
РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВи  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 3 5-720/202 1 -1ј  
дана: 18.јуна 2022. године  
ноВи  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САдА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  
подручју  Tenena y Новом  Саду  са  Извејптајем  Комисије  за  планове  о  извршеној  
сітучној  контроли  Нацрта  плана  генералне  рсгулације  nростора  у  западном  делу  
града  на  подручју  Тслепа  у  Новом  Саду, npc излагања  на  јавни  увид, Извештајем  
о  обавленом  јавном  увиду  у  Нацрт  nлана  генералне  регулације  простора  у  
западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду, Образложењем  и  
3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 35-720/202 1-11 од  18. јуна  2022. 
године, с  молбом  да  се  Предлог  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  
делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду,  уврсти  у  дневни  ред  седнице  
Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  План  у  предложеном  тексту . 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Munozu Вучевић  
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На  основу  члана  67. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада  број  11/19) Градско  всће  Града  Новог  Сада  на  147. седници  одржаној  18. јуна  
2022. године, поводом  разматрања  Нацрта  плана  генералне  регулацијс  простора  у  западном  
делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду,  доноси  

ЗАКЛ)УЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  
подручју  Телепа  у  Новом  Саду. 

11. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставла  се  
председници  Скуппјтине  Града  Новог  Сада  Предлог  плана  генералне  регулације  простора  
у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду  са  Извештајем  Комисије  за  планове  
о  извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  
делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду, пре  излагања  на  јавни  увид, Извештајем  о  
обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  
града  на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду  и  предлаже  да  Скупштина, након  разматрања , 
донесе  одлуку  у  предложеном  тексту  и  3аклучи : 

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  извршеној  
стручној  контроли  Нацрта  нлана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  
подручју  Телепа  у  Новом  Саду  пре  излагања  на  јавни  увид  са  153. седнице  одржане  
04.11.2021. године  и  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  генералне  
регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду  са  170. (јавне) 
седнице, од  24.02.2022. године. 

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

ІIТ. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  радних  
тела, одређује  се : 

- Милован  Амиџић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, 
а  за  повереника : 

- дејан  Михајловић , вд  начелника  Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  
послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА •: •• ГРАДОНАЧЕЛНИК  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА ..•. : Munoіn Вучевић  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 35-720/2021-јј  
дана : 18. јуна  2022. године  
НОВИ  САд  



РЕПУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
грд  ноВИ  слд  
ГРАДСКА  тілвл  ЗА  ВРОГШСЕ  
Ерој: ХVІ-О12 О1/2021-818 
27. децембар  2021. гоДиНе  
НоВИ  с  

ГРАДОНАЧЕЈНШК  
ГРАДА  НОВОг  САДА  

НРЕДМЕТ: Мишњење  на  текст  припремњен  за  нацрт  плана  генералне  регулације  
простора  у  западном  делу  града  на  подруtіју  Телепа  у  Новом  Саду  

У  Градској  управи  за  прописе  размотрен  је  текст  припремњен  за  нацрт  
плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  
Новом  Саду. 

Градска  управа  нема  примедбе  на  припјмтекст  нацрта  плана  
тенералне  регулације N 

д  и LчЈицЕ  
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пРдл9г  
На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  

Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/13 - уС, 
50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, gз/18, 3 1/19, 37/19 др. закон, 9/20 и  52/21) и  члана  
39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници године, доноси  

ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
просТоРА  У  ЗАпАДНОМ  ДЕЛУ  ГРАДА  НА  ПОДРУЧЈУ  ТЕЛЕпА  

У  Новом  САдУ  

уВод  

План  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  
Новом  Саду  (у  далем  тексту: План) обухвата  део  грађевинског  подручја  rрада  Новог  Сада  
у  Катастарској  општини  (у  далем  тексту: КО) Нови  Сад  11 и  малим  делом  у  КО  Ветерник, 
који  се  простире  између  Футоіиког  пута, Булевара  Европе  (са  продужетком  ка  југу), 
одбрамбеног  насипа  уз  дунав  и  подручја  насела  Адице. 

Површина  којаје  обухваћена  Планом  износи  348,85 ћа. 
Подручје  Teneі-іa је  претежно  стамбено  подручје  са  20.000 становника  и  густином  

становања  од  60 ст/ћа  на  бруто  површини , има  наслеђене  карактеристике  које  се  огледају  
у  ивичној  изградњи  приземних  кућа  у  развученим , правоугаоним  блоковима  разнолике  
оријентације  дуже  стране. дуж  Футошког  пуга  наслеђена  је  привредна  зона, која  се  
постепено  замењује  пословањем  терцијарног  сектора  на  традиционалном  улазном  правцу  
у  град. дуж  булевара  на  правцима  бивших  пруга, у  току  је  изградња  вишепородичних  
објеката. 

Поврњине  намењене  спортским  центрима  су  делимично  нападнуте  бесправном  
изградњом  привредних  објеката, или  се  користе  као  повртњаци  у  позадини  породичног  
становања. Привремено  су  уређене  четири  мање  локације  за  рекреацију  на  деловима  
планираним  за  спортски  центар . 

Планом  се  утврђују  правила  уређења  простора  који  чине  постојеће  парцеле  насипа  
11 одбрамбене  линије  ,,Шумска  улица , односно  реконструише  се  секундарни  насип  да  би  
се  довео  у  функцију  одбране  од  поплава. Пројектом  пејзажног  уређења, јавни  простор  око  
насипа  ће  се  атрактивно  уредити  применом  принципа  ,,дизајн  за  све . 



Планирани  садржаји  попречних  профила  булевара  претежно  су  реализовани , док  

није  започета  реализација  планираног  наставка  Булевара  Европе  ка  југу, уз  поТпуну  
реконструкцију  Улице  Симе  Матавуња, као  и  саобраћајнице  уз  насип. Није  започето  

ширење  регулације  улица  Вршачке  и  Илариона  Руварца, а  ширење  регулације  није  
завршено  дуж  улица  Фејеш  Кларе  и  Првомајске . 

У  складу  са  наменама  утврђеним  планом  вишег  реда, јужни  део  Телепа  се  планира  
за  општестамбене  зоне, које  представњају  постепену  промену  намене  из  породичног  у  
вишепордично  становање  средњих  густина. Имајући  у  виду  и  недостатак  озелењених  
површина, Планом  се  повећава  површина  намењена  истим  кроз  планирање  паркова, 

озелењених  скверова, заштитног  зеленила  уз  секундарни  насип  и  заједничких  блоковских  
површина. 

ТЕКСТУАЛНи  діО  ПЛАНА  

І. опшТи  ДЕО  

ј. основ  зл  ИЗРАДУ  ПЛАНА  

Правни  основ  за  израду  Плана  садржан  је  у  Закону  о  планирању  и  изградњи  и  
Правилнику  о  садржини , начину  и  поступку  израде  докумената  просторног  и  
урбанистичког  планирања  (,,Службени  гласник  РС,,, број  32/19). 

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  генералне  регулације  простора  у  
западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду, којује  донелаје  Скупштина  Града  
Новог  Сада  на  XLІX седници  од  10. маја  2019. године, и  објавњенаје  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада , број  22/19. 

Плански  основ  за  израду  Плана  је  Генерални  план  града  Новог  Сада  до  2021. 

године  - пречишћен  текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  39/06) (у  далем  
тексту: Генерални  план), којим  је  обухваћени  простор  претежно  намењен  за  породично  
становање, опште  стамбене  зоне, општеградски  центар , зоне  секундарних  и  терцијарних  
делатности , средњу  школу, спортске  центре, парк, насип, заіптитно  зеленило, 

инфраструктурни  коридор, средњеталасни  предајник  и  трансформаторску  станицу  
1 10/20 kV, те  саобраћајнице . 

Према  Плану  генералне  регулације  пстора  за  породично  становање  у  западном  
делу  града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сад&, бр. 34/17, 50/19 др.  план  и  
28/21 - др. план) (у  далем  тексту: План4нералне  регулације ), обухваћени  простор  је  
намењен  за  лородично  становање, опште  стамбене  зоне, вишепородично  становање  са  
елементима  линијског  центра, општеградски  и  линијски  центар, пословање  на  улазним  
правцима, спорт  и  рекреацију , те  јавне  површине  - предшколске  установе , основне  школе, 
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средње  школе, комплекс  ватрогасног  дома, разноврсне  јавне  службе, гараже, паркове, 
зеленило  (озелењени  скверови  и  заштитно  зеленило ), насип , канале  и  инфраструктурне  
објекте. 

2. изВод  из  ГЕНЕРАЛНОГ  ПЛАНА  

Концепција  уређења  простора  задржава  основну  намену  утврђену  Генералним  
планом  и  у  највећем  делу  важећом  планском  документацијом . 

Јавне  службе  лоісалног  нивоа  

,,Као  приоритети  планирају  се: изградња  новог  објекта  средње  школе  за  дизајн  
,,Богдан  Шупут  на  Лиману ; изградња  спортских  дворана  уз  школе: Елеwгротехничку  
школу  ,.Михајло  Пупин , Гимназију  ,,Исидора  Секулић , Школу  ,,Светозар  Милетић , као  
и  доградња  гимназије  на  Телепу. 

,,У  области  социјалне  заштите  планира  се  заштита  остарелог  становништва  која  
захтева  различите  облике  старања  и  помоћи. 

На  локалном  нивоу  планирају  се  објекти  прихватилишта  и  прихватних  станица. 
домови  за  старе  и  пензионере  планирају  се  на  Телепу, Клиси , Подбари , у  Сремској  
Каменици  и  на  Мипјелуку , према  важећим  нормативима . 

,,Нови  објекти, капацитета  200 деце, планирају  се  за  приоритетну  изградњу  и  то: на  
Бистрици  два  дечја  вртића  и  по  један  на  територији  месне  заједнице  ,,Видовданско  
насење , на  детелинари , на  Адицама  или  на  Телепу  и  на  Подбари . 

,,Поред  комплетирања  постојећих  спортских  центара  - ,,Универзитет  (Ћачко  
игралиште ), ,,Клиса , ,,Телеп  и  ,,Бистрица , планира  се  спортски  центар  ,,Адице  и  
спортски  и  пословни  центар  ,,Петроварадин . 

,,За  атлетски  стадион  са  тартан-стазом, трибинама  и  халом  за  атлетику  потребна  је  
већа  површина . Спортски  центри  на  локалитетима  Телеп, Клиса  или  Петроварадин  имају  
услове  за  изградњу  оваквог  стадиона . 

,,Наслеђено  становање  по  ободу  ужег  градског  подручја  

У  деловима  подручја  XVІ  (Подбара), ХІУ  (Салајка), V (Јужни  Телеп) и  ІХ  (Сајам  - 
детелинара) преовлађују  приземне  зграде  изграђене  на  великим  парцелама. То  су  
простори  за  формирање  становања  средњих  густина  које  следи  карактеристичан  начин  
изградње  и  становања  у  Новом  Саду  (у  непрекинутом  или  испрекиданом  низу), 
ограничених  спратности , чиме  се  постиже  већи  степен  заузетости  парцела, са  индексом  
изграђености  који  одговара  становању  средњих  густина. 

Како  ће  се  процес  трансформације  одвијати  у  веома  дугом  периоду  (и  изван  
планског  хоризонта  овог  генералног  плана), тежи  се  да  се  објекти  замењују  новима  
ограничених  висина  (П+ ј +Пк  до  П+2). 
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Објекти  који  се  граде  у  окружењу  изграђених  објеката  непримерених  висина, 
прилагођавају  се  висинама  и  волуменом  тако  да  се  тај  несклад  ублажи. 

Постојеће  зоне  породичног  становања  које  представњају  изграђене  и  завршене  
стамбене  целине  на  основу  лретходних  планских  решења, планом  се  задржавају , а  нове  се  
формирају  на  неизграђеним  подручјима, углавном  већ  формираним  уличном  матрицом . 

Пословни  садржаји  спратности  до  П+2 се  планирају  на  улазном  правцу, јужно  уз  
постојећу  градску  магистралу  Новосадски  пут. У  оквиру  ове  намене  посебно  се  издвајају  
занатство  и  комерцијално -услужне  делатности  у  оквиру  којих  је  могуће  и  учепјће  
породичног  становања, сnратности  до  П+1+Пк. 

,,Већи  број  35/10 kV трансформаторских  станица  ради  на  граници  својих  
инсталисаних  капацитета . део  електроконзума  ових  трансформаторских  станица  
преузимају  новоизграђене  110/20 kV трансформаторске  станице  ,,Јужни  Телеп , 

,,Рафинерија  и и  на  тај  начин  развојем  дистрибутивне  20 kV 
мреже  долази  до  укидања  10 kV папонског  нивоа. 

,,На  западни  крак  гасовода  повезане  су  топлане  ,,Север  и потрошачи  у  
радној  зони  ,,Север  ј  и  ,,Север  јј , 

 као  и  делови  града  са  породичним  становањем , Салајка  
и  Телеп. 

,,Планиране  коте  терена  на  левој  обали  дунава  крећу  се  од  76,50 м  (у  старим  
деловима  града) до  80 м  (у  приобалном  појасу  и  крајњим  западним  деловима  града). На  
северозападном  подручју  града  (алувијалној  тераси) планиране  нивелете  уклопњене  су  у  
постојеhи  терен  и  крећу  се  од  78 до  83 м  надморске  висине. 3натније  насипање  терена  
биће  у  деловима  радне  зоне  ,,Север  1V5  подручја  источно  од  Темеринског  пута, делу  
Јужног  Телепа  и  у  појасу  уз  дунав, као  делу  одбрамбених  насипа  од  катастрофалног  
водостаја  дунава. 

,,Посебне  утицаје  на  појачано  негативно  дејство  земњотреса  имају  високе  подземне  
воде, што  је  такође  случај  на  територији  Града  Новог  Сада  (Телеп, Клиса, детелинара ). 

,,Површинским  водама  су  угрожени  простори : Подбаре , Салајке, део  Телепа  јужно  
од  улице  Хероја  Пинкија  и  ниски  делови  Клисе. 

Подземним , процедним  и  провирним  водама  угрожени  су  нижи  простори  уз  
примарни  одбрамбени  насип  на  простору: Телепа, Лимана, Клисе, ниских  делова  
Петроварадина  и  Сремске  Каменице . 

,,заштита  од  подземних  вода  решава  се  насипањем , изградњом  канализације  
атмосферских  вода  и  реконструкцијом  и  одржавањем  отворене  каналске  мреже  
мелиорационих  система: ,,Телеп (...) 

,,Генералним  планом  се  стога  одређује  следеће: 

- наслеђени  ниски  делови  града  - Телеп, Клиса, Подбара, Салајка, Сремска  
Каменица  и  већи  део  Петроварадина , остају  ниски  са  спратношћу  до  П+1, односно  до  
највише  П+2. Само  изузетно , уз  веће  саобраћајнице  - Темеринску , Кисачку , Сомборску  и  
друге, спратност  може  бити  и  виша, али  не  випіа  од  П+4; 
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з. опис  ГРАНИЦЕ  ОБУХВАТА  ПЛАНА  

Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  налази  се  у  КО  Нови  Сад  11 и  КО  
Ветерник, површине  348,85 ћа, унутар  описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  грађевинског  подручја  Плана  утврђена  је  
осовинска  тачка  број  327, у  КО  Ветерник . Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  југу, прелази  у  
ко  Нови  Сад  11, прати  осовину  LНумске  улице, прелази  у  КО  Ветерник  до  пресека  са  
правцем  паралелним  северној  граници  парцеле  број  3738/4 повученим  из  тромеђе  парцела  
бр. 3738/4, 3738/102 и  3738/90 између  осовинских  тачака  бр. 1125 и  164 у  КО  Нови  Сад  11. 
дале, граница  скреће  ка  западу, прелази  у  КО  Ветерник, прати  претходно  описан  правац  и  
долази  до  тромеђе  парцела  бр. 3738/4, 3738/102 и  3738/90, затим  скреће  ка  југу, прати  
заладну  границу  парцеле  број  3738/90 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 3738/4, 3738/48 и  
3738/90. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  западу, прати  северну  границу  парцеле  број  
3738/4, скреће  ка  југу, прати  западну  границу  парцела  бр. 3738/49, 3738/50, 3738/104 и  
3738/6, затим  скреће  ка  истоку, прати  северну  границу  парцеле  број  3738/7 и  управним  
правцем  долази  до  осовине  Цетињске  улице. дале, граница  скреће  кајугу , прати  осовину  
Цетињске  улице  до  пресека  са  продуженим  правцем  јужне  границе  парцеле  број  3738/72. 

Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  истока, прати  претходно  описан  продужени  правац  
и  јужну  границу  парцела  бр. 3738/28 и  3738!72 До  тромеђе  парцела  бр. 3737/2, 3738/28 и  
3738/29, затим  скреће  у  правцујуга , затим  у  правцу  истока, прати  западну  ијужну  границу  
парцеле  број  3737/2 до  тромеђе  ларцела  бр. 3737/1, 3737/2 и  3737/3. Од  ове  тачке  граница  
сече  Улицу  Петра  Лубарде  до  тромеђе  парцела  бр. 3736/2, 3736/3 и  3736/17, затим  у  
правцу  истока  граница  прати  северну  границу  парцеле  број  3736/3, затим  скреће  у  правцу  
југа, прати  источну  границу  парцеле  број  3736/3, затим  скреће  у  правцу  истока, прати  
северну  границу  парцеле  број  3734/15, затим  скреће  у  правцу  севера  прати  источну  
границу  парцеле  број  3733/1 до  пресека  са  продуженим  правцем  северне  границе  парцеле  
број  3732/5. дање, граница  скреће  у  правцу  истока, прати  претходно  описан  правац  и  
северну  границу  парцела  бр. 3732/5 и  3732/6, затим  скреће  у  правцу  североистока , прати  
источну  границу  парцеле  број  3732/19 до  пресека  са  продуженим  правцем  јужне  границе  
парцеле  број  3732/1. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  истока, прати  претходно  
описан  правац  и  северну  границу  парцела  бр. 3732/5 и  3732/6, затим  граница  скреће  у  
правцу  североистока , прати  источну  границу  парцеле  број  3732/19 до  пресека  са  
продуженим  правцем  северне  границе  парцеле  број  2238/5. дале, граница  скреће  у  правцу  
истока, прати  претходно  описан  правац  и  северну  границу  парцела  бр.  2238/5 и  2239/7, 

затим  граница  скреће  у  правцу  североистока , прати  источну  границу  парцеле  број  2239/5 

до  пресека  са  продуженим  правцем  северне  границе  парцеле  број  2240/17. Од  ове  тачке  
граница  у  правцу  југоистока  прати  претходно  описан  правац  и  северну  границу  парцела  

бр. 2240/17 и  2241/23, затим  граница  скреће  у  правцу  североистока  прати  источну  границу  
парцеле  број  2241/22 до  пресека  са  продуженим  правцем  северне  границе  парцеле  број  
2244/1. дање  граница  скреће  у  правцу  југоистока  прати  претходно  описан  правац  и  
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северну  границу  парцеле  број  2244/1, затим  граница  скреће  у  правцу  југозапада , прати  
западну  границу  парцеле  број  2604/1, затим  граница  скреће  у  правцу  југа, прати  
регулациону  линију  Улице  десанке  Максимовић  До  тромеђе  парцела  бр. 2253/1, 2253/2 и  
2255/5. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  североистока , прати  источну  границу  
парцела  бр. 2253/1 и  2255/1, затим  граница  скреће  у  правцу  југоистока , затим  у  правцу  
североистока , прати  јужну  и  источну  границу  парцеле  број  2255/17, затим  у  правцу  
југоистока, прати  северну  границу  парцела  бр. 2255/6 и  2255/9, затим  у  правцу  
североистока , прати  западну  и  северну  границу  парцеле  број  2256/23 и  источну  границу  
парцеле  број  2256/24 до  пресека  са  продуженим  правцем  северне  границе  парцеле  број  
2256/7. дале, граница  скреће  у  правцу  истока  прати  преткодно  описан  правац  и  северну  
границу  парцеле  број  2256/7, затим  скреће  у  правцу  југа, затим  у  правцу  истока, затим  у  
правцу  севера, прати  западну, јужну  и  источну  границу  парцеле  број  2257/4 До  тромеђе  
парцела  број  2257/4, 2258/1 1 и  2258/36. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  
североистока , прати  јужну  и  источну  границу  парцеле  број  2258/1 1 До  пресека  са  
продуженим  правцем  северне  границе  парцеле  број  2258/9. дале, граница  у  правцу  истока  
прати  претходно  описан  правац  и  северну  границу  парцела  бр. 2258/9 и  2259/21, затим  
скреће  у  правцу  североистока  прати  западну  границу  парцела  бр. 2261/25 и  2261/26, затим  
скреће  у  правцу  југоистока , прати  северну  границу  парцеле  број  2261/26 и  њеним  
продуженим  правцем  долази  до  пресека  са  западном  границом  парцеле  број  2264/9, затим  
у  правцу  југоистока , прати  западну, јужну  и  источну  границу  парцеле  број  2264/9 и  јужну  
и  источну  границу  парцеле  број  2265/6 до  пресека  са  продуженим  правцем  северне  
границе  парцеле  број  2567/12. дале, граница  у  правцујугоистока  прати  претходно  описан  
правац  и  северну  и  источну  границу  парцеле  број  2567/12, затим  северну  границу  парцела  
бр. 2567/1 и  2568/8, затим  источну  границу  парцеле  број  2568/14 до  пресека  са  
продуженим  правцем  северне  границе  парцеле  број  2569/24. дале, граница  у  правцу  
југоистока  прати  претходно  описан  правац  и  северну  границу  парцела  бр. 2569/24 и  
2569/22 до  тромеђе  парцела  бр. 2569/22, 2569/34 и  2569/6, затим  сече  Улицу  ЈЂубице  
Раваси  до  тромеђе  парцела  бр. 2570/3, 2570/17 и  2570/23. Од  ове  тачке  граница  у  правцу  
југоистока  прати  западну  и  јужну  границу  парцеле  број  2570/17, затим  западну  границу  
парцела  бр. 2572/5 и  2574/3 до  тромеђе  парцела  бр. 2574/3, 2575/10 и  2575/3. Од  ове  тачке  
граница  сече  Улицу  Богдана  Поповића  до  тромеђе  парцела  бр. 2579/19, 2579/12 и  2579/2, 
затим  граница  прати  источну  границу  парцела  бр. 2579/19 и  2580/30, затимјужну  границу  
парцеле  број  2580/138 до  пресека  са  nродуженим  правцем  северне  границе  парцеле  број  
2580/47. дале, граница  у  правцу  југоистока  прати  претходно  описан  правац  и  северну  
границу  парцела  бр. 2580/47, 2580/1 1 и  2580/64 и  продуженим  правцем  северне  границе  
парцеле  број  2580/64 долази  до  пресека  са  северном  границом  парцеле  број  2580/20. Од  
ове  тачке  граница  у  правцу  југозапада  прати  северну  и  западну  границу  парцела  бр. 
2580/20, 2581/1 и  2586/5 до  тромеђе  парцела  бр. 2586/5, 2587/8 и  2587/7. дале, граница  
скреће  у  правцу  истока, прати  северну  границу  парцела  бр. 2587/8 и  2587/11, затим  у  
правцу  југа, прати  источну  границу  парцеле  број  2587/1 1 до  тромеђе  парцела  бр. 2587/11, 
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2587/12 и  2587/3. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  истока, прати  јужну  границу  
парцеле  број  2587/12, затим  скреће  у  правцујугоистока  сече  Улицу  Павла  Бакића  и  долази  
до  тромеђе  парцела  бр. 2588/17, 2588/18 и  2588/2. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  
југа, прати  источну  и  јужну  границу  парцела  бр. 2588/17 и  2590/39 до  пресека  са  
продуженим  правцем  западне  границе  парцеле  број  2590/7. дале, граница  у  правцу  југа  
прати  претходно  описан  правац  и  западну  и  јужну  границу  парцеле  број  2590/7, затим  
западну  границу  парцеле  број  43 17 до  тромеђе  парцела  бр. 2592/ 13, 2592/25 и  43 17. Од  ове  
тачке  граница  сече  Витешку  улицу  до  тромеђе  парцела  бр.  2592/3, 2592/21 и  2592/16, 
затим  прати  источну  границу  парцеле  број  2592/21, сече  планирану  улицу  до  тромеђе  
парцела  бр. 2593, 2595/33 и  2595/2. Од  ове  тачке  граница  у  правцу  југа  и  истока  прати  
западну  и  јужну  границу  парцеле  број  2593 и  њеним  лродуженим  правцем  долази  до  
осовине  Шумске  улице, затим  скреће  ка  југу, прати  осовину  Шумске  улице  до  осовинске  
тачке  број  1291. дале, граница  скреће  ка  југозападу , прати  осовину  Улице  Илије  
Гарашанина  до  пресека  са  продуженим  правцем  границе  парцела  бр. 2бОL21 и  2601/22, 
затим  скреће  ка  југу, прати  претходно  олисан  правац  и  границу  парцела  бр. 2601/21 и  
2601/22, затим  скреће  у  правцу  запада, пратијужну  границу  парцела  бр. 2601/21 и  2601/20 
и  долази  до  управног  правца  повученог  из  тачке  најужној  граници  парцеле  број  2601/20 
на  удањености  од  20,50 м  од  источне  границе  парцеле  број  2601/20. Од  ове  тачке  граница  
скреће  у  правцујуга  прати  претходно  описан  управни  правац  и  долази  до  тачке  на  пресеку  
са  северном  границом  парцеле  број  2601/1, затим  прати  северну, западну  границу  ијужну  
границу  парцеле  број  2601/! до  тромеђе  парцела  бр. 2601/1, 2602/21 и  4280 (насил). дале, 
граница  скреће  кајугу, продуженим  правцем  источне  границе  парцеле  број  2601/1 пресеца  
парцелу  број  4280 (насип) и  долази  до  јужне  границе  парцеле  број  4280 (насип), затим  
скреће  ка  истоку, прати  јужну  границу  парцеле  број  4280 (насип) до  пресека  са  
продуженим  правцем  источне  границе  парцеле  број  4280 (насип). Од  ове  тачке  граница  
скреће  ка  северу, прати  претходно  описан  правац  и  долази  до  границе  ко  Нови  Сад  І! и  
КО  Ветерник, коју  прати  до  пресека  сајужном  планираном  регулационом  линијом  Улице  
хероја  Пинкија . дање, граница  скреће  ка  истоку, прелази  у  КО  І-Іови  Сад  1!, прати  
планирану  јужну  регулациону  линију  Улице  хероја  Пинкија  до  пресека  са  северном  
границом  парцеле  број  7847/3 (насип), затим  прати  северну  границу  парцеле  број  7847/3 
(одбрамбени  насип) до  пресека  са  продуженим  правцем  источне  границе  парцеле  број  
6937, затим  скреће  ка  северозападу , прати  претходно  описан  правац  и  источну  границу  
парцела  бр. 6937 и  6938 до  пресека  са  северном  планираном  регулационом  линијом  Улице  
Симе  Матавула. од  ове  тачке  у  правцу  североистока  граница  пресеца  парцелу  број  7825 
(Улица  Јернеја  Копитара) и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 7233/1, 7233/3 и  7825 (Улица  
Јернеја  Копитара ), затим  у  правцу  севера, прати  западну  регулациону  линију  Улице  Симе  
Матавуња  и  западну  регулациону  линију  Булевара  Европе, обухватајући  кружне  
раскрснице  и  долази  до  тромеђе  ларцела  бр.  4727/3, 4726/3 и  4725/1. дале, у  правцу  
запада  граница  прати  јужну  регулациону  линију  Булевара  патријарха  Павла  до  тромеђе  
парцела  бр.  4737/2, 4737/3 и  4737/4, затим  скреће  ка  северозападу , пресеца  Булевар  
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патријарха  Павла  до  тромеђе  парцела  бр.  4660/2, 7829/3 и  4663 и  прати  западну  границу  
ларцеле  број  4663 до  тромеђе  парцела  бр. 4660/2, 4663 и  4662/!. Од  ове  тачке  граница  
скреће  ка  истоку, прати  северну  регулациону  линију  Булевара  патријарха  Павла  до  
преломне  тачке  на  граници  парцела  бр. 4698/1 и  4698/3, затим  скреће  ка  северу, прати  
западну  регулациону  линију  Булевара  Европе  и  долази  до  тромеђи  ларцела  бр. 4633/2, 
4635/2 и  4633/1. Од  ове  тачке  у  правцу  истока  граница  прати  северну  границу  парцеле  број  
4635/2, затим  пресеца  ларцелу  број  7840/1 у  правцу  ка  тромеђе  парцела  бр. 4284/4, 4232/2 
и  4278/1 и  долази  до  осовине  Булевара  Европе. да.ње, граница  скреће  ка  северозападу , 
прати  осовину  Булевара  Европе  до  пресека  са  осовином  Футошког  пута, до  осовинске  
тачке  број  273, затим  скреће  ка  западу, прати  осовину  Футошког  пута, прелази  у  КО  
Ветерник, и  долази  до  осовинске  тачке  број  327 која  је  утврђена  за  почетну  тачку  описа  
границе  обухвата  Плана. 

4. ПОСТОЈЕЋЕ  СТАЊЕ  пРосТоРА , ПОТЕНЦИЈАЛИ  И  ОГРАНИЧЕЊА  

4.1. Олис  постојећег  стања  

Стамбено  подручје  Телепа  са  приближно  20.000 становника  и  густином  становања  
од  59 ст/ћа  на  бруто  површини , има  наслеђене  карактеристике  које  се  огледају  у  ивичној  
изградњи  приземних  кућа  у  развученим , правоугаоним  блоковима  разнолике  оријентације  
дуже  стране. Блокови  су  углавном  правилног  облика, што  указује  на  планске  интервенције  
настале  током  развоја  и  раста  града. 

дуж  планираних  булевара  на  правцима  бивпих  пруга, у  току  је  изградња  
випіепородичних  објеката, и  то  претежно  спратности  П+3+Пк  дуж  Булевара  патријарха  
Павла  и  П+4+Пк  дуж  Булевара  Европе , која  је  на  појединачним  локацијама  бесправно  
повећана  за  један  или  два  спрата. Осим  постојећих  у  Питагориној  улици, све  више  се  
граде  и  планирани  вишепородични  објекти  типа  виле, спратности  П+2+Пк  и  П+ І +Пк, док  
је  лрисутна  бесгіравна  изградња  вишепородичних  објеката  тих  габарита  у  прекинутом  
низу, и  то  на  парцелама  које  су  планиране  за  породично  становање , те  се  бројни  објекти  
налазе  у  лроцесу  озакоњења. 

дуж  Футошког  пуга  наслеђена  је  привредна  зона, која  се  постепено  замењује  
пословањем  терцијарног  сектора  на  традиционалном  улазном  правцу  у  град. 

Од  постојећих  јавних  поврпина  из  области  образовања  издвајају  се: Предnіколска  
установа  ,,дунавски  цвет  у  блоку  између  улица  Ђирила  и  Методија, Питагорине  и  Фејеш  
Кларе, Предшколска  установа  ,,Шврћа  у  Улици  Јернеја  Копитара, Предшколска  установа  
,,Лане  у  Улици  Хероја  Пинкија  број  25 и  Предnіколска  установа  ,,Пужић  у  Улици  
Вршачкој  број  23, затим  Основна  школа  ,,Никола  Тесла  уз  Футошки  пут  и  Основна  
школа  ,,Јожиф  Атила  у  блоку  између  улица  Ћирила  и  Методија , Шарпланинске , Станоја  
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Главаша  и  Сентелеки  Корнела , као  и  Гимназија  ,,Лаза  Костић  у  Улици  Ћирила  и  
Методија . 

У  оквиру  подручја  обухваћеног  Планом  налази  се  Завод  за  хиТНу  медицинску  
помоћ  на  углу  Булевара  патријарха  Павла  и  Улице  Јастребачке , као  и  на  локацији  у  
Врuіачкој  улици  број  28. 

У  блоку  између  улица  ована  Поповића, Тицанове  и  Илариона  Руварца  налази  се  
површина  на  којој  је  планиран  парк, али  његова  реализација  нијејош  започета. 

Ловршине  намењене  спортским  центрима  су  делимично  нападнуте  бесправном  
изградњом  лривредних  објеката, или  се  користе  као  повртњаци  у  залеђу  породичног  
становања . Привремено  су  уређене  четири  мање  локације  за  рекреацију  на  површинама  
планираним  за  спортски  центар  у  унутрашњости  блока  омеђеног  улицама  Петефи  
Шандора, Атиле  Јожефа, Ћирила  и  Методија  и  Фејеп  Кларе. 

По  својим  карактеристикама  посебно  се  истиче  Шумска  улица, односно  простор  у  
непосредном  окружењу  Шумске  улице, који  делом  припада  просторној  целини  Телеп, а  
делом  Адицама. Простор  у  профилу  Шумске  улице, чине  постојеће  парцеле  насипа  11 
одбрамбене  линије  ,,Шумска  улица  и  мелиорационог  канала  Т-800. 

Претежно  су  реализовани  планирани  садржаји  попречних  профила  булевара, док  
није  започета  реализација  планираног  наставка  Булевара  Европе  ка  југу, уз  потпуну  
реконструкцију  Улице  Симе  Матавуња, као  и  саобраћајнице  уз  насип, која  би  повезала  
Шумску  улицу  на  западу  са  Булеваром  деспота  Стефана  на  истоку. Није  започето  ширење  
регулације  улица  Вршачке  и  Илариона  Руварца, а  није  завршено  дуж  улица  Фејеш  Кларе  и  
Првомајске . 

4.2. Оцена  стања  зеленила  

На  подручју  обухваћеном  Планом , у  највећој  мери  је  заступњено  зеленило  на  
земњишту  са  породичним  становањем ; те  парцеле  су  уређене  и  обогаћене  различитим  
сортама  дрвећа, жбуња  и  цвећа, као  и  њиховим  култиварима . Постојеће  јавно  зеленило  
није  заступњено  у  потребној  мери  - разноврсношћу  категорија , као  и  у  довоњном  
проценту  површине  по  становнику . 

