  пута  у  Сремској  Каменицг  
пре  излагања  на  поновни  јавни  увид,  обавл,ена  је  на  10 1. седницн  Комисије  за  лланове  одржано  
03.09.2020. године, са  почепсом  у  09,00 часова, у  згради  3авног  предузећа Завод  зг  
урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

101. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председншс  Комисије, Зоран  Вукадиновић  
заменик  председннка  Комисије, Нада  Милић, секретар  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосај  
Шћепановић, члаиови  Комисије  за  лланове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
Градске  управе  за  урбанизам  н  грађевииске  послове  и  Градске  управе  за  грађевинско  земјвиштс  
и  инвестиције . 

Наков  уводног  образложсња  одговорног  урбанисте  из  ЛЈ  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  слсдеће : 

Одлука  о  изради  пдана  детањне  регуладије  Староириішсог  пута  у  Сремској  Каменнци  усвојена  
на  )О(ІУ  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  08. сецтембра  2017. годиі  
(1Слу)кбени  ЛИСТ  Града  Новог  Сада  број  41/17) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратеш  
процене  утицаја  плана  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  на  животл  
средину. 

Концептуални  оквир  плана  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  био  
на  раномјавном  увиду  у  периоду  од  03.10.2017. године  до  17.10.2017.године. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  детањне  регулације  Староирипіког  пута  у  Сремској  Камениці  
Комиснја  за  планове  извршилаје  на  195. седници  одржаној  05.04.2018. године  (преодни  саЗи  
н  том  приликом  дала  поитивно  мишњење  на  исти. 

Нацрт  плана  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  је  излоІсен  на  јавн  
увид  у  периоду  од  06.06.201g. до  05.07.201. године  (чије  је  оглашавањс  објавњено  у  лист  

lДневник lІ  од  05. јуна  201 8. године). У  току  јавног  увида  доставњено  је  15 (петнаест) примедб  
на  предложено  урбанистичко  решење, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  
спроведеном  јавном  увиду. 



Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  20. (јавној) седници, одржаној  07. 1 1 
2018. године  (чијеје  одржавање  објавл)ено  у  листу  дневник1  од  06.11. 2018. године) разматрала  
Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  
Староиришког  пута  у  Сремској  Каменнци . 
У  загвореном  делу  седнице  Комисија  је  донела  Извештај  о  обавЈbеном  јавном  увиду  у  Нацрт  
плана  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменицн . Имајући  у  виДу  да  се  
прихватањем  појсдиних  примедби  Нацрт  плана  значајније  мења, Комисија  је  закњучила  које  
сегменте  Нацрта  планаје  потребно  изложити  на  поновнијавни  увид. 

На  33. седници  одржаној  12.02.2019. године  Комисија  за  планове  је  разматрала  Нацрт  плана  
детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремсхсој  ј(аменици, коригован  у  складу  са  Извештајем  
о  обавл)еном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана. Том  приликом  је  Ј(омисија  констатовала  да  је  Нацрт  
плана  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  припремњен  у  складу  са  
Законом  о  ппанирању  и  изградњи  (1 Службени  гласник  Републикс  Србије , бр. 2/09, 81/09-
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и  8311Ѕ) и  
коригован  у  складу  са  Извејптајем  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањие  регулације  
Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици . 

Нацрт  плана  детањнс  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  ј(аменици  изложен  је  на  
поновнијавни  увид  у  периоду  од  08. маја  2019. годинедо  22. маја  2019 године, чије  оглашавање  
је  објавњепо  у  дневном  листу  ,,дневник  08.маја  2019. године. 

На  58. (јавној ) седници  Комисије  за  планове, која  је  одржана  15.08.2019. године, I(омисија  за  
ппанове  разматралаје  Извештај  обрађивача  о  спроведеном  поновномјавном  увиду  у  Надрт  плана  
детањне  регулације  Староирипіког  пута  у  Сремској  Каменици . Одржавање  58. (јавне) седнице  
Комисије  за  планове  објавњено  је  у  дневном  листу  ,,дневник  дана  12.08.2019. године . 
У  затвореном  дслу  58. седuице  Комисија  за  планове  је  донела  посебан  Закњучак  којим  одлаже  
довошење  коначног  става  по  приспелим  примедбама  за  неку  од  наредних  седница. 

