
На  осuову  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка , 64/10 - ус, 24/11, 121!12, 42/13 - УС, 
50!1З  - УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и  52/21) и  
члаиа  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  I-Іовог  Сада , број  
11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХјјј  седници  од  23. децембра  2021. године, 
доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЛ  

ПРостоРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЋУ  УЛИЦА  ФУТОШКЕ , ХАЈДУК  
BEJhKOBE, РУМЕНАЧКЕ  И  СУБОТИЧКОГ  БУЛЕВАРА  У  НОВОм  САДУ  

(ЛОКАЛИТЕТ  РАСАДНИК) 

Члан  1. 

Овом  одлуком , а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Плана  генералне  
регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Велкове, 

Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  Расадник)  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  30/18) мења  се  и  допуњује  ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  УЛИЦА  ФУТОШКЕ, ХАЈДУК  
ВЕЈhКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ  И  СУБОТИЧКОГ  БУЛЕВАРА  У  НОВОМ  САдУ  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр,  40/11, 11/15, 19/16, 75/16, 42/18, 22/19, 35/19, 

50/19, 54/19 - исправка, 9/20 и  10/21 - др. план) (у  дањем  тексту : План) у  делу  
грађевинског  подручја  Плана  у  Катастарској  општини  (у  да.њем  тексту: КО) Нови  Сад  11, 

КО  Нови  Сад  ІУ  и  КО  Ветерник, површине  19,67 ћа, унутар  описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  дела  грађевинског  подручја  Плана, одређена  је  
тачка  на  пресеку  продуженог  правца  из  источне  границе  парцеле  број  3730/1 и  осовине  
Футошког  nута  у  КО  Ветерник . Од  ове  тачке  у  правцу  севера, граница  прати  претходно  
описан  продужени  правац  и  регулациону  линију  Улице  сомборска  рампа  до  пресека  са  
продуженим  правцем  из  јужне  границе  парцеле  број  729/40. дале, грапица  скреће  у  
правцу  истока, прелази  у  КО  Нови  Сад  јУ, прати  претходно  описан  правац  и  северну  
границу  парцела  бр. 730/55, 730/12 и  730/11, затим  скреће  у  правцу  југа, прати  западну  
границу  парцеле  број  731/7 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 730/22, 730/58 и  731/17. Од  
ове  тачке  граница  у  правцу  југоистока  прати  северну  регулациону  линију  продужетка  
Булевара  Јована  дучића  до  пресека  са  управним  правцем  повученим  из  преломне  тачке  на  
граници  парцела  бр. 758/2 и  803/5. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  југа, прати  
описан  управни  правац, затим  у  правцу  истока  прати  северну  границу  парцеле  број  758/2, 

затим  у  правцу  југа, редом  прати  продужени  правац  из  источне  границе  парцеле  број  
758/14, источву  границу  парцеле  број  758/14, продужени  правац  из  источне  границе  
парцеле  број  758/14, затим  у  правцу  запада, прати  јужну  rраницу  парцеле  број  758/2 и  
њеним  продуженим  правцем  долази  до  пресека  продуженим  правцем  из  источне  
планиране  регулационе  линије  планиране  саобраћајнице . Од  ове  тачке  граница  скреће  у  
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правцујуга , прати  продужени  правац  и  источну  планирану  регулациону  линију  планиране  
саобраћајнице  и  њеним  продуженим  правцем  сече  осовину  Футошког  пута, прелази  из  КО  
Нови  Сад  јУ  у  КО  Нови  Сад  1ј, затим  скреће  у  правцу  запада, прати  осовину  Футошког  
пута, прелази  у  КО  Ветерник  и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  измена  и  допуна  
Плана. 

Описана  граница  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  приказана  је  и  на  
графичким  приказима . 

Члан 2. 

У  Плану  одењак  ,,4. КОНЦЕПЦИЈА  УРЕЋЕЊА  ПРОСТОРА  пододењак  
,,4.1. Подела  простора  на  просторне  целине  став  1. тачка  10. мења  се  и  гласи: 

,,1О. зона  разноврсних  јавних  служби, пословања  на  улазним  правцима  и  
вишепородичног  становања  (комплекс  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  
Сад  и  локалитет  Расадник)1  

У  пододењку  ,4.2. Претежна  каіена  зеNuБишта  део  ,,10. Пословање  на  
улазним  правцима  - комплекси  Јавног  градског  саобраhајног  предузећа  Нови  Сад  
и  раеадник  Јавног  комуналног  предузећа  Градеко  зеленило  мења  се  и  гласи: 

,,1О. Зона  разііоврсних  јавних  служби, пословања  на  улазним  правцима  и  
випіепородичног  становања  (комплекс  Јавног  градског  саобраћајног  предузеhа  
,,Нови  Сад  и  локалитет  Расадник) 

Комплекс  ЈГСП-а  заузима  површину  од  око  11,60 ћа, а  на  овој  локацији  се  налази  
од  1962. године .  Основна  намена  комплекса  је  сервисно-стационарна  у  коришћењу  
градског  саобраћајног  предузећа . Планом  се  основна  uамена  задржава  уз  пропозиције  
развоја  које  ће  бити  дефинисане  потребама  модернизације , трансформације  и  проширења  
градског  возног  парка. 

Поред  комплекса  ЈГСП-а  планира  се  пословање  на  улазним  правцима, 

вишепородично  становање  максималне  спратности  до  По+П+8+Пс, и  комплекси  јавних  
служби  (основна  школа, предшколска  установа  и  регионални  центар  за  ванредне  
ситуације ), на  локалитету  Расадник  (некадашњем  комплексу  расадника  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад). 

Комплекс  расадника  ЖП  ,,Градско  зеленило  измештен  је  на  нову  локацију . 

І-Іа  улазним  правцима  у  југоисточном  делу  уз  Футошки  пут, простор  је  намењен  
садржајима  пословања  на  улазним  правцима, могући  садржаји  су  терцијарне  делатности , 

као  и  делатности  које  по  свом  карактеру  представњају  садржај  центра. 

У  југозападном  делу  уз  Футошки  пут, планира  се  регионални  центар  за  ванредне  
ситуације , спратности  од  (П)ВП  до  П+2. 
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Вишепородично  становање  се  планира  у  отвореном  или  полуотвореном  блоку  са  
много  зеленила, максималне  спратности  до  По+П+8+Пс. 

У  северозападном  делу  планира  се  предшколска  установа, спратности  до  П-І-2, и  
основна  іпкола, спрагности  до  П+2. 

Планирају  се  и  површине  за  линијске  парковске  површине, које  повезују  основну  
школу, предшколску  установу, вишепородично  становање  и  регионални  центар  за  
ванредне  ситуације . . 

У  одењку  ,,б. ОПШТА  ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  ПРОСТОРА  пододењак  ,,б.1. 

Правила  за  уређење  поврпіина  јавне  намене  у  обухвату  плана  подтачка  ,,б.1.1. 

Комплекси  јавних  служби  део  ,,Предиколске став  4. мења  се  и  гласи: 

,,Планиране  предшколске  установе  у  обухвату  плана  се  налазе  на  Новом  населу  у  
урбанистичком  блоку  339, локалитету  Расадник  у  урбанистичком  блоку  387 и  на  Новој  
детелинари  у  урбанистичком  блоку  

Табела: ,,преглед  планираі-іих  предшколских мења  се  и  гласи: 

,,Табела : Преглед  планираних  предшколских  установа  

подручје  

површина  
комплекса  

(ћа) 

бруго  
развијена  
ііовршила  
објекта  

(mz) 

. броЈ  деце  

одлос  
површине  

комллекса  
по  детету  

одНос  
бруго  

развијене  

површине  
објекта  ло  
детету  

детелинара -блокз lб  0,59 1920 240 24,6 8,0 

Ново  насење  - блок  339 0,5 1750 300 16,7 5,8 

локалитет  Расадник  - блок  387 0,9 4500 400 22,5 11,25 

У  делу  ,,Основне  школе  став  3. мења  се  и  гласи: ,,Планирају  се  четири  основне  
школе  и  то: две  на  Новом  насењу  у  урбанистичким  блоковима  352 и  339, једна  на  
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локалитету  Расадник  у  урбанистиііком  блоку  387, иједна  на  детелинари  у  урбанистичком  
блоку  

Табела : ,,преглед  планираних  основних  школа , мења  се  и  гласи: 

,,Табела: Преглед  планираііих  оеновних  школа  

подручје  

површина  

комллекса  

(ha) 

бруто  

развијена  

површина  

објекта  
(м ) 

• 

брОј  Деце/ 

СNIСІІИ  

однос  

површине  

kOMHnCKC2 

по  дегету  

однос  

бруто  
развијене  

ПОВШИІІС  

објекта  
по  детету  

детелинара блок  316 1,37 6000 600 27,4 10,0 

Ново  насење  - блок  352 1,08 7000 700 15,4 10,0 

Ново  насење блок  339 1,36 8000 800 17,0 10,0 

локалитет  Расадник  - блок  
387 

1 11 8325 640 17,34 13,0 

После  дела  ,,Станице  лолиције  додаје  се  нов  део  који  гласи: 

,,Регионални  цеіітар  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду  

У  просторној  целини  10, у  урбанистичком  блоку  386 у  југозападном  делу  
простора, планира  се  комплекс  Регионалног  центра  за  ванредне  ситуације , комплекс  
ватрогасног  дома  за  пружање  услуге  заштите  и  спасавања  њуди  и  материјалних  добара  од  
пожара, експлозија , опасних  материја  и  других  акцидентних  ситуација . У  оквиру  ове  
целине  могу  се  појавити  сродне  комплементарне  функције  од  значаја  за  обавЈБање  
основне  делатности  (сродне  службе  градске  управе, полиција  и  здравствена  установа  (део  
службе  хитне  помоћи). 
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Сви  објекти  у  оквиру  комплекса  Регионалног  центра  за  ванредне  ситуације  морају  
представњати  јединствену  функционалноестетску  целину, а  архитектонски  склоп  
објеката  мора  бити  у  складу  са  њиховом  наменом . 

Планирана  спратност  објеката  је  од  (П)ВП  до  П+2, осим  ватрогасног  торња  који  се  
планира  веће  висине  (вишеспратни  торањ  без  ограничења  висине) за  потребе  вежбања. 

Максимални  индекс  заузетости  износи  70 %, а  максимални  индекс  изграђености  1,3. 

Садржаје  Регионалног  центра  за  ванредне  ситуације, организовати  на  тај  начин  да  
садржаје  који  производе  више  буке  и  саобраћаја  планирати  у  јужном  делу  простора, а  
садржаје  који  не  производе  буку  и  интензиван  саобраћај  планирати  у  северном  делу  
простора  према  предшколској  установи, и  источно  према  вишепородичном  становању. 

Планирати  озелењавање  простора  високим  зеленилом  ободом  комплекса, а  
посебно  уз  северну  и  источну  границу  комплекса, где  се  препоручује  уређење  зеленог  
појаса  у  ширини  већој  од  10 м. 

Грађевинска  линијаје  удањена  минимално  10 м  од  регулационе  линије.. 

У  подтачки  ,,б.1.2. Слободне  повргнине  део  ,,Парковске  ловргнине  после  става  
2. додаје  се  став  3. који  гласи: 

,,Површине  у  урбанистичким  блоковима, намењене  линијским  парковским  
површинама  и  озелењеним  површинама , планирају  се  као  пејзажно  уређене  зелене  
површине  са  парковским  елементима , у  функцији  повезивања  и  подизања  нивоа  
атрактивности  садржаја  целог  простора  између  Булевара  Јована  дучића, Футошког  пута, 

и  Улице  сомборска  рампа.. 

У  пододењку  ,б.2. Правила  за  уређење  ловршина  осталих  намена  по  
просторним  целинама  део  .,Просторна  целина  9 - стамбена  зона  Ново  насејј,е  део  
,,Вишепородично  становање  после  става  3. додају  се  три  става  која  гласе : 

,,У  југозападном  делу  просторне  целине  9, у  урбанистичким  блоковима  355 и  387 

уз  Улицу  сомборска  рампа  и  Булевар  Јована  дучића, планира  се  вишепородично  
становање , максималне  спратности  до  По+П+9 и  максималног  индекса  изграђености  3,2. 

Максималан  индекс  заузетости  износи  40 %. На  парцелама  или  комплексима  планираним  
за  вишепородично  становање  планирају  се  објекти  вишепородичног  становања  као  
слободностојећи  или  у  прекинутом  низу, а  слободне  блоковске  површине  планирају  се  
као  површине  осталих  намена. 

Минимална  површина  под  зеленилом  у  вишепородичном  становању  треба  да  буде  
20 % од  површине  парцеле . 

Простор  у  урбанистичким  блоковима  355 и  387, намењен  линијским  парковским  
површинама  и  озелењеним  површинама , уредиће  се  као  пејза)кно  уређене  зелене  
површине  са  парковским  елементима , у  функцији  повезивања  и  подизања  нивоа  
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атрактивности  садржаја  целог  простора  између  Булевара  Јована  дучића, Футошког  пута, 
и  Улице  Сомборска  рамгіа . У  оквиру  ових  поврівина  планиране  су: пешачке  и  
бициклистичке  стазе, урбани  мобилијар, простор  за  игру  деце  и  др. Могуће  је  планирати  
уређење  кровног  врта  (зеленог  крова) изнад  последње  етаже. Планирају  се  подрумске  или  
сутеренске  етаже  за  гаражирање  возила! Уређење  зелене  површине  у  оквиру  уређења  
партера  изнад  планиране  подрумске  гараже  подразумева  његово  уређење  као  кровног  
врта.. 

део  ,,Просторна  целина  10 - лословање  на  улазним  правцима  - комплекси  
Јавног  градског  саобраhајног  предузећа  ,,Нови  Сад  и  расадник  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Градско мења  се  и  гласи: 

,,Нросторна  целина  10 - зона  разноврсних  јавних  служби , пословања  на  
улазним  лравцима  и  вишепородичног  становања  (комплекс  Јавног  градског  
саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад  и  локалитет  Расадник) 

Планирају  се  комплекси  разноврсних  јавних  служби  (регионални  центар  за  
ванредне  ситуације , основна  школа  и  предшколска  установа), пословање  на  улазним  
правцима  и  вишепородично  становање . На  северном  делу  простора  локалитета  
расадника  планирају  се  комплекси  основне  школе  и  предшколске  установе , на  простору  
уз  Футошки  пут, планира  се  регионални  центар  за  ванредне  ситуације  и  пословање  на  
улазним  правцима , а  у  средишњем  делу  простора  планира  се  вишепородично  становање  
максималне  спратности  до  По+П+8+Пс. Планирају  се  линијске  парковске  површине  у  
северном  и  средишњем  делу  простора, уз  предшколску  установу  и  основну  школу. 

Пословање  на  улазним  правцима  

Планирано  је  пословање  на  улазним  правцима  уз  Футошки  пут, у  источном  делу  
урбанистичког  блока  386. Могући  садржаји  су  терцијарне  делатности , као  и  делатности  
које  по  свом  карактеру  представњају  садржај  центра. Индекс  заузетост  је  до  50 %, а  
индекс  изграђености  до  1,0. 

У  оквиру  ове  просторне  целине  изграђен  је  пословни  објекат  - супермаркет  
,,Лидл  спратности  П, степена  заузетости  парцеле  око  21,50 %. Постојећи  објекат  се  
задржава, уз  могућност  надоградње  до  П+1 и  доградње  објекта  до  50 % заузетости  
парцеле. 

Источни  део  nростора  просторне  целине  10 намењенје  комплексу  Јавног  градског  
саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад . Овај  комплекс  се  задржава  на  дефинисаном  
локалитету  док  то  буде  у  интересу  Града  и  самих  корисника . Простор  ће  се  уређивати  у  
складу  са  потребама  корисника , уз  услов  да  максимална  заузетост  објектима  не  пређе  
20 % комплекса, а  виси iја  објеката  12 м  апсолутне  висине . 
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делове  постојећих  комплекса, или  простор  у  потпуности , могуће  је  наменити  и  
другим  садржајима  пословања. Могући  садржаји , нарочито  уз  Футошки  пут, су  
терцијарне  делатности  и  производно  занатство , као  и  делатности  које  по  свом  карактеру  
представјЂају  садр)кај  центра. Минимална  површина  парцеле  је  1000 м2, заузетост  до  50 
%, уз  индекс  изграђености  до  2. 

Једна  од  могућих  намена  на  овом  локалитету  је  трамвајски  депо  лаке  железнице . 

Вишепородично  становање  

Планира  се  вишепородично  становање, максималне  спратности  до  По+П+8+Пс. 

На  парцелама  планираним  за  вишепородично  становање  планирају  се  објекти  
вишепородичног  становања  као  слободностојећи  или  у  прекинутом  низу, а  слободна  
блоковска  површина  планира  се  као  површина  осталих  намена. 

Максималан  индекс  заузетости  износи  40 %, а  максималан  индекс  изграђености  
3,2. 

Минимална  површина  под  зеленилом  у  вишепородичном  становању  треба  да  буде  
35 % од  површине  парцеле . 

Могуће  је  планирати  уређење  кровног  врта  (зеленог  крова) изнад  последње  етаже . 

Планирају  се  подрумске  или  сутеренске  етаже  за  гаражирање  возила . 

Уређење  зелене  површине  у  оквиру  уређења  партера  изнад  планиране  подрумске  
или  сутеренска  гараже  подразумева  његово  уређење  као  кровног  врта. 

Грађевинска  линијаје  дефинисана  на  5 м  или  10 м  од  регулационе  линије  према  
графичком  приказу  број  2 ,,План  намена  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације , 

урбанистичким  пројектом  је  могуће  планирати  мању  или  већу  удањеност  грађевинске  
линије  од  регулационе  линије . 

Грађевинска  линија  је  грађевинска  линија  приземња  и  грађевинска  линија  
подрумске  или  сутеренске  гараже . 

Предшколска  установа  

Планира  се  предшколска  установа  на  локалитету  расадника , уз  Улицу  сомборска  
рампа, планираиа  спратност  објекатаје  до  П+2. 

Максималан  индекс  заузетости  износи  25 %, са  толеранцијом  до  +10 %. 

Грађевинска  линијаје  удањена  минимум  10 м  од  регулационе  линије . 

За  грађење  објеката  јавне  намене  (предшколске  установе) у  јавној  својини  могуће  
је  формирање  грађевинске  парцеле  у  складу  са  посебним  случајевима  формирања  
грађевинске  парцеле  сходно  члану  69. Закона  о  планирању  и  изградњи : 

,,3а  грађење, односно  поставњање  објеката  из  члана  2. тач. 20 г), 26), 26 б), 27) и  
44) овог  закона , електронских  објеката  или  комуникационих  мрежа  и  уређаја, може  се  
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формирати  грађевинска  парцела  која  одступа  од  повргнине  или  положаја  предвиђених  
ппанским  документом  за  ту  зону, под  условом  да  постоји  приступ  том  објекту, односно  
тим  уређајима, ради  одржавања  и  отклањања  кварова  или  хаварије  на  њима . 

Могуће  је  одступање  од  планираног  саобраћајног  приступа  планираној  
предшколској  установи , решења  датог  на  графичким  приказима , уколико  приликом  
реализације  објекта  предшколске  установе  се  утврди  потреба  за  другачијим  решењем . 

Табела : Капацитет  и  биланс  површина  предшколске  установе  

подручје  
површи iiа  
комллекса  

(ћа) 

бруго  
. развијена  

ловршина  
• објеіпа  (м2) 

. број  

деце  

однос  
површиііе  

комплекса  по  
детету  

однос  бруго  
развијепе  
поврuіине  
објеіста  ло  
детету  

локалитет  Расадник  - блок  387 0,9 4500 400 22,5 11,25 

Основна  шкопа  

Планира  се  основна  школа  на  локалитету  расадника, уз  новопланирану  улицу, и  
планирана  спратност  објекатаје  до  П+2. 

Максималан  индекс  заузетости  износи  25 %, са  толеранцијом  до  +10 %. 

Могуће  је  планирати  уређење  кровног  врта  (зеленог  крова) изнад  последње  етаже, 

као  екстензиван  зелени  кров  (непроходни) у  фунцији  енергетске  ефикасности  објекта, као  
и  без  кровног  врта  као  раван  или  плитак  кос  кров! 

Грађевинска  линијаје  удалена  минимум  0 rn од  регулационе  линије . 

Табела: Калацитет  и  биланс  површіiна  основне  школе  

подручје  
површина  
комллекса  

(ііa) 

бруто  
• развијена  

іiовршина  
• објекта  (м2) 

• број  
деце/ 

смени  

однос  
површине  
комплекса  
по  детету  

одіјос  бруго  
развііјене  
ііовршиие  
објекта  по  
детету  

локалитетРасадник -6лок 387 1,11 8325 640 17,34 13,0 
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Линијске  парковске  површине  

Линијске  парковске  површине  у  делу  блокова  386 и  387 планирају  се  као  пејзажно  
уређене  зелене  површине  са  парковским  елементима . У  оквиру  ових  површина  планиране  
су: пешачке  и  бициклистичке  стазе, урбани  мобилијар, простор  за  игру  деце  и  др.. 

У  оделку  ,,7. ПЛАН  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  став  2. после  алинеје  
седме  додаје  се  нова  алинеја  осма  која  гласи: 

,,- регионални  центар  за  ванредне  

досадашње  алинеје  од  8. до  25. постају  алинеје  од  9. до  26. 

После  алинеје  26. додаје  се  алинеја  која  гласи: 

,,- мерно  регулациона  

У  ставу  3. после  шесте  реченице  додаје  се  реченица  која  гласи: 

,,3а  грађење  објеката  јавне  намене  у  јавној  својини  могуће  је  формирање  
грађевинске  парцеле  у  складу  са  посебним  случајевима  формирања  грађевинске  парцеле  

сходно  3акону  о  планирању  и  изградњи . 

У  делу  ,,Нивелација  после  2. става  додаје  се  став  3. који  гпаси: 

,,Њанирана  основна  школа  и  предшколска  установа , на  локалитету  расадника , су  
на  нижем  терену  у  односу  на  нивелету  околних  саобраћајница , што  проузрокује  знатна  
насиnања, на  појединим  местима  (канал) и  до  3 тп. Пре  реализације  планских  решења  
потребно  је  терен  деталније  снимити  у  висинском  погледу  тако  да  су  могућа  одступања  
нивелета  од  нивелета  датих  овим  планом, али  која  не  нарушавају  основпу  концепцију  
плана.. 

У  одењку  ,,8. ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  ЗА  ПОДРУЧЈА  
КОЈА  СЕ  РЕАЛИЗУЈУ  НА  ОСНОВУ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  после  
пододењка  ,,8.З. Парк  иа  Новом  насеЂу  додају  се  два  нова  пододењка  ,,8.4. 

Југозападни  део  просторне  целине  9 - Стамбена  зона  Ново  населе  и  ,,8.5. Западни  
део  лросторне  целине  10 - Зона  разноврсних  јавних  служби , пословања  на  улазним  
правцима  и  вишепородичног  становања  (коNіплекс  Јавног  градског  саобраћајног  
предузећа  ,,Нови  Сад  и  локалитет  Расадник) која  гласе: 
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,,8.4. Југозападни  део  лросторне  целине  9 - Стамбена  зона  Ново  насење  

Влшепородично  становање  

У  стамбеној  зони  Ново  насење, у  југозападном  делу  просторне  целине  9 планира  се  
вишепородично  становање  спратности  до  По+П+9, за  коју  је  основ  за  спровођење  план  
генералне  регулације , уз  обавезу  разраде  урбанистичким  пројектом , а  дефинисан  је  и  
комплекс  вишепородичног  становања  спратности  до  По+П+9 ( на  углу  Улице  Сомборска  
рампа  и  Булевера  Јована  дучића), за  чију  реализацију  се  не  условњава  израда  
урбанистичког  пројекта  и  који  ће  се  спроводити  на  основу  овог  Плана. 