Зелене  површине  унутар  уличних  профила  су  заступњене  у  мањем  обиму. 
Местимично  су  распоређени  одрасли  примерци  претежно  лишћарске  врсте  дрвећа; стабла  
су  у  очуваном  стању, те  их  треба  редовно  одржавати  и  допунити  новим  примерцима . 
Недостају  дрвореди  у  улицама  већих  и  мањих  профила, док  се  унутар  новоозелењеног  
Булевара  патријарха  Павла  налазе  млади  примерци  лишћарских  врста. 

Реализоване  парковске  површине  и  површине  спортског  центра  нису  довоњне  и  
функционално  су  неискоришћене . На  овим  површинама  се  могу  наћи  стари  примерци  
одраслих  стабала  липе, туја, јела, смрче  и  друге  сорте  стабала. 

На  зеленим  површинама  постојећих  комплекса  образовних  установа  су  у  већој  
мери  заступњена  стабла  nuіnhapa u y мањем  проценту  четинара . Од  бињака  се  могу  наћи  
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ринглови , смрча, липа, бреза  и  друге  сорте  стабала. друге  планиране  јавне  површине  су  у  
недовоЈbној  мери  озелењене . 

4.3. Оцена  постојећег  стања  и  капацитета  инфраструктуре  

4.3.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Основну  уличну  мрежу  Телепа  чине  постојеће  градске  главне  саобраћајнице , и  то  
Футошки  пут  (делимично  градска  магистрала), Булевар  Европе, Булевар  патријарха  
Павла, те  улице  Вршачка, Фејењ  Кларе  и  Хероја  Пинкија. У  састав  основне  мреже  улазе  и  
улице  Илариона  Руварца  и  Првомајска , иако  још  нереализованог  пуног  уличног  профила . 
Саобраћај  са  основне  уличне  мреже  се  дистрибуира  на  секундарну  уличну  мрежу  коју  
чине  сабирне  и  стамбене  улице, али  с  обзиром  на  то  да  планирана  основна  мрежа  није  у  
потпуности  реализована , знатно  су  саобраћајно  оптерећене  сабирне  улице  Сентелеки  
Корнела, Суботичка, Атиле  Јожефа, Ватрослава  Јагића, Которска  и  Ћирила  и  Методија . 

Капацитети  основне  уличне  мреже  су  прилагођени  постојећим  саобраћајним  
оптерећењима , тако  да  је  омогућено  делимично  ефикасно  одвијање  саобраћаја  и  приступ  
свим  деловима  Tenerіa. Постојећа  секундарна  улична  мрежа  (стамбене  и  сабирне  улице), 
са  постојећим  попречним  профилима  задовоњава  тренутне  потребе. 

На  основној  уличној  мрежи  и  делу  секундарне  мреже  реализовано  је  кретање  
аутобуса  на  линијамајавног  градског  превоза, чимеје  постигнута  делимична  покривеност  
подручја  Телепа. Футошки  пут, и  даЈbе, представња  најважнији  коридорјавног  градског  и  
приградског  превоза. 

На  подручју  Телепа  постоје  две  станице  за  снабдевање  горивом  моторних  возила  - 
на  Футошком  путу  и  у  Улици  Ђирила  и  Методија, а  на  простору  уз  Булевар  патријарха  
Павла  планирана  је  изградња  нове  станице  (сада  перионица  аутомобила ). 

Паркирање  возила  решено  је  у  складу  са  наменом  простора , тако  да  се  у  деловима  
са  породичним  становањем  врши  у  оквиру  грађевинске  парцеле, изградњом  гаража  као  
засебног  објеіпа  или  у  оквиру  стамбеног  дела. 

У  зони  вишепородичног  становања  уз  Булевар  патријарха  Павла, паркирање  је  
реализовано  и  делимично  решено  изградњом  уличних  и  блоковских  паркинга, а  
препоручена  је  и  изградња  подземних  гаража  исnод  објеката, које  су  реализоване  у  
недовоњној  мери. Изузетно , на  парцелама  уз  Сомборску  улицу  (јужно  од  планираног  
комплекса  ватрогасног  дома) омогућена  је  изградња  индивидуалних  гаража  у  дворишним  
деловима  парцела. Међутим , наставком  изградње  планираних  објеката  повећаваће  се  
потреба  за  решењем  мирујућег  саобраћаја  у  окружењу  Булевара  патријарха  Павла, а  
поготово  на  деловима  до  којих  нису  реализовани  планирани  јавни  приступи  из  позадине . 
Тако  је  неопходна  изградња  планиране  везе  унутар  блока  број  499, пошто  ће  Улица  
Ћирила  и  Методија  изгубити  везу  са  постојећим  кружним  током  након  продужетка  
Булевара  Европе  кајугу . 
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У  3оНи  вишепородичног  становања  у3 Булевар  Европе, приступ  парцелама  због  
паркирања  и  гаражирања  реализован  је  из  Улице  Полгар  Андраша  која  је  задржана  као  
режијска  улица  (повоњност  која  поспешује  изградњу), те  из  Телепске  улице, којој  је  
неопходно  проширити  регулацију  и  продужити  је  ка  југу  (услов  за  нову  изградњу  у  делу  
блокова  бр.  418 и  419). Међутим , евидентан  је  недостатак  паркинг-места  у  улицама, 
поготово  у  окружењу  објекта!блока  велике  спратности , што  ствара  саобраћајне  проблеме  
становницима  улица  Тихомира  Остојића, Вардарске  и  Милутина  Бојића. 

далом  изградњом  планираних  објеката  нарастаће  проблем  регпења  мирујућег  
саобраћаја  у  окружењу  раскрсница  Булевара  Европе  са  Футошким  путем , као  и  са  
Булеваром  патријарха  Павла. Како  је  реализација  нових  улица  веома  спор  процес, а  у  току  
је  интензивна  изградња  вишепородичних  објеката  дуж  оба  булевара, проблем  решења  
мирујућег  саобраћаја  изискује  преиспитивање  у  овом  плану. 

Паркирање  у  зони  пословања  уз  Футошки  пут  планирано  је  на  уличним  паркинзима  
уз  режијске  саобраћајнице  које  нису  реализоване  и  у  улицама  које  излазе  на  тај  пут, те  у  
оквиру  појединачних  комплекса, у  складу  са  потребама  и  нормативима  паркирања. 

дуж  основних  саобраћајних  праваца  (Фугошки  пут, Булевар  Европе  и  Булевар  
патријарха  Павла), реализоване  су  бициклистичке  стазе, чиме  се  стварају  одговарајући  
услови  за  овај  вид  саобраћаја. 

4.3.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом  

Снабдевање  водом, подручја  обухваћеног  овим  планом , врши  се  преко  постојеће  
водоводне  мреже. 

Примарна  водоводна  мрежа  изграђена  је  дуж  Булевара  Европе  и  дуж  Булевара  
патријарха  Павла, као  и  у  деловима  улица  Станоја  Главаша  и  Сентелеки  Корнела. 

Секундарна  водоводна  мрежа  изграђена  у  готово  свим  постојећим  улицама. 
Постојећа  водоводна, готово  у  потпуности , задовоњава  потребе  снабдевања  водом . 

Одвођење  отпадлих  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, тіодручја  обухваћеног  овим  планом, 
врши  се  преко  постојећег  заједничког  и  делимично  реализованог  сепаратног  
канализационог  система. 

Заједнички  канализациони  систем  реализован  је  северно  од  Улице  хероја  Пинкија. 
Постојећи  канализациони  колекторски  правац, заједничког  канализационог  

система, изграђен  је  дуж  Булевара  патријарха  Павла. 
Примарна  канализациона  мрежа  изграђена  је  у  следећим  улицама: Суботичкој , 

Јожеф  Атиле, Ћирила  и  Методија, Илирској  и  Хероја  Пинкија, Вршачкој , І4лариона  
Руварца  и  продужетком  Булевара  кнеза  Милоша. 

Секундарна  канализациона  мрежа  изграђенаје  у  готово  свим  постојећим  улицама. 
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Постојећа  заједничка  канализациона  мрежа, у  потпуности , задовоњава  потребе  
одвођење  укупних  вода  са  простора  северно  од  Улице  хероја  Пинкија. 

Сепаратни  канализациони  систем  реализованјејужно  од  Улице  хероја  Пинкија. 
Отпадне  воде, на  простору  јужно  од  Улице  хероја  Пинкија, одводе  се  преко  

изграђеног  канализационог  система  за  отпадне  воде  која  се, преко  постојеће  пумпне  
станице, оријентише  се  на  постојећу  канализацију  у  Улици  1300 каплара. 

Атмосферске  воде  се  одводе  преко  делимично  реализоване  отворене  уличне  
каналске  мреже . 

Постојећа  сепаратна  канализациона  мрежа, делимично, задовол ,ава  потребе  
одвођење  укупних  вода  са  просторајужно  од  Улице  хероја  Пинкија. 

Подземне  воде  

Меродавни  нивои  подземних  вода  на  Телепу  су: 

- максимални  ниво  подземних  вода  од  76,60 до  78,00 м  н.в., 
- минимални  ниво  подземних  вода  од  72,50 до  75,00 м  Н.в. 

Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземне  воде  је  северозапад- 
југоисток, са  смером  пада  премајугоистоку . 

4.3.3. Енергетска  инфраструктура  

На  подручју  постоји  изграђена  електроенергетска , вреловодна  и  гасоводна  мрежа, 
као  и  мрежа  електронских  комуникација . Електроенергетска  мрежа  ради  на  граници  
постојећих  капацитета . 

јужном  страном  подручја  обухваћеног  Планом , пролази  1 !0 kV далековод  (број  
127/1 ТС  ..Нови  Сад  1 - ТС  ,,Нови  Сад  3) са  својим  заштитним  коридором  у  којем  није  
дозвоњена  изградња  објеката, извођење  других  радова, нити  сађење  дрвећа  и  другог  
растиња  осим  уз  услове  и  сагласност  власника  инсталације . далеководу  је  истакао  
експлоатациони  век  и  тренутно  финкционише  без  одговарајућег  нивоа  сигурности  и  
поузданости . 
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11. ПЛАНСКИДЕО  

1. ПОДЕЛА  НА  УРБАНИСТИЧКЕ  ЦЕЛИНЕ  СА  ПЛАНИРАНОМ  НАМЕНОМ  
ЗЕМЈБИШТА  

1.1. Концепиија  уређсња  простора  

Концепција  уређења  обухваћеног  простора  дефинише  се  у  складу  са  планираним  
наменама  и  правилима  уређења  и  грађења  простора  утврђеним  Генералним  планом  и  
Планом  генералне  регулације . 

С  једне  стране, концепт  просторног  уређења  подручја  које  је  обухваћено  Планом, 
базира  се  на  очувању  континуитета  са  правилима  уређења  и  грађења  утврђеним  у  
плановима  из  претходног  периода, а  са  друге  стране, на  усклађивању  са  новим  потребама  
у  оквиру  одређених  урбанистичких  целина, као  и  са  новим  законским  решењима. 

Планом  обухваћено  подручје  чине  урбани  блокови  који  су  дефинисани  постојећим  
и  планираним  саобраћајницама , које  се  надовезују  на  саобраћајну  мрежу  града. 

На  подручју  Телепа  планира  се  оптималан  капацитет  за  око  35.000 становника , за  
који  се  обезбеђују  површине  за  саобраћајнице  и  јавне  службе, а  представња  реалну  
процену  будућег  развоја  дела  града  између  достигнутог  капацитета  (око  20.000 
становника) и  планираног  максималног  капацитета  (41.700 становника ). Наиме, на  
капацитет  који  ће  се  достизати  у  предстојећем  временском  периоду, у  највећој  мери  утиче  
промена  намене  породичног  становања  у  општестамбене  зоне, вишепородично  становање  
средњих  и  високих  густина  и  општеградске  и  линијске  центре. 

Задржавају  се  традиционалне  и  завршене  целине  преовлађујућег  породичног  
становања. Омогућава  се  легализација  бесправно  изграђених  објеката, а  утврђује  се  који  
радови  су  могући  на  изграђеним  вишепородичним  објектима  који  добијају  документацију  
у  поступку  озакоњења . 

У  цињу  достизања  оптималног  капацитета , на  површинама  намењеним  за  
вишепородично  становање  средњих  и  високих  густина  утврђује  се  просечна  величина  
стана  (нето) од  60 м2, што  је  параметар  за  одређивање  обавезе  паркирања  и  гаражирања  
возила  на  грађевинским  парцелама. 

Нова  изградња  вишепородичних  објеката  у  највећој  мери  планира  се  у  окружењу  
нових  булевара  чија  је  реализација  у  току  и  на  подручју  јужног  Телепа. Потпуном  
реконструкцијом  простора  породичног  становања  и  променом  намене, дуж  Булевара  
патријарха  Павла  наставња  се  изградња  вишепородичних  објеката  средњих  и  високих  
густина  са  елементима  линијског  центра. Затим, вишепородичним  становањем  високих  
густина  трасира  се  општеградски  центар  дуж  Булевара  Европе, а  вишепородичним  
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становањем  средњих  и  Високих  густина  и  исправком  регулације  Улице  Симе  Матавула  
трасира  се  лродужетак  булевара  кајугу. 

I-Іаставња  се  постепена  реконструкција  при  обогаћивању  садржаја  опњтеградских  
центара  дуж  булевара, делом  Футошког  пута, Вршачке  улице, Суботичке  улице  и  
традиционалног  центра  Телепа  (око  улица  Ћирила  и  Методија, Ватрослава  агића  и  
Петефи  Шандора). Општеградски  и  линијски  центри  планирају  се  тако  да  својим  
функцијама , садржајима  и  обликовањем  значајно  унапреде  функционисање  урбаних  
целина  којима  припадају, али  и  града  у  целини . Општеградски  и  линијски  центри , као  
простори  атрактивни  за  лоцирање  нових  градских  централних  функција, односно  
пословних  садржаја! Блокови  намењени  општеградском  и  линијском  центру  имају  
потенцијала  за  формирање  нових  урбаних  комплекса  и  нове  силуете  града. 

Планира  се  да  одређени  објекти  (стамбени , стамбено-пословни , пословно-
стамбени , лословни  објекти  - банке, различите  компаније , осигуравајуће  куће  и  сл.) 
преузму  улогу  просторних  репера, односно  да  имају  спратност  и  до  П+Г+8. Планирање  
просторних  репера  на  локалитетима  уз  Булевар  Европе  и  Булевар  патријарха  Павла  је  
архитектонски , функционални  и  естетски  одговор  на  просторне  караіперистике  подручја  
обухваћеног  Планом . Величина, облик  и  пропорције  основе  реперних  објеката  зависиће  од  
намене, а  све  у  складу  са  дефинисаним  параметрима  за  цео  блок. 

Неопходне  површине  зајавне  службе, центре  и  комуналне  површине  резервишу  се  
у  окружењу  главних  градских  саобраћајница  - Фугошког  пута, Булевара  Европе  и  
Булевара  патријарха  Павла, Улице  Илариона  Руварца  са  продужетком  Првомајске  улице  
ради  повезивања  са  Адицама , те  у  окружењу  улица  Вршачке, Фејеш  Кларе  и  Хероја  
Пинкија, које  су  неопходне  за  повезивање  са  центром  града. 

Завршетак  процеса  изградње  услужних  садржаја  и  постепена  реконструкција  
привредних  простора  усмерава  се  дуж  Футошког  пуга, која  чини  део  традиционалног  
западног  улаза  у  град. 

Урбана  обнова, тј . изградња  објеката  нових  габарита  и  намена  уместо  постојећих , 
усмерава  се  у  општеградским  центрима  дуж  Вршачке  и  Суботичке  улице  и  делимично  
Улице  Фејеш  Кларе, у  окружењу  образовних  установа  и  новоизграђене  цркве, те  на  
јужном  Телепу. Односно, вишепородично  становање  постепено  замењује  породично  
становање  на  подручју  јужно  од  Вардарске  улице, затим  дуж  Улице  хероја  Пинкија  и  на  
деловима  простора  који  се  пружа  до  примарног  одбрамбеног  насипа  уз  Шодрош  (опште  
стамбене  зоне  у  Плану  генералне  регулације ). Ту  се  делимично  задржавају  парцеле  са  
породичним  стамбеним  објеіnима, а  највећим  делом  се  планира  промена  намене  - за  
вишепородично  становање  средњих  густина  у  слободностојећим  објеіnима  и  прекинутим  
низовима  (урбане  виле). Ограниченост  габарита  и  висина  (до  П+3) условлена  је  
урбанистичком  концепцијом  да  се  у  дужем  временском  периоду  врше  постепене  гіромене  
у  зони  традиционалног  породичног  становања  (до  П+1+Пк), којаје  у  суседству  слортско -
рекреативне  зоне  уз  дунав. 

14 



Задржавају  се  делом  површине  за  два  слортска  центра  и  постојећи  (јавни) 
спортско-рекреативни  комплекс , npu чему  се  утврђује  фазност  изградње . 