На  89. седници  одржаној  28. маја  2020. године, Комисија  за  планове  наставила  је  разматрање  
поднетих  примедби, предлога  и  сугестија . У  затвореном  делу  седнице  Комисија  за  планове  је  
констатовала  да  је  у  току  поновног  јавног  увида  доставњено  3 (три) примедбе  а  након  рока  
оставњеног  за  поновни  јавни  увид  још  1 (једна) nримедба  на  прсдложено  планско  решење. У  
затвореном  делу  89. седнице  І(омисија  за  планове  донела  је  Извештај  о  обавњеном  поновном  
јавном  увиду  у  Нацрт  плача  детањне  регулације  Страроиришког  пута  у  Сремској  Каменнци . 
Имајући  у  виду  да  се  прихватањем  појединих  примедби  Нацрт  плана  значајније  мења, Комисија  
за  планове  је  закзњучила  који  сегмент  Нацрта  плана  је  потребно  изложити  на  поновни  јавни  увид. 

На  101. седници , одржаној  03. септембра  2020. године, Комисија  за  плапове  разматралаје  Нацрт  
плана  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  І(аменици, и  том  приликом  
іонстатовала  да  је  исти  израђен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  
гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, Ѕ1/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, Ѕ3/18, 31/19, 3/19- др.закон  и  09/20) као  и  даје  коригован  у  
складу  са  Извештајем  о  обавњеном  поновном  јав}гом  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  
Сгароириніког  нуга  у  Сремској  Каменици . Комисија  за  планове  сматра  да  је  потребно  допунити  
текст  Нацрта  плана  са  условима  да  се  ностојеће  парцеле  које  имају  обавезу  одвајања  дела  за  
рагулацију  саобраћајница  и  тиме  им  се  смањује  површина  испод  минималне  површине  
дефинисане  планом, задр?г(авају  се  као  грађевинске  nарцеле . 



Након  корскдија  и  усатлашавања  са  ставовима  Градске  управс  за  лрописе, Нацрт  плана  дста  
ретулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици  може  сс  угјутити  у  даЈЂи  постуш  
доноіјЈења  плана, у  складу  са  чланом  50. Закона  о  планирању  и  изградњи  изградњи  ( Службев  
тласник  Релублике  Србиј&, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-У( 
50/1З-УС, 98/1З-Ус)  132/14, 145/14, 83/18)  31/19, 37/19-др.закон  и  09/20). 

Извсштај  доставити : 

1. ЈТј  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  3емлиште  и  инвесткције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  лослове  
4.Члаиу  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заглтиту  животне  средине  
5. Архиви  

Нада  Милић, Дипл.инж.арх. 

Предссдник  Комисиј  е  

доња  Дабетић, дипл.инж.арх. 

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

• 

Дејаи  Михајлови I 



РЕUуБшп  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  покрлјик  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУпштИЊ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КоМЈјСијл  ЗА  ПЛАЛОВЕ  
Број: У-35-581/17 
дана: 26.04.2021 године  
Нови  САД  

ИЗВЕШТАЈ  О  ОБАвј ,Еном  ПоноВном  јАвјјом  увиду  у  НАЦРТ  ГІЛАIIА  ЈЏЕТАЈБНЕ  РЕГVллЈшЈ  ЛТН)Hрј,јЈјм  пУтА  У  СРЕМСЕОЈ  КАМЕИ !ггIј  
Комнсија  за  ттлаиове  Скуnпггипе  Града  Новог  Сада, на  127. (јавној) сединци  која  је  одржаuа  дана  26.04.2021 године  у  згради  ЈЛ  ,,Спортски  и  гтословни  центар  Војводunа  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  почепсом  у  9,00 часов; разматралаје  Извештај  обрађивача  Гтлааа  о  слроведсном  ГтОНОВНОМ  јавном  увиду  у  Нацрт  nnana детањне  регулацијс  Староириппсог  пута  у  Сремској  Каменици. 

127. (јавној) седници  присуствовалu су: Радоња  Дабетић, предссдиик  Комисије, Зоран  Вукадиновић, заменик  прсдседника  Комисије  Васо  Кресовнћ, Радосав  HЈћелаuовић, Милан  Ковачсвнћ, Члааови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, сскрстар  и  члан  Комисијс  за  плааове. 