Намене  површина, регулационе  и  грађевинске  линије  дефинисане  су  на  графичким  
приказима . 

Виіпепородично  становање  спратности  до  По+П+9 

Планира  се  виіпепородично  становање, спратности  до  По+П+9, и  уз  индекс  
изграђености  до  3,2. Блок  вишепородичног  становања  се  планира  каоједанствен  комплекс  
за  вишепородично  становање . 

На  парцелама  планираним  за  вишепородично  становање  планирају  се  објекти  
вишепородичног  становања  као  слободностојећи  или  у  прекинутом  низу, а  слободна  
блоковска  површина  планира  се  као  површина  осталих  намена. За  вишепородично  
становање  спратности  до  По+П+9, максимални  индекс  заузетости  је  до  40 % у  односу  на  
комплекс , и  индекс  изграђеностије  до  3,2. 

Могуће  је  планирати  уређење  кровног  врта  (зеленог  крова) изнад  последње  етаже. 

Правила  за  uзраду  урбанuстичког  пројекма  за  вишепородично  смановање  до  

По+П+9 

За  реализацију  ових  комплекса  или  парцела  утврђује  се  обавеза  израде  

урбанистичког  пројекта  за  цео  блок. 

- максимално  дозвоњен  индекс  заузетости  40 %; 

за  вишепородично  становање  спратности  до  По+П+9, индекс  изграђености  је  

до  3,2; 

препоручује  се  да  вишепородичне  објекте , који  су  планирани  дуж  западне  стране  уз  

Улицу  сомборска  рампа, би  требало  реализовати  са  смањењем  спратности  према  

Улици  сомборска  рампа; 

минимална  површина  под  зеленипом  у  вишепородичном  становању  треба  да  

буде  20 % од  површине  парцеле. 
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Планирају  се  подрумске  или  сутеренске  етаже  за  гаражирање  возила. Број  
подземних  етажа  се  не  ограничава . Гара)ке  се  планирају  као  део  планираних  објеката  у  
подруму  или  сутерену , или  као  надземни  објекти  спратности  до  По+П+4 (могуће  
појіуетаже ). Број  планираних  паркинг-места  и  планирани  број  станова  морају  бити  
усаглашени . Планиране  подземне  етаже  као  и  број  етажа  подземне  гараже  зависиће  од  
потребе  да  се  у  оквиру  парцеле  задовоњи  услов  да  за  сваки  стан  и  70 м2  корисне  (нето) 

површине  пословног  простора  буде  обезбеђено  једно  паркинг-место. На  гіарцелама  је  
могуће  планирати  и  више  подземних  гаража . 

Уређење  зелене  површине  у  оквиру  уређења  партера  изнад  планиране  подрумске  
гараже  подразумева  његово  уређење  као  кровног  врта, а  према  условима  датим  у  
подтачки  12. План  зеленила, у  делу  детањан  опис  озелеuавања  кровних  површина  
новопланираних  гаража   

Није  дозвоњено  ограђивање  комплекса  вишепородичног  становање . 

У  оквиру  сваког  комплекса  или  парцеле  дефинисаће  се  положај  објеката, као  и  

слободни  делови  комплекса  са  рампама  за  приступ  подрумским  или  сутеренским  

гаражама, и  уређеним  озелењеним  просторима . Планира  се  уређење  слободних  
блоковских  површина  и  њихово  озелењавање , и  обавезно  је  уређење  дечијих  игралишта  

и/или  спортских  терена  за  игру  деце . 

У  зони  озепењене  површине  између  регулационе  и  грађевинске  лнније  планира  се  

уређење  партера, површине  за  пешачку  комуникацију  и  озелењене  површине  са  

елементима  урбаног  мобилијара , пешачко-колски  прилази, трафостанице  и  рампе . 

Позицuје  дрвећа  на  површинама  назначеним  као  режим  обавезног  озелењавања  у  оквиру  

комплекса  нису  обавезне . Могућа  су  мања  одступања  због  усаглаіцавања  позиције  стабала  

са  улазима  и  осталим  садржајима  комплекса . 

Могућа  је  изградња  саобраћајног  прикњучка  вншепородичним  блоковима  из  
Улице  Сомборска  рампа, са  максимално  једним  прикњучком  по  блоку. На  овим  

прикњучцима  бнће  омогућена  само  десна  скретања  возила  

Услови  за  уређење  слободних  блоковских  површина  дефинисани  су  у  одењку. 12. 

ПЛАН  ЗЕЛЕНИЛА . 
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Вишепородично  становање  спратности  до  По+П+9, за  чију  реализацију  се  не   
условњава  израда  урбанистичког  пројекта  и  који  ће  се  спроводити  на  основу  овог  плана  

Вишепородично  становање  спратности  до  По+П+9, у  северозападном  делу  
простора, планира  се  каоједна  парцела. 

За  вишепородично  становање  спратности  до  По+П+9, графички  је  дефинисана  
максимална  зона  изградње  објекта, и  оквирни  габарити  планираних  објеката  према  
графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелацијеу  
Р  1:1000. 

Намена  објеката  је  стамбена, стамбено-пословна, пословностамбена  или  пословна . 

Планира  се  фазна  изградња  објекта  у  складу  са  технологијом  градње . 

Минимална  проссчна  површина  станаје  50 м2  нето . 

дозвоњава  се  планирање  препуста  у  складу  са  максималним  коефицијентом  
изграђености  на  парцели . Испади  на  објекту  (еркери, доксати, балкони, улазне  
надстрешнице  са  и  без  стубова, надстрешнице  и  сл.) не  могу  прелазити  грађевинску  линију  
више  од  1,20 м, и  то  на  делу  објекта  вишем  од  З  м. 

Могућа  је  изградња  саобраћајног  прикњучка  вишепородичном  блоку  из  Улице  
Сомборска  рамnа, са  максимално  једним  прикњучком  по  блоку. На  овом  прикњучку  биће  
омогућена  само  десна  скретања  возила. 

Положај  трафостанице  јс  предложен  у  складу  са  условима  надлежног  предузећа, на  
графичком  прилозима . 

Минимална  површина  под  зеленилом  у  вишепородичном  становању  треба  да  буде  
20 % од  површине  парцеле . 

Планирају  се  подрумске  етаже  за  гаражирање  возила  , према  графичком  приказу  
број  2 ,,План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације  Р  1:1000. Број  
подземних  етажа  се  не  ограничава . 

Уређење  зелене  површине  у  оквиру  уређења  партера  изнад  планиране  подрумске  
гараже  подразумева  његово  уређење  као  кровног  врта, а  према  условима  датим  у  

подтачки  12. План  зеленила, у  делу  деталан  опис  озелењавања  кровних  поврпјина  
новопланираних  гаража.  

Планира  се  уређење  слободне  блоковске  површине  и  озелењавање , и  обавезно  је  
уређење  дечијег  игралишта  или  спортског  терена  за  игру  деце . 

У  зони  озелењене  површине  између  регулационе  и  грађевинске  линије  планира  се  
уређење  партера, површине  за  пешачку  комуникацију  и  озелењене  површине  са  
елементима  урбаног  мобилијара , пешачко-колски  прнлази, трафостаница  и  рампе, као  и  
могући  садржаји  дечијс  игралиште  или  спортски  терен  за  игру  деце . 

Позиције  дрвећа  на  површинама  назначеним  као  режим  обавезног  озелењавања  у  
оквиру  комплекса  нису  обавезне . 



13 

Кота  приземног, нестамбеног  дела  објекта  је  до  0,2 м  виша  од  нивелете , а  
стамбеног  делаје  максимално  1,2 м  виша  од  нивелете  (денивелација  до  1,2 м  савладава  се  
унутар  објекта). 

Није  дозвоњено  ограђивање  парцеле. 

Број  паркинг-места  утврђује  се  у  складу  са  нормативима, једно  паркинг-место  за  
један  стан, односно  за  70 м2  корисне  (нето) површине  за  пословање . 

Услови  за  уређење  слободних  блоковских  површина  дефинисани  су  у  одењку  12. 

ПЛАН  ЗЕЈЊНИЛА . 

Озелењене  повріллне  и  линијске  парковске  површине  

Планирају  се  поврніине  намењене  за  озелењене  површине  и  линијске  парковске  
површине  (поврпіина  јавне  намене). 

Посебну  пажњу  треба  посветити  партерном  уређењу  озелењене  површине  и  
линијске  парковске  површине . Функција  овог  простора  је  периодични  боравак  и  
окупњање  њуди  на  отвореном . У  складу  са  тим, овај  простор  треба  да  садржи  елементе  
урбаног  мобилијара , озелењавања , дечије  игралиште, водене  површине  и  слично  

Услови  за  реализацију  Озелењених  површина  и  линијских  парковских  површина  
дефинисани  су  у  одењку  12. ПЛАН  ЗЕЛЕНИЛА . 

8.5. 3ападни  део  просторнс  іделине  10 - Зона  разноврсних  јавних  служби, 

пословања  на  улазнии  правцима  и  вишепородичног  становања  (когиплекс  Јавног  
градског  саобраћајног  предузеhа  ,,Новн  Сад  и  локалитет  Расадник) 

У  западном  делу  просторне  целине  10 основ  за  спровођењеје  план  генералне  
регулације , уз  обавезу  разраде  урбанистичким  пројектом . 

Пословање  на  улазним  правцима  - локалитет  Расадник  

Комплекс  пословања  на  улазним  правцима  се  планира  као  јединствен  комплекс , 

односно  парцела. Планирана  спратност  објекта  је  до  П+1. Објекти  могу  имати  подземне  
етаже. Препоручује  се  уређење  крова  као  кровног  врта  изнад  последње  етаже. Зелене  
површине  у  оквиру  планираног  комплекса  пословања  треба  да  су  заспњене  са  минимум  
15%. 

Могући  садржаји  су  из  области  терцијарних  делатности  (осим  комуналних  
услуга), као  и  делатности  које  по  свом  карактеру  представњају  садржај  центра  (трговина, 

угоститењство , канцеларијско  пословање, туризам , кулра, образовање  и  Др.). 
Максимални  индекс  заузетости  парцеле  је  до  50 %. Минимално  растојање  грађевинске  
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линије  од  регулационе  линије  је  5 м, осим  уз  Футошки  пуТ  где  је  минимално  растојање  
грађевинске  линије  од  регулационе  линије  10 м. 

У  оквиру  овог  локалитета  изграђен  је  пословни  објекат  супермаркет  ,,Лидл , 
спратности  П, степена  заузетости  парцеле  око  21,5 %. Постојећи  објекат  се  задржава, уз  
могућност  надоградње  до  п+1 и  доградње  објекта  до  50 % заузетости  парцеле.. 

Правила  за  израіу  рбанистичког  пројекта  

За  реализацију  комплекса  у  зони  пословања  на  улазним  правцима  утврђује  се  
обавеза  израде  урбанистичког  пројекта . 

Максимално  дозвоњен  индекс  заузетости  50 %; 

Максималан  индскс  изграђености  је  1; 

Минимална  површина  под  зелениломје  15 % од  површине  парцеле. 

Ободом  планираног  пословног  комплекса  у  оквиру  пословања  на  улазним  
правцима  обавезна  је  поставка  зеленог  заштитног  појаса. У  оквиру  овог  комплекса  
евидентирано  је  стабло  атласког  кедра  које  се  налази  у  поступку  заштите  као  заштићено  
подручје  од  локалног  значаја  111 категорије  Споменик  природе  ,,Стабло  атласког  кедра  у  
Новом Обавеза  је  да  се  постојеће  стабло  у  поступку  заштите  задржи  и  заштити  
адекватним  техничко -технолошким  мерама  приликом  извођења  радова . Организација  
садржаја  у  оквиру  планираног  комплекса  треба  да  буде  усклађена  са  позицијом  
заштићеног  стабла. Паркинзи  треба  да  су  покривени  крошњама  високог  листопадног  
дрвећа. 

Регионални  цснтар  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду  

У  просторној  целини  10, у  урбанистичком  блоку  386 у  југозападном  делу  
простора, планира  се  изградња  комплекса  Регионалног  центра  за  ванредне  ситуације  са  
комплексом  ватрогасног  дома  за  пружање  услуге  заштите  и  спасавања  луди  и  
материјалних  добара  од  пожара, експлозија , опасних  материја  и  других  акцидентних  
ситуација . У  оквиру  ове  целине  могу  се  појавити  сродне  комплементарне  функције  од  
значаја  за  обавњање  основне  делатности  (сродјіе  службе  градске  управе, полиција  и  
здравствена  установа  (део  службе  хитне  помоћи)). 

Сви  објекти  у  оквиру  комплекса  Регионалног  центра  за  ванредне  ситуације  морају  
представњати  јединствену  функционално -естетску  целину, а  архитектонски  склоп  
објеката  мора  бити  у  складу  са  њиховом  наменом . 
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Правила  за  израду  урбанистичког  nројекта  

За  реализацију  овог  комплекса  одНосНо  парцеле  утврђује  се  обавеза  израде  
урбанистичког  нројекта . 

Планирана  спратност  објекатаје  од  (П)ВП  до  П+2, осим  ватрогасног  торња  који  се  
планира  веће  висине  (вишеспратни  торањ  без  ограничења  висине) за  потребе  вежбања . 

Максимални  индекс  заузетости  износи  70 %, а  максимални  индекс  изграђености  1,3. 

Садржаје  Регионалног  центра  за  ванредне  ситуације , организовати  на  тај  начин  да  
садржаје  који  производе  више  буке  и  саобраћаја  планирати  у  јужном  делу  простора, а  
садржаје  који  не  производе  буку  и  интензиван  саобраћај  планирати  у  северном  делу  
простора  према  предшколској  установи, и  источно  према  вишепородичном  становању . 

Планирати  озелењавање  простора  високим  зеленилом  ободом  комплекса, а  
посебно  уз  северну  и  источну  границу  комплекса, где  се  препоручује  уређење  зеленог  
појаса  у  ширини  већој  од  10 гп. 

Грађевинска  линијаје  удалена  минимално  10 м  од  регулационе  линије . 

У  зони  озелењене  поврніине  између  регулационе  и  грађевинске  линије  планира  се  
уређење  партера, површине  за  пешачку  комуникацију  и  озелењене  површине, пешачко-

колски  прилази, трафостаница  и  рампе . Позицијс  дрвећа  на  површинама  назначеним  као  
режим  обавезног  озелењавања  у  оквиру  комплекса  нису  обавезне . Могућа  су  одступања  
због  усаглапіавања  позиције  стабала  са  улазима  и  осталим  садржајима  комплекса . 

Планира  се  ограђивање  комплекса  Регионалног  центра  за  ванредне  ситуације . 

Вишепородлчно  становање  

За  реализацију  вишепородичног  становања  утврђује  се  обавеза  израде  
урбанистичког  нројекта  за  цео  блок  као  јединствен  комплекс . 

Планира  се  вишепородично  становање , максималне  спратности  до  По+П+8+Пс, уз  
максимални  индекс  изграђености  3,2. I-Iа  парцелама  nланираним  за  вишепородично  
становање  планирају  се  објекти  вишепородичног  становања  као  слободностојећи , или  у  
прекинутом  низу, а  слободна  блоковска  површина  планира  се  као  површине  осталих  
намена. Максимални  индекс  заузетости  до  40 % у  односу  на  парцелу  и  блок, и  индекс  
изграђености  до  3,2. 

У  оквиру  ове  намене, минимум  35 % парцеле  мора  бити  под  зелениом . 

Могућеје  планирати  уређење  кровног  врта  (зеленог  крова) изнад  последње  етаже. 

Планирају  се  подрумске  или  сутеренске  етаже  за  гаражирање  возила. Број  
подземних  етажа  се  не  ограничава . Гара?ке  се  планирају  као  део  планираних  објеката  у  
подруму  или  сутерену , или  као  надземни  објекти  спратности  до  По+П+4 (могуће  
нолуетаже ). Број  планираних  паркинг-места  и  планирани  број  станова  морају  бити  
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усаглашени . Планирање  подземне  етаже  као  и  број  етажа  подземне  гараже  зависиће  од  
потребе  да  се  у  оквиру  парцеле  задоволи  услов  да  за  сваки  стан  и  70 nі2  корисне  (нето) 
површине  пословног  простора  буде  обезбеђено  једно  паркинг-место. 

Уређење  зелене  површине  у  оквиру  уређења  партера  изнад  планиране  nодрумске  
или  сутеренска  гараже  подразумева  његово  уређење  као  кровног  врта. 

Грађевинска  линија  је  дефинисана  на  графичким  приказима, на  5 м  или  10 м  од  
регулационе  линије , али  је  могуће  урбанистичким  пројектом  планирати  већу  удаленост  
грађевинске  линије  од  регулационе  линије . 

Грађевинска  линија  је  грађевинска  линија  приземња  и  грађевинска  линија  
подрумске  или  сутеренске  гараже . 

Није  дозвоњено  ограђивање  комплекса  или  парцеле  вишепородичног  становања . 

У  зони  озелењене  површине  између  регулационе  и  грађевинске  линије  планира  се  
уређење  партера, површине  за  пешачку  комуникацију  и  озелењене  површине  са  
елементима  урбаног  мобилијара , пешачко-колски  прилази, трафостанице  и  рампе . 

Планира  се  уређење  слободних  блоковских  површина  и  њихово  озелењавање , и  
обавезно  је  уређење  дечијих  игралишта  и!или  спортских  терена  за  игру  деце. 

Предшколска  установа  

Планира  се  предшколска  установа  на  локалитету  расадника, уз  Улицу  сомборска  
рампа, планирана  спратност  објекатаје  до  П+2. 

Максималан  индекс  заузетости  износи  25 %, са  толеранцијом  до  +10 %. 

Грађевинска  линијаје  удањена  минимум  10 м  од  регулационе  линије. 

За  грађење  објеката  јавне  намене  у  јавној  својини  (предшколске  установе) могуће  
је  формирање  грађевинске  парцеле  у  складу  са  посебним  случајевима  формирања  
грађевинске  парцеле  сходно  Закону  о  планирању  и  изградњи . 

Предшколска  установа  треба  да  је  одвојена  зеленим  заштитним  појасом  од  
околних  садржаја . Зелени  појас  треба  да  садржи  и  високу  и  ниску  вегетацију . Ови  потези  
имају  функцију  одвајања  од  осталих  делова  становања  и  треба  да  заузимају  минимално  25 

% зелене  површине . 

У  зони  озелењене  површине  између  регулационе  и  грађевинске  линије  планира  се  
уређење  партера, површине  за  пешачку  комуникацију  и  озелењене  површине , пешачко-

колски  прилази  и  рампе. Позиције  дрвећа  на  површинама  назначеним  као  режим  
обавезног  озелењавања  у  оквиру  комплекса  нису  обавезне . Могућа  су  мања  одступања  
због  усаглашавања  позиције  стабала  са  улазима  и  осталим  садржајима  комплекса. 
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Планира  се  ограђиваіг,е  парцеле  предшколске  установе, и  према  отвореном  каналу  
Т-800, до  реализације  примарне  атмосферске  канализације , дуж  Улице  сомборска  рампа, 

када  ће  се  укинути  потреба  за  делом  деонице  отвореног  канала  Т-800. 

Табела: Капацитет  и  биланс  површина  предідколске  установе  

подручје  
површина  
комплекса  

(ћа) 

бруто  
развијена  
површина  
објекта  

(м2) 

• број  
деце  

однос  
површине  
комплекса  
по  детету  

однос  
бруто  

развијене  
површине  
објекта  по  
детету  

локалитет  Расадник  - блок  387 О,9 4500 400 22,5 1 1,25 

Основна  школа  

На  локалитету  Расадник, уз  новопланирану  улицу, планира  се  основна  њкола  
спратиости  до  П+2. 

Максималан  индекс  заузетости  износи  25 %, сатолеранцијом  до  +10 %. 

Могуће  је  планирати  уређење  КОІИіОГ  врта  (зеленог  крова) изнад  последње  ета)ке, 

као  екстензиван  зелени  кров  (непроходни ) у  фунцији  енергетске  ефикасности  објекта, или  
без  кровног  врта  као  раван  или  плитак  кос  кров . 

Грађевинска  линијаје  удалена  минимум  10 м  од  регулационе  линије . 

Основна  школе  треба  да  су  одвојени  зеленим  заштитним  појасом  од  околних  
садржаја . Зелени  појас  треба  да  садржи  и  високу  и  ниску  вегетацију . Ови  потези  имају  
функцију  одвајања  од  осталих  делова  становања  и  треба  да  заузимају  минимално  25 % 

зелене  површине . 

У  зони  озелењене  површине  између  регулационе  и  грађевинске  линије  планира  се  
уређење  партера, површине  за  пешачку  комуникацију  и  озелењене  површине , пешачко-

колски  прилази, трафостаница  и  рампе . Позиције  дрвећа  на  површинама  назначеним  као  
ре)ким  обавезног  озелењавања  у  оквиру  комплекса  нису  обавезне . Могућа  су  мања  
одступања  због  усаглашавања  позиције  стабала  са  улазима  и  осталим  садржајима  
комплекса . 

Планира  се  ограђивање  парцеле  основне  школе . 
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Табела: Капаціітет  и  биланс  поврілина  основне  школе  

подручје  
површина  
комплекса  

(ћа) 

бруто  
развијена  
површина  
објекта  

(м2) 

• број  
деце/ 

смени  

однос  
површине  
коіплекса  
по  детету  

однос  
бруто  

развијене  
поврпіине  
објекта  по  
детету  

локалитет  Расадник  - блок  387 1, 11 8325 640 17,34 13,0 

Линијске  парковске  површине  

Линијске  парковске  површине  планирају  се  као  пејзажно  уређене  зелене  површине  
са  парковским  елементима , у  функцији  повезивања  и  подизања  нивоа  атрактивности  

садржаја  целог  простора  између  Булевара  Јована  дучића, Футошког  пута, и  Улице  
сомборска  рампа. 

У  оквиру  линијских  парковских  површина, планирају  се  површине  за  пешачку  
комуникацију  које  се  партерно  уређују! То  су  првенствено  поплочане  површине  уз  
предшколску  установу, основну  школу  и  вишепородично  становање , са  могућношћу  
поставлања  и  мањих  зелених  и/или  водених  површина , опремлене  одговарајућим  
мобилијаром . Конкретан  изглед  дефинисаће  се  пројектима  партерног  уређења . Планира  се  
и  бициклистичка  стаза  у  функцији  противпожарног  пута  у  линијској  парковској  
површини , у  непосредном  окружењу  предшколске  установе  и  основне  јлколе. 

Услови  за  реализацију  линијских  парковских  површина  дефинисани  су  у  оделку  
12. ПЛАН  ЗЕЛЕНИЛА.. 

досадашњи  пододењци  8.4. до  8.6. постају  пододењци  8.6. до  8.8. 