Задржавају  се  резервисане  површине  за  два  планирана  парка  у  окружењу  Булевара  
патријарха  Павла, те  за  парк  у  деловима  три  блока  најужном  Телепу  и  планирају  две  нове  
парковске  површине , уз  Сомборску  улицу  и  Улицу  Ћирила  и  Методија. Одређује  се  више  
мањих  зелених  површина  (озелењени  скверови ), што  су  површине  са  теренима  за  игру  
деце  или  истрчавање  паса. На  деловима  заједничких  блоковских  површина  уз  
вишепородично  становање, одређују  се  неопходне  јавне  зелене  површине  са  дечијим  
игралиштима  и  колско-nешачким  приступима  до  објеката, те  ограниченим  бројем  
паркинг-места. 

У  складу  са  претежном  наменом  лростора  из  Генералног  плана  - зеленило  дуж  
Шумске  улице, као  и  водним  условима  који  изискују  да  секундарни  насип  обезбеди  
одбрану  Телепа  од  поплава , планира  се  уређење  јавних  површина  које  чине  зелени  
ифраструктурни  коридор  између  Телепа  и  Адица. Формирање  тог  коридора  преовлађујуће  
ширине  40 м  nодразумева  формирање  парцеле  секундарног  насипа  која  ће  се  nружати  у  
континуитету  (2,30 km) од  раскрснице  са  улицама  Петефи  Шандора  и  Цетињском  на  
северу , до  Подунавске  улице  најугу, тј . до  насиnа  І  одбрамбене  линије  реке  дунав. У  зони  
око  насиnа  nовршине  се  намењују  за  заштитно  зеленило , са  могућношћу  уређења  у  виду  
,,урбаних  џепова  намењених  за  окупњање  грађана, одмор, рекреацију , те  културне  и  
забавне  активности  на  отвореном . Рекреативна  пешачка  и  бициклистичка  стаза  nланирају  
се  претежно  по  круни  насипа. 

Булевар  Европе  представња  значајан  саобраћајни  правац  у  граду, како  no положају  
у  саобраћајној  мрежи  града, тако  и  по  својим  просторним  карактеристикама , и  планирање  
његовог  nродужетка  заједно  са  планираним  мостом  преко  дунава  значајно  утиче  на  
концепт  просторног  уређења. Такође, издвајају  се  површине  за  нове  улице, јавне  колско-
пешачке  nристуnе  и  паркинг-nросторе, а  утврђују  се  и  две  локације  зајавне  гараже. 

За  површине  унутар  инфраструктурног  коридора  који  се  пружа  до  постојећег  
комплексатрансформаторске  станице  (у  дајbем  тексту: ТС) (110/20 kV), одређује  се  режим  
коришћења  и  делимичнојавна  намена. На  површинама  уз  примарни  одбрамбени  насип  где  
се  успоставЈ hа  заштитни  nojac, развој  се  усмерава  ка  комnлементарним  садржајима  
суседне  рекреативне  зоне  Шодроша. Ту  се  дефинишу  и  површине  намењене  за  разноврсне  
јавне  службе, а  делови  заштитног  појаса  намењују  се  за  заштитно  зеленило  и  сабирну  
саобраћајницу  уз  Hacun. Тако  се  сужењем  раније  планираног  уличног  профила  омогућава  
да  се  сачува  део  постојећих  породичних  објеката, за  чије  потребе  је  реализована  
водоводна  и  канализациона  мрежа  у  сврху  заштитите  насиnа. 

За  далу  разраду  Плана  предвиђа  се  израда  урбанистичких  лројеката  за  нове  
комплексе  вишеnородичног  становања , јавне  зелене  nовршине , простор  Шумске  улице  и  
за  поједине  парцеле  намењене  оnштеградском  центру. Планира  се  спровођење  
урбанистичко -архитектонског  конкурса  за  планирани  парк  уз  Сомборску  улицу  и  
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препоручује  за  реализацију  површина  намењеним  разноврсним  јавним  службама  уколико  
се  планирају  за  комлексе  домова  за  културу, за  омладину, ученике  и  студенте , те  за  старе. 

1.2. Подела  простора  на  просторне  целине  

Планом  генералне  регулације  утврђено  је  седам  просторних  целина  на  Телепу, које  
су  дефинисане  на  графичком  приказу  број  2 ,,План  спровођења  са  поделом  на  просторне  
целине 5  у  размери  1:5000. На  подручју  обухваћеном  Планом  утврђују  се  намене  
земњинЈта  у  складу  са  графичким  приказом  број  3.1 ,,План  намене  површина  са  режимима  
изградње  у  размери  1:2500. 

1.2.1. Просторна  целина  1 

Просторна  целина  1 обухвата  простор  између  Футопіког  пута, Сомборске  улице  и  
Булевара  патријарха  Павла, и  има  површину  око  7,5 ћа. Намене  које  се  планирају  су: 

општеградски  и  линијски  центри, парковска  површина, озелењени  сквер  и  саобраћајне  
површине . У  оквиру  општеградског  и  линијског  центра  планира  се  изградња  стамбених 5  

стамбено-пословних, пословно-стамбених  и  пословних  објеката, спратности  до  П+5. 

Могућа  је  и  комбинација  пословних  објеката  са  различитим  садржајима  образовања, 

забаве , културе , здравства, спорта  и  сличним  делатностима . Паркирање  се  планира  у  
оквиру  подрумских  и  сутеренских  етажа. У  оквиру  намене  опіптеградског  и  линијског  
центра  планира  се  озелењавање  унутар  парцела, тако  да  у  целини  посматрано , формира  се  
линијско  зеленило  уз  Футошки  пут  и  у  зони  која  повезује  парковску  површину  са  
Булеваром  патријарха  Павла. За  парк  површине  око  1,2 ћа  се  утврђује  обавеза  израде  
урбанистич  ко-архитектонског  конкурса  и  урбанистичког  пројекта . 

1.2.2. Нросторна  целина  2 

Просторна  целина  2 обухвата  простор  између  Футошког  пута, Булевара  патријарха  
Павла  и  Вршачке  улице, и  има  површину  око  6,52 ћа. Намене  које  се  планирају  су: 

пословање  на  улазним  правцима, породично  становање, вишепородично  становање  
средњих  и  високих  густина, вишепородично  становање  средњих  и  високих  густина  са  
елементима  линијског  центра, општестамбене  зоне, здравствена  установа 5  разоврсне  јавне  
службе, општеградски  и  линијски  центри, предшколска  установа, парковска  површина, 

озелењени  сквер, заједничка  блоковска  површина, и  саобраћајне  површине . 

Пословање  на  улазним  правцима  планира  се  уз  Футошки  пут  и  делом  уз  булевар  
патријарха  Павла. Општеградски  и  линијски  центри  планирају  се  уз  Вршачку  улицу, 

снратности  у  највећем  делу  до  П+2 и  П+2+Пк, и  на  углу  Булевара  патријарха  Павла  и  
Јована  Поповића, спратности  до  П+Г+8. У  оквиру  општеградског  и  линијског  центра  
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планира  се  изградња  стамбених , стамбено-пословних , пословно-стамбених  и  пословних  
објеката . 

Вишепородично  становање  са  елементима  линијског  центра  планира  се  уз  Булевар  
патријарха  Павла, и  у  највећем  делу  представња  изведене  објекте. 

Породично  становање  планира  се  у  средишњим  блоковима  унутар  просторне  
целине  2. 

На  углу  улица  Илариона  Руварца , Јастребачке  и  Булевара  патријарха  Павла  
реализованаје  здравствена  установа  - Завод  за  хитну  медицинску  помоћ. 

1.2.3. Просторна  целина  З  

Просторна  целина  З  обухвата  простор  између  Футошког  пута, Булевара  Европе, 
Булевара  патријарха  Павла  и  Вршачке  улице, и  има  површину  око  68,22 ћа. Намене  које  се  
планирају  су: породично  становање , вишепородично  становање  средњих  и  високих  
густина, вишепородично  становање  средњих  и  високих  густина  са  елементима  линијског  
центра, општестамбене  зоне, здравствена  установа , разноврсне  јавне  службе, 
опіптеградски  и  линијски  центри, предшколска  установа , основна  школа, озелењени  
сквер, заједничка  блоковска  површина  и  саобраћајне  површине . 

Општеградски  и  линијски  центри  планирају  се  уз  Фугошки  пут  спратности  
П+2+Пк-П+Г+6+Т, изузев  реализованог  пословног  објекта  хотела  на  углу  Футошког  
пута  и  Булевара  Европе, спратности  до  По1+По2+П+Г+Тех+1О+Пк. Општеградски  и  
линијски  центри  планирају  се  уз  Вршачку  улицу, спратности  у  највећем  делу  до  П+2 и  
П+2+Пк, и  уз  Булевар  Европе, спратности  до  П+Г+6+Пс. У  оквиру  општеградског  и  
линијског  центра  планира  се  изградња  стамбених , стамбено -пословних , пословно -
стамбених  и  пословних  објеката . 

Вишепородично  становање  са  елементима  линијског  центра  планира  се  уз  Булевар  
патријарха  Павла, и  у  највећем  делу  представња  изведене  објекте . 

Породично  становање  планира  се  у  средишњим  блоковима  унутар  просторне  
целине  З . 

1.2.4. Просторна  целина  4 

Просторна  целина  4 обухвата  простор  између  Булевара  патријарха  Павла, улица  
Ђирила  и  Методија, Ватрослава  јагића, Станоја  Главаша  и  границе  просторне  целине  уз  
Шумску  улицу, и  има  површину  око  81,57 ћа. Намене  које  се  планирају  су: породично  
становање , вишепородично  становање  средњих  и  високих  густина  са  елементима  
линијског  центра, општестамбене  зоне, разноврсне  јавне  службе, верски  комплекс, 
општеградски  и  линијски  центри, предшколска  установа, основна  школа, парковска  
површина, озелењени  сквер, заједничка  блоковска  површина, спортско -рекреативни  
комплекс , гаража  и  саобраћајне  површине . 
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Породично  становање  планира  се  у  северном  и  заладном  делу  просторне  целине  и  
представња  у  највећем  делу  реализовано  породично  становање . Вишепородично  
становање  средњих  и  високих  густина  са  елементима  линијског  центра  се  планира  уз  
Булевар  патријарха  Павла  и  у  највећој  мери  представња  завршене  целине. Опњтеградски  и  
линијски  центри  планирају  се  уз  улице  Ћирила  и  Методија, Петефи  Шандора  и  Атиле  
јожефа, спратности  П+1+Пк  до  П+3. 

Задржава  се  објекат  Српске  православне  цркве  на  углу  улица  Ћирила  и  Методија  и  
Фејеш  Кларе, као  и  парохијског  дома  (Су+П+1+Пк). 

Спортски  центри  планирају  се  у  унутрашњости  двају  блокова  са  приступима  из  
улица  Петефи  LНандора , Фејеш  Кларе, Ђирила  и  Методија  и  Станоја  Главаша. 

Јавне  површине  - поред  заједничких  блоковских  површина  (зеленило, дечија  
игралињта , колско-пешачки  приступи  са  паркингом ) одређује  се  земњиште  за  постојећу  
предшколску  установу  и  основну  школу, Три  локације  за  разноврснејавне  службе, теједна  
локација  за  пијацу, озелењени  сквер  са  теренима  за  игру  деце  и  за  гаражу  у  залеђу  
Булевара  патријарха  Павла  (По+П+2+раван  кров). 

1.2.5. Просторна  целина  5 

Просторна  целина  5 обухвата  простор  између  улица  Ватрослава  Јагића, Станоја  
Главаша, Хероја  Пинкија  и  границе  просторне  целине  уз  Шумску  улицу, и  има  површину  
око  47,33 ћа. Намене  које  се  планирају  су: породично  становање , општестамбене  зоне, 
разноврснејавне  службе , општеградски  и  линијски  центри, озелењени  сквер  и  саобраћајне  
површине . 

Највећи  део  просторне  целине  5 чини  породично  становање . Општеградски  и  
линијски  центри  планирају  се  у  мањем  делу  уз  Улицу  Хероја  Пинкија . 

Локације  за  разноврсне  јавне  службе  и  озелењени  сквер  угврђује  се  за  површину  
јавне  намене . 

Општестамбене  зоне  планирају  се  на  локацијама  на  којима  је  у  процесу  или  је  
завршен  процес  озакоњења  објеката, с  обзиром  на  то  да  су  објекти  својим  параметрима  
премашили  Планом  утврђене  услове  у  логледу  намене  и/или  спратности . 

1.2.6. Просторна  целина  б  

Просторна  целина  б  обухвата  простор  између  улица  Ћирила  и  Методија, 
Ватрослава  Јагића, Хероја  Пинкија, продужетка  Улице  Симе  Матавуња  и  Булевара  Европе  
и  има  ловршину  око  56,ЗЅ  ћа. Намене  које  се  лланирају  су: породично  становање, 
вињепородично  становање  средњих  и  високих  густина, вишепородично  становање  
средњих  и  високих  густина  са  елементима  линијског  центра, општестамбене  зоне, 
разноврсне  јавне  службе, општеградски  и  линијски  центри, предшколска  установа, 
основна  школа, верски  комплекс, парковска  површина, озелењени  сквер, заједничка  
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блоковска  поврпЈина, трансформаторска  станица, спортско-рекреативни  комплекс  и  
саобраhај  не  поврпЈине . 

Као  вредни  објекти , регистровани  и  на  списку  претходне  заштите  надјіежног  
Завода  за  заnЈтиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, задржавају  се  две  цркве  са  
парковски  уређеним  двориштима : Црква  Св. Елизабете  у  Улици  Ћирила  и  Методија  број  
11, са  жупним  двором, и  Реформаторско -калвинистичка  црква  у  Улици  Ћирила  и  
Методија  број  7, на  чијем  комплексу  је  могућа  доградња  пратећег  стамбеног  објекта  
изградњом  црквеног  дома, али  уз  спровођење  неопходних  мера  техничке  заштите  које  
одређује  надлежни  завод  за  заштиту  споменика  културе. 

1.2.7. Просторна  целина  7 

Просторна  целина  7 обухвата  подручје  које  се  пружа  дуж  Шумске  улице  и  насипа  у  
Новом  Саду, који  је  део  подручја  између  Телепа  и  Адица  и  има  површину  26,64 ћа. 
Намене  које  се  планирају  су: секундарни  насип, заштитно  зејіенило, породично  становање, 
општестамбене  зоне, предшколска  установа, озелењени  сквер, спортско-рекреативни  
комплекс , туристичко-спортско-рекреативни  комплекс, nарк, инфраструктурни  комплекс  
за  информационе  технологије  и  саобраћајне  површине . 

У  складу  са  претежном  наменом  простора  из  Генералног  nлана  - зеленило  дуж  
Шумске  улице, као  и  водним  условима  који  изискују  да  секундарни  насип  обезбеди  
одбрану  подручја  Телепа  од  поплава, планира  се  уређење  јавних  површина  које  чине  
зелени  ифраструктурни  коридор  са  рекреативним  стазама  и  планираним  сегментима  
саобраћајница  дуж  Шумске  улице, између  Телепа  и  Адица. Формирање  тог  коридора  
преовлађујуће  ширине  40 м  nодразумева  следеће: 

- nланира  се  формирање  парцеле  секундарног  насипа  која  ће  се  пружати  у  
континуитету  (2,30 km) од  раскрснице  са  улицама  Петефи  Шандора  и  Цетињском  
на  северу, до  Подунавске  улице  на  југу, тј . до  насипа  1 одбрамбене  линије  реке  
дунав; ширина  парцелеје  nретежно  13 м, што  уз  косине  нагиба  од  1:2 омогућује  
формирање  круне  насипа  ширине  4-6 м  на  нивелети  80,30 м  н.в; тиме  се  насип  
издиже  од  околног  терена  за  висину  између  1,35 и  2,10 м; 

- планирају  се  улични  сегменти  као  саобраћајне  површине  ширине  до  10 м, који  
делимично  опслужују  блокове  Адица  и  Телепа  формирајући  Шумску  улицу  
укупне  дужине  2,30 km; 

- преостале  површине  унутар  коридора  намењују  се  за  заштитно  зеленило , са  
могућношћу  уређења  у  виду  тзв. ,,урбаних  џепов& намењених  за  окуплање  
грађана, одмор, рекреацију , те  културне  и  забавне  активности  на  отвореном . 