Одлука  о  изради  плала  дстаЈБне  регулације  Староиријпкот  пута  у  Сремској  Каменпци  усвојснаје  на  XXІV сеДНици  Скуііштuне  Града  Новог  Сада  Одржалој  08. септембра  201 7. године  ( СлужG вјт  лист  Града  Новог  Сада  број  41/17) са  Рсшењсм  о  нспристулању  изради  стратепгке  процене  утицаја  ппапа  детањае  регуладије  Староиркпжог  пута  у  Сремској  Камсници  иа  животну  средиау. 

Концептуални  Оквир  плава  детањне  регулације  Староирипјког  лута  у  Сремској  Каменици  бuо  јс  на  раиомјавном  увиду  у  периоду  од  03.10,2017. године  до  17.10.2017.годште. 

Нацрт  ллаиа  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици, израдило  је  Јавно  
предузеће  Іурбаиизаміі  Завод  за  урбаuизам  Нови  Са,ц. 

Стручну  контролу  Нацрта  nnaua дстањне  регулације  Староиришког  пута  у  Срсмској  Каменици, 
Комисија  за  планове  изврпіилајс  иа  195. седниц-и  одржаној  05.04.2018. годипе  (прстоднИ  сазив) и  
ТО!! призпіко  дла  пОзитивио  шеи,е  на  исти. 

Нацрт  плааа  детал,нс  рсгулације  Староирипјког  пута  у  Сремској  Камсници  јс  изложен  на  јавни  
увид  у  периоду  од  06.06.2018. до  05.07.2018. године  (чије  јс  оглашавање  објавњено  у  листу  
Днсвник1  од  05. јуна  2018. годиае). У  токујавног  увида  досгавњено  јс  15 (пстнаест) примедби  на  
предложсно  урбаиистичко  рсшсње, іито  је  обрађивач  тглана  констатовао  у  Извештају  о  
спроведсном  јавном  увиду. 

Најсон  спровсденот  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  20. (јавној) седвuди, одржаној  07.11. 
2018. годипе  (чијеје  одржавањс  објавњено  у  листу  дневнигс  од  06.11. 2018. годнне) разматрала  
Извсштај  обрађивача  плала  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деЈБнс  реrуладије  
Староирипіког  пута  у  Сремској  Каменици . 

У  затвореном  дслу  седннце  Комисијаје  донела  Hзвештај  о  обавњеномјавном  увиду  у  Нацрт  плааа  
детањг-ге  регулације  Староириглког  пута  у  Сремској  Каменицu. Имајуђu у  виду  да  се  прихватањем  
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: појединих  примедби  Надрт  плаиа  значајвије  мења, Комисија  је  закњучила  које  сегментс  Нацрта  

плаuаје  потребно  изл0 кити  на  поновнијавни  увид. - - - - -- - 

На  33. седпици  одржаиој  12.02.2019. године  Комисија  за  плалове  је  разматрала  Нацрт  плаиа  

ДетаЈLне  регуладије  Староиришісог  пуга  у  Сремсісој  Каменици, кориговав  у  сісладу  са  Извештајем  о  
обавњеном  јавном  увду  у  Нацрт  плаn. Том  приликом  је  Комисиј  а  констатовалада  је  Нацрт  плаиа  
детањне  регуладије  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменкци  лрипремњен  у  складу  са  Заісоном  о  
плалирну  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  србијеі , бр. 72/09, 81/09-uсправка, 64/10 - 

УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50113-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) н  кориговану  складу  са  

извехілајем  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  ллана  детањне  ретулације  Староиришког  пуга  у  

Сремској  ј(аменици. 

Нацрт  плаиа  детањне  ретулације  Староиришког  лута  у  Сремској  Каменици  изложен  је  на  поновив  

јавни  увид  у  периоду  од  08. маја  2019. тодине  до  22. маја  2019. тодине, чuје  оглашавање  је  

објавлсн0 у  дневаом  листу  дневник  О8.маја  2019. тодине. 

На  58. (јавној) седници  Комнсије  за  планове, која  је  одржала  15.08.2019. године, Комисија  ЗЕ  

плалове  разматрала  је  Hзвепітај  обраивача  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  план  
детањне  регуладије  Староиригпког  пута  у  Сремсхсој  Каменици . Одржавање  58. (јавне) седниц  

Комисије  за  планове  објавленоје  у  дневном  листу  ,,двевпик  дана  12.08.2019. године . 