У  одењку  ,,9. СПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА  пододењак  ,,9.2. Локације  за  које  је  
обавезна  израда  урбанисти tіког  пројекта  после  става  1. додаје  се  став  2. који  гласи: 

,,Обавезна  је  дања  планска  разрада  кроз  израду  урбанистичког  пројекта, 

појединачно  за  сваки  блок, у  западном  делу  просторне  целине  10, за  намене  пословање  на  
улазним  правцима, вишепородично  становање , и  регионални  центар  за  ванредне  
ситуације, и  у  југозападном  делу  просторне  целине  9 за  намену  вишепородично  
становање , а  разрађивати  према  правилима  дефинисаним  у  оделку  8. ПРАВИЛА  
УРЕЂЕЊА  И  НРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  ЗА  ПОДРУЧЈА  КОЈА  СЕ  РЕАЛИЗУЈУ  НА  
ОСНОВУ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  
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У  пододењку  ,,9.4. Спровођење  плана  генералне  регулације  у  просторниі  
целинача  у  којима  у  делу  преетаје  да  важе  урбанистички  плановн  став  2. после  
алинеје  осме  додају  се  алинеје  девета  и  десета  које  гласе: 

,,- РЕГУЛАЦИОНИ  ПЛАН  ПРОСТОРА  ОПШТЕГРАДСКОГ  ЦЕНТРА  ЈУЖНО  Од  
ПРОДУЖЕТКА  БУЛЕВАРА  ЈОВАНА  ДУЧИЋА  У  НОВОМ  САДУ  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  4/03 и  17/03) - просторна  потцелигја  9А  се  реализује  на  основу  
овог  плана; 
- ПЛАН  ДЕТАЈЋНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  НАМЕЊЕНОГ  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  
НА  УЛАЗНОМ  ПРАВЦУ  ДУЖ  ФУТОШКОГ  ПУТА  у  нОВОМ  слду  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  8/16) просторна  целина  10 се  реализују  на  основу  овог  плана.. 

У  одењку  ,,10. ПРАВИЛА  ПАРЦЕЛАДИЈЕ  став  5. мења  се  и  гласи: 

,,3а  грађење  објеката  или  уређења  поврпіина  јавне  намене  у  јавној  својини  могуће  
је  формирање  грађевинске  парцеле  у  складу  са  посебним  случајевима  формирања  
грађевинске  парцеле  сходно  3акону  о  гіланирању  и  изградњи . Парцела  комплекса  
Епархије  бачке  на  Сајлову , формираће  се  као  јединствена  парцела, уз  могућност  фазне  
реализације  до  формирања  коначне  

У  одењку  ,,11. ПЛАН  ИНФРАСТРУКТУРЕ  нододењак  ,,11.1. Саобраћајна  
инфраструктура  у  ставу  б. додају  се  нове  алинејеједан  до  пет  које  гласе: 

,, 

проширење  Улице  сомборска  рампа; у  оквиру  попречног  профила  ове  улице, 
планирају  се  четири  коловозне  траке  (две  по  сваком  смеру), бициклистичка  стаза, 
разделно  острво, обострани  тротоари  и  зеленило  са  дрворедима ; укрштање  ове  
улице  са  Футошким  путем  планира  се  као  четворокрака  отворена  раскрсница ; 

изградња  планиране  саобраћајнице  која  ће  повезати  продужетак  Булевара  Јована  
дучића  и  Футошки  пут; у  оквиру  попречног  профила  ове  улице, планирају  се  
обострани  коловози , бициклистичка  стаза, тротоари  и  управни  паркинзи ; дуж  
ивице  коловоза  ове  саобраћајнице  планирају  се  управни  паркинзи  за  путничке  
аутомобиле  (270 паркинг-места), а  који  су  намењени  за  ,,Park and (систем  
,,Паркирај  и  вози  се  намењен  је  корисницима  из  правца  Бегеча  и  Футога  и  
омогућава  да  паркирају  своје  возило  у  непосредној  близини  ЈГСП-а  и  јавним  
превозом  превезу  се  до  центра  града; на  овај  начијј  се  смањује  саобраћајно  
оптерећење  у  градским  центрима  уз  материјалне  и  временске  уштеде  за  кориснике ; 

изградња  нове  улице  која  ће  повезати  Булевар  кнеза  Милоша  и  Улицу  сомборска  
рампа; 
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изградња  сабирііих, стамбених  и  пепіачко-бициклистичких  улица  у  блоку  оивичен  
Булеваром  кнеза  Милоша  и  улицама : Сомборска  рампа, ппанирани  продужетак  
Булевара  Јована  дучића, и  Футошки  пут; 

изградња  пешачке  стазе  у  профилу  продужетка  Булевара  Јована  дучића  који  је  у  
обухвату  плана  ширине  око  lм. У  поступку  израде  суседног  плана  или  
урбанистичког  пројекта  северно  од  границе  плана  у  намени  спортски  парк  
ускладиће  се  саобраћајно  решење  са  Планом  генералне  регулације , тако  да  се  
формира  пешачка  стаза  веће  ширине  минимум  3,0 гп, уместо  пешачке  стазе  која  је  
унутар  спортског  парка. 

досадашње  алинеје  један  до  дванаест  гЈостају  алинеје  шест  до  осамнаест . 

После  става  13. додаје  се  нов  део: ,,Посебна  правила  за  олремање  простора  
лнфраструктуром  који  гласи: 

,,Посебна  правила  за  олремање  простора  инфраструіпуром  

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

Наведене  интервенцијс  могуће  су  исклучиво  у  оквиру  постојећих  и  планираних  
јавних  површина . 

Сва  одступања  од  планског  решења  морају  бити  у  складу  са  законима  и  
правилницима  који  регулишу  ову  област . 

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

У  делу  ,,Услови  за  изградњу  саобраћајних  површина  став  5. брише  се. 

досадашњи  став  б. који  постаје  став  5. мења  се  и  гласи: ,,На  прелазу  тротоара  
преко  коловоза  и  дуж  тротоара  извршити  типско  партерно  уређење  тротоара  у  складу  са  
Правилником  о  техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката , 

којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама.. 

досадашњи  ст. 7. до  9. постају  ст. б. до  8. 
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досадашњи  став  10. брише  се. 

досадашњи  став  1 1. постаје  став  9. 

После  дела  ,,Услови  за  изградњу  саобраћајних  поврпЈина  додаје  се  део: 
,,Паркирање  и  гаражирање  возила  који  гласи: 

,,Паркирање  и  гаражирање  возила  

Приликом  нове  изградње  за  паркирање  путничких  аутомобила  за  сопствене  
потребе , власници  објеката  свих  врста  по  правилу  обезбеђују  простор  на  сопственој  
грађевинској  парцели , изванјавне  саобраћајне  површине . 

За  паркирање  путничких  аутомобила  за  сопствене  потребе  у  намени  породичног  
становања  обезбеђује  се  простор  на  сопственој  грађевинској  парцели , изван  јавне  
саобраћајне  површине , и  то  -једно  паркинг  или  гаражно  место  наједан  стан. 

За  паркирање  путничких  аутомобила  за  сопствене  потребе  и  за  све  остале  намене  
обезбеђује  се  простор  на  сопственој  грађевинској  nарцели,  изван  јавне  саобраћајне  
површине . Потребан  број  паркинг-места  одређује  се  на  основу  намене  и  врсте  делатности , 

и  то  по  једно  паркинг  нли  гаражно  место  у  односу  на  нето  површину  објекта  - корисног  
простора, на  следећи  начин: 

- банка, здравствена , пословна, образовна  или  административна  установа  - једно  
паркиЈ iг-место  на  70 м2  корисног  простора; 

- пошта  -једно  паркинг-место  на  150 м2  корисног  простора ; 

- трговина  на  мало  -једно  паркинг-место  на  100 м2  корисног  простора ; 

- угоститењски  објекат  - једно  паркинг-место  на  користан  простор  за  осам  
столица; 

- хотелијерска  установа  - једно  паркинг-место  на  користан  простор  за  10 кревета, 

односно  у  складу  са  категоријом  хотела; 

- позориште  или  биоскоп  - једно  паркинг-место  на  користан  простор  за  
30 гледалаца ; 

- спортска  хала  -једно  паркинг-место  на  користан  простор  за  40 гледалаца . 

Гараже  објеката  планирају  се  подземно  у  габариту , изван  габарита  објекта  или  
надземно, на  грађевинској  парцели. Површине  гаража  објеката  које  се  планирају  надземно  
на  грађевинској  парцели  урачунавају  се  при  утврђивању  индекса  изграђености , односно  
ијдекса  заузетости  грађевинске  парцеле, а  подземне  гараже  се  не  урачунавају  у  индексе . 

Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020 којим  су  
дефинисане  мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања . 

У  оквиру  паркиралишта , гдс  је  то  планирано, резервисатн  простор  за  дрвореде  по  моделу  
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да  се  на  четири  паркинг-места  планира  по  једно  дрво. На  основу  наведених  критеријума  
обавезноје  обезбедити  паркинг-места  за  бицикле . 

Могућа  је  изградња  уличних  паркинга  за  путничке  аутомобиле  и  бицикле  иако  
паркинзи  нису  уцртани  на  графичким  приказима, или  у  карактеристичном  попречном  
профилу  улица. Услов  за  реализацију  је  да  су  испуњени  сви  саобраћајни  услови  са  
становишта  законске  регулативе , прибавњена  сагласност  управњача  пута  у  делу  где  се  
жели  изградити  паркинг  и  максимално  задржавање  и  заштита  постојећег  квалитетног  

У  пододењку  ,,11.2. Водна  инфраструктура  део  ,,Снабдевање  Водом  став  5. 

после  речи: ,,Тозиновац  и  зареза  брише  се  везник: ,,и , а  после  речи: ,,Јована  дучића  и  
зареза  додају  се  речи  и  зарез: , делу  просторне  целине  9 и  делу  просторне  целине  10,. 

У  делу  ,,Одвођење  отпадних  и  атмосфереких  вода  став  б. после  речи: 

,,Тозиновац  и  зареза  брише  се  везник: ,,и , a nocne речи: ,,Јована  дучића  и  зареза  додају  
се  речи  и  зарез: ,,у  делу  просторне  целине  9 и  делу  просторне  целине  

Став  9. мења  се  и  гласи : 

,,Планира  се  примарна  атмосферска  канализациона  мре)ка, дуж  Улице  сомборска  
рампа, профилом  е  1000 и  1500 мм  и  то  на  деоници  од  Улице  Борислава  Пекића  до  
Футошког  пута.. 

После  става  9. додаје  се  шест  нових  ставова  који  гласе: 

,,Реализацијом  примарне  атмосферске  канализације , повезаће  се  деоница  
отвореног  канала  Т-800, на  простору  Ветерничке  рампе, са  деоницом  отвореног  канала  Т-

800, на  Телепу . 

Омогућава  се  фазна  реализација  примарне  атмосферске  канализације , по  
деоницама  дуж  Улице  сомборска  рамаа  и/или  реализација  са  другачијим  профилом , 

уколико  се  то  преодно  докаже  као  потреба, наредном  nројектном  документацијом . 

Након  реализације  поменуте  nланиране  примарне  атмосферске  канализације , дуж  
Улнце  сомборска  рампа, укинуће  се  потреба  за  делом  деонице  отвореног  канала  Т-800, 

односно, деонице  отвореног  канала  источно  од  Улице  сомборска  рампа  (локалитст  
Расадника) и  дање  до  Футошког  пута. 

до  тада, задржава  се  постојећи  канал  Т-800 у  цињу  решавања  атмосферских  вода  а  
за  потребе  заштите  и  ревизије  истог, дефинише  се  обострани  заштитни  појас  ширине  5 м  
а  мерено  од  постојеће  ивице  канала. 
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У  атмосферску  канализацију , каііал  Т-800 и  отворене  уличне  канале  забрањено  је  
испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  атмосферских  које  обавезују  
одржавање  минимално  доброг  еколошког  статуса, тј . јј  класе  вода  у  водопријемнику . 

Планира  се  да  атмосферске  воде  са  потенцијално  зауњених  и  запрњаних  повргпина  
(бензинске  пумпе, паркинзи  и  сл.), пре  изливања  у  јавну  канализациону  мрежу, буду  
третиране  на  сепаратору  уа  и  масти  са  тало)кником  за  суспендоване  

досадапіњи  став  10. постаје  став  16. 

део  ,,Правила  уређења  за  водну  инфраструктуру  мења  се  и  гласи: 

,,Услови  за  изградњу  водоводне  и  канализационе  мреже  и  прлкњучака  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже   

Трасе  водоводне  мреже  ће  се  полагати  у  зони  јавне  површине, између  две  
регулационе  линије  у  уличном  фронту, једнострано , или  обострано , уколико  је  улични  
фронт  шири  од  20 м. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводие  инсталације  ће  се  поставњати  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  1 м, а  вертикалио  растојање  водоводне  мреже  од  других  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре  биће  0,5 м. дате  вредности  су  растојања  од  
споњне  ивице  новог  цевовода  до  споњне  ивице  инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  није  могуће  исноштовати  тражене  услове, пројектом  ће  се  предвидети  
одговарајућа  заштита  инсталација  водовода . 

Није  планирано  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње . 

Минимално  одстојање  од  темења  објеката  биће  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката . 

Планира  се  дубина  укопавања  водоводних  цеви  1,2-1,5 м  мерено  од  коте  терена, а  
на  месту  планираног  прикњучка  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  
дубину  постојећег  цевовода! 

На  проласку  цевовода  испод  пута  планира  се  заштитна  цев  на  дужини  већој  од  
ширине  пута  за  минимално  1 м, са  сваке  стране! 

На  траси  новог  дистрибутивног  водовода  планира  се  одговарајући  број  хидраната  
у  свему  према  важећим  nроnисима. Предпост  дати  уградњи  надземних  хидраната . 
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Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  и Нови  Сад  обезбеђује , у  
нормалним  условима  водоснабдевања  количину  воде  од  5 llѕ  ca притиском  0,5 bara за  
потребе  противпожарне  заштите  (хидрантска  мрежа, спринклер  систем,..). 

За  потрошњу  санитарне  воде, у  нормалним  условима  водоснабдевања , Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбеђује  притисак  на  месту  
прикњучења  од  2,5 bara. 

Водоводни  прикњучци  

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

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

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

Прикњучење  стамбених  објеката  планира  се  минималним  пречником  DN 25 мм. 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  
прикњучак . 

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

3а  вишепородичне  стамбене  објекте  водомери,  за  мерење  потрошње  воде  се  
поставњају  у  шахтовима  лоцираним  ван  објекта , на  парцели  корисника, 0,5 м  од  
регулационе  линије  и  у  просторији  за  водомере  унутар  самог  објекта . Просторија  за  
водомере  мора  бити  лоцирана  уз  регулациону  линију  према  уличној  водоводној  мрежи, са  
које  се  даје  прикњучак . 

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

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  споњашња  хидрантска  
мрежа  врши  се  прикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 110 мм, са  монтажом  
водомера DN lо0 мм. 
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Извођење  прикучка  водовода, као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасе  мреже  опште  и!или  фекалне  канализације  ће  се  полагати  у  зони  јавне  
површине  између  две  регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано , или  обострано , 
уколикоје  улични  фронт  шири  од  20 м. 

Планира  се  минимални  пречник  отпадне  канализације  0250 мм, а  опште  
канализације  0300 мгп. 

Трасе  отпадне  и  опште  канализације  ће  се  поставњати  тако  да  се 
 задовоње  

прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 

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

Планира  се  да  сви  објекти  за  сакупњање  и  третман  отпадних  вода  морају  бити  
водонеіірогіусни  и  заштићени  од  продирања  у  подземне  издане  и  хаваријског  изливања . 

Планира  се  да  минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1,3 іn, мерено  
од  горње  ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  индивидуалних  објеката), а  на  
месту  планираног  прикњучка  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постој  ећег  цевовода . 

На  траси  се  предвиђа  изградња  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  од  160 до  
200 DN, ua прописаном  растојању , а  максимум  50 м. 

Планира  се  да  атмосферска  вода  са  саобраћајних  и  манипулативних  површина  пре  
упуштања  у  атмосферску  канализацију  или  канализацију  општег  типа  Града  Новог  Сада, 

мора  проћи  третман  на  сепаратору  лаких  нафтних  деривата  и  ііесколову . 

директно  одвођење  атмосферских  вода  са  уређених  водонепропусних  површина  и  
са  кровова  објекта  у  јавну  канализацију , ограничава  се  на  30 llѕ/ha, при  прорачуну  са  
количином  која  одговара  двадесетноминутној  киши  повратног  периода  две  године, 

интензитета  120 I!ѕ/ha. 

Планом  се  предвиђа  да  се  све  количине  атмосферске  воде, које  су  изнад  наведених  
вредности, морају  прихватити  ретензијом  и  поступно  упуштати  у  атмосферску  
канализацију . 

Ретензија  за  прiіхват  атмосферскик  вода  се  мора  пројектовати  унутар  парцеле  
корисника . 

Отпадне  воде  морају  задовоњити  услове  дефинисане  Одлуком  о  санитарно-
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  17/93, 3/94, 1О/0 и  47/06 др.  одлука). Уколико  исте  не  
задовоњавају  наведсне  услове, морају  имати  одговарајући  предтретман . 
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Канализациони  приклучци  

Планом  се  дефинише  приклучак  на  отпадну  канализацију  који  почиње  од  споја  са  
мрежом , а  завршава  се  у  ревизионом  шахту. 

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

Планира  се  да  се  свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  
приклучи  на  канализациону  мрежу, ако  је  она  изграђена . 

Приклучење  индивидуалних  стамбених  објеката  планира  се  минималним  
пречником  DN 160 мм, а  колективних  и  већих  пословних  објеката, минималним  
пречником  DN 200 мм. 

Планира  се  да  се  ревизионо  окно  лоцира  на  парцели  корисника , на  0,5 nі  од  
регулационе  линије . 

Индустријски  објекти  и  други  објекти  чије  отnадне  всде  садрже  штетне  материје , 

могу  се  прикњучити  на  канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  гіриклучка  угради  
уређај  за  пречишћавање  индустријских  отпадних  вода  до  прописаног  квалитета  упуштања  

у  канализацију . 

Планом  се  дефинише  да  се  приклучење  подрумских  и  сутеренских  просторија , као  
и  базена, на  канализациони  систем  дозволава , само  преко  аутономног  постројења  (пумпе). 

Код  решавагbа  одвода  употребњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно -

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

Планира  се  да  се  зауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина, као  и  
воде  од  прања  и  одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) 

посебном  мрежом  спроведу  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  
масти  и  лаких  течности  и  тек  потом  испусте  у  реципијент . 

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

Планира  се  да  се  технолошке  воде  могу  испуштати  у  јавну  канализацију . 3ависно  
од  потреба  код  загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолоіпких  
отпадних  вода, тако  да  њихов  квалитет  задоволава  санитарно -техничке  услове  за  
испуштање  у  јавну  канализацију , а  пре  пречишћавања  на  постројењу  за  пречишћавање  
отпадних  вода  (НПОВ), тако  да  се  не  ремети  рад  пречистача  у  складу  са  Уредбом  о  
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граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  р0к0в1!ма  за  њихово  
достизање, Прилог  2, Глава  11ј, Табела  1 (,,Службени  гласник  рс,,, бр.  67/1 1, 48/12 и  1/16). 

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

После  дела  ,,Услови  за  лзградњу  водоводне  и  канализационе  мреже  и  
додаје  се  део  ,,Водни  услови  за  локалитет  Расадник  који  гласи: 

,,Водни  услови  за  локалитет  Расадник  

Водним  условима  одређују  се  технички  и  други  захтеви  који  морају  да  се  испуне  
при  изградњи , доградњи  и  реконструкцији  објеката  и  извођењу  других  радова  који  могу  
трајно, повремено  или  привремено  утицати  на  промене  у  водном  режиму, односно  
угрозити  цилеве  животне  средине, ради  усклађивања  са  одредбама  Закона  о  водама  
(,,Слу)кбени  гласник  РС , бр.  30/10, 93/12,101/16, 95/18 и  95/18 - др. закон) и  прописима  
донетим  на  основу  њега. 

План  је  израђен  према  важећим  прогіисима  и  нормативима  за  планиране  намене  
као  и  према  проnисима  о  потпуној  заштити  водног  режима  и  водних  објеката  у  условима  
коришћења  вода, заштите  од  вода  и  заштите  површинских  и  подземних  вода  од  загађења, 

уз  усклађивање  планнраних  намена  са  постојећим  водним  објектима  и  
хидромелиорационим  уређењем  обухваћеног  подручја : 

Закон  о  водама; 

- Уредба  о  класификацији  вода  (,,Службени  гласник број  5/68); 

- Уредба  о  граничним  вредностима  емисије  зага1Јујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник бр. 67/11, 48/12 и  1/16); 

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

- Уредба  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетііих  хазардних  
супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  
гласник  РС , 

 број  24/14); 

- Правилник  о  опасним  материјама  у  водама  (,,Службени  гласник  СРС , 
 број  

3 1/82); 

- Закон  о  заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 

36/09 — др.  закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон  и  95/18 - др. 
закон). 
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Локалитет  Расадник  припада  сливу  реке  дунав  и  водном  подручју  дунава . На  овом  
локалитету  се  налази  се  део  мелирационог  канала  Т-800. деоница  канала  Т-800 у  дужини  
200 м  од  км  3+220 до  км  3+480 није  у  функцији  јер  јс  затрпан  приликом  градње  
стамбених  објеката, што  има  за  јјоследицу  онемогућавање  отицања  вода  са  узводног  дела  
слива. Узводна  деоница  канала  од  км  3+854 је  зацевлена . Мелиоративни  канали  слива  
ЦС  ,,Телегј  формирани  су  због  одводњавања  полопривредног  земњишта  на  подручју  
данајпњих  насења  Адице  и  Ветерничка  рампа. Ширењем  града  и  мењањем  намене  
землишта  из  полопривредног  у  грађевинско  земњиште, канали  су  изгубили  своју  
примарну  функцију  одводњавања  и  постали  канали  атмосферске  канализације . 

Канал  Т-800 је  главни  канал  слива  црпне  станице  ,,Телеп , чији  је  реципијент  река  
дунав. 

Услови  за  планирање  и  изградњу  објеката  у  зони  мелиорационог  канала /водотока   

Континуитет  и  правац  инспекционих  стаза  у  обалном  појасу  мелиорационог  
канала /водотока, обострано , најмање  ширине  5 м  мора  се  сачувати  за  пролаз  и  рад  
мсханизације  за  одржавање  мелиорационог  канала /водотока . 

У  овом  rіojacy није  дозвоњена  изградња  објеката, садња  дрвећа, орање  и  копање  
земње  и  обавлање  других  радњи  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  стабилност  
мелиорационог  канала  и  предузимање  радњи  којим  се  омета  редовно  одржавање  канала; 

Подземне  објекте  поставити  најмање  1 м  испод  коте  терена  и  обезбедити  их  од  
утицаја  механизације  за  одржавање  канала; кота  терена  је  кота  обале  у  зони  
радно-инспекционе  стазе. 

Подземно  укрштање  

Подземно  укрштање  објекта  са  мелиорационим  каналом  пројектовати  као  
укрштање  испод  дна  канала  тако  да  се  горња  ивица  заштите  линијског  објекта  постави  
најмање  1 м  испод  пројектоване  котс  дна  канала, у  пуној  ширини  канала  у  нивоу  терена. 

Укрштање  са  каналом  пројектовати  што  ближе  углу  од  90°. 

Надземно  укрштање  

Надземно  укрштање  објекта  са  мелиорационим  каналом  поставњањсм  инсталације  
преко  конструкције  пропуста!моста, пројектовати  према  следећим  условима : 

при  качењу  инсталације  ііa конструкцију  пропуста!моста, доњу  ивицу  
заштите  инсталације  поставити  изнад  светлог  отвора  пропуста /моста; 

при  поставлању  инсталације  кроз  саобраћајницу  или  банкину  преко  
пропуста /моста, доњу  ивицу  заштите  инсталације  поставити  ва  одстојању  најмање  10 см  
изнад  горње  ивице  цеви /конструкције  пропуста /моста; 
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- у  случају  реконструкције  пропуста /моста, сву  одговорност  у  вези  линијског  
објекта, додатне  радове  и  трошкове  (измештање, поновно  враћање  и  др.),  сноси  
инвеститор /корисник  линијског  објекта. 