делови  блокова  са  источне  и  западне  стране  насипа, који  су  у  највећој  мери  
реализовани  као  породично  становање, а  мањим  делом  за  општестамбене  зоне  се  
задржавај  у. 
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1.3. Нумерички  показател .и  

Биланс  површина  

Табела  број  1: Биланс  ловршина  

НАМЕНА  
површина  

(ћа) 

удсо  

(%) 

ПОВРШИНЕ  ОСТАЛИХ  НАМЕНА  

СТАНОВАЊЕ  169,16 48,49 

• породичНо  становање  до  П+1+Пк  130,35 37,37 

• општестамбене  зоне  (породично  становање  до  П+ І +Пк  или  
вишепородично  становање  средњих  густина  до  П+З) 

25 53 7 32 

• вишепородично  становање  средњих  и  високих  густина  
(П+2+Пк  до  П+4+Пк  (П+5)) у  низовима  и  отвореним  
блоковима, са  условима  за  озакоњење  објеката  веће  
спратности  

2 84 О  8 

• вишепородично  становање  средњих  и  високих  густина  
(П+2+Пк  до  П+4+Пк  (П+5)) са  елементима  линијског  
центра  у  низовима  и  отвореним  блоковима, са  условима  за  
озакоњење  објеката  веће  спратности  

10 44 2 99 

ОПШТЕГРАДСКИ  И  ЛИНИЈСКИ  ЦЕНТРИ  
(стамбени. стамбено-пословни , пословно-стамбени  или  
пословни  објеісги) 

39,55 11,34 

ВЕРСКИ  КОМПЛЕКСИ  - храм  са  парохијским  домоNі  до  
П+1 

1 85 
, 

0 53 

ПОСЛОВАЊЕ  НА  УЛАЗНИМ  ПРАВЦИМА  9,95 2,85 

СПОРТСКИ  ЦЕНТРИ  4,42 1,27 

ТУРИСТИЧКО -СПОРТСКО  РЕКРЕАТИВНИ  САдРЖАЈИ  0,64 0,18 

ПОВРШИНЕ  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  123,28 35,34 

ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ  2,78 0,8 

ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ  6,40 1,83 

СРЕДЊА  ШКОЛА  2.02 0,58 
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ЗДРАВСТВЕНЕ  УСТАНОВЕ  0,32 0,09 

РАЗНОВРСНЕ  ЈАВНЕ  СЛУЖБЕ  (градска  управа  и  седипіта  
месних  заједница, домови  културе , домови  за  омладину, 
ученике  и  студенте, Домови  И  клубови  за  старе, социјалне  
установе ; ветеринарска  станица!амбуланта, службе  заштите  
животиња  и  остале  комуналне  службе) 

3,29 0,94 

ГАРАЖЕ  0,38 0,11 

СНОРТСКО -РЕКРЕАТИВНИ  КОМПЛЕКС  0,52 0,15 

ЗАЈЕДНИЧКЕ  БЛОКОВСКЕ  ПОВРШИНЕ  (зеленило , 
дечија  игралишта , колско  пешачки  приступи) 

1 46 0 42 

ПАРКОВИ  9,63 2.76 

ОЗЕЛЕЊЕНИ  СКВЕРОВИ  (са  теренима  за  игру  деце  или  
истрчавање  паса) 

1,81 0,52 

ЗАШТИТНО  ЗЕЛЕНИЛО  4,77 1,37 

НАСИП  2,76 0,79 

ТС  110/20 kV u 80 мањих  ТС  1,15 0,33 

ИНФРАСТРУКТУРНИ  КОМПЛЕКС  ЗА  
ИНФОРМАЦИОНЕ  ТЕХНОЛОГИЈЕ  

0 57 0 16 

МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ  СТАНИЦЕ  0,10 0,03 

САОБРАЋАЈНЕ  ПОВРШИНЕ  (улице  и  колско-пешачки  
приступи ) 

85 32 24 46 

укупНо  348,85 100 

Планирани  капацитет  изградње  на  простору  у  обухвату  Планаје  следећи : 

- планира  се  оптимално  око  35!300 становника ; максимални  капацитетје  око  41.850 
становника , у  око  15!500 станова, уз  просечно  2,7 чланова  по  стану; 

- планира  се  оптимална  нето  стамбена  површина  од  око  L094.300 м2; максимални  
капацитет  износи  око  1.310.000 м2; 

- планира  се  оптимална  нето  површина  намењена  гјословању  од  око  410.000 м2; 
максимални  капацитет  износи  око  668.000 м2; 

- планира  се  корисна  површинајавних  објеката  од  око  125.000 м2. 
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2. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

2.1. План  регулацлје  површина  јавне  намене  

Планом  су  утврђене  површинејавне  намене. 0д  целих  и  делова  постојећих  парцела  
образоваће  се  парцеле  површина  јавне  намене, према  графичком  приказу  број  4 ,,План  
регулације  површинајавне  намене  са  парцелацијом  у  размери  1 :2500. 

Површине  јавне  намене: 

- саобраћајне  површине  у  ко  Нови  Сад  11: целе  парцеле  бр.  1721/2, 1727/2, 1730/3, 
1730/4, 1734/2, 1739/3, 1739/5, 1740/4, 1742/2, 1745/2, 1745/3, 1746/2, 1746/3, 1746/4, 

1747/2, 1751/3, 1752/2, 1755/2, 1756/2, 1763/2, 1764/2, 1766/2, 1767/2, 1768/2, 1768/3, 
1769/2, 1769/3, 1770/2, 1771/2, 1772/4, 1772/5, 1772/7, 1773/1, 1773/2, 1775/1, 1780/2, 

1781/2, 1783, 1807/1, 1808/!, 1808/2, 1810, 1839, 1867, 1874, 1879, 1880, 1885, 1890, 1891, 

1900, 1910, 1917, 1961, 2000/9, 2001/7, 2009, 2010/2, 2019/2, 2021/3, 2022/2, 2024/2, 2025/2, 

2026/2, 2028/2, 2028/3, 2029/2, 2029/3, 2031/5, 2034, 2037/3, 2037/4, 2038/4, 2039/2, 2040/1, 

2040/2, 2041/5, 2041/6, 2043/3, 2088/1, 2088/2, 209!, 2092, 2152, 2190/!, 2191/4, 2198/2, 

2203/2, 2204/2, 2205/2, 2206/2, 2207/2, 2214/2, 2215/2, 2216/2, 2223/1, 2259, 2270/1, 2273/1, 

2274/!, 2279, 2297/2, 2308/2, 2324/2, 2335/1, 2339/2, 2351, 2424, 2501, 2604/1, 2604/2, 

2610/2, 2611/2, 2614/2, 2629/2, 2635/2, 2639/3, 2640/3, 2640/4, 2641/2, 2642/2, 2643/2, 2646, 

2647/2, 2649/2, 2650/2, 2654/2, 2654/3, 2655/3, 2661/3, 2663/3, 2664/3, 2666/3, 2683/1, 

2683/2, 2731/4, 2733, 2734/!, 2739/2, 2739/3, 2787/2, 2797/2, 2798/2, 2798/3, 2799, 2834/3, 

2834/4, 2834/5, 2835/3, 2836/!, 2836/2, 2837/2, 2837/3, 2838/2, 2839/2, 2888/2, 2889/1, 

2889/2, 4394/2, 4394/3, 4395/2, 4396/3, 4397/2, 4397/3, 4399/3, 4399/6, 4458, 4493/!, 4494/1, 

4499/!, 4500/!, 4505/1, 4506/1, 4512, 4514, 4551/!, 4552/1, 4552/3, 4553/!, 4553/3, 4554/1, 

4554/2, 4555/1, 4555/2, 4556/2, 4556/4, 4558/2, 4560/2, 456 І/2, 4564/4, 4565/2, 4567/2, 
4580/2, 4583/3, 4587/2, 4589/4, 4589/6, 4594/2, 4596/2, 4599/2, 4610/2, 4611/2, 4612/2, 

4614/2, 4616/1, 4616/2, 4617, 4618/3, 4618/4, 4618/5, 4619/2, 4620/2, 4620/4, 4620/5, 4622/2, 

4623/2, 4624/2, 4625/2, 4626/2, 4626/4, 4627/4, 4627/5, 4627/6, 4630/2, 4631/2, 4633/2, 

4643/3, 4645/2, 4647/3, 4648, 4649/!, 4649/2, 4650, 4651, 4652/2, 4653/2, 4654/2, 4655/2, 

4656/2, 4658/2, 4660/2, 4737/2, 4740/2, 4741/1, 4741/2, 4742/2, 4743, 4744, 4748/2, 4750/2, 

4751/2, 4754/3, 4756/3, 4758/2, 4759/2, 4759/4, 4760/2, 4761/2, 4762/5, 4763/2, 4769/2, 

4770/3, 4771/2, 4801/2, 4803/2, 4806/1, 4806/2, 4807/1, 4807/2, 4808/2, 4809/2, 4810/2, 

4812/2, 4815/1, 4816/1, 4816/2, 4902, 4905, 4907, 4908, 493!, 4955, 497!, 4972/1, 4972/2, 

4980/2, 4982/2, 4986/2, 4990/2, 4991/3, 4992/3, 4992/4, 4992/5, 4992/6, 4993, 4994/1, 4994/2, 

4995/2, 4996/2, 4996/3, 4998/2, 5000/2, 5002/2, 5004/2, 5005/2, 5007/2, 5008/2, 5009/2, 

5012/2, 5013/2, 5017/2, 5018/2, 5020/2, 5025/2, 5028/2, 5031/2, 5033/2, 5037/2, 5039/2, 

5042/2, 5045/2, 5048/2, 5051/2, 5054/2, 5063/2, 5069/3, 5072/2, 5077/2, 5079, 5080, 5101/2, 

5103/3, 5104/2, 5107/2, 5109/2, 5111/2, 5112/2, 5114/2, 5116/2, 5117/4, 5118/2, 5119/3, 

5120/2, 5121/2, 5122/3, 5123/1, 5123/2, 5124/2, 5124/3, 5125/3, 5125/4, 5125/5, 5126/2, 
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5126/3, 5128/2, 5129/2, 5130/2, 5131/2, 5138/3, 5141/2, 5161/2, 5162/2, 5163/1, 5163/5, 

5165/2, 5165/5, 5168/2, 5169/2, 5170/2, 5171/2, 5171/3, 5174/2, 5176/2, 5177/2, 5178/1, 

5178/2, 5179/2, 5179/3, 5179/4, 5179/5, 5179/6, 5180, 5181/2, 5182/3, 5183/4, 5184/2, 5185/1, 

5185/2, 5186/1, 5186/2, 5187/2, 5191, 5256, 5294, 5301/2, 5302/2, 5304/2, 5305/2, 5307/2, 

5308/2, 5308/7, 5309/1, 5309/2, 5315/1, 5325, 5346/1, 5376/1, 5377/2, 5378, 5379, 5380/2, 

5380/4, 5381/2, 5382/2, 5382/6, 5383, 5384/1, 5384/2, 5384/5, 5384/6, 5384/8, 5385/1, 5385/2, 

5385/3, 5386/1, 5386/2, 5387/3, 5389/3, 5389/5, 5391/2, 5391/4, 5391/7, 5394/5, 5396/3, 

5396/5, 5397/3, 5413, 5415, 5432/2, 5432/3, 5433/1, 5433/2, 5434/1, 5434/2, 5435/2, 5435/5, 

5442/2, 5443/1, 5443/2, 5444/2, 5452/2, 5453/2, 5454/3, 5455/4, 5456/3, 5458/2, 5459/2, 

5460/1, 5460/2, 5461/2, 5463/2, 5465/2, 5466/2, 5472/5, 5472/6, 5472/7, 5472/8, 5474/2, 

5475/2, 5476/2, 5477/2, 5478/3, 5480/3, 5482/3, 5484/3, 5485/3, 5486/3, 5488/3, 5489/4, 

5489/7, 5489/8, 5489/9, 5493/2, 5494/3, 5496/3, 5497/3, 5499/3, 5502/3, 5503/3, 5504/3, 

5507/2, 5509/3, 5510/2, 5537, 5552, 5574, 5586, 5596, 5601, 5621, 5639, 5651, 5678, 5679, 

5680/2, 5704, 5705, 5739/2, 5741/3, 5744/2, 5744/4, 5746/2, 5747/2, 5748/2, 5749/2, 5751/2, 

5752/2, 5753/3, 5753/4, 5754/2, 5754/3, 5755/2, 5755/3, 5756/3, 5756/4, 5756/8, 5759/2, 

5760/3, 5762/2, 5763/5, 5763/6, 5764, 5765/2, 5765/4, 5765/6, 5767/3, 5767/4, 5767/6, 5770/2, 

5772/2, 5773/3, 5774/3, 5775/3, 5776/3, 5777/3, 5778/3, 5779/3, 5780/3, 5781/3, 5782/3, 

5783/3, 5785/2, 5786/3, 5787/3, 5788/3, 5789/3, 5790/3, 5791/3, 5792/3, 5793/3, 5794/3, 

5794/4, 5795/5, 5796/3, 5797/5, 5798/3, 5799/4, 5800/5, 5801/6, 5802/7, 5804/6, 5807/5, 

5810/4, 5812/6, 5813/2, 5813/3, 5814/3, 5816/5, 5816/6, 5839/1, 5841/5, 5842/5, 5843/6, 

5846/3, 5850/5, 5852/6, 5860/5, 5860/10, 5861/4, 5862/4, 5863/6, 5869/4, 5870/4, 5871/3, 

5876/4, 5877/5, 5878/5, 5881/5, 5882/5, 5883/4, 5883/6, 5887/3, 5887/5, 5887/12, 5894/1, 

5894/2, 5895/2, 5898/1, 5898/2, 5898/3, 5900/1, 5909, 5916, 5917, 5918, 5971, 5974, 5975/1, 

5975/2, 5976, 5977/1, 6004, 6030, 6060, 6061, 6062, 6063, 6092, 6093/3, 6095/2, 6113/3, 

6125/3, 6127/1, 6167/3, 6234/2, 6235/2, 6236/2, 6242/2, 6245/2, 6247/2, 6248/2, 6249/2, 

6251/2, 6253/2, 6256/2, 6257/3, 6260/2, 6261/2, 6262/3, 6263, 6264/2, 6266, 6326, 6380, 6381, 

6382, 6403/4, 6403/5, 6420, 6437, 6469, 6474, 6483, 6496, 6497, 6520/1, 6540, 6585, 6589, 

6619, 6643, 6644, 6645, 6646, 6652/2, 6653/1, 6654/4, 6657/5, 6658/4, 6659/13, 6661/5, 6663/5, 

6665/4, 6667/4, 6669/6, 6671/6, 6673/5, 6675/6, 6676, 6677, 6678, 6679, 6680, 6681, 6682, 

6684, 6685, 6686, 6713, 6722/3, 6742, 6760, 6770, 6815, 6816, 6817, 6844/2, 6845/2, 6846/2, 

6847/2, 6852/2, 6853/2, 6876/3, 6910/3, 6949/3, 6956/9, 6956/10, 6956/11, 6956/12, 6968/3, 

6973, 6974/4, 6976/6, 7083/3, 7085/4, 7085/5, 7085/6, 7086, 7096/4, 7098/4, 7099/3, 7102/6, 

7103/2, 7104/4, 7104/5, 7104/8, 7130/4, 7131/4, 7133/2, 7134/4, 7135/2, 7136, 7174/2, 7174/3, 

7175/2, 7175/3, 7176/2, 7179/2, 7180/4, 7183/2, 7185/2, 7187/2, 7188/3, 7189/3, 7191/2, 

7193/2, 7195/3, 7197/2, 7199/5, 7200/2, 7201/3, 7204/3, 7206/3, 7208/3, 7211/2, 7213/3, 

7215/2, 7217/3, 7219/4, 7235/1, 7242/1, 7256/4, 7290, 7404/3, 7405/3, 7407/4, 7410, 7411/3, 

7412/2, 7413/3, 7421/2, 7422/2, 7424/2, 7425/3, 7426/1, 7428/1, 7433/2, 7442/8, 7445/4, 

7446/3, 7448/5, 7448/6, 7449/4, 7461/2, 7478/2, 7479/2, 7484/4, 7504/2, 7505/2, 7516/3, 

7516/6, 7526/3, 7528/3, 7530/2, 7531/1, 7532/3, 7535/3, 7536/1, 7537/1, 7537/6, 7539/2, 

7541/2, 7543/2, 7544/1, 7544/7, 7545/1, 7547/2, 7549/2, 7550/1, 7550/6, 7551/1, 7551/3, 
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7551/4, 7551/5, 7551/6, 7553, 7554/2, 7556/3, 7558/5, 7559/2, 7560/2, 7561/2, 7562/2, 7563/2, 
7563/3, 7563/4, 7565/1, 7565/4, 7573/3, 7574/3, 7575/3, 7576/2, 7577/3, 7578/1, 7578/2, 
7582/1, 7586/3, 7587/1, 7591/2, 7592/4, 7593/9, 7595/4, 7596/5, 7597/1, 7598/1, 7598/2, 7599, 
7601, 7602, 7645/2, 7646, 7648/2, 7670, 7675/3, 7675/4, 7677/3, 7695, 7696, 7697/2, 7699/3, 
7701/4, 7702/2, 7725, 7794/1, 7794/2, 7795/1, 7795/2, 7796/1, 7796/2, 7797/1, 7797/2, 7798/1, 
7798/2, 7799/1, 7799/2, 7800, 7824, 7830/1, 7831/2, 7832, 7833, 7834, 7835/7, 7835/8, 7835/9, 
7835/10, 7835/11, 7835/12, 7835/13, 7835/14, 7835/15, 7837/2, 7837/4 и  делови  парцела  бр. 
1719/1, 1720/2, 1728, 1729, 1731, 1733, 1736, 1741/1, 1751/2, 1762/1, 1765, 1769/1, 1771/1, 
1782/1, 1806, 1809, 1895, 1896, t899, 1904/1, 1905, 1980, 1986, 1987, 1999, 2002, 2003, 2004, 

2008, 2011/2, 2012, 2013, 2014/1, 2014/2, 2015, 2017, 2022/1, 2022/3, 2025/1, 2026/1, 2030, 
2032, 2033/1, 2035/1, 2036/1, 2036/2, 2038/2, 2039/1, 2043/1, 2146/1, 2191/1, 2199/2, 2203/1, 