У  затвореном  делу  58. седнице  ј(омисија  за  планове  је  донела  посебан  Закњучахс  гсојим  одлаж  

доношење  коначног  става  по  приспелим  прнмедбама  за  неку  од  наредиих  седница. 

На  89. седкици  одрјсаuој  28. маја  2020. године, ј(омисија  за  пЈіанове  наставила  је  разматрањ  

поднетих  примедби, прсдлога  и  сугестија. У  затвореном  делу  седннце  Комисија  за  плалове  jІ  

констатовала  да  је  у  току  поновног  јавног  увида  доставњено  3 (три) примедбе  а  након  роі  

оставњеног  за  поновни  јавки  увид  још  1 (једна) примедба  на  предложено  плавско  решење. 

затвореном  делу  89. седнице  Комисија  за  лланове  донела  је  Извештај  о  обавњеном  
• 

поновно  

јавном  увиду  у  Нацрт  плала  детањне  ретулације  Страроиригпког  пута  у  Сремској  Камениц  
Имајући  у  виду  да  се  прихватањем  појединuх  примедби  Нацрт  плана  значајније  мења, Комисф  з  

плаловеје  закњучи.ла  који  сегмент  Нацрта  ппалаје  потребно  изложити  на  поновкијавни  увид. 

На  101. седіпгци, одржалој  03. сетітембра  2020. године, Комисија  за  плавове  разматрала  је  Нацр  

плала  детањне  регулације  Староиришког  пута  у  Сремској  Каменици, и  том  призгuхом  констатовал  

да  је  исТи  израђен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изтрадњи  ( ІСлужбени  гласлик  Редублик  
Србије т,  бр. 72/09, 81/09-uсправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/lЗ-УС, 98/13-У( 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.Заісон  и  09/20) као  и  даје  кориговаu у  складу  саИзвештаје  

о  обавњеном  поновном  јавном  увнду  у  Нацрт  плаuа  детањне  регулације  Староиригггког  луга  

Сремској  Каменицu, уз  потребне  корекције  које  су  наведене  у  Извеіптају  о  извршеној  стручп  

коиТрЈл  пре  лгаі  н° јавчх  увT Д  

Нацрт  плада  детањне  регулације  Староирuшког  пута  у  Сремској  ј(аменнци  изложен  је  на  доновв  

јавни  увид  у  периоду  од  15. марта  2021. године  до  07. алрила  2021. годиnе, чије  оглагпавање  

објавњено  у  дневном  листу  ,,дневник  15. марта  2021. годинс . 
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Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  127 (јавној ) седници, одржаној  26.04. 
2021. годино  (чије  оглПТІаВање  је  објавњено  заједно  са  текстом  огласа  за  јавни  увид) разматрала  
Извештај  обрађивача  плаиа  о  спроведеном  поновном  јавном  увнду  у  Надрт  плаиа  детањне  
регулацаје  Староиришког  тгута  у  Срсмској  Каменицп, 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  4 (четири) 
примедбе  и  1 (једна) која  је  доставњена  ван  рока, на  Нацрт  плаnа  деталне  регулације  
Староирижлј  ггута  у  Сремској  Каменици. 

Прнмедбе  су  доставили: 

1. Миливој  Настасић, Војводе  Путника  50, Сремска  Каменица  
2. Кристкuа  Мијпnовић, Староиријдки  пут  125, Сремска  Каменица  
3. Радовал  Никачев, Улица  Стојана  Новаковнћа  13, Новn Сад  
4. Горан  Стаиивуковнћ , Радничка  26, Нови  Сад  

Примедба  којаје  доставјвена  ван  рока: 

1. Електродистрибуције  Србије  доо, Ееоград  

Примедба  број  1  
(подносилац : Миливој  Настасић  Војводе  Путника  50, Сремска  Каменица) 

Примедбује  поднео  Миливој  Настасић, Војводе  Путннка  50, Сремска  Камекица, а  односи  се  на  па  
парцелу  1900/3. Подиосилац  примедбе  је  подкео  иденгичну  примедбу  као  и  на  јавном  увиду  у  
Надрт  плана  (одржаном  од  06. јува  2018. годuне  до  05. јула  201 8. године) и  на  поновном  јавном  
увиду  у  Нацрт  плаnа  (одржаnом  од  08. маја  2019. годuне  до  22. маја  2019. годиие). С  обзиром  на  
обимност  примедбе  из  ње  је  издвојен  само  део  који  се  одкоси  на  nредметну  парцелу. 