Укрштање  објекта  са  мелиорационим  каналом  поставлањем  иисталације  изнад  
канала , пројектовати  nрема  следећим  условима : 

инсталацију  поставити  на  конструкцију /носач  чији  су  стубови  поставњени  
изван  радно-инспекционе  стазе  дефинисане  у  делу  Услови  за  планирање  и  изградњу  

објеката  у  зони  мелиорационог  канала!водотока, став  1.; 

- висину  конструкције /носача  одредити  тако  да  не  омета  редовно  одржавање  
канала. 

Паралелно  вођење  
Поставњање  објекта  на  водном  земњишту , паралелно  са  мелиорационим  

каналом, пројектовати  тако  да  се  траса  инсталације  води  по  линији  границе  
парцеле  водног  земњишта  (парцела  канала), односно  унутар  парцеле  водног  
земњишта, на  одстојању  највише  до  1 м  од  границе  парцеле  и  да  је  управно  
растојање  између  трасе  инсталације  и  ивице  обале  канала  најмање  5 м. 
Поставњање  линијског  објекта  изван  парцеле  водног  земњишта, паралелно  са  
мелиорационим  каналом , пројектовати  тако  да  је  управно  растојање  између  трасе  
инсталације  и  ивице  обале  канала  најмање  5 м. 

Саобраћајне  површине  планирати  изван  зоне  експропријације  мелиоративног  
канала . Уколико  је  потребна  саобраћајна  комуникација  - повезивање  леве  и  десне  
обале  канала, исту  је  могуће  планирати  уз  изградњу  пропуста  - моста. Техничко  
решење  пропуста  /моста  мора  обезбедити  нормално  функционисање  канала . 

Водоснабдевање  обухваћеног  простора  планира  се  преко  постојеће  водоводне  
мреже  и  планираног  проширења  исте  у  оквиру  водоводног  система  Града  Новог  Сада, 
према  условима /сагласности  јавног  комуналног  предузећа . 

Отпадне  воде  

Планиранје  сепаратни  систем  канапизационе  мреже  и  то  посебно  за: 

- условно  чисте  атмосферске  воде  
- запрњане  атмосферске  воде  
- санитарно-фекалне  отпадне  воде  
- технолошке  отпадне  воде . 
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У  површинске  и  подземне  воде, забрањено  је  испуштати  било  какве  воде  осим  
условно  чистих  атмосферских  и  пречишћених  отгјадних  вода  чији  квалитет  
обезбеђује  одржавање  минимално  доброг  еколошког  статуса  (ІІ  класа  воде) 
реципијента , према  Уредби  о  класификацији  вода. 

Квалитет  ефлуента  треба  да  задоволава  граничне  вредности  прописане  Уредбом  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  и  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  
супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

достизање  граничних  вредности  емисије  загађујућих  материја  не  може  да  се  врши  
путем  разблажења , према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  
у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Условно  чисте  атмосферске  воде,  чији  квалитет  обезбеђује  одржавање  минимално  
доброг  еколошког  статуса  (11 класа  воде) реципијента , према  Уредби  о  класификацији  
вода, могу  се  без  пречишћавања , путем  интерне  атмосферске  мреже  и  преко  уређених  
испуста , одвести  у  јавну  атмосферску  канализацију  према  условима  надлежног  
комуналног  предузећа, на  зелене  површине  или  ретензиони  простор  унутар  парцеле, у  
мелиорациони  канал  или  путни  канал  према  условима  власника. 

Атмосферске  воде  са  запрњаних!зауњених  површина  (манипулативни  простор , 

паркинг, саобраћајнице  и  др.) пречистити  на  уређају  за  примарно  пречишћавање  
потенцијално  запрњаних  атмосферских  вода  (сепаратор  са  таложником ) ради  издвајања  
минералних  и  других  уња  и  брзоталоживих  честица. 

Санитарно-фекапне  отпадне  воде  прикњучити  на  јавну  канализациону  мрежу  
постојећу  или  планирану, према  општем  концепту  каналисања , пречишћавања  и  
диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  Града  Новог  Сада  и  условима /сагласности  
надлежног  јавног  комуналног  предузећа . 

Технолошке  отпадне  воде  и  воде  од  прања  радног  простора  и  опреме  прикњучити  
на  јавну  канализациону  мрежу, према  општем  концепту  каналисања, пречишћавања  и  
диспозицијс  отпадних  вода  на  нивоу  Града  Новог  Сада  и  условима!сагласности  
надлежногјавног  комуналног  предузећа . Према  условима  јавног  комуналног  предузећа , 

обезбедити  примарно  пречишћавање  технолошке  отпадне  воде  на  пречистачу , пре  
испуштања  ујавну  канализацију . 

Уважити  и  све  друге  услове  које  за  пречипћавање  и  диспозицију  отпадних  вода  
пропише  надлежно  јавно  комунално  предузећа . 

Приликом  реализације  планских  решења, не  сме  се  угрозити  стабилност  водних  
објеката, водног  режима  и  квалитет  подземних  и  површинских  вода. 
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Намена  Водног  землишта  пе  може  се  мењати  без  сагласности  Јавног  
водопривредног  предузећа  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад,. 

У  пододелку  ,,11.3. Енергетска  инфраструктура  део  ,,Снабдевање  
електричном  енергијом  став  3. мења  се  и  гласи: 

,,до  планираних  објеката  потребно  је  изградити  прикњучке  од  постојеће  или  нове  
мреже, као  и  потребан  број  тС. Осим  планираних  ТС, чији  је  оријетациони  положај  
приказан  на  графичком  приказу  број  7 ,,План  енергетске  нфраструктуре  у  размери  
1:5000, нове  Тс  се  могу  градити  као  монтажно -бетонске , зидане, узидане  или  компактне  
(полуукопане) на  парцелама  свих  намена, у  складу  са  важећом  законском  и  техничком  
регулативом . Нове  тС  се  могу  градити  и  у  оквиру  стамбених  објеката, уз  поштовање  свих  
противпожарних  услова . Када  је  уградња  ТС  планирана  у  оквиру  стамбене  зграде, 

просторију  за  смештај  ТС  потребно  је  на  одговарајући  начин  изоловати  од  буке  и  
јонизујућих  зрачења, у  складу  са  прописима . Стамбене  просторије  стана  не  могу  се  
граничити  са  просторијом  у  којој  је  смештена  ТС. У  случају  потреба  за  додатним  
електроенергетским  капацитетима  у  постојећим  стамбеним  блоковима , могућа  је  
изградња  нових  ТС  у  оквиру  заједничких  блоковских  поврвіина, на  одговарајућим  

локацијама , тако  да  су  удалене  минимум  5 м  од  стамбених  објеката . Свим  ТС  потребно  је  
обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  3 м  (и  висине  минимално  3,5 п , у  случају  
постојања  паса?ка) ради  обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . Такође  је  
потребно  обезбедити  право  службеnост  пролаза  каблова  до  ТС  кроз  пасаже  и  слободне  
блоковске  поврњине  и  заједничке  блоковске  

После  става  3. додаје  се  став  4. који  гласи: 

,,За  делове  подручја  који  се  спроводе  на  основу  планова  нижег  реда  и  
урбанистичких  пројеката, локације  нових  ТС  ће  се  одредити  приликом  њихове  израде . 3а  
планиране  објекте  вишепородичног  становања, основну  школу  и  регионални  центар  за  
ванредне  ситуације  на  локалитету  Расадник, нове  ТС  ће  се  градити  на  локацијама  
приказаним  на  графичком  приказу  или  у  будућим  комплексима  (у  оквиру  објеката  или  на  
локацијама  које  ће  се  одредити  приликом  израде  пројектно-техничке  документације  на  
основу  положаја  објеката  у  простору). Ормани  мерних  места  са  бројилима  у  будућим  
објектима  ће  бити  смештени  у  оквиру  објеката, у  

У  делу  ,,Снабдевање  ТОПЛОТНО Nј став  2. после  седме  реченице  додаје  
се  реченица  која  гласи : 
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,,Планира  се  и  изградња  вреловода  у  продужетку  Булевара  Јована  дучића  за  
потребе  објеката  вишепородичног  становања  на  локалитету  Расадник.. 

После  става  4. додаје  се  став  5. који  гласи: 

,,МРС  ,,Ветерничка  рампа  која  се  налази  на  крајњем  југозападу  подручја, 
потребно  је  изместити  изван  планиране  регулације  Улице  сомборска  

У  одењку  ,,12. ПЛАН  ЗЕЛЕНИЛА  део  ,,Парковске  површине  после  става  8. 
додаје  се  пет  ставова  који  гласе: 

,,Линијске  зелене  површине  у  делу  блокова  355 и  386 и  387 планирају  се  као  
пејзажно  уређене  зелене  површине  са  парковским  елементима . Постојећа  вегетација  које  
се  налази  у  планираној  намени  за  линијске  парковске  површине  и  озелењене  поврінине, 

задржаће  се  после  стручне  валоризације  ЈКП  Градског  зеленила  и  Поњопривредног  
ф  акултета . 

У  оквиру  ових  површина  планиране  су: псшачке  и  бициклистичке  стазе, урбани  
мобилијар, простор  за  игру  деце  и  др.  Све  стазе  треба  да  прате  дрвореди  од  високе  
лишћарске  вегетације  у  комбинацији  са  средње  високим  декоративним  дрвећем . Стазе  
треба  да  буду  од  природних  материјала  и  да  повезују  све  делове  уређених  зелених  
површина  са  околним  наменама, а  њихова  минимална  ширина  1,2 м. Поред  високе  
вегетације , на  овим  површинама , планира  се  садња  и  декоративне  партерпе  вегетације  
ниско  декоративно  шибње  и  цвеће . Минимум  60 % ових  озелењених  површина  треба  да  
буде  под  високом  вегетацијом .  У  зони  заштите  отвореног  канала, забрањена  је  садња  
бињака  до  његовог  укидања . 

Уређене  јавне  зелене  површине  у  блоку  355 уз  Булевар  Јована  дучића  уредити  по  
истим  параметрима  наведеним  за  линијске  зелене  површине . 

Употребом  врста  различитог  колорита, висине, облика  и  времена  цветања  и  
листања  могуће  је  постићи  адекватан  визуелни  ефекат  који  ће  корисницима  простора  
обезбедити  угођај  током  целе  године. 

Робусне  врсте  дрвећа  (храст, дивњи  кестен, копривић  и  сл.) у  оквиру  ових  
површина  оријентисати  ка  објектима  ватрогасног  дома  и  образовних  установа . 

Декоративне  форме  (тулипановац , црвенолисна  шњива, албиција  и  сл.) садити  уз  пешачке  
комуникације  и  на  деловима  које  треба  посебно  нагласити . 

Графички  представњено  уређење  зелених  површина, није  обавезујуће . 

део  ,,Заједничке  блоковске  поврјпине  мења  се  и  гласи: 
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,,Заједничке  блоковске  површине  и  слободне  блоковске  површине  

Планирана  поставка  зеленила  у  окиру  Нових  стамбених  блокова  одликује  се  
поставком  краћих  дрвореда  уз  пешачке  стазе, а  јужне  и  западне  фасаде  објеката  
заштитиће  се  од  превелике  осунчаности  садњом  високих  и  пирамидалних  форми  дрвећа. 
делове  према  саобраћајницама  и  паркинзима  одвојити  поставком  дрвећа  у  комбинцији  са  
разним  врстама  пјибња. У  зони  озелењене  површине  између  регулационе  и  грађевинске  
линије  планира  се  уређење  партера, површине  за  пешачку  комуникацију  и  озелењене  
површине  са  елементима  урбаног  мобилијара , пешачко-колски  прилази  и  рампе! Уколико  
се  дрвеће  сади  у  оквиру  поплочања , обавезно  га  треба  садити  у  отворе  (розете) пречника  
минимум  1,2 м  са  заштитном  декоративном  решетком . Планира  се  уређење  слободних  
блоковских  површина  и  њихово  озелењавање , и  обавезно  је  уређење  дечијих  игралишта  
и!или  спортских  терена  за  игру  деце. Позиције  дрвећа  на  површинама  назначеним  као  
режим  обавезног  озелењавања  у  оквиру  комтілекса  нису  обавезне . 

Укупан  проценат  зеленила  у  слободним  блоковским  површинама  утврђује  се  на  
минимално  20%, од  чега  минимум  40 % треба  да  буде  под  крошњама  високе  вегетације . 

Унутар  зоне  изградње  објеката  обавезно  је  формирање  кровног  врта  над  
подземним  гаражама . Целокупан  простор  поред  адекватног  озелењавања , треба  опремити  
неоnходним  урбаним  мобилијаром , шетним  стазама, као  и  просторима  за  игру  деце. 

дечија  игралишта  формирати  у  складу  са  нормативима . 

Избор  биЈЋних  врста  за  озелењавање  кровног  врта  могу  бити  категорисани  као: 

седуми  и  сукуленти  (статичко  оптерећење  износи  свега  10 kg/м2), траве  и  перене  
(статичко  оптерећење  им  у  просеку  износи  15 kg!м2), ?кбуње  и  шибње  (статичко  
оптерећење  које  износи  око  30 kg/м2), дрвеће  и  више  шибње  (статичко  оптерећење  од  
преко  30 kg!м2). 

Предности  вертикалног  и  кровног  озелењавања  могу  да  се  посматрају  на  два  
начина. Препознају  се  две  категорије  користи : корист  коју  имају  власници  објеката  

rіvate bепеЛt) и  општедруштвена  корист  (publіc bепеЛt,). 

Корист  за  власнике  објеката  огледа  се  у  следећем : 

- побоњшању  енергетске  ефикасности , 

- заштити  конструктивног  склопа  објекта  и  естетске  предности , 

- смањењу  буке, 

- побоњшању  квалитета  ваздуха  у  просторијама , 

- повећању  цене  објекта  на  тржишту, 

- повећаіћу  корисног  отвореног  простора  и  
- економској  предности  и  погодности . 

Општедруштвена  корист  огледа  се  у  следећем : 
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- умањењу  ефекта  топлотног  острва, 
- апсорпцији  штетних  утицаја  загађујућих  гасова, 
- ефикасном  управњању  атмосферским  водама, 
- повећању  биодиверзитета , 

- могућности  развоја  урбане  агрокултуре , 
- позитивним  ефектима  і-іa здравње  корисника  простора  и  
- естетским  побоњјпањима . 

У  односу  на  осовински  размак  носећих  елемената, намене  објекта  као  и  КПНОГ  
(сталног  и  корисног) оптерећења  носеће  конструкције  кровне  етаже, процењено  је  за  
колико  је  потребно  повећати  количину  бетона  и  челика  при  изведби  зеленог  крова. 
Величина , конструктивни  склоп  и  кров  објекта  битно  утичу  на  коначни  изглед  врта. У  
односу  на  расположиву  подлогу, потребно  је  установити  потребну  дубину  слоја  
супстрата , чиме  се  аутоматски  дефинише  врста  кровног  врта. Претходноје  дефинисано  да  
слој  земње  може  бити  од  7 сгп  па  све  до  100 см. 

Климатски  чиниоци  који  имају  велики  утицај  на  обликовање  кровних  вртова  и  
зелених  зидова  су  следећи: температура  и  влажност  ваздуха, ветрови  и  осунчање  
(оријентација ). Услови  у  којима  се  бињне  врсте  налазе  на  зеленим  крововима  и  зидовима  
потпуно  су  другачији  од  оних  када  се  саде  на  површини  земње. У  складу  са  чињеницом  да  
су  микроклиматски  услови  на  кровним  површинама  екстремни , потребно  је  да  се  садни  
материјал  прилагоди  намени  и  поло)кају. При  пројектовању  зелених  кровова  и  зидова  
веома  је  важно  добро  познавање  специфичних  карактеристика  локалне  климе. детаЈЂно  
проучавање  података  који  се  односе  на  дневне  температуре  и  количине  падавина  
произвешће  јасну  слику  која  ће  дизајнерима  бити  од  велике  користи . 

Композиција  врта  стилски  треба  да  је  усклађена  са  архитектуром  објекта  п  са  
средином  у  којој  се  налази . 

Основни  слојеви , заједиички  за  све  типове  зелених  кровова, су: 

вегетација  (бињни  материјал), 

- супстрат, 

- филтерски  слој  геотекстил , 

- дренажни  слој, 

- заштитни  слој  - механичка  заштита  током  извођења, 

- заштита  од  корења, 

- разделни  слој  (термоизолација ), 
- хидроизолација . 

Основне  разлике  у  извођењу  кровних  вртова  односе  се  на  дебњину  слоја  супстрата, 
а  самим  тим  и  на  врсте  бињног  материјала  које  ће  се  употребити , као  и  на  избор  
одговарајућег  дренажног  слоја. 
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Екстензивни  зелени  кровови  

Екстензивни  зелени  кров  подразумева  систем  зеленог  крова  са  заједницом  бијміих  
врста  које  имају  мали  коренов  систем  и  лако  подносе  сушу. Под  тим  врстама  
подразумевају  се  перене  (трајнице), пре  свега  сукулентне  врсте  (седуми), траве, маховице  
и  цветнице . Предност  ових  кровова  је  у  томе  што  се  могу  поставити  на  готово  све  равне  
кровне  конструкције  (превасходно  непроходне ) јер  имају  малу  специфичну  тежину. 
Њихове  основне  функције  су: температурна  изолација, задржавање  атмосферских  
падавина, побоњшање  микроклиме  локалитета  и  енергетске  ефикасности  објекта, 
смањење  аерозагађења  и  смањење  утицаја  буке . дебњина  слоја  супстрата  потребног  за  
овај  тип  зеленог  крова  износи  7-15 сш. Површинска  маса  оптерећења  без  бињака  износи  
од  70 до  170 kglм2. 

Полуинтезивни  зелени  кровови  

Поставњају  се  травнате  површине, користе  се  неке  врсте  перена  (трајница) али  и  
жбунасте  врсте  које  немају  разгранат  коренов  систем . Осим  естетске , функција  ове  врсте  
озелењавања  односи  се  и  на  могућност  непосредног  коришћења  зеленог  крова . дебјЂина  
слоја  супстрата  потребног  за  овај  тип  зеленог  крова  износи  15-30 см. Повргнинска  маса  
огітерећења  без  бињака  износи  170-500 kglм2. 

Интензивни  зелени  кровови  

То  је  систем  озелењавања  кровова  који  подразумева  формирање  свеукупне  оазе  
кровног  врта  чије  је  коришћење  интензивно  и  неограничено : практично, реч  је  о  
парковској  површини . Ово  је  могуће  због  вепике  дебњине  супстрата  која  може  бити  и  
преко  60 см. Површинска  маса  оптерећења  без  бињака  износи  500-2000 kgІм2. 

Масивни  зелени  кровови  

Ова  врста  крова  се  заправо  може  сматрати  подврстом  интензивних  зелених  
кровова. У  погледу  слојева, једино  се  разликује  дебњина  супстрата  која  износи  и  до  80 
см, докје  све  остало  исто. Специфична  тежина  се  креће  у  оквиру  претходно  дефинисаних  
величина  (до  2000 kgІм2). Оно  што  разликује  ову  врсту  од  претходне  јесте  намена. Пре  
свега, овакав  вид  озелењавања  препоручује  се  при  извођењу  вртова  на  крововима  
подземних  и  полуукопаних  објеката  и  на  деловима  објеката  који  се  налазе  у  нивоу  терена. 

Озелењавање  слободних  површина  стамбених  блокова  изграђених  по  парцелама  
(стамбене  зоне  трансформације ) подразумева , поред  садње  дрвећа  и  шибња  и  вертикално  
озелењавање  (различите  врсте  пузавица) као  и  поставку  озелењених  
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деталан  опис  озелењавања  кровних  површина  новопланираних  гаража  

Простор  изнад  укопане  гараже  планира  се  као  партерно  уређен  зелени  кров! 
Планира  се  формирање  травњака  у  комбинацији  са  декоративним  ниским  и  средње  
високим  жбуњем! де6лина  супстрата  у  полима  предвиђеним  за  садњу  зеленила  треба  да  
буде  минимум  30 см, што  зависи  од  врста  бињака  које  ће  се  садити. Поред  супстрата, у  
полима  треба  предвидети  и  све  неопходне  слојеве  за  формирање  кровних  вртова. 
дрвенасте  саднице  прсног  пречника  14-16 см  (на  висини  од  1 м) са  неинвазивним  
кореновим  систетом  (лоптасти  багрем, црвенолисни  јапански  јавор, патуласта  бела  бреза, 
жалосни  дуд  и  СЛ!) садиће  се  у  бетонске  касете  димензија  1,5х1,5х1,2 м  са  перфорираним  
страницама  (отвори  пречника  150 мм). 

Простор  треба  опремити  стазама, урбаним  мобилијаром  и  јавном  расветом . Поред  
наведених  садржаја  у  оквиру  кровног  врта  предвиђени  су  простори  за  поставку  дечијих  
игралинјта , теретане  на  отвореном  и  спортских  терена. Око  спортских  терена  могућа  је  
поставка  заптитне  ограде  (ћ=4м) урађене  од  челичне  поцинковане  конструкције , између  
које  се  поставња  челична  поцинкована  мрежа. Ова  мрежа  може  бити  израђена  и  од  неког  
другог  материјала  гіогодног  за  ову  врсту  озелењавања . По  планираној  поцинкованој  
мрежи  пружаће  се  пузајуће  врсте  билака  које  ће  формирати  зелени  зид  (вертикално  
зеленило). Предлаже  се  употреба  врста  са  различитом  бојом  листа  (Partenocіѕѕuѕ  
trіcuѕpіdata - Партеноцисус  и  различите  сорте  Hedera helіx - Бршњан). Предност  дати  
комбинацији  врста  чији  опстанак  не  зависи  од  интензивне  неге  и  које  не  захтевају  пуно  
влаге . 

На  свим  зеленим  деловима  крова  планира  се  поставка  заливног  система, који  ће  се  
напајати  из  резервоара  за  воду. Поставку  резервоара  треба  предвидети  у  оквиру  објекта  
јавне  гараже  или  у  неnосредној  близини  исте. Запремина  резервоара  одредиће  се  у  складу  
са  величином  површина  под  зеленилом  и  потреба  nротивпожарних  система . 

Слuка  бр.  1 - шематски  приказ  уређења  озелењеног  кровног  врта  над  подземним  
гаражама  са  пресеком  беіпонских  када  изнад  носећих  конструктивни.х  елемената. 
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У  делу  ,,3сденило  у  уличној  регулацији  после  става  1. додаје  се  нови  став  2. 
који  гласи: 

,,Постојећи  дрворед  платана  уз  Футошки  пут  у  делу  бившег  расадника  обавезно  
задржати , осим  неколико  стабала  које  је  потребно  уклонити  због  реализације  

После  досадашњег  става  2. који  постаје  став  3. додају  се  два  става  која  гласе : 
,,Сви  паркинг-простори  треба  да  су  под  крошњама  високе  лишћарске  вегетације . 

Саднице  треба  да  буду  піколоване , старости  минимум  10 година, распоређене  иза  сваког  
четвртог  паркинг-места  или  у  зеленој  траци  иза  паркинг-места, на  међусобном  растојању  
од  10 м, у  складу  са  садржајима  попречних  профила  и  распоредом  подземних  и  
надземних  инфраструктурних  коридора. 

За  озелењавање  у  оквиру  саобраћајних  јіовршина  и  паркинг-гіростора  препоручује  
се  употреба  следећих  врста: гинко, дивјви  кестен , копривић , црвенолисни  храст, 
ликвидамбар , клен, пирамидални  ликвидамбар  и  сл.. 