2203/3, 2204/1, 2205/1, 2206/1, 2207/1, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213/2, 2214/1, 2217/2, 
2223/3, 2224, 2271, 2272, 2275, 2276, 2277, 2278/1, 2280, 2282, 2289, 2290, 2291, 2293, 2294, 
2299, 2300, 2304, 2305, 2309, 2312, 2313, 2317, 2319, 2322, 2328, 2329, 2333, 2341, 2345, 
2346, 2347, 2432, 2610/1, 2611/1, 2612, 2613, 2623, 2625, 2627, 2631, 2632, 2633, 2634, 2636, 
2637, 2638, 2641/1, 2642/1, 2672/1, 2728, 2729, 2731/3, 2732/3, 2732/7, 2732/8, 2734/2, 
2735/2, 2736/2, 2737/2, 2738/2, 2740, 2742, 2743, 2787/1, 2835/1, 2888/1, 4507, 4508, 4510, 
4511, 4547/1, 4547/2, 4548, 4549, 4550, 4551, 4559, 4562, 4563, 4568, 4570, 4575/3, 4576, 
4579, 4582, 4583/4, 459!, 4600, 4602, 4604, 4607, 4608, 4609, 4613, 4615, 4633/1, 4637/1, 
4704, 4705, 4706, 4738, 4742/1, 4745, 4750/1, 4751/1, 4752, 4758/1, 4758/3, 4758/5, 4759/5, 
4765, 4767, 4768/2, 4769/3, 4770/1, 4773, 4800, 4803/!, 4808/1, 4809/1, 4810/1, 4813, 4814, 
4824, 4889/2, 4893/2, 4895/2, 4897/2, 4898/2, 4903, 4904/1, 4904/2, 4939, 4995/1, 5057, 5064, 
5065, 5067/1, 5067/2, 5071, 5074, 5075, 5106, 5108, 5110, 5134, 5136, 5138, 5140, 5142, 5144, 
5145, 5146, 5155, 5157, 5159, 5160, 5164, 5165/4, 5167, 5177/1, 5179/1, 5181/1, 5187/1, 5188, 
5189, 5190, 5295/1, 5296, 5298, 5299, 5300, 5307/1, 5308/1, 5308/6, 5321, 5327, 5347, 5389/4, 
5430, 5436, 5442/1, 5459/1, 5600, 5680/1, 5746/1, 5758, 5760/1, 5763/1, 5763/4, 5765/1, 
5814/1, 5815/1, 5816/4, 5826/3, 5827/2, 5834, 5836, 5839/2, 5840, 5872, 5883/1, 5887/1, 
5887/4, 5899/1, 5899/2, 5899/3, 5903, 5941, 5964, 5989, 6066, 6080, 6125/4, 6129, 6131, 6133, 
6174/2, 6229, 6322, 6379, 6394, 6520/2, 6521, 6557, 6586, 6587, 6588, 6758, 6806, 6807, 6811, 
6814, 6820, 6851, 6875, 6902/4, 6902/5, 6903, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6920, 6922, 6923, 
6924, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6935, 6937, 6938, 6944, 6945, 6948, 
6950/2, 6951, 6957, 6959, 6961, 6963, 6964, 6965/5, 6967, 6971, 6972/3, 6977, 6978, 6979/3, 
7040, 7087, 7090/1, 7090/2, 7219/!, 7222, 7234, 7235/2, 7246/1, 7249/2, 7250/2, 7253, 7256/2, 
7258, 7261/1, 7261/2, 7262/2, 7262/3, 7265/1, 7266/1, 7266/2, 7267/1, 7268, 7274, 7288/1, 
7288/2, 7289, 7291/1, 7291/2, 7292/1, 7293/1, 7297, 7299, 7302/1, 7303/1, 7308/4, 7392, 7393, 
7394, 7396, 7397, 7398, 7399, 7400/4, 7409, 7415, 7426/2, 7430, 7431, 7435, 7437, 7443, 
7444/5, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 7461/1, 7462, 7463, 
7465/4, 7476, 7477, 7481/1, 7486, 7487, 7488, 7489, 7490, 7491, 7492, 7493, 7495, 7496, 7497, 
7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7507, 7517/4, 7545/7, 7551/9, 7569/3, 7570/4, 7571/4, 7572/1, 
7577/2, 7591/1, 7641, 7686, 7687, 7688, 7689, 7708, 7724, 7793/1, 7825, 7826, 7827/1, 7831/1, 
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7835/1, 7836, 7837/1, 7837/3, 7837/5, 7840/1, 7847/3, 7851; у  КО  Ветерник: целе  парцеле  бр. 
2238/2, 2239/2, 2240/2, 2241/2, 2242/3, 2251/2, 2251/4, 2251/5, 2255/3, 2258/35, 2570/4, 
2572/3, 2573/3, 2576/1, 2576/2, 2576/3, 2576/4, 2576/5, 2576/6, 2576/7, 2576!8, 2576/9, 
2576/10, 2577/2, 2577/4, 2577/5, 2577/9, 2577/10, 2577/11, 2577/12, 2577/13, 2587/4, 2590/28, 
2592/13, 2602/3, 2602/4, 2602/5, 2602/7, 2602/8, 2602/9, 2602/10, 2602/15, 2602/16, 2602/18, 
2602/19, 2602/20, 2610/3, 2610/4, 3731/3, 3731/4, 3731/5, 3732/4, 3733/2, 3735/2, 3738/70, 
3738/72, 3738/9І  и  делови  парцела  бр. 731/2, 2237/2, 2239/3, 2240/3, 2241/3, 2251/1, 2258/4, 
2261/27, 2263/2, 2264/24, 2265/6, 2265/25, 2567/2, 2568/2, 2569/6, 2569/43, 2570/3, 2570/22, 
2575/3, 2578/3, 2579/2, 2580/19, 2580/22, 2580/38, 2580/39, 2580/54, 2580/57, 2587/3, 2588/2, 
2590/16, 2592/2, 2592/16, 2593, 2595/33, 2596/2, 2599/19, 2601/1, 2602/1, 2602/2, 2602/6, 
2602/12, 2602/13, 2602/17, 2603/1, 2605/1, 2610/1, 2610/5, 3731/1, 3732/2, 3732/3, 3736/ І 7, 
3737/1, 3738/26, 3738/71, 3738/90, 3738/99, 4280; 

- предшколска  установа  у  КО  Нови  Сад  11: целе  парцеле  бр. 1889, 2624, 2626, 
2834/1, 2834/2, 6104, 6126/3, 7147, 7148/1, 7411/2, 7413/2 и  делови  парцела  бр. 1881, 1886, 
2264, 2275, 2618, 2623, 2625, 2628, 4547/1, 4547/2, 5899/1, 5899/2, 5899/3, 6099/1, 7087, 
7412; 

- основне  школе  у  КО  Нови  Сад  IІ : целе  парцеле  бр. 6068, 6877/2, 6879/2, 6880/2, 
6881/3, 6883/1, 6883/2, 6886/2, 6890/2, 6895/1, 6902/6, 6906/2 и  делови  парцела  бр.  2631, 
2632, 2633, 2634, 2672/1, 2677, 6066, 6080, 688І /2, 6885, 6889, 6892, 6896, 6898, 6900, 6908; 

средња  школа  у  КО  Нови  Сад  11: цела  парцела  број  7135/1 и  делови  парцела  бр. 
4704, 4705, 4706; 

- здравствена  установа  у  КО  Нови  Сад  Н: део  парцеле  број  5432/1; 
- разноврснејавне  службе  у  КО  Нови  Сад  11: целе  парцеле  бр. 2829/1, 4797/2, 4819, 

4820, 7402, 7403, 7449/2, 7450, 7468/1, 7485 и  делови  парцела  бр. 1881, 1886, 2146/1, 2636, 
4795, 4889/1, 4889/2, 4893/2, 4895/2, 4897/2, 4898/2, 4904/2, 6806, 7396, 7397, 7398, 7399, 
7400/4, 745 1, 7452, 7453, 7455, 7462, 7463, 7465/4, 7486, 7488, 7493, 7494; 

- пијаца  у  КО  Нови  Сад  ЈI: цела  парцела  број  6124/2 и  делови  парцела  бр. 6125/4, 
6129, 6131, 6133; 

- гаража  у  КО  Нови  Сад  11: целе  парцеле  бр. 4509, 4803/4, 4803/4 и  делови  парцела  
бр. 4507, 4508, 4510, 4511, 4800, 4801; 

- спорт  и  рекреација  у  КО  Нови  Сад  І I: делови  парцела  бр. 4706, 4716, 4718/2, 4720, 
4722/2, 4724/1; 

- заједничка  блоковска  површина  у  ко  Нови  Сад  1ј : целе  парцеле  бр. 1807/2, 
1807/4, 1807/9, 1807/21, 1807/24, 4564/2, 4573/2, 4575/2, 4734/2, 4735/3, 4736/1, 5113/1, 
5116/3, 5163/2, 5169/1, 5183/3, 5308/5, 5377/3, 5377/4, 5377/5, 5377/7, 5380/1, 5380/7, 
5381/3, 5381/4, 5382/3, 5382/4, 5382/5, 5384/3, 5384/7, 5391/6, 5394/4, 5434/4, 5435/1, 5445, 
5446/1, 5455/3, 5455/6, 5463/3, 5463/5, 5465/3, 5465/5, 5466/3, 5466/5, 5474/3, 5474/4, 
5476/3, 5476/5, 5484/5, 5485/2, 5485/5, 5744/5, 5744/6, 5749/3, 5749/5, 5751/3, 5751/5, 
5752/3, 5752/5, 5753/2, 5753/6, 5754/4, 5754/7, 5755/6, 5756/5, 5756/7, 5759/1, 5759/6, 
5760/2, 5760/6, 5761/3, 5762/3, 5763/3, 5763/9, 5763/10 и  делови  парцела  бр. 1806, 4567/1, 
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4568, 4570, 4571/1, 4576, 4577, 4578, 4579, 4656/!, 4728/1, 4729, 4730/1, 4731/1, 4732/1, 

4733, 4737/1, 4739, 4740/1, 4992/5, 5118/3, 5119/6, 5120/1, 5120/3, 5122/!, 5165/4, 5167, 

5173, 5175, 5176/1, 5177/1, 5179/1, 5181/1, 5190, 5295/1, 5308/1, 5306/1, 5444/1, 5452/1, 

5453/1, 5454/1, 5458/1, 5461/3, 5468, 5469, 5470, 5471, 5475/1, 5480/2, 5482/2, 5484/2, 

5488/2, 5489/3, 5499/2, 5737, 5738, 5739/!, 5741/2, 5747/4, 5748/3, 5755/4, 5760/!, 7837/3; 

- паркови  у  КО  Нови  Сад  11: целе  парцеле  бр. 4838/2, 4844/1, 4845/2, 4848, 4854/3, 

4998/1, 5002/1, 5004/1, 5005/5, 5007/3, 5017/!, 5018/1, 5020/3, 5024/1, 5025/1, 5028/1, 

5031/1, 5033/1, 5035/1, 5036/2, 5037/1, 5038/2, 5039/1, 5041/4, 5042/1, 5045/1, 5048/1, 

5051/1, 5141/1, 6868, 6872/2, 6874, 6994, 7042, 7043, 7048, 7056/3, 7059/3, 7065/5, 7139/2, 

7142/2, 7144/2, 7146/2, 7148/2, 7150/3, 7152/2, 7154/2, 7168, 7175/4 и  делови  парцела  бр. 
1736, 1809, 4828, 4831, 4832, 4834, 4835, 4840, 4841, 4846, 4847, 4850, 485!, 4856, 4858, 

4995/1, 5000/!, 5003, 5008/3, 5009/3, 5010, 5011, 5014/1, 5015, 5016, 5019, 5026, 5030, 5032, 

5034, 5036/1, 5041/1, 5041/2, 5041/3, 5044, 5047, 5049, 5053, 5054/1, 5144, 5145, 6869, 

6871/2, 6875, 6876/2, 6978, 6985, 6986, 6988/3, 6990, 6991, 6996, 7030, 7044, 7046, 7051, 

7054, 7057, 7059/2, 706!, 7064, 7066, 7071, 7074, 7167/1, 7167/2, 7170/!, 7171/2, 7172/2, 

7174/5; у  КО  Ветерник: целе  парцеле  бр. 2249/2, 2250/!, 2252/1, 2253/1, 2255/!, 2604/1; 
- зелене  површине  у  КО  Нови  Сад  11: целе  ларцеле  бр.  2675, 4565/1, 4689/1, 4691/1, 

4756/2, 5131/4, 5165/1, 5170/3, 5171/2, 5843/7, 5948, 5950, 5951, 6805 и  делови  парцела  бр. 
1719/1, 2677, 4561/1, 4566, 4582, 4583/4, 4633/1, 4637/1, 4639/!, 4660/1, 4672, 4673, 4674, 

4749, 4752, 4754/2, 4765, 4767, 4773, 5132, 5135, 5168/1, 5307/!, 5308/1, 5477/!, 5478/2, 

5600, 5953, 6802, 7261/1, 7261/2, 7262/2, 7262/3; 

- заштитно  зеленило  у  КО  Нови  Сад  11: целе  парцеле  бр. 6573, 7461/3, 7504/3 и  
делови  парцеле  бр.  6902/4, 6902/5, 6903, 6913, 6914, 6915, 6916, 6922, 6924, 6925, 6926, 

6927, 6928, 6930, 6931, 6932, 6933, 6935, 6937, 6938, 7392, 7393, 7396, 7397, 7398, 7399, 

7451, 7452, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 7462, 7486, 7487, 7488, 7489, 749!, 

7492, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7502, 7505/2, 7826, 7851; у  КО  
Ветерник: делови  парцела  бр.  2251/1, 2602/1, 2602/2, 2602/6, 2602/17, 2602/2!, 3731/1, 

3738/27; 

- одбрамбени  насип  у  КО  Нови  Сад  1!: део  парцеле  број  7851; у  КО  Ветерник: 

делови  парцела  бр.  2602/!, 2602/21, 3731/!, 3731/2; 

- информациони  комплекс  за  информационе  технологије  у  КО  Ветерник: цела  
парцела  број  2254; 

- мерно-регулациона  станица  у  КО  Нови  Сад  11: целе  парцеле  бр. 2147, 4890/2 и  део  
парцеле  број  2146/1; 

- трансформаторска  станица  (1 10/20kV) у  КО  Нови  Сад  11: цела  парцела  број  
7484/1; 

- трансформаторске  станице  y kO Нови  Сад  1!: целе  парцеле  бр. 1772/3, 1919/2, 

2569, 2652/2, 4450/2, 4633/4, 4647/2, 4983/2, 5249/2, 5308/4, 5446/2, 5677/2, 5785/3, 5860/14, 

6093/2, 6262/2, 6393/3, 6593/2, 7160/2, 7233/2, 7557/2, 7579/2; у  КО  Ветерник : целе  парцеле  
бр. 2568/31, 2590/58; 
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- црпна  станица  у  КО  Ветерник: делови  парцела  бр.  2602/1 и  2602/21. 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  број  4 ,,План  регулације  површина  јавне  намене  са  парцелацијом  у  
размери  1 :2500, важи  графички  приказ. Планиране  регулационе  линије  дате  су  у  односу  
на  осовине  саобраћајница  или  у  односу  на  постојеће  границе  парцела. Осовине  
саобраћајница  дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака  чији  је  списак  дат  на  
графичком  приказу. 

2.2. План  нивелације  

Подручје  обухваћено  Планом  налази  се  на  надморској  висини  од  76 до  80 м. 
Подручје  Телепа  јужно  од  Улице  хероја  Пинкија  има  надморску  висину  око  76 м  и  ту  је  
терен  најнижи. Идући  у  правцу  северозапада , терен  има  надморску  висину  78 м  која  
преовлађује  на  подручју  до  Булевара  патријарха  Павла; затим, у  правцу  Футошког  пута, 
терен  има  надморску  висину  од  78 до  80 м. Коловози  у  постојећим  улицама  су  изграђени  
по  постојећем  терену  са  подужним  нагибом  минимум  0,20 %. Коте  тротоара  око  објеката  
рачунате  су  према  нивелетама  коловоза. Нивелете  пројектованих  улица  прилагођене  су  
постојећем  терену  и  постојећим  коловозима . Пре  реализације  саобраћајница  терен  је  
потребно  снимити  и  нивелационо  решење  прилагодити  постојећем  стању, што  
подразумева  да  су  могућа  одступања  од  датих  нивелета . Земњиште  за  остале  намене  уз  
Шумску  улицу  у  висинском  погледу  треба  уредити  након  реализације  саобраћајница , при  
чему  је, пре  изградње  објеката, неопходно  насипање  терена  ради  одвођења  атмосферских  
вода  и  нивелације  подручја  у  окружењу  прелаза  саобраћајница  преко  насипа . 

Планом  нивелације  дати  су  кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 
интерполоване  коте  и  нагиб  нивелете . 

З. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Посебна  правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

На  простору  за  које  се  условњава  израда  плана  детањне  регулације , утврђена  су  
правила  уређења  инфраструктурних  система  на  постојећим  јавним  површинама , до  
доношења  плана  детаЈЂне  регулације  и  то: 

- у  оквиру  постојећих  инфраструктурних  система, омогућава  се  потпуна  или  
делимична  реконструкција , као  и  делимично  измештање  инсталација ; 

- омогућава  се  реализација  нових  деоница  инфраструктурне  мреже, које  
функционишу  у  оквиру  техничких  целина  мреже; 

- инфраструктурни  објекти  могу  се  реализовати  у  оквиру  постојеће  регулације  
улице  у  складу  са  просторним  ограничењима  проистеклим  из  постојеће  
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оііремлености  улице, односно  условима  исходованим  од  стране  носиоца  система  
који  њиме  управња. 

У  деловима  лодручја  који  се  спроводе  на  основу  овог  плана, приликом  израде  
техничке  документације  за  линијске  инфраструктурне  објекте  (саобраћајне  површине ) и  
комуналну  инфраструктуру , могућа  су  мања  одступања  оД  планираног  решења  приказаног  
на  графичким  приказима  и  карактеристичним  попречним  профилима  улица, уколико  
орган  надлежан  за  управњање  јавним  гіовршинама  или  ималац  јавног  овлањћења  то  
захтева, а  за  то  постоје  оправдани  разлози  - очување  постојећег  квалитетног  растиња, 
подземне  и  надземне  инфраструктуре  и  ако  на  планираној  траси  већ  постоје  изграђене  
инсталације  или  објекат  који  се  Планом  не  задржава . Наведене  интервенције  могуће  су  
исклучиво  у  оквиру  постојећих  и  планираних  јавних  површина . Сва  одступања  од  
планског  решења  морају  бити  у  складу  са  правилницима  и  техничким  прописима  који  
регулишу  ову  област. Не  условњава  се  формирање  грађевинске  парцеле  за  регулацију  
улица  ради  реализација  појединачних  садржаја  унутар  профила. Могућа  је  фазна  
реализациј  а. 

3.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Мрежа  саобра hајница  

Обухваћено  подручје  има  повоњан  положај  у  саобраћајној  мрежи  града  Новог  
Сада, која  је  дефинисана  Генералним  планом . Основну  уличну  мрежу  Телела  чине  
постојеће  градске  главне  саобраћајнице , и  то  Фугошки  пуг  (делимично  градска  
магистрала), Булевар  Европе, Булевар  патријарха  Павла, те  улице  Вршачка, Фејеш  Кларе  
и  Хероја  Пинкија. Футошки  пут  је  од  раскрснице  са  Булеваром  кнеза  Милоша  ка  западу  
деоница  државног  пута  IБ  реда  ознаке  !2 (Суботица  - Сомбор  - Ој,јаци  - Бачка  Паланка  - 
Нови  Сад  - Зрењанин  - Житиште  - Нова  Црња  - државна  граница  са  Румунијом  
(гранични  прелаз  Српска  Црња)), (у  дањем  тексту : државни  пут  ЈБ-!2). У  састав  основне  
мреже  улазе  и  улице  Илариона  Руварца  и  Првомајска , иако  још  нереализованог  пуног  
уличног  профила . Саобраћај  са  основне  уличне  мреже  се  дистрибуира  на  секундарну  
уличну  мрежу  коју  чине  сабирне  и  стамбене  улице, али  с  обзиром  на  то  да  планирана  
основна  мрежа  није  у  потпуности  реализована , знатно  су  саобраћајно  оптерећене  сабирне  
улице  Сентелеки  Корнела , Суботичка , Јожефа  Атиле, Ватрослава  јагића, Которска  и  
Ћирила  и  Методија . 

Капацитети  основне  уличне  мреже  су  прилагођени  постојећим  саобраћајним  
оптерећењима , тако  да  је  омогућено  делимично  ефикасно  одвијање  саобраћаја  и  приступ  
свим  деловима  Телепа . Постојећа  секундарна  улична  мрежа  (стамбене  и  сабирне  улице), 
са  nостојећим  попречним  профилима  задовоњава  тренугнс  потребе. 

део  Булевара  Европе  на  који  угиче  саобраћајно  решење  моста  преко  дунава  није  у  
обухвату  овог  плана, али  је  његово  саобраћајно  решење  уклопњено  у  саобраћајну  мрежу  
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Телепа. У  постојећем  стању  булевар  Европе  се  завршава  у  двотрачној  кружној  раскрсници  
са  Булеваром  патријарха  Павла  и  Булеваром  цара  Лазара. Пошто  планирана  траса  моста  
почиње  прик.њучењем  на  Булевар  Европе  између  улица  Тоне  Хаџића  и  Браће  Груловића , а  
затим  иде  изнад  претходно  споменуте  кружне  раскрснице , у  овој  зони  се  планира  
реконструкција  разделног  појаса  Булевара  Европе  како  би  се  уклопила  двосмерна  рампа  са  
моста. Подручје  око  кружне  раскрснице  па  све  до  Улице  1300 каплара  ће  бити  највише  
изграђено  у  односу  на  остатак  трасе  јер  наставак  Булевара  Европе  иде  право  по  ободу  
насења  Телеп  до  раскрснице  улица  Лазе  Лазаревића , 1300 каплара  и  Симе  Матавуња. 
Планирани  развој  саобраћајне  мреже  (површински ) на  овом  потезу  подразумева  увођење  
још  једне  кружне  раскрснице  са  Улицом  хероја  Пинкија. На  западној  страни  од  
планираног  Булевара  Европе, Улица  хероја  Пинкија  би  требала  да  буде  двосмерна  са  по  
једном  траком  за  сваки  смер, док  на  источној  страни , после  кружне  раскрснице , она  
прелази  у  саобраћајницу  са  раздвојеним  смеровима  са  по  две  возне  траке  за  сваки  смер  и  
тако  иде  све  до  раскрснице  са  Улицом  Иве  Андрића. Такође, лредвиђенаје  и  површинска  
веза  ове  кружне  раскрснице  и  раскрснице  са  Булеваром  патријарха  Павла  и  то  булеварског  
типа  са  раздвојеним  смеровима  и  по  две  возне  траке  за  сваки  смер. 

да.ње, планирани  Булевар  Европе, наставња  до  раскрснице  са  улицама  1300 каплара  
и  Лазе  Лазаревића  и  посредно  са  Улицом  Симе  Матавуња  (постојеће  стање). На  овом  
месту  је  такође  предвиђена  кружна  раскрсница . Са  запада  се  у  раскрсницу  прикњучује  
Улица  Симе  Матавуње  која  је  предвиђена  као  двосмерна  са  по  једном  возном  траком  за  
сваки  смер. На  изливну  траку  кружне  раскрснице  прикњучује  се  Улица  Лазе  Лазаревића  
тако  да  су  омогућени  смерови  само  из  кружне  раскрснице  у  Улицу  Лазе  Лазаревића  и  из  
ње  у  Улицу  Симе  Матавуња . Све  остале  везе  ка  Улици  Лазе  Лазаревића  иду  преко  кружне  
раскрснице . 

Читавом  дужином  од  Булевара  Европе  до  последње  раскрснице  изнад  површинских  
саобраћајница  планирана  је  мостовска  конструкција . Предвиђене  су  и  денивелисане  везе  
са  површином  и  то  ка  постојећем  Булевару  Европе  (двосмерна  рампа), ка  Улици  хероја  
Пинкија  (једносмерне  рампе), ка  улицама  300 каплара  и  Симе  Матавуња  (једносмерне  
рампе), као  и  ка  Рибарском  острву  и  Каменичкој  ади  (једносмерне  рампе). 

Примарна  мрежа  ствара  услове  за  прихватање  планираног  саобраћаја , и  његово  
дистрибуирање  на  секундарну  уличну  мрежу. Капацитети  примарне  уличне  мреже  
прилагођени  су  предвиђеним  саобраћајним  оптерећењима , тако  да  се  омогући  ефикасно  
одвијање  саобраћаја  и  приступ  свим  деловима  Телепа. Постојећа  секундарна  улична  
мрежа  (стамбене  и  сабирне  улице) углавном  се  задржава  са  постојећим  попречним  
профилима, док  се  планира  изградња  секундарне  саобраћајне  мреже  у  унутрашњости  
блокова  јужно  од  Улице  хероја  Пинкија  и  источно  од  улица  Вардарске , Јожеф  Атиле  и  
Јернеја  Копитара . 
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Све  саобраћајне  површине  дефинисане  су  на  графичком  приказу  број  3.2. ,,План  
саобраћаја , нивелације  и  регулације  са  планом  зеленила  у  размери  1:2500, те  у  оквиру  
караісгеристичних  попречних  профила  улица. 

Јавни  градски  превоз  

На  основној  уличној  мрежи  и  делу  секундарне  мреже  реализовано  је  кретање  
аутобуса  на  линијамајавног  градског  превоза , чимеје  постигнуга  делимична  покривеност  
подручја  Телепа. Фугошки  пут  представња  најважнији  коридор  јавног  градског  и  
приградског  превоза. 

Изградња  примарне  уличне  мреже  у  пуном  планираном  профилу  омогућава  
реализацију  мреже  линија  јавног  градског  превоза, чиме  ће  се  покривеност  укупног  
подручја  побоњшати . Нише  за  аутобуска  стајалишта  планирају  се  у  оквиру  регулација  
улица, а  тим  поводом  се  Планом  дефинише  проширење  регулације  Улице  Ћирила  и  
Методија  у  блоку  број  457, на  граници  комплекса  основне  школе. 

Значајан  коридор  немоторизованог  саобраћаја  представња  Шумска  улица. Наиме, 
она  се  линеарно  пружа  дуж  зеленог  инфраструктурног  коридора  између  Телепа  и  Адица, а  
тангирају  је  планиране  главне  саобраћајнице  на  северу  (Цетињска  улица  са  наставком  на  
кратки  део  Шумске  улице) и  југу  (Приморска  улица); у  средишњем  делу  пресеца  је  
планирана  главна  саобраћајница  по  траси  улица  Првомајске  и  јЂубице  Раваси! Простор  
пресецају  и  улице  категорисане  за  сабирне  саобраћајнице  за  везу  Телепа  и  Адица  (везе  
улица  Горана  Ковачића  и  Бранка  Ћопића, Которске  и  Симе  Милутиновића  Сарајлије, 
Раковачке  и  Витешке, Рудничке  и  Илије  Гараінанина ). 

Планом  предвиђена  мрежа  колског, бициклистичког  и  пешачког  саобраћаја  
задовоњиће  све  саобраћајне  потребе  корисника  обухваћеног  простора . Такође, омогућава  
се  реконструкција  постојеће  саобраћајне  мреже  као  и  доградња  исте, а  према  предвиђеном  
распореду  у  профилу  улица. 

Бициклистички  саобраћај  

дуж  основних  саобраћајних  праваца  (Футошки  пут, Булевар  Европе  и  Булевар  
патријарха  Павла), реализоване  су  бициклистичке  стазе, чиме  се  стварају  одговарајући  
услови  за  овај  вид  саобраћаја . Планира  се  изградња  обостраних  бициклистичких  стаза  дуж  
главних  саобраћајних  праваца  који  нису  реализовани  у  пуном  профилу  - дуж  улица  
Вршачке , Фејеш  Кларе, Илариона  Руварца  и  Првомајске , као  и  једностране  стазе  дуж  
Улице  хероја  Пинкија. 

Такође, планира  се  повезивање  ових  стаза  са  постојећим  и  планираним  површинама  
за  спорт  и  рекреацију , паркове  и  заштитно  зеленило , као  и  повезивање  са  окружењем  - 
суседним  рекреативним  бициклистичким  стазама  планираним  по  круни  примарног  насипа  
(Шодрош ) и  секундарног  одбрамбеног  насипа  (Шумска  улица). 
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Оставе  за  бицикле  планирају  се  у  објектима  вишепородичног  становања  и  ујавним  
гаражама, а  пратећи  мобилијар  за  паркирање  бицикала  планира  се  на  свим  површинама  
јавне  намене  (улице, паркови, скверови  и  комплексијавних  служби). 

Нешачки  саобраћај  

На  свим  јавним  површинама  у  оквиру  обухвата  овог  плана  се  очекује  саобраћај  
пешака, па  су  планирани  тротоари . Они  морају  бити  физички  одвојени  од  коловоза  и  
минималне  ширине  1,6 м. Обавезујући  тротоари  су  уцртани  у  караіперистичним  
попречним  профилима  приказаним  у  оквиру  овог  плана. 

Планом  се  оставња  могућност  изградње  и  осталих  тротоара, иако  они  нису  уцртани  
на  графичком  приказу  број  3!1 ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње  у  размери  
1:2500, или  у  карактеристичном  попречном  профилу. Услов  за  реализацију  је  да  су  
испуњени  сви  саобраћајни  услови  са  становишта  законске  регулативе , уз  максимално  
задржавање  и  заштита  постојећег  квалитетног  дрвећа . 

Станице  за  снабдевање  гојиівом  

На  подручју  Телепа  постоје  три  станице  за  снабдевање  горивом  моторних  возила  - 
на  Футошком  путу, у  Улици  Ћирила  и  Методија, и  уз  Булевар  патријарха  Павла! 

Оставња  се  могућност  изградње  нових  станица  и  станица  за  течни  нафтни  гас  у  
зонама  пословања  на  улазним  правцима . 

Паркијање  возила  

Паркирање  возила  решава  се  у  складу  са  наменом  простора , тако  да  се  у  зонама  са  
породичним  становањем , вишепородичним  становањем  средњих  густина  у  урбаним  
вилама  и  у  зонама  са  пословањем  у  општеградском  центру, врши  у  оквиру  грађевинске  
парцеле, изградњом  гаража  као  засебног  ломоћног  објеіnа  или  у  оквиру  главног  објејпа. 

На  површинама  намењеним  за  вишепородично  становање  средњих  и  високих  
густина  утврђује  се  просечна  величина  стана  као  параметар  за  одређивање  обавезе  
паркирања  и  гаражирања  возила  на  грађевинским  парцелама  (једно  nаркинг/гаражно  
место  на  један  стан). Ту  се  nаркирање  возила  решава  у  оквиру  грађевинске  парцеле, а  
делимично  и  изградњом  јавних  паркинга  и  паркинг-гаража. То  су  подручја  са  великим  
недостатком  смештајних  капацитета  за  возила  (зоне  уз  Булевар  патријарха  Павла  и  
Булевара  Европе), јер  у  претходном  периоду  гараже  испод  објеката  нису  реализоване  у  
довоњној  мери. 

У  зони  вишепородичног  становања  уз  Булевар  патријарха  Павла, паркирање  је  
реализовано  и  делимично  решено  изградњом  уличних  и  блоковских  паркинга , а  планира  
се  изградња  подземних  гаража  на  грађевинским  парцелама  за  нову  изградњу . Изузетно, у  
блоку  број  440 омогућава  се  изградња  индивидуалних  гаража  у  дворишним  деловима  
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парцела. Реализацијом  планираних  објеката  повећаваће  се  потреба  за  решењем  мирујућег  
саобраћаја , а  погоТово  на  деловима  до  којих  нису  реализовани  планирани  јавни  приступи  
из  позадине . Тако  је  неопходна  изградња  планиране  везе  Булевара  патријарха  Павла  и  
Улице  Ћирила  и  Методија  у  блоку  499, попјто  ће  Улица  Ћирила  и  Методија  изгубити  везу  
са  постојећим  кружним  током  након  продужетка  Булевара  Европе  ка  југу. Из  истог  
разлога  планира  се  и  изградњајавне  гараже  у  блоку  број  499. 

У  зони  вишепородичног  становања  у  општеградском  центру  уз  Булевар  Европе, 
приступ  парцелама  због  паркирања  и  гаражирања  реализованје  из  Улице  Полгар  Андраша  
којаје  задржана  као  режијска  улица  (повоњност  која  поспешује  изградњу ), те  из  Телепске  
улице, чија  се  регулација  планира  за  проширење  и  продужење  ка  југу  (услов  за  нову  
изградњу  у  делу  блока  418). Планира  се  изградња  подземних  гаража  на  грађевинским  
парцелама  за  нову  изградњу, а  планира  се  и  изградњајавних  гаража  у  блоковима  бр. 413, 
418 и  499, те  изградњајавних  паркингпросторау  блоковима  бр.  414, 415, 417 и  418. 

При  реконструкцији  Улице  Симе  Матавуња  лланира  се  формирање  режијске  
саобраћајнице  за  приступ  парцелама  за  нову  изградњу  у  зони  вишепородичног  становања  
на  продужетку  Булевара  Европе  ка  југу . Планира  се  изградња  подземних  гаража  на  овим  
грађевинским  парцелама . 

У  складу  са  нормативима  за  поједине  делатности  (подтачка  9.6Ј . Услови  за  
грађење  саобраћајних  површина ). паркирање  и  гаражирање  возила  планира  се  на  
парцелама  и  комплексима  на  којима  пословање  учествује  као  основна  намена  (пословање  
на  ујlазном  правцу) или  као  пратећа  делатност  (становање , оппітеградски  центар, спортски  
центар). 