2011.•  године, призпіком  израде  Плана  детањне  регулације  Староирипгкког  пута  са  делом  
Парагова  у  Сремској  Камекнци  је  nредложено  од  стране  ,,стручњака  Завода  за  урбанвзам  да  се  од  
мог  плаца  одузме  читавом  дужином  одређена  површика  земње  да  би  се  проширио  постојећи  
пешачки  пролаз  и  настала  улнца. Жалио  сам  се  другостепеној  комисији ... моје  прuмедбе  су  у  
другом  стопену  уважене... У  свом  допису  подносилац  пркмедбе  појашњава  даје  у  периоду  кадаје  
он  іcynuo плад  уз  Фруіпкогорски  пут  тај  плац  плаћен  десетострухо  вијде  у  односу  на  плацеве  у  
залеђу. Сматра  да  је  жења  власнипа  ларцела  у  дубкни  блокова  да  се  оствари  прнстул  пугу  
легиткмна  али  да  кије  коретгно  да  се  то  осгварује  на  терот  власника  парцела  уз  Фруіuкогорски  пут. 
дајве  наводи : 
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Ако  ће  моје  примедбе  на  нацрт  Плана  детаЈЂне  регулациЈ  
тароиришкоГ  пута  у  сремској  

Rаменици  реuЈаваТи  комисија  од  озбињних  и  одгооорНих  сгручнИ  њуди, моји  аргументИ  су  

следећи : 

Сгојим  на  станооицјту  да  је  Нацрт  плана  детањне  регулације  
сгароириш kог  пута  у  СремсЕој  

Каменици  у  делу  пропжрење  пенјачког  hролаза  парцела  број  2074/6 на  терет  ларцела  208& и  

2074/1 са  садашње  оЈирине  оД  2.20м  на  .ООм  под: 

А.Не -законг  
. г1ротиван -саИм  правилима  ур6анисти4ке  струке  

Ц. Неетичан  и  неморалан  

. 
Р.еііресиван  и  насигіан . 

А. Пјіан  детањне  регујіације  староири u коГ -пУта  са  делом  Парагова  у  сремској  Каменици  

нијемогуће  мењатиу  делу  који  се  односи  на  
гіроширње .пиачког  npoііaaa гіарцелв  број  2674/5, 

јерје  друГостепена  комисија  2011. године  одбила  промену  плана  џјто  је  и -потврдила  СкупuЈТина  

г-радаНовог  СаАа  на  41. Седници  одржаној  240G20i1 гоДиНе  (Сл. лист  грзда  Новог  Сада, бр.24 од  

27.06.2011 године . 

Све  до  данашњеГ  дана  се. Hucv измениле  околности  због  којих  Је  лрвобитно  одбијен  
гред lог  за  

промену  гіЈіана  детаЈbне  регулације . 

одбијајуће  акт  ј  могуће  мењати  само  уколико  су  се  промениле  ој<олности  збогкојих  је  донето  

од6ијЈуће  решење . 

Са  обзиром  да  разлози  због  нојих  је  првобитно  одбијена  
промена  Плана  детаЈbне  регулације  

постсје  и  даЈbе)  ни  у  овом  тренутку  није  моrуће  ивменити  План  .детањнерегуЈ lације. 

Б. до  гІарцела  због  ксјих  се  поново  тражи  проuЈkрење  пешачког  пролааа  вашим  постојећим  

планоw., планираі4а  је  редовна  сас6раћајнициз  лравцв  Парагова . 

објашњење  да  је  потребно  проширити  пешачки  прслаз  због  изграње  
инфрасгрујеурних  о6јекат2 

немв  оправдање,.јер  су  као  привремено  решење  (док  инфраструІпурни  
објеwги  не  дођу  редовном  

трасом  из  праца  Парагоа ) већ  на  овом  лешаіј(оМ  прелазу  изгрђени  сви  инфраструнтурни  

објекги , сем  канализације . Аи  она  се  у  том  делу  еће  градити  према  
фрушкогорском  путу, јер  би  

; ц у  тсл  сучзју  требала  да  теце  узбрда. 