У  делу  ,,3еленило  у  оквиру  других  намена  после  става  4. додаје  се  нови  став  5. 
који  гласи: 

,,Ободом  планираног  пословног  комплекса  у  оквиру  пословања  на  улазним  
правцима  обавезна  је  поставка  зеленог  заштитног  појаса . У  оквиру  овог  комплекса  
евидентирано  је  стабло  атласког  кедра  које  се  налази  у  поступку  заштите  као  заштићено  
подручје  од  локалног  значаја  Iіі  категорије  Споменик  природе  ,,Стабло  атласког  кедра  у  
Новом Обавеза  је  да  се  постојеће  стабло  у  поступку  заштите  задржи  и  заштити  
адекватним  техничко -технолошким  мерама  nриликом  извођења  радова . Организација  
садржаја  у  оквиру  піанираног  комплекса  треба  да  буде  усклађена  са  позицијом  
заштићеног  стабла. Паркинзи  треба  да  су  покривени  крошњама  високог  листопадног  
дрвећа . Позиције  дрвећа  на  поврніинама  назначеним  као  режим  обавезног  озелењавања  у  
оквиру  комплекса  нису  обавезне . . 

После  досадашњег  става  5. који  постаје  став  б. додају  се  три  става  која  гласе : 

,,Приликом  избора  садног  материјала  за  озелењавање  ових  намена, водити  рачуна  
да  то  не  буду  врсте  са  бодЈвама  и  отровним  плодовима , као  и  бињке  са  алергеним  
својствима , како  се  не  би  угрозила  безбедност  деце. 

Ободом  комплекса  ватрогасног  дома  обавезна  је  поставка  зеленог  заштитног  
појаса , минималне  ширине  10 м. Заштитни  појас  треба  да  се  састоји  од  квалитетне  високе  
лишћарске  вегетације  у  комбинацији  са  nіибјвем . Обзиром  на  специфичну  намену, 
унутрашњост  комплекса  уредиће  се  у  складу  са  просторном  организацијом  садржаја . 
Високу  вегетацију  унутар  комплекса  посгавити  на  начин  да  се  саобраћај  одвија  
несметано . Прилазе  и  улазе  у  објекте  нагласити  декоративном  вегетацијом . Позиције  



38 

дрвећа  на  површинама  назначеним  као  режим  обавезног  озелењавања  у  оквиру  комплекса  
Нису  обавезне . Могућа  су  мања  одступања  због  усаглашавања  позиције  стабала  са  
улазима  и  осталим  садржајима  комплекса . 

На  свим  објектима  у  оквиру  других  намена  могућа  је  поставка  екстензивног , 
полуинтензивног  или  интензивног  зеленог  кровног  врта  са  различитим  садржајима . Опис  
и  параметри  ових  површина  наведени  су  у  делу  3аједничке  блоковске  површине  и  
слободне  блоковске  

У  одењку  ,,1З. МЕРЕ  И  услоВи  ЗАШТИТЕ  И  УНАHРЕЋЕЊА  ЖИВОТНЕ  
СРЕДИНЕ  став  4. мења  се  и  гласи: 

,,У  наредном  периоду  потребно  је  обезбедити  праћење  квалитета  ваздуха  у  складу  
са  Законом  о  заштити  ваздуха  (,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 10/13 и  26/21 - др. 
закон), Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  за  квалитет  ваздуха  (,,Службени  
гласник  РС  бр. 11/10, 75/10 и  63/13) и  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисија  
загађујућих  материја  у  ваздух  из  постројења  за  сагоревање  (,,Службени  гласник  РС , бр. 
6/16 и  67/21).. 

Став  7. мења  се  и  гласи: 

,,Јавне  површине  (тротоари, пешачке  стазе, пешачки  прелази, прилази  објејпима  и  
сл.), као  и  хоризонталне  и  вертикалне  комуникације ,  морају  обезбедити  услове  за  
несметано  кретање  деце, старих, хендикепираних  и  инвалидних  лица  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  (,,Слу)кбени  гласник  РС , 

 број  22/15), као  и  другим  прописима  и  
стандардима  који  регулишу  ову  област.. 

Став  10. мења  се  и  гласи: 

,,3аштита  од  пожара  обезбедиће  се  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  пожара  
(,,Слу)кбени  гласник  рС,,, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и  87/18 - др. закони) и  Правилником  о  
техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  мреже  за  гашење  пожара  (,,Службени  
гласник  РС , број  3/18), што  подразумева  коришћене  ватропреградних  поврінина , 
употребу  незапаливих  материјала  приликом  градње  објеката, реализацију  противпожарне  
хидрантске  мреже  и  могућност  приступа  свим  

У  ставу  11. у  загради, после  речи: додаје  се  зарез  и  бројеви : ,,14/16, 

95/18 - др. закон  и  7 ј / ј  

Став  12. мења  се  и  гласи: 



39 

,,гІотребно  је  обезбедити  поступање  са  отпадним  материјама  у  складу  са  Законом  о  
управлању  отпадом  (,,Службени  гласник  Рс,,, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 - др. закон), 
Законом  о  амбалажи  и  амбалажном  отпаду  (,,Службени  гласник  РС , бр.  36/09 и  95/18 
др. закон), Правилником  о  начину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
(,,Службени  гласник  РС , 

 бр. 92/10 и  77/21) и  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  

После  става  12. додају  се  четири  нова  става  која  гласе: 

,,На  простору  у  обухвату  плана  потребно  је  обезбедити  поступање  са  отпадним  
материјама  у  складу  са  3аконом  о  управлању  отпадом  (,,Слу?кбени  гласник  РС , бр. 36/09, 
88/10, 14/16 и  95/18 - др. закон) и  другим  прописима  из  ове  области. 

На  основу  Правилника  о  условима  за  поставлање  посуда  за  сакупњање  отпада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  19/11 и  7/14) утврђују  се  број, места  и  технички  
услови  за  поставњање  посуда  на  јавним  површинама  на  територији  Града  Новог  Сада. 
Одржавање  чистоће  на  територији  Града  Новог  Сада  уређује  се  Одлуком  о  одржавању  
чистоће  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр!  25/10, 37/10 - исправка, 3/11, 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). 

На  основу  планираних  капацитета  и  постојећег  стања  на  терену, Јавно  комуііално  
предузеће  ,,Чистоћа  Нови  Сад  ће  дефинисати  потребан  број  контејнера . Оријентациони  
положај  подземних  контејнера  датје  графички . 

Уколико  се  планира  поставњање  подземних  контејнера , неопходно  јс  водити  
рачуна  о  приступу  возила  за  одношење  отпада, али  и  микро-локацији  која  не  би  требала  
да  угрози  подземне  инсталације  водоводне  и  енергетске  инфраструктуре , као  и  корење  
високог  

досадашњи  ст. од  13. до  18. постају  ст. од  17! до  22. 

У  досадашњем  ставу  19! који  постаје  став  23! у  загради , после  речи: ,,закон  
везник: замењује  се  зарезом, а  после  броја: ,,43/1 1 УС  додаје  се  зарез  и  бројеви : 

,,14/16, 76/18, 95/18 др.  закон  и  95/18 
- др. 

досадашњи  став  20. постаје  став  24. 

У  одењку  ,,14. NIEPE ЗАШТИТЕ  КУЛТУРНИХ  ДОБАРА  И  ЗАШТИЋЕНИХ  
пРиРОдних  ДОБАРА  пододењак  ,,14.1. Непокретна  културна  добра део  
,,Археолошки  локалитети  после  дела  ,,Локалитет  - Ново  насењс, Улица  Милеве  

додаје  се  нови  део  ,,Локалитет  у  Улпци  сомборска који  гласи : 
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,,Локалитет  у  Улици  сомборска  рампа, гдс  су  гіриликом  заштитних  археолошких  
истраживања  2013. године  пронађени  остаци  некрополе  са  скелетно  сахрањеним  
покојницима  из  позносредњовековног  периода. Искогіан  је  део  овог  гробјЂа  на  траси  
изградње  атмосферске  

У  пододењку  ,,14.2. Евидентирана  природна  добра  и  услоВи  заштите  став  1. 

после  алинеје  друге  додаје  се  алинеја  трећа  која  гласи: 

,,- стабло  на  бивпіој  површини  расадника  Јкп  ,,Градско  зеленило  (постојеће  
вредно  ,,Стабло  атласког  кедра  у  Новом  

У  одењку  ,,15. ПРИМЕНА  ПЛАНА  став  8. испред  речи: ,,Регулациони  план  
градске  магистрале  везник: ,,и  замењује  се  зарезом, а  на  крају  става  тачка  се  замењује  
везпиком : ,,и  и  додају  се  речи: 

,,Регулациони  план  простора  општеградског  центрајужно  од  продужетка  Булевара  
Јована  дучића  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  4/03 и  17/03) и  
План  детањне  регулације  простора  намењеног  за  пословање  на  улазном  правцу  дуж  
Футошког  пута  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  g/ ј )• 

Члан  3. 

Саставни  део  овс  одлуке  су  сјједећи  графички  прикази : 

Разм  ера  

1. 1. Извод  из  Генералног  плана  града  1-Іовог  Сада  до  202 1. године  
пречишћен  текст А4 

1.2. Извод  из  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  
улица  Футомке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  
Новом  Саду АЗ  

2. План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације   1:1000 

3. Начин  сгіровођења  плана  1:2500 

4. Планрегулације  површинајавне  намене  1:1000 

5. План  водне  инфраструктуре  1:1000 

б. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  1:1000 

7. Синхрон  план  инфраструктуре  и  зеленила  :1000. 
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Одлука  о  изменама  и  доііунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  
намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  
Новом  Саду  (локалитет  Расадник) 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  I-Iовог  Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  чува  се  у  Скупштини  Града  Новог  Сада, 

Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Јавном  предузећу  ,,Урбанизам  
Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

документациона  основа  ове  одлуке  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

Одлука  о  изменама  и  допунама  допунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  
мешовиту  намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  
булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  Расадник) доступна  је  на  увид  јавности  у  згради  
Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, и  путем  интернет  стране  
www. ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ. 

Члан  4. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-568/2021-1 
23. децембар  2021. године  
НОВИ  САД MЅc. Јелена  Маринковић  Радомировић  



\ :\.( 

ПЛLD 



На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Предлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Плана  генералне  регулације  простора  за  менјовиту  намену  између  улица  Футошке , Хајдук  
Велкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  Расадник), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХјјј  седници  од  23. децембра  202 1. године, доноси  

ЗАКЈЂУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  догіунама  Плана  генералне  
регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове , 
Руменачке  и  Суботиіјког  булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  Расадник) пре  излагања  на  
јавни  увид  са  137. седнице  од  15.07.2021. године  и  Извештај  о  обавњеномјавном  увиду  у  
Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  
намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  
Новом  Саду  (локалитет  Расадник), са  154. (јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  
10.11.2021. године. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА. • 

Број : 35-568/2021-1 
23. децембар  2021. године  

Предеедница  

НОВИ  САД MЅc Јелена  Мариіковић  Радомировић  



На  основу  члана  27. став  2. тачка  4. Правилника  о  садржини , начину  и  постулку  
израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  планирања  (,,Службени  гласник  РС , 
број  32/19), 

ИЗЈАВЈЂУЈЕМ  дА  ЈЕ  НАЦРТ  ОдЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  
ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВИТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  
УЛИЦА  ФУТОШКЕ, ХАЈДУК  ВЕЈЂКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ  И  СУБОТИЧКОГ  БУЛЕВАРА  
У  НОВОМ  САДУ  (локалитет  Расадник): 

- ПРИПРЕМЈЂЕН  У  СКЛАДУ  СА  злконом  О  ПЛАНИРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  И  ПРОПИСиМА  ДОННИМ  НА  ОСНОВУ  ОВог  ЗАКОНА, КАО  
ИДАЈЕ  

- ПРИПРЕМЈЂЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЈЂЕНОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ  

ОдГОВОРНИ  УРБАНИСТА  

/ с .? КОАf0 \\ 
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У  Новом  Саду, 16.12.2021. године  



РЕпУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМнА  поклил  војводинА  
грАд  ноВИ  САД  
СКУНШТј IНА  ГРАДА  НоВог  САДА  
КОМHСИЈА  ЗА  ПЈјАНОВЕ  
Број: У 35-5б8/21 
даиа: 15.07.2021. године  
T_r-YDTJ Г  А  п  
LL.-Ј .Н  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЈШ  

НАЦРТА  ОДЛУКЕО  ИЗМЕНАМА  И  ДОпУНАМА  ПЈІАНА  ГЕHЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦЛЈЕ  
ПРОСТОРА  3А  МЕШОВИТУ  НАМЕпУ  ИЗМЕЂУ  УЈШЦА  ФУТОШКЕ, ХАЈДУК  

ВЕЈЂКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ  И  СУБОТWЖОГ  БУЛЕВАРА  У  НОВОМ  САДУ  
(ЛОКАЈЈиТЕТ  РАСАДНIЖ) 

ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВІШ  УВИд  

Стручиа  контрола  Надрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  плаиа  генералне  регуладнје  простора  
за  мешовиту  намеву  између  улица  Фугопіке, Хајдук  Велкове, Руменачке  и  Субопічког  
бујіара  у  Новом  Саду  (локалитет  Расадкик) , обавлена  је  на  137. седннци  одраиој  
15.07.2021. године,  са  почетком  у  09,00 часова  у  згради  ЈП Завод  за  ур6анизам  
Нови  Сад, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

137. седницн  присуствовалн  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовuћ, Радосав  
НlЋепавовић, Милаи  Ковачевић, ивав  Бракочевић , члалови  Комисије  за  планове  и  Јасмина  
Лазић, секретар  Комисије  за  плаиове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  Јп  Урбанизам  Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад, 
Градске  улраве  за  урбавизам  и  грађевинске  послове, Завода  за  зајптиту  споменика  културе  
Града  Новог  Сада  и  Градске  управе  за  грађевкнско  землиште  и  инвесјидије . 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбависте  из  ЈП  Урбавизам  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  о(фађивача  плаиа, Комисијаје  констатовала  следеће : - 

да  је  Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плапа  генераше  регулације  простора  за  мешовиту  
намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  
Саду  (локалитет  Расадник), усвојена  на  ХХХУНІ  седници  Скуппітине  Града  Новог  Сада  
одржаиој  29. јуnа  2018. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  30/18) са  Решењем  о  
непристуnању  изради  стратејнке  процене  угицаја  измена  u допуна  nnaua генералпе  регулације  
простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Фуrошке, Хајдук  Велкове, Руменачке  и  Суботичког  
булевара  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Концептуазтни  оквир  измена  и  допуна  Плаuа  генералне  регуладије  простора  за  мешовиту  намену  
између  улица  Футошке, Хајдук  Велкове, Румеиачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  
(локалитет  Расадник) био  је  на  раuом  јавном  увиду  у  периоду  од  23. августа  2018. године  до  06. 
септембра  2018. године, као  и  у  периоду  од  23. фебруара  2021. године  до  09. марта  2021. године. 

Надрт  одлуке  о  изменама  u допунама  Нлана  генералне  регулацнје  простора  за  мешовиту  
намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Велкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  



Саду  (локалитет  Расадник), израдило  је  Јавно  предузеће  Урбаннзам  3авод  за  урбанизам  Нови  
Сад. 

На  137. сеДници  одржаној  15.07.2021. године  Комисија  за  плалове  разматралаје  Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Hnaua генералие  регуладије  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  
Футошке, Хајдук  Велкове, Руменачхе  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  
Расадшж). Том  прнликом  Комисија  је  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  плаиа  лрилремл,ен  у  
складу  са  3ахоном  о  плаиирању  и  изградњи  ( Службенн  гласмж  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, 
3 1/19 и  37/19- др.Закон, 09/20 и  52/21), уз  потребне  корекције  Нацрта. 

Ксиспја  сатра  даје  Нацрт  потребіто  кориговати  на  следећи  начин: 
- на  5. страни  текста, за  намену  пословање  на  улазним  правцима, потребноје  издвојити  услове  

који  се  односе  на  објекат  компаније  ЛІідЛ ; 
на  5. страии  текста, у  последњој  реченици, потребно  је  додатн  члан  закона  на  који  се  одиоси  
на  формирање  грађевинске  парцеле  у  лосебвим  случајевима, 

- на  7. страни  текста, тачха  8.4. део  Вишепородичио  стаuовање, у  првој  реченици  код  
навођења  спратпости  потребноје  брисати  Hx; 

- на  8. страuи  текста, потребно  је  кориговати  мииималиу  површину  под  зеленилом  у  
вшдепородичиом  стаuовању, тахо  да  она  износu 20% од  поврлгнне  парцеле; 

- на  графичком  приказу  Нацрта, у  северозападном  делу  nлаuа  укинути  позицију  саобраћајног  
приступа  са  Улuце  Сомборска  рампа; 

- дефunисати  саобраћајни  приступ  nnanupauoj предшколској  устаuови; 
- у  блоку  387 за  намену  вишепородичио  сталовање  кориговати  грађевuнске  лииије  према  

iuuaupauoj ујшци, тако  да  оне  износе  7,5 пі  са  обе  стране  од  регулација  улице; 
- кориговати  сnратност  предіпколске  усталове  на- до  П+2; 

Комuсија  прихвата  став  обрађивача  да  се  у  текст  Нацрта  угра,це  нови  исходовани  водни  услови  
као  и  да  се  допуuи  тачка  14.2 на  начин  као  што  је  усмено  образложено  на  седниди  Комuсије. 

Нахон  корекција  и  усаглаіпавања  са  ставовима  Градске  управе  за  nponuce, Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Нлаuа  генералне  регуладије  простора  за  мешовиту  намену  uзмеђу  улица  
Футопгке, Хајдук  Вел,кове, Руменачхе  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  
Расаднuк), може  се  упутитu у  дали  постулах  доношења  плана, у  складу  са  члаиом  50. Захона  о  
планирању  и  изградњи  ( Службенu гласник  Реnублике  Србије 1 , бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10 - УС, 24/1 1, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др.3ахои, 09/20 н  52/21). 

Извепггај  доставити: 
1. ЈП  Урбаиизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  землиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члаиу  Градског  веhа  за  уnраву, прописе  и  урбаиизам  
5 .Архиви  

Секретар  Комисије  

Јасппта  Лазкћ, маст.ијјж. арх. 



в.Д. Начелника  
Градске  унраве  за  у)баиизам  н  трапнске  послове  

абетић, дипл.инж.арх. Дејал  Мијловић  



РЕHУБЈНЖА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  ноВИ  САД  
скупнiтинл  ГрАдА  НоВог  сл,дл  
КОМIјСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-568/21 
дана: 10.11.2021. године  
НоВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВидУ  У  НАЦРТ  ОДЛУКЕО  ИЗМЕНАМА  И  ДОГГУНАМА  

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  ЗА  МЕШОВиТУ  НАМЕНУ  ИЗМЕЂУ  

УЛИЦА  ФУТОШКЕ, ХАЈДУК  ВЕЈБКОВЕ , РУМЕНАЧКЕ  И  СУБОТIТЧКОГ  БУЛЕВАРА  
У  НоВоМ  САДУ  (ЛОКАЈШТЕТ  РАСАДНIІК) 

Комисија  за  плавове  Скуптптине  Града  Новог  Сада, на  154. (јавној) седници  која  је  одржава  дана  

10. 1 1 .202 1. године  у  згради  ЈН  ,,Спортски  и  посдовНи  центар  Војводина  Нови  Сад, 
Сујјеска  број  2, 

у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извемтај  обрађивача  плана  о  

спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  довунама  плаиа  
генералне  регулације  

простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  

булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  Расадник). 

154. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председиик  Комисије, Зорав  вукадиновић, 

заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић, Радосав  јјмепаиовић, чдапови  Комисије  и  Јасмнна  

Лазић, секретар  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  нзмена  и  допуна  плана  геиералнс  регуладије  простора  за  
Мешовиту  намену  између  

улнца  Футогнке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  

Расадник), усвојенаје  на  XXXVHІ  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаиој  29. јуна  2018. 

године  ( Службени  лuст  Града  Новог  Сада  број  30/18) са  Реіпењем  о  непристукању  изради  

стратенiке  процене  утицаја  измена  и  допуна  Hnaua генералне  регудације  простора  за  мешовиту  

uамену  између  улица  Футошке, Хајдук  Велкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  на  

животиу  средиЈ{у. 

Концептуални  оквuр  измена  и  допуна  Hnaua генералне  регуладије  nростора  за  мешовиту  намену  

између  улица  Футоіпке, Хајдук  Велкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  

Расадаик) био  је  на  раuом  јавном  увиду  у  периоду  од  23. августа  201 8. годнне  до  06. септембра  2018. 

године, као  и  у  периоду  од  23. фебруара  2021. године  до  09. марта  2021. године. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  плана  генералне  
регулације  простора  за  мешовиту  намену  

између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булсвара  у  Новом  Саду  (локалитет  

Расадник), израдилоје  Јавно  предузеће  Урбаиизам  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад. 

На  137. седuици  одржаиој  15.07.202 1. гоДине  Комисија  за  пдаиове  разматрала  је  Нацрт  одлуке  
о  

изменама  и  долувама  Hnaua генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  
улица  

Футошке, Хајдук  Велкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  Расадник). 

Том  приликом  Комисијаје  констатовала  даје  текст  за  Нацрт  плаuа  припремњен  у  складу  са  Захоuом  

о  nлаuнрању  и  изградњи  ( Сдужбенu гдасник  Републике  Србије!!, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - 

уС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 н  37/19- др.Закон, 09/20 
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и  52/21), уз  потребне  корекције  Нацрта  које  су  наведене  у  Извештају  о  извршеној  стручuој  контроли  
број  У-35-568/2 од  15.07.2021. године. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Hnaua генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  
између  улица  Фугошке, Хајдук  Велкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  
(локалитет  Расадник) изложен  је  на  јавни  увид  у  периоду  од  29. септембра  2021. године  до  28. 

октобра  2021. године  (чије  је  оглаліавање  објавлено  у  листу  дневник  од  29. септембра  2021. 

године). У  току  јавиог  увида  доставлено  је  1 7 (седамнаест) примедби  и  2 (две) примедбе  које  су  
доставњене  ваи  рока  на  Нацрт  плана, штоје  обрађивач  плала  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  
јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  плаиове  је  на  154. (јавној) седници, одржаиој  10. 1 1. 

202 1. годиие, (чије  оглапјавање  је  објавњено  заједно  са  текстом  огласа  за  јавни  увид) разматрала  
Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Hnaua генералие  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  удица  Фугошке, Хајдук  
Велкове, Руменачке  и  Суботичхог  булевара  у  Новом  Саду  (локалитет  Расадник). 