надаЈbе  nроширењем  пеоіачкогпролаза  морала  би- се  руіпити  кућа  на  парцелм  2074/1 и  морао  би  

се  угрбзити  просгор  око  уће.нзграђенена -ларцели  број  208а. 
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Новим  планираним  пропіиреним  іутем  кретаће  се  сва  возила, па  можда  и  камиони , uјто  може  
бкти  веома  опасноза  бсзбедностстановања  у <ућамв  изграђсним  на  nарцејји  2074/1 и  208а;јер  се  
ради  отерену  са  озбини  нагибсм, а  лyт  пролази  тик  уз  куће. 

Проширењем  пешачког  пролаза  додатно  ће  се  еузити  и  онако  узак  плац  парцеле  2074/1. 

Ако  се  држите  правила  урбанистичке  струке  за  очекивати  је  да  сте  поред  саобраћајнице  Н0ј2 

долази  из  правца  Гіарагова  гјредвидели  и  довођење  ејіеіпричнс  енергије, еодоводне  мрсже, 

телефонске  линије, канализације  атмосферски  и  отладнкх  вода  и  Других  инфрасгруктуни < 

објеката  из  исгог  гіравца . 

Ако  стетако  поступили, садаіlіњи  певјачки  прола•з, иаосемедугогсдиијњегтрзења  и  раздора, губи  
сваки  значај , 

1. Због  тога  садашњим  план6м  треба  гіредзидети  да  се  он  укине, кда  сои  ново  изграђени  

инфрастрнwрни  објекти  из  правца  Пара.гова  буду  у  пуној  функцији . 

2. Сада uіњим  гјланом  .требаткође  гіредвидети  да  се  у  својинском  делу  оввј  гјролазврати  у  
приватно  власницјтв .о  у  ком  својствује  био  сзедс.2011године . 

Нова  собраћајница  умссто  приватног  пеuјачког  пролаза, довела  би  јавнурасвету  која  би  сзбпbно  
угрозила  квалитет  с-гановања  у  кућама  изграђеним  на  суседним  парцелама, које  би  сада  поред  
уличне.јввне  расвете  у  ФрушкогорскоЈ  улици1  биле  целу  ноћ  осветњене  и  са  бочне  сгране. Гіоанато  

је, коме  се  светло  не  гаси  целу  ноћ UанисаМтај ). 

Ц. Уnорно  инсистирвње  на  прсширењу  пешачког  пролаза  говори  да  овд  нису  упитању  

правила  струке, већ  ЖВЈbП  и  морање  да  се  еком, коме  Је  нено .дужан .из  оаше  нуће.Још  од  2011. 

године, омогући  нештоштому  не .пиг1ада, али  преко  туђих  леђа. 

д. Осећа  се  дв  је  део  планв  на  који  ставјbам  примедбе  рађ.ен  са  позиција  моћи, силе  и  

бахатости . 

Свегоре  навденоЈе  сасгавницео  t ојих  примедби  упућенх  вама  2ЅО6.20i8. грдин . 

Сада  указујем  само  і-ІaJom један  детаЈb. не  мање  важан  од-досад  побројаних . 

због  дугограјне  б.орбе  са  вама  око  ове  грађевинске  парцеле, aaІ nao ам  у  озбине  животне  
годин ,..а  због  вашег  доброчинсгва  и  разболео  сам  се. У  тим .околиостимв .једини  .разуман  .избор  
који  ми  је авјіен  је  да  ову  парцелу  поделим -у  двс  грађевинске  парцеле, на  којима  би  моја  

деца  могііа .кућу  скућити. Садаідња  uіирина  і-іарцеле .је  у  границвмаминимуа 3а .стварање  нове  

две  парцеле. Акоми  одузмеfе  по  дужини  део  садаіuње  парцеле, стварање  новедве  .парцеле  ће  

би- и  немогјће  и  апсолутно  непри*ватЈtмво. 

Комисија  за  планоЕе  сіатра  да  примедба  није  основапа , у3 образложсње  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду. 
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Примедба  број  2  
(подносилац: Кстина  Мишковић, Староири fпки  лут  125, Сремск  Каменица) 

Подносилад  примедбс  тражи  ,,да  се  плалирана  регулациона  nіnіHja помери, како  би  се  улњ  

пропшрила  на  другу  страну  улице, односно  према  парцелама  уз  поток  (1 8Ѕ2!1, 882/2 и  1882/3),i 

којима  нема  изграђених  објеісата. На  овај  начин  би  се  задржао  објекат  на  јјарцели  бр. 1927/2, 

парцела  бр.  1928/1 била  би  грађевинска, јер  6иу  том  случају  испуњавала  минималну  квадрату  

Конфигурадија  терена  тахође  подржава  овај  предлог. 

Комисија  за  планове  ематра  да  примедба  није  основана , уз  образложсње  дато  у  Извешта  

обрађивача  о  спроведепом  поновном  јавном  увиду. 

Примедба  број  З   
(подносилац: Радовал  Никачев , Улица  Стојала  Новаховића  13, Нови  Сад) 

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

саобраћајници  и  њеној  ширини . 

Подвосилад  примедбе  је  поднео  готово  идентичиу  прнмедбу  као  и  на  јавном  увиду  у  Нацрт  пла  

(одр)јсалом  од  06. јуна  2018. годиве  до  05. јула  2018. годиие) и  на  поновном  јаввом  увиду  у  Над  

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

примедбс  из  њеје  издвојсн  само  део  који  се  одвоси  на  предметну  парцелу: 

Примедбе  на  плант ео:пваНа . іриі  гваз  2о74Јб:.  подносИмаостановНик  
обухаа iеног  лодручја: 

1. План  не -уажавв  издати  еалидан  докуменат  Решејbе  о  озаоњоњу, за  
кат. парцепу  2о74,1., која  је  гранична  са  кат, парцеЈiо 1 2U74[6. 

Гlроііаа. 
2. План  у  подпупости  аанеларуЈо  усвојено  РеLпеНе, за  исти  локалПет, 

усвојен  од  другосгепене  Комисије  и  лотврђено  на  Скулнпини  Грвда  
Нои  Сад  

Обраложење, наведедних  приі.едби  јеГ  

Прв&тпимада: планпредни1а  проширењегiриватног  проЈіаза, катпарц, 20741е. 

ишечЈіј  КомісИја, која  ј  орађиваПа  и  гірепоЖИnа  овакво  р Lнење, није  

уеажиііа  два  битна  докумег-па. доаумеiпu се  одное  на  гравичну  пацепу, кат. 

парц. 20741ј., на  којој  живимкао  танопникогОг  подручЈ  

а). за  іnojy Iат. ларц. . 20741ј. надііежни  градски  орга 4 је  издао  Решење  о  

издаеању  Употрабне  доавопе  заизграђени  објекат, у 2009. години. Укњиба  није  

4зврuЈена. ер  је  тадабипа  нв  снази  ива  .- војна  онв  за  овај  простор. 

б). поспе  уіидањ  сиве  зоне, кр  детал.ни  ппан  регпациЈе  сеог  простора. 
створена  је  іотуТіносг  уiњижбе, објеiПі  на  парцеЈiк. Поступа  је  спроведен  и  

финапнаован  Ре uењеј  о  озакоњвњу. 

в), заклучак  -. је  да  Комисија  или  није  детално  и  саеСво  авапизираЈа  и  

прДЋІожкп? р uЈењ  б  проціирењу  Г1риватЈог  прола?а  иІИ  ј  nредпог  донепа  на  

принципу концепег  
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дрчга  привіодба : навја  позмна онка  рагулатиа. ако  се  іiоtlЈђіе. упажц  
про 4у  одІуку  д  отіене  Когіеиј , іотврІене Скутілини  Града  Новті  
Сд  nocіe усжоне  одпуtе  а  С гим  Град  НоіСад, брђиан  tір. мет  
с кр2а  н  геріод;од.2Огццина. 

Х$ О  нм  чинениLw о  треТiем  лскују рајањ  катаарои  
парцла , које  су  tупњне  од  лродходних  ЈІасниа, таt е  ка  данас  игпеју. На  
крају, То  см  Kyrіuo oay прцалу , да  б  гtоболшао  квгtитет  жиаота  са  саим  
лрднссгИла  сој  7.tој.а  парцела  логућа  (инфрас  руура  піавни  пу -). 