У  затвореном  делу  седвице, Комисија  је  констатовала  да  у  току  јавног  увида  поднето  је  17 

(седамнаест) примедбн  и  2 (две) примедбе  које  су  доставлене  ваu рока  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  
и  допунама  Нлана  генералае  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Футошке, 

Хајдук  Велкове, Руменачхе  н  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (локазптет  Расадник) 

Примедбе  су  доставили: 

1. Илић  Бојпко, Бикнћ  Жарко  и  група  грађаиа  из  Улице  сомборска  рамnа  

2. Бранислав  Косијер, Весна  Ловрић  и  Надежда  Чортановић  

3. ГО  Покрет  за  преокрет  и  Проф.др  Јанко  Веселиновић  

4. Зорана  Марасанов  

5. Све  стамбене  заједнице  у  блоку  Булевар  Јоваuа  Дучића  39-47 

6. Једена  и  Зоран  Цветковић  

7. Никола  Тителац  

8. Драгаиа  Арсић  

9. Јоваuа  драгалј  

10. Светозар  Бакалuћ  

11. МаријаиаВучијак  

12. Еколошкu фронт  и  Марко  Шћибаи  

13. Немања  Јоваuовић  

1 4. Еколопгка  стража  и  Цигаuовић  Нина  

1 5. Милан  Јоваиовић  



3 

16. Неформална  група  грађана  ,,За  зелено  Ново  Насење  

1 7. Галенс  1{ивест  

Примедбе  доставлене  вав  рока: 

18. Друштво  архитеката  Новог  Сада  ДаВС  

19.Блекгродистрибуција  Србије  доо, Огранах  Електродистрибуција  Нови  Сад  

Примсдба  број  1  
(подносиоци : ј{лић  Бошко, Бикић  Жарко  и  група  грађана  из  Улице  сомборска  рампа) 

Дали  су  следећу  примедбу: ,,Стаиовници  Улице  сомборска  рампа  број  2, 4, 6, 8, 10 траже  промеву  

намене  земњишта  у  породичио  становање  и  да  се  задрже  постојећи  објекти : ,,да  подносиоци  примедбе  

живе  на  предметним  парцелама  више  од  60 година, да  су  они  доживотии  корисницн  предметних  

парцела  и  објеката  на  њима, а  према  споразумима  са  ЈП  Градско  зедеиило  (који  су  оверени  од  
стране  

суда), да  уредно  измирују  порезе  на  имовиnу  за  објекге  које  користе, да  су  уз  све  потребне  

сагласности  и  новчаве  накнаде  добили  прнiсзњучке  од  надлежних  јавних  предузећа  за  струју, воду, 

гас, тедефонију, кабловску  мрежу  и  др. исто  тахо, подносиоци  примедби  на  предметнuм  парцелама  
обавлају  прнвредне  делатности , и  то: породица  Бикић  uма  уредно  регистроваиу  штамнарију, док  

породица  Рончевнћ  има  регистроваио  поњопрнвредuо  газдинство  за  пронзводњу  цвећа  са  

стакленицима .Сви  подuосиоци  прuмедби  н  чланови  њuхових  породичних  домаhиистава  су  

пријавЈЂенн  код  МУП  са  лребивалиштима  ва  датим  адресама  н  не  могу  се  сматрати  бесправннм  
корисницима  нелегалних  објеката  н  землишта. Hмајући  у  виду  да  је  по  решењима  СО  Нови  Сад  

бр.05-26С59/l -63 и  07-5605/67 још  1963 и  1967 год. нзвршена  експропријација  земњишта  у  корист  

тадашње  комуналне  устаuове  Градско  зеленило  Нови  Сад , но, да  до  даиас  није  nрнведеио  намени  

експропрнсаио  землиште, тоје  евидентно  да  uма  основа  да  се  nокрене  поступак  деекспропријације . 

То  би  узроковаЈiо  нове  непотребне  тродікове, кахо  за  подuосиоце  лримедби, тахо  н  за  докалну  

самоулраву . С  обзнром  даје  Нацртом  Одлуке  nрихваћено  идентичНо  решење  из  Ковцепцнје  
плаиског  

регпења, то  су  и  примедбе  и  сугестије  идентичне . Из  овuх  наведених  раздога  подносиоци  примедби  

ставњају  сугестију  на  Нацрт  Одлухе  у  правцу  да  се  исти  uзмени  утолико  што  би  се  земијипіте, 
Које  

користе  подносиоци  ових  примедби, предвиђено  за  Озелењени  сквер  nредвидело  за  Породuчно  

ставовање , те  да  се  подносuоцкма  прuмедби  омоrућu да  и  надање  користе  своје  објекге  и  парцеде. 

Овuм  се  не  бн  значајније  мењао  flnau генералuе  регуладије  Локалитета  расадник , а  Подuосиоци  

прирнедби  би  коначuо, као  савесни  грађаии  овог  Града, нашли  свој  мир, Подносноце  прuмедбu 

посебно  радује  што  је  у  њuховом  суседству  предвиђена  uзградња  предшколске  устаиове, и  сматрају  

да  они  никако  не  могу  бнти  сметња  за  реалuзадију  овог  

Комисија  за  плановс  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  
дато  у  Извештају  о  

спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  2  
(подuосиоцu: Брапислава  Косијер, Весна  Ловрић  и  Надежда  чортаиовић) 

2.1.1 Први  део  примедбе  односи  се  на: 



4 

,,Ново  населе  треба  да  се  развија  у  духу  породw ног  становања, као  пјто  је  то  рађено  деценијама  
уназад. Нланирапи  деветоспратни  стамбени  комплекси, у  потвуности  одударају  од  околине. 

Непримерени  су  локацији  на  краја  града, као  и  потребама  породице. Ширење  стамбене  зоне  у  овом  
делу  града  треба  да  буде  у  функцији  хумавог  сталовања, а  не  махсималне  зараде  од  продаје  зеМЈЂишта  
будућим  инвеститорима . 

Спратност  објеката  уз  улицу  Сомборска  рампаје  несхватлива . Објекти  са  Ветерничке  страие  са  су  
изграђеин  у  последњих  20тах  година. Саједне  стране  улицеје  низ  породичиих  кућа, а  са  друге  cіpaue 

деветослратнице . Без  обзира  коликоје  улица  пјирока  такво  решењеје  потпуно  непримерено . Требало  
би  да  се  висина  објеката  ка  улици  Сомборска  рампа  смање. 

Комиснја  за  планове  не  прихвата  први  део  примедбе, уз  образложење  обрађивача  дато  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

2.1.2 други  део  примедбе  односи  се  на: 

,,У  већ  изграђенн  блок  зграда  у  продужетку  Булевара  Јоваиа  дучића  не  треба  уметатн  додатну  
стамбену  зграду  са  лодземном  таражом . Тај  полуотворен  nростор  је  драгоцен  за  све  стаНовнике  и  
садашњих  али  и  будућих  зграда, и  већје  у  потпуности  формирака  зелена  површииа  са  већ  одраслим  

Комисија  за  плановс  Іірихвата  други  део  примедбе. 

2.1.3 Tpehu део  nримсдбе  одвоси  сс  на: 

,,Формирање  шире  рекреатuвне  зоне  са  спортским  садржајем  за  све  узрасте . 

Зеленило  је  реализоваво  кроз  разбацале  дуге  и  уске  повртпине, као  и  две  мање  површине  зеленила  

непосредuо  уз  булеварску  саобраћајвицу . Њихова  функција  тешко  може  да  буде  другачија  од  
декоративне . Није  формирапа  ниједна  већа  јавна  површина  која  бн  се  мотла  тематскu опремити  у  

фуuхционалав  nростор  за  спорт  и  рекреацију  и  безбедаи  боравах  деце  и  породица  на  
отвореном. 

Грађавима  Новог  насела  и  сада  недостају  уређене  зоне  са  спортским  садржајем  за  све  узрасте, док  

их  са  Ветернuчке  стране  нема  уоппІте  Овим  планом  је  предвиђена  изградња  дома  за  још  неколuко  

хuлада  луди. Где  he те  хиладе  деце  мођи  да  се  друже, шутају  лопту, уче  возиги  бнцикд  н  ролере, 

здравије  одрастају? 

Комисија  за  планове  трећи  део  nримедбе  делом  не  прихвата , а  за  део  примсдбе  сматра  да  није  

основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извсштају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

2.1.4 Чстврти  део  примсдбе  односи  се  на: ,,Очување  дела  шуме  на  локацији  смањењем  
зоне  

становања. 

Цео  простор  обухваћен  пдаnом  захвата  отромну  поврnіину  већ  формиране  вишедеценuјске  шуме, 

како  самоникле , тако  и  шуме  формираuе  неискориштеним  саднидама  на  простору  расадника. 

Hлавомје  сав  биолошкн  и  еколошки  потенцијал  локације  у  потпуности  завемарен  а  простор  у  
целини  

претворен  у  грађевинску  зову. Овим  простором  се  мора  управлати  оптималније , н  одговорНије . 
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Избацнвањем  стамбеног  комплекса  северно  од  Лидла, као  и  свеукупним  смањењем  стамбене  зоне, 
отворио  би  се  простор  за  реорганизацију  намена  површина, и  очување  дела  шуме, која  се  уз  
минимазша  улагања  може  претворити  у  квалитетан  парковски  простор  тј . парк  шуму, од  ког  ће  корист  
надалеко  превазиhи  простор  обухваћен  овим  гјлаиом. Са  друге  страие, штета  начињена  бетовирањем  
остаје  трајна  и  непоправлива . 

Комисија  за  планове  четврти  део  примедбе  делом  не  прихвата , а  за  део  примедбе  сматра  да  
Није  ОСНОВНН, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавлом  увиду. 

Примедба  број  3 
(подиосиоци : ГО  Покрет  за  преокрет  и  Проф .др  Јанхо  Веселиновић) 

,,Одредбом  чл. 33 ст. 1 Закона  о  плаиирању  и  изгра,цњи  је  прописаво  да  документи  гтросторног  и  
урбанистнчког  ллаиирања  морају  бити  усклађени  на  начин  да  документ  ужег  подручја  мора  бити  у  
складу  са  документом  пгирег  подручја . 

У  предлогу  урбанистичхог  решења  наведена  законска  одредбаје  у  потпуности  заменарена  с  обзиром  
да  се  иије  водuло  рачуна  о  одредбама  и  решењима  која  су  nponucaua Генерланим  лланом  Новог  Сада  
до  2021. године  (Сл.лисм  Града  Ноеог  Сада  бр. 39/2006) Просторним  плаиом  Града  Новог  Сада  
(Сл.лист  Града  Новог  Сада  бр.  11/2012) као  и  важећнм  Планом  генералне  регулације  nростора  за  
мешовиту  намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Везbкове, Руменачке  и  Суботичхог  Булевара  у  
Новом  Саду  (Сл.лист  Града  Новог  Сада  6р.  40/2011). 

Наиме, у  текстуазшом  делу  Генералног  плаuа  Новог  Сада  до  202 1. годuне  (Сл.лист  Града  Новог  Са,да  
бр. 39/2006) је  прописано  да  се  због  ,,немогућности  формирања  значајнијих  нових  зелених  простора  
усдовзава  заллита  и  ревитализација  постојеђих  и  озелењавање  слободних  простора  у  свим  
наменама. Дахле, наведенкм  планомје  практично  забрањено  вршење  пренамене  зелених  површина  у  
друге  намене  (стамбене  и  сл.) и  наложено  да  се  постојеће  зеленило  сачува  и  да  се  свахи  слободни  
простор  озеленн. Порсд  тога, у  овом  плаuском  ахтује  у  поглавлу  2.4. ,,Градско  зеленило  прописано  
да  се  развој  градског  зеленила  мора  орјентисати  на  махсимазгно  очување  постојеће  вегетације. 

Надале, у  Просторном  плаву  Града  Новог  Сада  (Сл.лист  Града  Новог  Сада  6р.  11/2012) у  поглању  
4.6 ,,3еленилоје  истакнуга  значајна  загптитuа  улога  зелених  површина  и  даје  постојеhu потенцuјал  
зелевuла  неопходно  очувати, уналредити  и  контuнуuрано  повећавати  ua начин  да  се  формирају  
зелене  мреже  у  цилу  запітите  животне  среднне  и  квалитета  живота  грађана. Дакле, може  се  
приметнти  да  и  Просторни  плаu Града  Новог  Сада, као  кровнu план  u onіuru ахт, налаже  очување  
постзојећих  зелених  површина  и  њихово  увапређење . 

Такође, и  одредбе  текстуалног  дела  важећег  Hnaua генералне  регудадије  простора  за  меіповиту  
намену  између  улица  Футотпхе, Хајдук  Велкове, Руменачке  и  Суботичхог  Булевара  у  Новом  Саду  
(Сл.лисм  Града  Новог  Сада  бр. 40/2011) велики  значај  прндају  звачају  градског  зеленила  као  услов  и  
меру  запггите  животне  средине  и  налажу  стварање  система  јавног  зеленuла  у  оквиру  постојећнх  
nnauupauux вамена  (поглавле  13). 

Имајући  у  виду  наведено , а  посебно  чињеницу  да  је  предложенuм  нацртом  плаuа  обухваћен  цео  
nростор  који  захвата  оrромну  nоврпјину  већ  формиране  вишедецеuuјске  шуме  на  начuн  да  се  ово  
зеденидо  уклони  и  да  се  уместо  њега  дозволи  градња  неколико  деветоспратнuца  и  објекти  од  јавног  
значаја  (о6разовање  и  сл.), произилази  да  је  овахво  планско  решење  у  потпувости  протнвречuо  са  
плавовима  ширег  подручја  који  налажу  очување  и  уналређење  постојеhих  зелених  повртпина, те  би  



б  

евентуадним  усвајањем  овахвог  нацрта  оД  страие  скупштине  јединице  локалне  самоуправе  била  
повређена  одредба  чл. 33 ст.1 Захона  о  плавирању  и  изградњи, услеД  чега  би  плански  аЈп  био  
апсолугво  ниптгав  и  подложан  преиспитивању  и  укидању  од  страие  Уставног  суда  РС  у  постувку  
испитивања  његове  уставности  и  законитости . 

Порсд  чињекице  да  је  предлог  нацрта  плана  несагласан  са  важећим  плановима  ширег  градског  
подручја, истичем  да  је  исти  у  кодnзији  и  са  бројним  захонским  и  другим  материјатио  правним  
одредбама  поісрајинских  и  републичхих  onmіux ахата  којима  је  уређена  област  урбавистичког  
планирања  и  изrрадње, заштите  жнвотне  средине, као  и  основних  права  грађаиа. На  крају, а  имајући  
у  виду  постојање  очuгледнuх  пролуста  и  контрадикторности  у  предлогу  плава, нејасно  је  како  је  
одговорни  урбаииста  Билана  М. Јоваиовић  Шушњар  уопште  могла  да  сачики  и  потлише  нзјаву  од  
06.09.2021. годнне  даје  овај  нацрт  nnaua припремлен  у  складу  са  Законом  о  плапирању  и  изградњи  
и  даје  ускдађен  да  планским  документима  птнрег  подручја, што  алсолутно  ннје  тачно  и  пјто  озбилно  
доводи  у  сумњу  њену  стручиост, моралиост  и  поштовање  закона. 

Као  политичка  органнзација  сматрамо  даје  овај  нацрт  штетаu за  град  Нови  Сад  и  његове  грађаuе. Као  
лрофесор  nравких  наукаја  (Јавко  Веселиновиh) сам  се  искњучиво  у  својој  примедби  осврнуо  на  
правне  недостатке  спорног  нацрта, односно  на  њетову  несагласност  са  постојећим  урбанистичхим  
плавовима  и  заковима, али  свакахо  да  овакав  nредлог  нацрта  није  у  интересу  грађаиа  Новог  Сада,  а  
пре  свега  ставовника  Бистрице, Ветерника, Tenena, Сателнта  и  Аднца, који  на  широј  локацнји  немају  
ниједну  већу  уређену  зелену  површину  која  би  била  слободна  и  достутіна  свима, а  јпто  се  може  врло  
лако  угврдити  увидом  у  сателитски  снимах  интернет  страuице  Геосрбије  и  увидом  у  важеће  плаиске  
акге. Грађавима  Новог  Сада  већ  сада  највише  ведостају  парковске  н  друге  зелене  површине, док  
стамбених  блоковских  зграда  има  и  превијпе, па  као  грађаиин  и  стаиовішк  Бистрице  инсистирам  да  
се  ова  зелена  nовршина  сачува  и  уреди  на  начин  да  представња  шумску  зелену  оазу  која  ће  се  
користити  у  општем  интересу. 

Комисија  за  плановс  сматра  да  примедба  није  основана, уз  образложење  обрађивача  дато  у  
Извештају  о  спровеленом  јавном  увиду. 

Примедба  број  4  
(поднослац : Зорава  Марасаuов) 

Подносилад  је  поднео  uрuмедбе  које  се  састоје  из  шест  делова: 

4.1 Први  део  примедбс  односu се  на  гпіаннрање  вuшепородичuог  објекта  цпратности  Су+П+4+Пк  на  

парцелu 758/14 КО  Нови  Сад  јУ. Тражи  се  следеће  ,,да  се  трајно  одустаие  од  предложеног  решења  

дање  изrрадње  у  стамбеном  блоку, те  да  се  у  складу  стuм  уради  укрупњавање  парцела, і  да  се  парцела  

758/14 nрипојu 758/2, са  наменомјавног  међублоковског  зеленила. 

Комисија  за  пданове  први  део  примедбе  делом  прихвата, а  за  дсо  примедбе  сматра  да  није  

основан, уз  образдожење  обрађивача  дато  у  Извсштају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

4.2 други  део  примедбе  односи  се  на  зону  вишепородичиог  становања  у  обухвату  плаuа  где  се  тражіІ  

следеће: ,,Урбанuсти  у  плаuскuм  документима  Ново  населе  описују  као  грађевинско  подручје  у  

отвореним  unu полуотвореним  блоковима , са  миого  зеленила, представла  специфнчну  просторпу  
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струкгуру, препознатливог  идеіпитета  (пГР), док  се  као  правац  уређења  града  наводи  да  Iју  

обликовању  града  основна  тежња  је  да  се  не  стварају  нови  висииски  репери  и  да  се  у  постојећим  
деловима  града  остваре  хармонични  односи  између  постојећих  објеката  и  целииа, и  оних  што  ће  се  
граднти. (ГУп). Као  нлустрацију  примедбе  о  заиемаривању  горе  цитираиих  ставова  о  хармонији  
блокова  који  ће  се  градити, наспрам  постојећих  објеката  и  целииа, у  наставку  прилажем  приказе  
репрезентативних  блокова  Новог  насела, наспрам  урбанистичких  блокова  који  имају  спратност, 
густиду  становања  и  озелењени  простор  упоредив  са  оним  којаје  дефниисаиа  за  зону  вишепородичиог  
становања  Нацртом  овог  плаиа. Сматрам  даје  ова  два  света  немогуће  стопнтн  у  складан  простор, те  
да  стамбена  зона  високе  густине  ставовања, каква  се  Нацртом  плаuа  дефиннпге, треба  да  буде  сведена  
на  урбанuстичке  параметре  упоредиве  са  оним  на  којимаје  подигнуго  Ново  населе. 

Комисија  за  планове  сматра  да  други  део  примедбе  није  оспован, уз  образложење  обрађивача  
дато  у  Извепггају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

4.3 Tpehu део  лримедбе  односи  се  на  простора  спортског  парка  где  се  тражи  следеће: 

Нацрт  плана  избацује  простор  поврвіине  10.000 м2 намеве  - іІспоргсЈсИ  парк  и  мења  га  стамбеним  
комплексом  високе  густине  стаповања. И  даuас  постоји  огромиан  дефнцит  оваквнх  уређенuх  простора  

паје  сувишно  говоритн  колико  је  важал  ахо  се  nростору  додајош  неколuко  хкгњада  луди. Нсјасно  је  
на  основу  чегаје  одлучено  да  он  као  тахав  није  виіле  потребаи, и  да  ће  насеобнни  која  броји  неколико  
хињада  лудибитu доволаи  садржај  плаиирал  у  зони  школе. Овде  трсба  скренути  пажњу  и  на  то  даје  
реално  очекивати  да  се  nіxona нзгради  много  година  после  зоне  стаиовања. Сматрам  да  nростор  у  
обухвату  nnaua поред  nnauupauor ливијског  зеленила  мора  да  има  плански  опредеЈЂен  јаваи  простор  
на  за  спорт  игру  и  рекреацију  прилагођену  свuм  узрастима. 

Комисија  за  планове  треhн  део  примедбе  делом  не  прихвата, а  за  део  примсдбе  сматра  да  није  
основан, у3 образложењс  обрађивача  дато  у  И3вештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

4.4 Четврти  део  примедбе  односи  се  на  повећање  удела  зеленила  у  стамбенuм  комплексима  где  се  

тражи  следеће: 

,,Озелењавање  тек  петиие  парцеле  уиугар  стамбеннх  комплекса  не  може  станарима  нстог  да  пружи  

ништа  сем  декоративног  зеленнла . Поготово  зато  піто  се  део  зеленила  у  комллексима  изводи  
озелењавањем  кровннх  денивалисаuих  nовршІша  нли  декоратнвних  острва. У  таквим  просторима  

(реnрезентатнваН  пример  на  слици  2.) нема  места  за  слободну  нгру  деце. Минималан  проценат  
озелењених  поврпіина  унугар  стамбеног  комплекса  би  морао  бнти  бар  З0%. 

Комисија  за  планове  четврти  део  примедбе  делом  не  прихвата, а  за  део  примедбе  сматра  да  није  

основаН, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увнду. 

4.5 Пети  део  примедбе  односи  се  на  повећање  дела  зеленог  појаса  око  пжоле  где  се  іражи  
следеће: 

,,Сматрам  оправдапим  да  се  појас  зеленила  око  основне  гпколе  прошири  тако  што  ће  се  формнрати  

раздв?іни  заіитимни  зелени  појас  из.иеђу  основне  јиколе  и  саобраћајнице  која  води  пре.иа  ЈЈидлу. 

На  тај  начин  бu се  објекат  додатно  изоловао  и  зајптито  од  буке  u саобраhаја  којн  ће  на  овој  

саобраћајвици  бити  појачани . 
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Комисија  за  планове  пети  део  примедбе  делом  не  прихвата , а  за  део  примедбе  сматра  да  uuje 
основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  епроведеном  јавном  увиду. 

4.6 Шести  део  примедбе  оДНоси  се  на  плаиирање  пешачке  стазе  уз  северни  део  продужетка  Булевара  
Јоваиа  Дучиhагде  се  тражи  следеће: 

,,Приликом  нзградње  последњег  крака  Булевара  Јоваиа  Дучиhа, на  северној  страни  булеварске  
саобраhајнице  (смер  ка  Ветернику) није  урађена  стаза  за  псшаке. Ова  стаза, потпуно  апсурдно, иије  
била  ни  планираиа  пројектом  изградње, а  није  ни  део  Нацрта  пана. Укидањем  пешачке  стазе  не  само  
пешацима  у  пролазу, него  и  пугницима  који  своје  путовање  неком  од  5 фреквентних  градских  
аутобускнх  линија  заврше  на  последњој  станuци  (такође  имлровизоваиој  уцртавањем  аутобуског  
стајалишта  испред  заграђеног  паркuнга), грађани  се  лриморавају  да  кретање  са  наставе  
бнциклисгичком  стазом  или  коловозом. Овакав  пропуст  бн  морао  плански  да  се  коригује, али  још  
важније  - да  се  реализује  у  најкраhем  року. 

Комисија  за  планове  прихвата  мести  део  примедбе. 

Примелба  бро  5 
(подносиоци : све  стамбене  заједиице  у  блоку  Булевар  Јоваuа  Дучиhа  39-47) 

Подиосиоци  су  гтоднели  прuмедбе  које  се  састоје  из  два  дела: 

5.1 Први  део  лримедбе  одuоси  се  на  планирање  вишепородw-шог  објекта  спратности  По+П+4+Hк  на  
парцели  758/14 КО  Нови  Сад  ГУ  и  подземне  гараже, где  се  тражи  следеће: ,,Овај  блок  чини  270 
стамбеиих  јединица  са  око  800 становника . Протнвимо  се  репарцелацији  и  отуђивању  дела  дворишта  
налтих  зграда  ради  изградње  новог  стамбеног  објекта. Аргументоваuо  тражнмо  да  се  одустане  од  
нзградње, и  да  се  цео  nростор  унутар  блока  у  целинн  сачува  као  јединствена  парцела  чија  је  једина  
иамена  -јавни  озелењени  лростор  Проблеми  везаuи  за  изградњу  подземне  гараже  

Проблем  потенцијалног  нарушавања  статике  зграда - Плаuом  је  предвиђена  изградњалодземне  гараже  
максималне  поврппше  1 1 00 м2 по  етажи. Чак  и  у  случају  највећег  могућегуда.ЈЂавања  гараже  од  темеЈЂа  
постојећих  зграда, она  ће  се  ипак  делом  укопавати  непосредноуз  зграду, а  може  да  се  деси  да  буде  
укопана  целом  дужнном  бочие  страuе  зграда  

Ово  подрује  има  висок  uuво  подземиих  вода  која  се  повремено  јавл.а  чак  у  окнима  лифта  поједивих  
улаза  у  обе  зграде  (у  39в  је  због  безбедности  морала  бити  урађена  хидроизолација  окuа). Такође, у  
протеклих  10 година  слегање  терена  је  било  зиачајно, чему  сведоче  пукотине  на  обе  зграде  (слике  у  
прилогу). Под  оваквим  околностима, уз  мннuмалаu немар  инвестнтора,могли  би  да  дезтимо  судбину  
стаuара  Ду6лаиске, Видовдаuске, Доситејеве . Оправдаnо  страхући  од  потенцнјалног  нарушавања  
статике  зграда  u угрожавања  безбедностu н  матерuјалног  добра  стаиара. не  пристајемо  на  бидо  каква  
ископавања  у  бднзини  темела  зграде. 

Комисија  за  планове  први  део  примедбе  делом  прнхвата, а  за  део  примедбе  сматра  да  није  
основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

5.2 други  део  примедбе  односи  се  наје  на  целокупно  плалско  решење  и  правне  неусаглапіености , где  
се  тражи  следеће: Простор  обухваhен  Надртом  nnaua, укупне  повртпине  око  l5ха  је  највеће  јавпо  
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неизграђено  землиште  у  урбаној  зони, због  чега  је  његов  значај  огроман, а  планирање  дал  намене  би  
морало  бити  урађено  са  великом  пажњом, сагледавајући  све  његове  потенцијале  у  ширем  простору  и  
контексту, али  н  уважавајући  митпњење  грађаиа. лахо  су  стратегије  очувања  зелених  простора  већ  
годинама  део  свих  плаиских  докумената, делује  да  су  овде  потпуно  заuемарене, те  да  еколојпко  и  
биолотпхо  вредновање  ове  локацнје  није  ки  урађено, јер  није  сачуваu и  валоризоваи  ниједан  сегмснт  
од  неколико  хектара  формираие  вишедеценијске  шуме  богатог  биодиверзитета .  Указујемо  на  то  да  
измена  nлана  није  усаглашена , тј, занемарује  општа  правила  nланирања  
плана  вишег  реда. Генерадви  урбаиистички  план  до  2021., у  п0главлу  3,3  Правци  уређења  гра,ца  - 
концепт  просторног  развоја  каже  да  У  немогућности  формирања  значајних  нових  зелених  простора, 
условзава  се  запггита  и  ревитализација  постојећих  и  озелењених  слободних  простора  у  свим  наменама  

, као  и  да  У  обликовању  града  основна  тежња  је  да  се  не  стварају  нови  висински  репери  и  да  се  у  
постојећим деловима града остваре хармонични односи између  
постојећих  објеката  н  цедина, и  оних  што  ће  се  градити. 

Нацрт  тіана  nотпуно  занемарује  горе  поменуте  ставове  піанског  документа  вишег  
реда, како  у  домену  третирања  зелених  простора, тако  и  у  хармонизацији  нових  истарuх  nросторних  
целина. Предимензионисана  стамбена  зона  предложена  Нацртом  nлана  не  само  да  није  у  хармонији  са  
остатком  простора, већ  својом  густuном  становања  и  дуплираиом  спратности  поприма  обрисе  урбаиог  
мравињака . Тахво  плаnско  решење  не  доликује  ни  локадији ,  ни  породичном  начилу  живота  
који  негује  Ново  населе, н  озбилно  нарушава  његов  препознатливи  просторни  uдентитет. 

Тражимо  да  се  планско  ремење  ревиднра  у  правцу  махснмалног  очувања  и  ревитализадије  постојеће  
шуме, дефинuсањем  мањег  и  квалитетнијег  стамбеног  фонда  ииже  (са  околином  усаглашене) 
слратuостu, u већег  удела  зеленила  у  стамбеним  блоковима  (бар  3О%).Неопходuоје  предвидети  и  веће  
вросторне  целине  за  спорт  и  рекреадију  које  би  задоволавале  потребе  новuх  становаuха, али  н  
становника  околннх  стамбенuх  зона  и  Ветерuика  (који  их  нема  уопппе). Тахође, 
у  просторима  промењене  намене  Нацрт  плаuа  треба  да  уведе  обавезу  очувања  постојеће  вегетације  као  
зајптитног  иЈuЈш  декоративног  зеленила, где  год  то  услови  дозволавају . У  време  историјског  минимума  
заступјености  зелеuих  повріпнна  у  урбаним  срединама, претварање  овахвог  локалитета  у  целиии  у  
грађевипско  землипгге  погазило  би  све  стратегнје  бриге  и  запггите  животне  среднне , и  очувања  и  
унаітређења  зелених  површина  Новог  Сада  

Комисија  за  плановс  други  део  примедбе  делом  не  прихвата , а  за  део  примедбе  сматра  да  није  
оспован, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  б   
(подносиоцu: Јелена  и  3ораu Цветковић) 

Прuмедба  се  односи  на  плалирање  вишепородичлог  објекта  спратuостu По+П+4+Hх  на  парцели  
758/14 КО  Нови  Сад  јУ  н  подземне  гараже, где  се  тражи  да  се  nростор  сачува  као  зелена  блоковска  
поврпЈина: ,,Напу  зелену  оазу, једuну  овог  типа  на  Новом  Населу, чкни  отприлике  270 стамбенuх  
једииица  са  800 стаnовннка, великнм  делом  породnце  са  двоје  нди  внше  деце, са  тенденцијом  раста  
Постојећu концепт, односно  naіna зелена  ,,блоковска  nовршина  чини  функционалву  целину  у  овом  
делу  града, јер  стаuари  блока  а  и  генерално  Новог  Насела, у  близини  немају  паркове  који  би  могли  да  
евентуално надоместе постојећу зслену површину нн по величини  
uu no намени  коју  она  има  за  нас  и  нашу  децу. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата, а  за  део  примедбе  ематра  да  није  основан, уз  
образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 



10 

Примедба  број  7 
(подносиоци : Никола  Тителац) 

Подносилац  је  поднео  примедбе  које  се  састоје  из  четири  дела: 

7.1 Први  део  примедбе  односи  се смањивање  спрапіости  и  изграђености  простора  у  корист  
формирања  и  проширења  сдободних  зона  за  игру  и  рекреацију, где  се  тражи  следеће: ,,плалираии  
деветоспратни  стамбени  комплекси , потпуно  одударају  од  околине. Непримерени  су  локацији  на  крају  
градаа, као  и  потребама  породице . . .објеІпи  са  Ветерничхе  страве  су  породичне  куће  изграђене  у  
последњих  двадесетах  година. Са  једне  страае  улице  је  низ  породичне  кућа, а  са  друге  страие  
деветоспранице . . .Требало  би  висину  објеката  ка  улици  Сомборска  рампа  смањити  (максимално  на  

П+4+Пк). 

Комнсија  за  плннове  не  прихвата  прВи  део  примедбе, уз  образложење  обрађивача  дато  у  

Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

7.2 други  део  примедбе  односи  се  на  планирање  вишепородичког  објекта  спратвости  По+П+4+Hк  

на  парцели  758/14 КО  Нови  Сад  ІУ  и  подземне  гараже, где  се  тражи  следеће : ,,У  изграђеии  блок  зграда  

у  продужетку  Булевара  Јована  Дучића  не  треба  уметатu додатну  стамбеку  зграду  са  подземном  
гаражом. Тај  полуотворен  простор  је  од  круцијаЈпог  је  значаја  за  све  стаиовнике  и  садашњих  ади  и  

будућих н  већ  је  у  потпуности  формирана  зелена  површина  са  већ  одраслим  дрвећем. 

,,Подземва  гаража  (која  би  због  неопходног  броја  паркннг  места  морала  да  буде  на  два  нивоа) угрозила  

би  статиху  и  темење  постојећих  зграда. 

Комисија  за  планове  прихвата  други  део  примедбе. 

7.3 Трећи  део  примедбе  одuосн  се  на  формирање  гпнре  рекреативне  зонс  са  сІтортским  садржајем  за  

све  узрасте, где  се  тражи  следеће: ,,већа  јавна  површина  која  би  се  могда  тематски  опремити  у  

функционалии  простор  за  спорт/рекреаднју  н  безбедан  боравах  деце/породида  на  отвореном . 

Грађанима  Новог  Насења  u сада  недостају  уређене  зоне  слортским  садржајима  за  све  узрасте, док  
их  

са  Ветерничхе  стране  нема  уопште. 

Комисија  за  планове  трећи  део  примедбе  делом  не  прихвата, а  за  део  nримедбе  ематра  да  није  

основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведсном  јавном  увлду. 

7.4 Четврти  део  примедбе  односи  се  на: ,,Очување  дела  піуме  на  локапији  емањењем  ЗОНС  

становања. 

Цео  простор  обухваћен  плаnом  захвата  огромну  површину  већ  формиране  вишедеценијске  шуме, како  

самоникле, тахо  и  шуме  формuраuе  неискорНштевим  садницама  на  простору  расадника... Избацивањем  

стамбеног  комплекса  северно  од  Лuдла, као  и  свеукупним  смањењем  стамбене  зоне, отворио  би  се  

простор  за  реоргавнзацију  намеuа  површнна, и  очување  дела  шуме, која  се  уз  мивимална  улагања  може  

nретворити  у  квалитетан  парковскu простор  тј . парк  јлуму, од  ког  ће  корист  надалеко  nревазни  
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простор  обухваћен  овим  плавом. Са  друге  cіpaue, штета  начињена  бетонирањем  остаје  трајна  и  
непоправњива . 

Комисија  за  планове  четврти  део  примедбе  делом  не  прихвата, а  за  дсо  примедбе  сматра  да  нијс  
основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Лримедба  бDој  8 
(подносилац : Драгана  Арсић) 

Подносилацје  поднсо  примедбе  које  се  састоје  из  три  дела: 

8.1 Први  део  примедбе  односи  се  плаиирањс  вишепородwіног  објеісга  спратности  По+П+4+Пк  на  
парцели  758/14 КО  Нови  Сад  јУ  и  подземне  гараже, где  се  тражи  следеће: ,,Противuмо  се  плапом  
дефинисаиој  репарцелизацији  нашег  блоковског  простора  и  изградњи  новог  стамбеног  објекта  у  
постојећем  блоку  зграда. Тражимо  да  се  одустаие  од  изградње  и  да  се  простор  унугар  блока  у  цејіини  
сачува  као  полуотворсна, јавна, зона  зедене  површиие.Сматрамо  да  би  отуђивањс  јавног, плаиски  
уређеног  блоковског  зеленила  до  саме  грађевинске  линије  зтраде, било  брутално  отимањемјавног  добра  
грађаиима  и  као  таквог  алслутно  неприхватлив0. Посебно  је  алармаитна  и  за  стаuаре  узнемирујућа  
чињеница  да  бu на  отуђеном  землншту  непосредuо  уз  зграду  било  дозволено  укопавање  подземие  
гараже  чијu број  етажа  није  ограuичен. 

Комисија  за  планове  први  део  примедбе  делом  прихвата, а  за  део  примсдбе  сматра  да  Нијс  
основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  уввду. 

8.2 други  дсо  примсдбе  одnоси  се  на  предложено  плаuско  решење  као  целнну, где  се  тражи  следеће: 
,,Сматрамо  даје  и  целскупно  пдаиско  решење  у  потпуности  занемарило  природне  потенцијале  простора, 
потребе  и  садашњих  и  будућих  стаиоввика, али  и  оних  који  гравитирају  овом  простору.Заuемарснаје  
чињеница  да  се  планом  регулише  намена  последњег  нензrрађеног  сегмента  Новог  насела  - што  је  

последња  прилuка  да  се  надокиаде  урбаиистичхн  недостацu околног  простора. Није  сачуван  ниједан  

сегмент  неколико  xeіcrapa формиране  вишедеценијске  шуме  u богатог  екосистема. Из  тог  разлога  

противимо  се  изградњи  свих  стамбених  објеката, а  у  корист  очувања  постојећих  шумских  површина, 

подuзања  новuх  шумских  засада  и  стварања  парк  шуме  на  поврпіинu од  минум  5 xa. Hnauupauu објеісги  

шхоле  u вртића  су  потребни  и  уклопили  би  се  у  простор  у  потпуностu и  са  здравстевног  и  са  едукативног  

аспекта, јер  позиција  овuх  јавних  устаuова  у  будућој  парк  піуми  даје  велuке  могућност  

спровођењаuаставе/школе  у  прuродu, као  и  боравак  и  рекреацију  у  природи  стаиовниха  свих  населакоја  

се  ослањају  на  ово  подруф.Наш  Град, као  и  цела  Војводина  због  најмањег  процента  под  шумама  у  

Европи,изложен  је  већ  сада, а  у  блиској  будућuост  бuће  још  више, драматичним  угицајнмаклиматских  
промена. Пре  свега  због  претревања  и  стварања  ефекта  топлотних  острва  због  кодичиие  бетона  и  

асфалта, због  индустријског  и  саобраћајног  загађења, па  стога  одговорни  доносиоцu одлука  имају  

обавезу  да  урбанистички  nnauupajy наш  Град  нмајући  улраво  у  виду  све  ове  полазне  негативне  премисе, 

са  задатком  умањења  неГативних  ефеката.С  обзиром  даје  Град  власник  овог  землишта, осим  дела  које  

је  у  приватном  вдасништву  Галенса, сматрамо  даје  недопустиво  да  Град  продаје  rрадско  
землиште  под  

изговором  компензациј  е  за  оставњање  простора  за  школу, вртнћ  н  регионални  центар  за  бсзбедност  и  

такво  образдожење  видимо  као  урбанuстичко  плаuирање  у  интересу  ипвестнтора, а  не  у  интересу  

грађаиа. 

Комнсија  за  планове  други  део  іјримедбе  делом  не  прихвата , а  за  део  примедбе  ематра  да  није  

основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увнду. 
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8.3 Tpehu део  примедбе  односи  се  правне  неусаглашености : ,,Одредбом  чл.З3 став.л  3акона  о  
ллаиирању и изградњи , прописано је да документа  
просторног  и  урбаиистичхог  планирања  морају  бити  усклађена  на  начнн  да  документ  ужег  подручја  
мора  бити  у  складу  са  документом  ширег  подручја. Овај  Плап  у  потпуности  одступа  од  правила  
планирања  простора  дефинисаних  плавом  највишег  реда  - Генерапним  урбанисмичким  планом  Новог  
Сада  до  2021. у  којем  експлицитно  пнше. ,,У  немогућности  формирања  значајнијих  нових  зелених  
простора, условЈЂава се запјтита и  
ревитализација  постојећих  и  озелењавање  слободких  простора  у  свим  наменама . Тахође  Просторни  
план  Града  Новог  Сада, као  кровни  општи  ахт, налаже  очување  постојећих  
зелених  поврјлина  и  њихово  уиапређење , па  из  тог  разлога  сматрамо  да  овај  плански  доісуменат  нма  и  
правну  неутемејЂеност . 

Комисија  за  планове  сматра  да  трећи  део  примсдбе  Није  основаи, уз  образложење  обрађивача  дато  
у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  9 
(подносилац : Јована  драгајп) 

Подносилац  је  поднела  примедбе  које  се  састоје  из  четирн  дела: 

9.1 Први  део  примсдбе  односи  се  на  број  и  спратuост  стамбеиих  комплекса  предложених  на  подручју,  
где  се  тражи  следеће: ,,драстнчно  смањнти  површине  намењене  становању. Смањити  спратност  
комплекса. Спратност  објеката  уз  удицу  Сомборскарампаје  несхватјЂива. Саједие  стране  улицеје  виз  

породичНuх  кућа, а  са  друге  страие  деветоспратиице . 

Комисија  за  плаиове  лрви  део  примедбе  делом  не  лрихвата, а  за  део  лримедбе  сматра  да  није  
основан, уз  образложсње  обрађивача  дато  у  Извсштају  о  спроведеНом  јавном  увиду. 

9.2 Друіи  део  лримедбе  одиоси  се  на  nлаиирање  вишепородичног  објекта  спратности  По+П+4+Гіх  на  

парцели  758/14 КО  Нови  Сад  ІУ. Тражи  се  следеће: ,,У  већ  изграђени  бдок  зграда  у  продужетку  Булевара  

Јована  Дучића  не  треба  уметаіи  додатну  стамбену  зграду  са  подземном  гаражом . Тај  полуотвореН  

простор  је  драгоцен  за  све  стаuовнuке  и  садајпњих  али  и  будућих  зграда, и  веh је  у  потпуности  

ф  ормираиа  зелена  површина  са  већ  одраслим  дрвећем. 

Комисија  за  планове  іірихвата  други  део  примедбе . 

9.3 Трећи  део  примедбе  односи  се  на  ,,Очување  постојећег  зеленог  појаса  - самоникле  шуме . Тражи  

се  следеће: ,,Избацивањем  стамбеног  комплекса  северно  од  Лидла, као  и  свеукупнм  смањењем  стамбене  

зоне, отворио  бu се  простор  за  реоргаuизацију  намена  поврпЈина, и  очување  дела  шуме, која  се  уз  

минимална  улагања  може  претворитu у  квалитетан  парковски  nростор  тј . парк  шуму  

Комисија  за  планове  трећи  примедбе  делом  не  nрихвата, а  за  део  примедбе  сматра  да  није  

основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  слроведено Nl јавном  уВHду. 
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9.4 Четврти део  примедбс  одНоси  се  на  ,,јјииијске  потезе  
зеленила  који  се  налазе  уз  булеварске  саобраhајнице  ,...кису  довоњне  да  за,цовоње  
потребе  постојећих  стаиовника, као  нн  будућих  стаиовника  бројних  комплекса .Тражи  се: ,,Формирање  
новнх  и  разноврсних  іјрограма  и  садржаја...Преко  потрсбни  су  садржаји  намењени  спорту  и  рекреадији, 

за  боравак  деце, адолесцената  и  одраслих, на  отвореном  и  у  затвореном  простору... савремени  
просториза  игру, учење  и  интеракцију, јавне  просторе  заннмливе  младим  Јbудима, јавне  тоалете, 
отворене  просторе  за  рекреацију  које  на  чнтавом  подручју  Новог  насезЂа  не  постоје, продуктивне  
пејзаже, nіupe тротоаре  за  игру  мултифункционалве  јавне  просторе, јавни  простор  са  сценаријима  
коришћења. 

Комисија  за  планове  четврти  дсо  nримедбе  делом  не  nрнхвата, а  за  дсо  примедбе  сматра  да  није  
основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  iЈзвештају  о  спровсденом  јавном  увиду. 

Примсдба  број  10 
(подвосилад: Светозар  Бакалиh) 

Подносилац  је  поднео  прuмедбе  кој  е  се  састој  е  из  четири  дела: 

10.1 Први  дсо  примсдбе  односu се  Смањнвање  слратност  и  изграђености  лростора  у  корист  
ф  ормирања  u прошкрења  слободних  зона  за  игру  и  рекреацију , где  се  тражи  следеће: ,,Плаиирани  
деветоспратни  стамбени  комплекси, потпуно  одударају  од  околине. Непримерени  су  локацији  на  крају  
града, као  и  потребама  породнце . . .Објекти  са  Ветерннчке  стране  су  породичне  куће  uзграђене  у  
последњих  двадесетак  година. Са  једне  стране  улице  је  низ  породичне  кућа, а  са  друге  страuе  

деветоспранице .. .Требало  би  висину  објеката  ка  улици  Сомборска  рампа  смањнти . 

Комuсија  за  плановс  не  прихвата  први  део  примедбс, уз  образложење  обрађивача  дато  у  

Извсштају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

10.2 други  део  примедбе  одиоси  се  на  плаиирање  випіепородuчвот  објекта  спратности  По+П+4+Hх  на  

парцелu 758/14 КО  Нови  Сад  ІУ  и  подземне  гараже, где  се  тражи  следеће: У  изграђеном  блоку  у  

продужетку  Булевара  Јована  дучића  не  треба  плаuирати  вишепородичан  објекат  спратвости  

По+П+4+Пк  са  подземвом  гаражом. Тај  полуотворен  простор  је  од  великогје  значаја  за  све  становнuке, 

и  већје  у  потпуности  формирапа  зелена  површина  са  већ  одраслим  дрвећем. 

Комисија  за  планове  прихвата  други  део  примедбе. 

10.3 Tpehu део  примедбе  односи  се  на односи  се  на  формирање  шире  рекреативне  зоне  са  

спортскuм  са,цржајем  за  све  узрасте, где  се  тражи  већа  јавна  површнНа, која  би  се  могла  тематски  

опремнти  у  фупкционални  простор  за  спорт  и  рекреацију, безбедан  боравак  деце  u породuца  на  

отворевом . Грађаuима  Новог  Насе.ња  u сада  недостају  уређене  зоне  спортским  садржајuма  за  све  

узрасте, док  их  са  Ветерничке  страuе  нема  уоnште. 

Комисија  за  лланове  трећи  део  примедбе  делом  не  прнхвата, а  за  део  примсдбе  сматра  да  није  

основан, уз  образложењс  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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10.4 Четврти  део  примедбе  односи  се  на: ,,Очување  дела  шуме  на  локацији  смањењем  зоне  
становања. 

,,Цео  просТор  обухваhен  плалом  захвата  огромну  поврмину  већ  формиране  вншедеценијске  шуме, како  
самоникле, тахо  и  шуме  формираие  неискориштеним  саднніІама  на  простору  расадпика... Избадивањем  
стамбеног  комплекса  северно  од  Лидла, као  и  свеукупним  смањењем  стамбене  зоне, отворио  би  се  
простор  за  реоргаuизацију  намена  површина, и  очување  дела  шуме, која  се  уз  минимајма  улагања  може  
претворити  у  квалитетав  парковски  простор  тј. парк  ілуму, оД  ког  ће  корнст  надалеко  превазићи  простор  
обухваhен  овим  планом. Са  друге  страие, штета  начињена  бетонирањем  остаје  трајна  и  непоправлива . 

Комисија  за  планове  четврти  део  nримедбе  делом  не  прихвата, а  за  део  примедбе  сматра  да  није  
основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увнду. 

Примедба  број  11  
(подносилац : Маријаиа  Вучuјах) 

Подносилац  је  поднео  примедбу  које  се  састоје  из  три  дела: 

11.1 Први  део  примедбе  односи  се  на  односи  се  на  формирање  шире  рекреативне  зоне  са  спортским  
садржајем  за  све  узрасте, где  се  тражи  већа  јавна  поврпиіиа. која  бн  се  могла  тематски  опремити  у  
функционални  простор  за  спорт  и  рекреацију, безбедан  боравах  деце  и  породица  на  отвореном. 

Комисија  за  лланове  први  део  примедбе  делом  нс  прихвата, а  за  део  прнмсдбе  сматра  да  Нијс  

основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

11.2 други  дсо  примедбе  односи  се  на: ,,Очување  дела  шуме  на  локацијн  смањењем  зоне  становања. 

Простор  обухваhен  планом  захвата  огромну  површину  већ  формираие  шуме. Предлог  је  да  се  не  

плаиирају  стамбени  комллекси, а  стамбене  зоне  nлаиирати  за  уређену  ларковску  површину. 

Комисија  за  лланове  други  део  лримедбе  дслом  не  прихвата , а  за  део  примсдбе  сматра  да  није  

основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеиом  јавном  увиду. 