Предгог  Ко tисиЈе  нала ру.иње  деііа  ку1 і  стара  сасбра1іјну  
Динагику, tфја  Тге  уі-роаити  стаилост  цел  іуће. То  је  протиого  сакој  теничкој , 
материад 1ој  ур 5аниотичЈ  ліИЦt 

Прдјiог   

- адр4 тLі  гіостојее  катастарско  стањ б  нчи  .Приватан  пролаз  кат. парц. 
2)74јб, рті  с  широ 22О: етара, 

- одрхТ 4 фр  нтлну  шириву  парцле , на  којој . KQJaJe и -саа  в -iинимуу  

одржати  прао  служности  Приатнг  nрІа, у  корист  алас -wка  кат. прц. 
ZQ74јј  које  сі  ткао онс1 грц n. 

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

Примедба  број  4  
(гјодпосилац : Горап  Сталивуковuh Радничка  26, Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  парцеле  парцеле  бр. 1926/2 и  1919/1 и  дслове  парцела  1922/3 и  1921. У  
својој  примедби  подносилад  се  противи  плаиираиој  улици  3ападној  која  се  ппалира  од  Улице  
Фрушкогорски  пуг  и  уЕњучује  у  Улицу  Панчићеве  оморuке. 

Подносилац  примедбе  наводu да  је  власник  целих  парцела  бр.  1926/2 и  1919/1 и  делова  парцела  
1922/3 и  1921 преко  којкх  се  планира  Улица  Заладна  и  да  је  тренутно  то  двориште  њетовог  
породичног  објекта . Сматра  да  није  оправдаио  nланирање  те  удице  иа  nредложени  начин  с  обзиром  
да  oua y делу  у  којем  прелази  преко  његових  парцела  не  служи  другим  парцелама  у  окозгинијер  све  
тс  парцеле  имају  nриступ  илн  из  дела  Западне  који  се  пружа  до  његове  парцеле  1926/2, u іu са  
фрушхогоvскот  пута. или  из  Улип.е  Панчuhевс  оморике . Предлаже  да  се  укuче  део  планиране  улиџе  
који  се  планира . 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана , уз  образложење  дато  у  Извсштају  
обрађивача  о  слроведеном  лоновном  јвном  увиду. 

Примсдба  којаје  доставњена  ваи  рока: 

Пјнмедба  бро  5 
(подносиоци : Едектродистрибуције  Србије  доо, Ееотрад) 
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,,да  се  предвиди  изгралња  трансформаторске  станице  (ТС) на  парцели  2679!1 КО  Срсмі  
нннца  (у  длу  парцеле .прсма  улици  и  према  парцели  26а0)г - 

Огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад  је  са  власником  парцелс  потписала  Уговор  
успостав3Ћању  права  спужбености , због  чега  није  потребно  прсдвидети  површиНујаВс  а nс, 

то  навести  само  у  тејсстуалном  делу  Плала  и  на  графичком  приказу  енергетике . 

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

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  лије  основапа , уз  образложење  дато  у  Извеідт  
обрађивача  о  спроведеном  поновном  јавном  увиду. 

Сходно  члану  50. Закохіа  о  планирању  и  взградњи , Извештај  сс  доставла  обрађивачу  пла  
на  надлсжпо  поступање . 
Hакохг  поступања  по  овом  Њвештају , обрађивач  плана  ћс  плавскд  документ  доставі] 
надлежном  органу  градске  управе  рди  упућивања  у  процсдуру  донопења. 

ПРЕдСЕЦ КОМЈ4СИЈЕ  
7 

Ра,доња  дабстић, дипл.инж.арх. 

в.д. Начелкика  

Гра,цске  унраве  за  уранизам  и  гравинске  посло  

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМЧСИЈЕ: 

1. Зоран  Вука,іџновић, дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Крссовић, дипл.инж.арх.  

З. Радосав  Шћспаuовић, дипл.инж.арх.  

4. Мнлаи  Ковачсвић  дипл.инж.арх  

5. Јасмина  Лазић, маст.инж.арх.  
гЈбф  4 
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