11.3 Tpehu део  примедбе  одuоси  се  Смањивање  спратност  и  изграђености  простора, где  се  тражu 

следеhе: ,,плаиираии  деветоспратни  стамбени  комплекси , не  уклапају  се  у  архитектуру  Новог  насења . 

Објетсги  са  Ветерничке  стране  су  породичне  куће  изграђене  у  последњих  два,цесетак  година. Саједне  

страие  улuцеје  низ  породнчве  кућа, а  са  друге  стране  су  планираие  деветоспраuице. Требало  би  висину  

објекатаускладити  са  Ветерничком  страиом  ујтиче  Сомборске  

Комисија  за  планове  не  лрихвата  трећи  део  примедбс, уз  образложење  обрађивача  дато  у  

Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Прнмедба  број  12 
(подносиоцu: Еколошхи  фронт  и  Марко  Шћибан) 
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Подносиоци  су  поднели  примедбе  које  се  састоје  и  три  дела: 

12.1 Први  део  примедбе  односи  се  на: Очување  постојећет  зеленила-парк  , очување  постојећег  
каиала,и  урадити  сиимак  постојећет  стања  и  калацитета  зеленила. Тражи  се  следеће: ,,Пре  дале  
разраде  плана, неопходно  ј  е  урадити  свимах  постој  ећег  стања  и  калацитета  зеденила  на  овом  простору, 
квалчтет  н  врсте  дрвећа  и  жбунастих  билака, као  и  стање  постојећег  канала  и  жнвојиња  и  ііпіца  које  
живе  у  њетовом  окружењу, иједино  ту  и  могу  да  живе. Обавезно  сачувати  постојеће  зеленило  - парк, 

који  се  налази  у  северозаладном  делу  подручја, где  се  ту  

деценијама  формuрао  и  заузео  око  ЗО% простора  за  којн  се  план  ради. Богатство  растиња, разноликост  
животињских  врста  којuма  је  овај  простор  природно  стаиипјте  нешто  што  постаје  реткост  у  Новом  
Саду  и  из  тог  разлога  се  мора  сачувати  у  што  веhој  могућој  мсри. 

Тахође  јужно  од  постојеће  шуме  налази  се  канал, који  такође  треба  сачувати  целом  дужином  свог  
тока. Значај  ових  калала  се  састоји  у  потреби  за  дренирањем  и  ахумулирањем  воде  услед  прекомерних  

падавииа  и  свахо  исушиване, задевЈЂење  или  затрпавање  кавала  6и  довело  до  проблема  са  подземким  
и  надзсмним  водама  у  окозшом  простору  где  превладава  индивидуално  стаиовање. Простор  обухваћен  
плаиом  захвата  огромиу  површиву  всћ  формнраие  шуме. Преддог  је  да  се  не  планирају  стамбени  
комплекси, а  стамбене  зоне  планиратн  за  уређену  парковску  повргпииу. 

Комисија  за  планове  први  део  примедбе  делом  не  прихвата , а  за  део  примсдбе  сматра  да  Није  

основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

12.2 други  део  примедбе  односи  се  на  предшколску  устаuову, а  nредлаже  се  следеће: 

,,У  напјем  предлогу  распореда  функција  преовладавајућих  намена  сматрамо  да  сс  положај  
вртића  може  

дислоциратн  са  предложеног  места, како  својом  градњом  не  би  изазвао  непотребuу  сечу  

десетинестабала  на  парцели. Такође  спајањем  функције  зграде  школе  и  вртића  и  њихову  оријентадију  

премалостојећем  парку, стварамо  адекватаи, едукативни  н  хумаии  cnoj деце  са  природом  и  свим  њеним  

врдинама  и  

Комисија  за  планове  други  део  примедбе  дедом  не  прихвата , а  за  део  примедбе  сматра  да  није  

основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

12.3 Tpehu део  примедбе  односи  се  на: ,,У  Нацрту  плаuа  се  nnauupa неколико  комплекса  

вијпепородичног  становања  спратности  и  до  П+9, који  првенствено  својим  положајем  угрожава  

постојећи  парк  на  парцелu, као  и  велuку  густину  населености  која  

је  у  потпуној  супротности  са  околним  стамбеним  блоковима. Такође, са  тако  великим  бројем  стамбених  

једиаица, иастаје  потреба  за  великим  бројем  паркинг  места  које  се  може  n
остићи  само  уништавањем  

постојећих  зеленнх  површина. ..У  нашем  предлогу, зона  вишепородичиих  објеката  треба  да  буде  

оријентисаиа  према  наставку  Булевара  Јоваuа  Дучића, где  је  свакако  атрактивнија  и  прихватливија  

зона  за  становање . Задржавањем  парка  и  дрвећа  у  његовом  садаЈпњем  обuму, повећава  се  квалитет  и  

лепота  стаuовања  у  овом  делу  града, како  постојећuм  тахо  и  новuм  стаuовницима. 

Комисија  за  плаиове  не  прихвата  треhи  део  примедбе, уз  образложење  обрађнвача  дато  у  

Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Примедба  број  13  
(подносилац : Немања  Јовановић) 

Подносилац  је  поднео  примедбу  које  се  састоје  из  пет  делова: 

13.1 Први  део  примедбе  одвоси  се  спратност  вишепородишог  становања, где  се  тражи  следеће: 
,,Спратност  свих  стамбених  објеката  треба  да  буде  смањена  на  П+5(б)+Нк, кахо  би  се  очувао  квалнтет  
живота  постојећих  н  будућих  стаuара  на  локацији. Наиме, треба  водитн  рачуна  о  духу  Новог  насела  
каојединствене  архитектонске  целине  која  представа  најхумаиије  насезње  у  напіем  

Комисија  за  планове  не  прихвата  први  део  примедбе, уз  образложење  обрађивача  дато  у  
Извештају  о  епроведеном  јавном  увиду. 

13.2 друти  део  примедбс  односи  се  израду  урбавистичкuх  пројеката  за  стамбене  блокове, где  се  тражн  
следеће: ,,Не  треба  дозволити  померање  грађевинске  линије  на  мање  од  lОм  од  регулационе  линије  дуж  
узіице  Сомборска  рампа, чак  је  треба  повећати  и  на  12 (15)м. Сваха  изградња  објекта  на  мањој  
удалености, од  П+9(ЗО+м), би  имала  за  последнцу  заклањања  сунца  породичним  кућама  које  се  налазе  
са  супротне  страие  улице. У  зимском  периоду  поједuне  породичне  куће  бн  имале  н  до  2х  мање  сунчаие  
светлостu. Ово  би  могло  да  се  избегне  уколико  би  спратност  била  смањена. Рубне  стамбене  објекте  који  
су  планнрани  дуж  заладне  страие  локацuје  би  требало  извести  каскадно. кахо  би  се  
испоштовала  спратност  кућа  које  се  налазе  са  друге  стране  узшце! Њтдекс  изграђености  треба  да  буде  
2,5 а  не  3,2. Мииималпа  поврпіина  под  зеленилом  треба  да  буде  ЗО%. Проблем  паркирања  треба  
регпавати  uсклучиво  подземним  гаражама  у  оквиру  парцеле. Треба  дозволитu градњ  уподземних  гаража  
и  ван  габарита  објекта. 

Комисија  за  планове  други  део  примедбе  делом  прихвата, делом  не  прихвата, а  за  део  примсдбе  
сматра  да  није  основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увпду. 

13.3 Трећи  део  примсдбе  односи  се  nnauupauy стамбену  зграду  По+П+4+Пк  и  подземну  гаражу, где  се  
тражи  следеће: ,,Не  треба  уводиіи  обавезу  изградње  подземне  гараже... Проблем  паркирања  треба  
решавати  у  склопу  стамбеног  комплекса  којије  планиран  nрекопута  улuце. Условитu изтрадњу  објекта  
са  равним  зеленим  кровом.( П+4 ) 

Комисија  за  плановс  треhи  део  примсдбе  делом  прихвата, уз  образложење  обрађивача  дато  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

13.4 Четвртн  део  примедбе  одuоси  се  број  паркииг  места, где  се  тражи  следеће: 

,,Коте  за  број  паркинг  места  по  стану  требају  да  се  nовећају  на  барем  1,3; као  и  за  број  паркинг  места  по  
м2 пословног  nростора  са  ІпМ  на  70м2 на  1ПМ  на  40м2, 

Комисија  за  планове  четврти  део  примедбе  делом  не  прихвата, а  за  део  примедбе  сматра  да  није  
основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увцду. 
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13.5 Пети  део  лримедбе  односи  се  каиал  на  локадији  , тде  се  тражи  следеће: ,,Да  се  постојећи  канал  
који  постоји  на  локацији  сачува  и  да  се  евентуално  његова  траса  измени  тако  да  дели  читав  локалитет  у  
правцу  северозапад-југоисток  на  два  дела. И  да  се  дуж  читавог  каиала  налрави  парк  са  пешачклм  
стазама  без  приступа  моторном  

Комисија  за  плановс  пети  део  примедбе  делом  не  прихвата, а  за  део  nримедбе  сматра  да  није  
основан, уз  образложење  обрађинача  дато  у  Извештају  о  спровсденом  јавном  увиду. 

Примедба  број  14  
(подносиоцн : Еколоптка  стража  и  Цигановић  Нина) 

Подносноци  су  поднели  примедбу  која  се  састоје  из  два  дела: 

14.1 Први  део  примедбе  односи  се  неусклађеност  Нацрта  пгр  са  преференцијама  становиика  Новог  
насела  и  Новог  Сада  ка  равномерно  распоређеним  оазама  зеленила  високог  и  ииског  растнња  као  
парковскuм  целииама  већим  од  минимазтних  5 ха  новршине  уз  што  мање  финаисијског  улагања  , где  се  
тражи  следеће: Петиција  Групе  грађана зедено  Ново  населе  коју  је  потписазіо  више  од  12500 
потпнсаика  и  којаје  предата  Управи  за  опптге  послове  Града  Новог  Сада  5. маја  2021. годиие  (у  дал,ем  
тексту: Петиднја).  Она  јасно  ставла  на  увuд  желу  становnuка  за  парком  у  правом  смислу  те  речи, те  
очекујемо  да  ће  се  таква  жела  поштовати, те  формирати  парковска  поврпгина  на  месту  које  uзискује  
најмање  инвестиција  и  времена. Сматрамо  да  површина  која  обухвата  uсточву  страну  Улиде  Сомборске  
рамјте, одuосно  југо-запали  део  блокова  386 и  387, представла  идезтно  место  за  формирање  праве  
парковске  поврпіине . То  поткрепл.ујемо  тиме  пгго  обuлује  неговаuим  и  младим  дугогодиіпњим  билкама  
које  су  остале  иселавањем  Расадиика, као  и  самоникли  шумарах  на  северу  onucaue повргплве, те  би  
уређење  uзискивало  минимум  средстава  пореских  обвезнuха. Овахав  крајолик  без  пуно  саобраћаја  био  
би  безбедно  место  за  преко  потребну  устаuову  предіпколског  васпнтања  u установу  основно-птколског  
образовања . 3граде  овде  две  нове  устаuове  предлажемо  да  буду  уз  источну  граuuцу  предме-та  Нацрта., 

тј. у  дужи  иза  објекта  Ли.дла  на  Фугошком  пугу  у  правцу  северо-северо-залада. Док  би  Регионазшu 

центар  за  ваuредне  снтуацuје, као  н  остале  стамбене  зграде  могле  да  нађу  место  на  Миіпелуку, чиме  бн  
била  испоштована  тенденцнја  ГУП-а  (Генералног  урбанистичког  плаuа  до  2021. г.) да  се  ірад  шири  у  
том  правцу  и  смеру... 

Компсија  за  nланове  лрви  део  примсдбе  не  прихвата , уз  образложење  обрађивача  дато  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

14.2 други  део  примедбе  односu се  на: ,, Геиерални  урбанистичхи  плаn до  2021. године  (у  далем  
тексту  ГУјІ) као  последњи, али  и  најбитнији . У  контексту  хијерархије  Урбаннстичких  плаuова  он  
представла  Закон  за  доношење  плаuова  ниже  хијерархије . Како  ГУП  прописује  да  се: (н) посебно  води  

рацуна  о  піирењу  и  задржавању  зелених  површина; (uu) град  лири  у  nравцу  Мшпелука  и  (иии) 

спратност  нових  објеката  у  залалном  делу  Новог  насела  В  ограиичава  на  п+з  u П+4; 

ттотгшсану  и  у  документацији  приложену  Изјаву  за  јавни  увид  одговорног  урбаuисте  даје  овај  Нацрт  
ПГР-а  усклађен  са  планскнм  документuма  шнрег  подручја, можемо  сматратн  нетачном, те  саму  
документацију  непотпуном  што  крши  nponuce везаие  за  ставлање  Нацрта  на  Јавни  увнд. 

Компсија  за  плановс  сматра  да  другн  део  примедбе  није  основан, уз  образложење  обрађивача  дато  

у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Примедба  број  15  
(подносилац : Милан  Јовановиh) 

,,Не  слажем  се  с  овим  плаиом  и  сматрам  даје  штетан  како  за  трад  Нови  Сад  тако  пре  свега  за  
становнике  Новот  Сада. Banі  задатакје  да  обезбеђујете  ХУМАНО  становање, докје  овај  план  у  
супротности  с  Ваіпим  

Комисија  за  плановс  сматра  да  лримедба  није  основана, уз  образложење  обрађивача  дато  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  бDој  16 
(подіјосиоци : Неформалва  трупа  грађаиа  ,,3а  зелено  Ново  Населе ) 

Подносиоци  су  поднели  примедбе  које  се  састоје  из  два  деда, и  примедба  број  16 истаје  као  примедба  
број  14: 

Подносиоци  су  поднели  примедбе  које  се  састоје  из  два  дела: 

16.1 Први  дсо  примедбе  одuоси  се  неусклађеност  Нацрта  HГР  са  преференцијама  становника  Новот  
насела  и  Новог  Сада  ка  равномерно  распоређеним  оазама  зеленила  високог  и  ниског  растиња  као  
парковским  целииама  већим  од  минималинх  5 ха  површине  уз  што  мање  финаисијског  улагања  , где  се  
тражи  следеће: Петиција  Груnе  грађана  3а  зелено  Ново  населе  коју  је  потписало  више  од  12500 

гтотлисника  и  која  је  предата  Управи  за  опште  послове  Града  Новог  Сада  5. маја  202 1. године  (у  дањем  
тексту: Петиција).  Она  јасно  ставла  на  увид  желу  становника  за  парком  у  правом  смислу  те  речи, те  
очекујемо  да  ће  се  таква  жела  поштовати , те  формирати  парковска  повріпииа  на  месту  које  изискује  
најмање  ннвестuција  и  времена. Сматрамо  да  површнна  која  обухвата  источиу  страиу  Улице  Сомборске  
рампе, односно  југо-заладни  део  блокова  386 и  387, представла  иделно  место  за  формирање  праве  
парковске  поврліине . То  nоткреплујемо  тиме  пгго  обидује  неговаuим  и  младим  дугогодишњим  билкама  
које  су  остале  иселавањем  Расадішка, као  и  самоникли  тпумарак  на  северу  описане  поврптине, те  би  
уређење  изискивало  мииимум  средстава  nореских  обвезника. Овакав  крајолик  без  пуно  саобраhаја  био  
би  безбедuо  место  за  nреко  потребну  устаuову  предшколског  васпитања  и  установу  основно-пжолсl(ог  
образовања . зграде  овде  две  нове  устаuове  предлажемо  да  буду  уз  uсточну  границу  предме-та  Нацрта, 
тј . у  дужи  иза  објекта  јјидла  на  Фугопгком  nуту  у  nравцу  северо-северо-затіада. Док  би  Регuонални  
центар  за  ванредне  ситуације, као  и  остале  стамбене  зграде  могле  да  нађу  место  на  Мимелуку, чиме  би  
била  испоијтовапа  тенденција  ГУП-а  (Генералиог  урбанистuчког  плаuа  до  2021. г.) да  се  град  іnupu y 

том  правцу  и  смеру... 

Комисија  за  планове  први  део  примедбе  не  прихвата, уз  образложене  обрађивача  дато  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

16.2 други  део  примедбе  односи  се  на: ,, Генерални  урбанистички  план  до  2021. године  (у  далем  
тексту  rYH) као  последњи, али  и  најбитuuји. У  контексту  хијерархије  Урбанистичких  плаиова  он  

представла  Закои  за  доношење  nлаuова  ниже  хијерархије . Како  ГУп  прописује  да  се: (и) посебно  води  

рацуна  о  ліирењу  и  задржавању  зелених  површина; (ии) град  шири  у  правцу  Мигпелука  н  (ини) 

снратност  нових  објеката  у  заладном  делу  Новог  насела  В  ограинчава  на  П+з  и  П+4; 

потписаиу  и  у  документадији  приложену  Изјаву  за  јавни  увид  одговорног  урбаuисте  да  је  овај  Нацрт  
ПГР-а  усклађен  са  плаuскuм  докумснтима  ширег  подручја, можемо  сматрати  нетачном, те  саму  

докумеuтацију  непотпуuом  што  крши  прописе  везане  за  ставлање  Надрта  на  Јавни  увид. 
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Комисија  за  планове  сматра  да  други  део  примедбе  није  основан, уз  образложсње  обрађивача  дато  
- у  Извештају  о  сnроведеном  јавном  увилу. 

Примедба  број  17  
(подносиоци : Галенс  Инвест) 

Подносиоци  су  поднели  лримедбе  које  се  састоје  из  седам  делова: 

17.1 Први  део  прнмсдбе  односи  се  на  днректно  спровођење  плаиа , где  се  тражи  следеће: ,,Молим  
вас  да  на  катастарским  парцелама  732/14, 733/18, 733/20, омогућите  директно  спровођсње  плана, 
односно  да  се  не  иде  на  разраду  урбанистичким  пројеіпом . 

У  прилогу  вам  доставламо  ситуационо  реіпење  објеката, на  којем  су  приказани  сви  параметри  за  
дирекпіу  примену  плана. 

Комиснја  за  лланове  пріпвата  први  део  nримедбе. 

17.2 други  део  примедбе  односи  се  препусте  на  фасадама, где  се  тракн  следеће: 
,,да  се  на  катастарским  парцелама  732/14, 733/1 8, 733/20, омогућите  препусте  на  фасадама  објеката, а  
све  у  складу  са  максималним  коефицијентом  изграђености  на  парцели, радн  болег  архитектоuског  
обликовања  објеката. 

Комисија  за  планове  други  део  примедбс  делом  прихвата, а  за  део  примедбе  сматра  да  нијс  
основан, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

17.3 Трсћи  део  примедбе  односн  се  положај  трафостаиице , где  се  тражи  следеће: ,,Молим  вас  да  на  
катастарским  парцелама  732/14, 733/18, 733/20, положај  трафостанице  буде  дефииисан  у  складу  са  
условима  надлежног  предузећа. 

Комисија  за  плановс  прихвата  трећи  део  примедбе. 

17.4 Четвртп  део  примсдбе  односи  се  намену  објекта, где  се  тражи: ,,Молим  вас  да  на  катастарсккм  
парцелама  732/14, 733/18, 733/20, намена  објеката  буде  стамбена, стамбено- пословна, nословно-

стамбена  или  пословна. 

Комисија  за  планове  прихвата  четврти  део  примедбе. 

17.5 гlети  део  примедбе  односн  се  просечну  величину  стаиа, где  се  тражи: ,,да  на  катастарским  
парцелама  732/14, 733/18, 733/20, просечна  величина  стала  буде  

Комисија  за  планове  прихвата  вети  део  примедбе. 
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17.6 Шести  део  примедбе  оДноси  се  колски  приклучак  из  улице  Сомборска  
рампа, гДс  се  тражи: ,,вас  да  на  катастарким  гјарцелама  732/14, 733/1 8, 733/20, колски  прик.тћучак  из  
улиде  Сомборска  рампа  буде  са  северо  заладне  стране  комплекса, према  приложеној  ситуацији . 

Комисија  за  планове  шести  део  примедбе  делом  прихвата , уз  образложење  обрађивача  дато  у  
Извештају  о  слроведеном  јавном  увкду. 

17.7 Седми  део  примедбе  односи  се  колски  прикњучак  из  улице  Сомборска  
рампа, где  се  тражи: ,,да  на  катастарким  парцелама  732/14, 733/18, 733/20, омогућите  фазну  изградњу  
објеката  у  склалу  са  технолотијом  градње. 

Комиснја  за  планове  прихвата  седми  део  примедбе. 

Гlримедбе  доставлене  ван  рока: 

Примедба  број  18 
(подносиоци : друштво  архитеката  Новог  Сада  ДаНС) 

Подносилац  је  поднео  следећу  прuмедбу: Обезбедити  интегритет  мреже  зелених  стаза  града. 
Предложени  Нацрт  плана  не  узима  у  обзир  постојање  студија  и  планова  који  предвиђају  успоставлања  
мреже  зелених  стаза  у  Новом  Саду. То  је  пре  свега  Анализа  зелених  мрежа  Града  Новог  Сада  
(ннвеститор : JH Завод за uзградњу  
града  Нови  Сад, uзрада: .гп  Урбанизам  3авод  за  урбаиизам  Нови  Сад, 20 18), у  којој  је  предвuђено  да  
се  преко  локашпета  Расадника  протеже  књучии  коридор  зелеиих  стаза  који  бн  омогућио  спајање  Новог  
Насела, Детелинаре  и  Канала  дТД  са  Дувавом  тј . зоном  Каменичког  острва. 

Комиснја  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана , уз  образложење  обрађивача  дато  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  боој  19 
(подносноцu: Електродuстрибуција  Србије  доо, Огранак  Електродистрибуц uја  Новн  Сад) 

,,За  потребе  предметног  плана  нмаоц  јавних  овлапгћена, Електроднстрибуцнја  Србије  доо, Огранак  
Електродистрибуција  Нови  Сад  је  даиа  11.06.2021. годuне  под  бројем  20700.-д-07.02.-50241-21 је  
обрађивачу  плаиа  доставио  услове  за  израду  истог. Увндом  у  нацрт  предметног  плаиа  изложеног  на  
јавном  увиду  уочено  је  да  у  плану  намене  поврпгuна, саобраћаја, регулације  и  нивелацнје  нису  назначене  
позицнје  будућих  трансформаторскuх  станица  (ТС) а  које  су  предмет  uздаідх  услова  број  20700.-Д-
07.02.-50241-21 од  11.06.2О21. годuне  које  имаоцјавннх  овлашћена, Електроднстрuбуцнја  Србије  доо, 
Огранак  Електродистрибуцнја  Нови  Сад  доставио  обрађивачу  плаuа. Самим  тиме  услови  које  је  
доставио  кмаоц  јавних  овлашћења  нuсу  у  потпуностн  уграђени  у  предметни  нацрт  плала . 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 
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*** 

Комисија  за  плановс  прихвата  предлог  обрађивач  да  сс  Нацрт  ллана  коригујс  на  начин  који  је  
навсден  у  делу  Напомена  у  Hзвештају  о  спроведеном  јавном  увнлу. 

Сходно  члану  50. 3акона  о  планирању  н  изгралњи, Извештај  се  доставла  обрађивачу  плана  на  
надлежно  поступање. 
Лакон  поступања  ло  овом  Извештају, обрађивач  илана  he плански  доісумеит  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  рали  улућивања  у  процедуру  доношења. 

Овај  Извештај  је  саставни  део  3аписника  са  154. седнипе  Комиснје  за  nланове  од  10.11.2021. 
године. 

В.д. Начслиика  

Градске  улраве  за  урбфизам  и  грађке  послове  

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. 3оран  Вукадиновић , дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресови1, дипл.ииж.арх. 

З. Радосав  јНћепаиовић , дилл.инж.арх. 

5. Јасмина  Лазић, маст.инж.арх.  
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