Паркирање  у  зони  пословања  на  улазним  правцима  уз  Футошки  пут  планира  се  по  
правилу  у  оквиру  појединачних  комплекса, у  складу  са  потребама  и  нормативима  
паркирања, али  и  на  уличним  паркинзима  уз  режијску  саобраћајницу  која  још  није  
реализована , те  у  улицама  које  излазе  на  тај  пут! 

дуж  саобраћајних  праваца  где  се  планирају  објекти  јавних  служби , планира  се  
изградња  паркинга  у  оквиру  уличног  профила, као  и  на  појединачним  комплексима  јавне  
намене  (здравствене  установе, разноврсне  јавне  службе, ватрогасни  дом, спортско -
рекреативни  комплекс ), у  складу  са  просторним  могућностима , потребама  и  нормативима  
за  поједине  делатности  датим  у  Генералном  плану. 

3.2. Водна  инфраструјпура  

3.2.1. Снабдевање  ВоДом  

Снабдевање  водом, подручја  обухваћеног  овим  планом , планира  се  преко  постојеће  
водоводне  мреже, са  планираним  проширењем  и  реконструкцијом  дотрајалих  деоница , а  у  
оквиру  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 
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Постојећа  примарна  водоводна  мрежа  реализована  је  дуж  Булевара  Европе, 

профилом  600 мм, Дуж  Булевара  патријарха  Павла, профилима  е  400 и  ® 600 мм  и  
деловима  улица  Станоја  Главаша  и  Сентелеки  Корнела, профилом  ® 400 мм. 

Гlостојећа  секундарна  водоводна  мрежа  реализована  је  у  готово  свим  постојећим  
улицама  и  углавном  је  профила  од  ® l 00 до  ® 200 мм. 

Планом  се  предвиђа  реализација  секундарне  водоводне  мреже  у  свим  
новопланираним  улицама  и  у  постојећим , где  до  сада  није  реализована , односно, где  то  
предвиђени  конзум  захтева , биће  профила  од  О  100 до  О  200 мм  и  повезаће  се  на  
постојећу  и  планирану  примарну  водоводну  мрежу. 

Планом  се  оставла  могућност  реконструкције  постојећих  деоница  примарног  и  
секундарног  водовода  које  су  дотрајале, неодговарајућег  материјала  као  и  њихово  
измештање  у  профилу  улице. 

Планом  дефинисани  профили  и  положај  инсталација  водовода, могу  се  у  мањој  
мери  мењати, уколико  је  одступање  потврђено  израдом  одговарајуће  техничке  
документације . 

3.2.2. Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, лодручја  обухваћеног  овим  планом, 
планира  се  преко  постојећег  заједничког  (општег) и  делом  реализованог  сепаратног  
канализационог  система, а  у  оквиру  канализационог  система  Града  Новог  Сада. 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, на  простору  Телепа  северно  од  улице  
Хероја  Пинкија, планира  се  преко  постојећег  заједничког  канализационог  система , са  
планираним  проњирењем  и  реконструкцијом  дотрајалих  деоница. 

Постојећи  канализациони  колекторски  лравац  изграђенје  дуж  Булевара  патријарха  
Павла, профилом  ® 2500/1500 и  ® 3000/1700 мм. 

Примарна  канализациона  мрежа  изграђена  је  у  следећим  улицама: Суботичкој , 

профилом  ® 2000/1500 мм, Јожефа  Атиле, Ћирила  и  Методија, Илирској  и  Хероја  
Пинкија, профилом  ® 900 мм, Вршачкој , профилом  ® 1300 мм, Илариона  Руварца  и  
продужетком  Булевара  кнеза  Милоша, профилом  ® 1 100 мм. 

Секундарна  канализациона  мрежа  изграђенаје  у  готово  свим  постојећим  улицама, 

профилима  од  ® 250 до  ® 400 мм. 
Планом  се  предвиђа  реализација  секундарне  канализационе  мреже, заједничког  

(општег) система, у  свим  новопланираним  улицама  као  и  у  постојећим , у  којима  није  
реализована . Планирана  канализациона  мрежа  везаће  се  на  постојећу  секундарну , 

односно, примарну  канализациону  мрежу  и  биће  профила  од  ® 250 до  ® 400 мм. 
Планом  се  оставња  могућност  реконструкције  постојећих  деоница  примарне  и  

секундарне  канализационе  мреже  као  и  њено  измештање  у  профилу  улице . 
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Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, на  простору  Телепа  јужно  од  Улице  
Хероја  Пинкија  и  дела  Адица  уз  улицу  Шумску, планира  се  да  буде  сепаратно . 

Отпадне  воде  Телепа , јужно  од  Улице  Хероја  Пинкија, одводиће  се  преко  постојеће  
и  планиране  канализационе  мреже  за  отпадне  воде, са  оријентацијом  према  постојећој  
црпној  станици  у  Улици  1300 каплара, односно, отпадне  воде  дела  Адица  уз  Шумску  
улицу, одводиће  се  према  постојећој  црпној  станици  у  Улици  Јhубице  Раваси . 

Постојећа  секундарна  канализациона  мрежа  отпадних  вода  се  највећим  делом  
задржава . 

Планом  се  предвиђа  реализација  секундарне  уличне  канализационе  мреже  за  
одвођење  отпадних  вода  где  до  сада  није  реализована , односно, где  то  предвиђени  конзум  
захтева, биће  профила  О  250 и  О  300 мм  и  повезаће  се  на  постојећу  канализациону  мрежу. 

Планом  се  оставња  могућност  реконструкције  постојећих  деоница  примарне  и  
секундарне  канализације  које  су  дотрајале , неодговарајућег  материјала  као  и  њено  
измештање  у  профилу  улице. 

Атмосферске  воде, на  простору  Телепајужно  од  Улице  хероја  Пинкија , одводиће  се  
преко  планиране  канализационе  мреже  за  атмосферске  воде, са  оријентацијом  према  
планираној  црпној  станици  у  Улици  Симе  Матавуња  и  дале  према  реципијенту, реци  
дунав. 

Примарна  канализациона  мрежа  атмосферских  вода, профила  од 400 до  
800 мм, реализоваће  се  трасом  постојећег  отвореног  канала , на  данас  нивелационо  

најнижем  терену  и  Улицом  Јернеја  Копитара  и  оријентисати  према  планираној  црпној  
станици  у  Улици  Симе  Матавул3а. 

Секундарна  канализациона  мрежа  атмосферских  вода  реализоваће  се  у  свим  
постојећим  и  новопланираним  улицама , биће  профила  од  250 до  300 мм  и  повезаће  
се  на  планирану  примарну  атмосферску  канализациону  мрежу. 

до  потпуне  изградње  планираног  канализационог  система  за  атмосферске  воде, 
задржава  се  функција  постојећег  отвореног  канала  и  непосредног  зеленог  простора  уз  
њега, као  простор  за  прихватање  атмосферске  воде  у  случају  појаве  великих  падавина . 
Овај  простор  ће  се, након  изградње  канализације , задржати  у  виду  уређене  јавне  зелене  
површине . 

Планира  се  реализација  колектора  за  атмосферске  воде, односно  зацевњење  
отвореног  канала  Т-800, профилима  1500 мм  и  е  2000 мм. 

Зацевњени  канал  Т-800 остаје  и  дал3е  реципијент  три  постојећа  секундарна  
зацевњена  канала  (Т-80!, Т-802 и  Т-803) и  дела  сливног  подручја  мелиорационог  слива  
,,Телеп , северно  од  државног  пута  !Б-12. 

Уз  колејгор  за  атмосферске  воде  планира  се  заштитни  појас  ширине  3 м, 
обострано  и  мерено  од  осовине  цеви. Заштитни  појас  је  континуални  појас  у  којем  није  
дозвоњена  изградња, поставњање  ограда  и  садња  дрвећа, а  дефинише  се  за  потребе  
заштите, ревизије  и  одржавања  атмосферског  колектора . 
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Укупно  прихваћене  атмосферске  воде  планираним  колектором , оријентисане  су  на  
планирану  црпну  станицу  атмосферских  вода, чија  се  изградња  предвиђа  на  траси  канала  
Т-800,јужно  од  Рудничке  улице. 

Планираном  црпном  станицом , атмосферске  воде  ће  се  потискивати  према  
реципијенту , реци  дунав . Потискивање  се  врши  само  за  време  високог  водостаја  реке, који  
онемогућава  гравитационо  отицање. 

Реализација  потисног  вода  атмосферских  вода, односно, реконструкција  тіостојећег  
гравитационог  излива  кроз  тело  насипа  мора  бити  према  посебним  условима  од  стране  
надлежног  водопривредног  предузећа . 

до  реализације  планираног  зацевњења  канала, задржава  се  постојећи  отворени  
канал  Т-800 и  заштитни  појас  ширине  5 м, мерено  од  постојеће  ивице  канала . 

У  отворену  уличну  каналску  мрежу  и  зацевњењу  каналску  мрежу, односно , 
атмосферску  канализацију  не  смеју  се  упунітати  воде  које  не  одговарају  по  квалитету , 
минимално , 11 класи  воде  Водотока! 

Планом  дефинисани  профили  и  положај  инсталација  канализације , могу  се  у  мањој  
мери  мењати, уколико  је  одступање  потврђено  израдом  одговарајуће  техничке  
документације . 

3.2.3. Одбрала  од  поплава  

Примарна  одбрана  од  поплава  подручја  обухваћеног  Планом  врњи  се  дуж  јужне  
границе  Телепа  и  дела  Адица, где  је  реализован  одбрамбени  насип  као  прва  (примарна) 
одбрамбена  линија  за  одбрану  од  високих  вода  дунава. 

Постојећи  насип  реализован  је  као  стална  одбрана  од  високих  вода  дунава, 
вероватноће  појавеједном  у  сто  година  (! % ВВ). 

Планом  се  предвиђа  одбрана  од  високих  вода  дунава  надвињењем  постојеће  прве  
одбрамбене  линије, сталном  или  мобилном  одбраном , до  коначне  одбране  од  високих  
водостаја  дунава, вероватноће  појавеједном  у  хињаду  година  0,1 %ВВ). 

Планира  се  заштитни  лојас  насипа  ширине  50 м, мерено  од  постојеће  брањене  
ножице  насипа  и  10 м, мерено  од  постојеће  небрањене  ножице  насипа . 

Режим  коришћења  и  могућег  уређења  заштитног  појаса  уз  прву  одбрамбену  линију  
(примарни  насип) дефинисанје  и  у  подтачки  3.2.4. Водни  услови . 

Секундарна  одбрана  од  поплава, подручја  обухваћеног  Планом, врши  се  дуж  
насипа  ,,Шумска  улица , који  је  реализован  као  одбрамбени  насип  друге  одбрамбене  
линије  (секундарни  насип) за  одбрану  од  високих  вода  дунава, односно, за  заштиту  од  
могућих  плавњења  водом  из  залеђине , односно  од  могућих  узводних  продора . 

Планирано  уређење  постојећег  секундарног  одбрамбеног  насипа  дуж  Шумске  
улице, претпоставња  у  потпуности  задржавање  основне  функције  и  намене  насипа  као  
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одбрамбеног  објеіпа  са  обезбеђивањем  и  омогућавањем  поставњања  мобилне  одбране  од  
високих  вода, вероватноће  појавеједном  у  сТо  година  (1 % ВВ), али  и  његово  уређење  и  
коришћење , које  не  ремети  функцију  одбране. 

Планира  се  уређење  секундарног  насипа  које  предвиђа  формирање  регулације  
секундарног  насипа  која  ће  се  пружати  у  континуитету  од  Улице  Петефи  [Нандора  и  
Цетињске  на  северу , до  насипа  примарне  одбрамбене  линије  реке  дунав . Ширина  
регулације  планираног  насипа  је  претежно  око  l 3 м, што  уз  косине  нагиба  од  1 :2 
омогућава  формирање  круне  насипа  ширине  4-6 м  на  минималној  планираној  нивелети  
80,30 м  н.в. 

Планира  се  обострани  заштитни  појас  планираног  насипа  ширине  10 м, мерено  од  
планиране  ножице  насипа. Заштитни  појас  насипа  резервише  са  као  континуални  појас  у  
којем  није  дозвоњена  изградња, поставњање  ограда  и  садња  дрвећа  и  сл. Са  стране  Телепа  
се  у  овом  појасу  могу  реализовати  објекти  ниско  градње  (саобраћајнице , паркинг  и  сл.), а  
при  реализацији  подземне  инфраструктуре , инсталације  треба  положити  тако  да  
међусобно  (управно ) растојање  између  трасе  и  ножице  насипа  буде  минимално  5 м. 

до  реализације  планираног  насипа, задржава  се  заштитни  појас  постојећег  насипа  
ширине  10 м, мерено  од  постојеће  ножице  насипа  према  брањеном  терену, а  у  складу  са  
графичим  приказом  број  5 ,,План  водне  инфраструктуре  у  размери  1:2500. 

Планирана  је  пењачка  и  бициклистичка  стаза  претежно  по  круни  насипа, на  начин  
да  се  не  нарушава  стабилност  и  сигурност  друге  одбрамбене  линије  (слабњење  тела  
насипа  и  снижавање  круне  насипа) као  и  рад  службе  за  одбрану  од  поплава! 

Планирано  саобраhајно  решење  предвиђа  повезавање  Телепа  и  Адица  преко  
секундарног  насипа , са  навозним  рампама  које  не  задиру  у  тело  насипа  и  на  минималним  
планираним  нивелетама  80,70 м  н.в. 

Режим  коришћења  и  могућег  уређења  насипа  и  заштитног  појаса  насипа  друге  
одбрамбене  линије  ,,LПумска  дефинисанје  и  у  подтачки  3.2.4. Водни  услови . 

Nlеродавни  НиВои  ПОДЗСМНИХ  вода  подручја  обухваћеног  овим  планом  су: 

максимални  ниво  подземних  вода  од  76,50 до  78,20 м  н.в!, 
- минимални  ниво  подземних  вода  од  72,90 до  74.90 м  н.в. 

Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземне  воде  је  северозапад-
југоисток , са  смером  пада  премајугоистоку . 

3.2.4. Водни  услови  

Планска  гешења  су  дефинисана  у  складу  са  забранама  и  ограничењима  из  члана  
133. Закона  о  водама  (,,Службени  гласник  рС , 

 бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 - др. 
закон): 

- на  насипима  и  другим  водним  објектима  забрањено  је  копати  и  одлагати  
материјал , прелазити  и  возити  моторно  возило, осим  на  местима  на  којима  је  то  
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дозвоњено  и  обавњати  друге  радње  којима  се  може  угрозити  стабилност  водних  
објеката, 

- на  водном  земњишту  забрањено  је  градити  објекте  којима  се  смањује  пропусна  
моћ  корита, забрањено  је  одлагати  чврсти  отпад  и  опасан  и  штетан  материјал , 
складиштити  дрво  и  други  чврст  материјал  на  начин  којим  се  ремете  услови  
проласка  великих  вода, 

- формирања  привремених  депонија  шњунка  и  песка  морају  се  планирати  тако  да  не  
ремете  пролазак  великих  вода  и  на  удањености  не  мањој  од  30 м  од  небрањене  
ножице  насипа, 

- забрањено  је  у  поплавном  подручју  градити  објекте  на  начин  којим  се  омета  
протицање  воде  и  леда  или  супротно  прописима  за  градњу  у  поплавном  nодручју , 

- забрањено  је  садити  дрвеће  на  одбрамбеном  насипу, у  инундацијском  појасу  
ширине  најмање  10 м  од  небрањене  ножице  насипа  ка  водотоку  и  у  брањеној  зони  
на  удањености  до  50 м  од  унутрашње  ножице  насипа, 

- забрањено  је  копати  бунаре , ровове  и  канале  nоред  насипа  у  појасу  ширине  
најмање  10 м  од  небрањене  ножице  насипа  nрема  водотоку , односно  до  50 м  
према  брањеном  подручју, осим  ако  је  њихова  функција  заштита  од  штетног  
дејства  вода  или  је  техничком  документацијом , урађеном  у  складу  са  овим  
законом , доказано  да  није  угрожена  стабилност  насипа, 

- мењати  или  пресецати  токове  поземних  вода, односно  искоришћавати  те  воде  у  
обиму  у  којем  се  угрожава  снабдевање  питком  или  технолошком  водом , 
угрожавају  минерална  и  термална  изворишта, стабилност  тла  и  објеката, 
градити  објекте , садити  дрвеће, орати  и  копати  земњу  и  обавњати  друге  радње  
којима  се  ремети  функција  или  угрожава  стабилност  мелиорационих  канала  за  
одводњавање  и  у  обостраном  појасу  њирине  од  најмање  5 м  од  тих  канала  
предузимати  радње  којима  се  омета  редовно  одржавање  ових  канала . 

Намена  водног  земњишта  у  јавној  својини  се  не  може  мењати  без  сагласности  
Јавног  водопривредног  предузећа  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад. 

Водни  објекти  

Простор  обухваћен  Планом  припада  сливу  реке  дунав  и  водном  подручју  дунав. 
На  простору  обухваћеном  Планом , налазе  се  следећи  водни  објекти : 

- јужном  границом  Плана  обухваћен  је  насип  прве  одбрамбене  линије  реке  дунав, 
део  деонице  д.10.4.1; леви  насип  уз  дунав  од  Бегеча  до  ушћа  канала  Нови  Сад —
Савино  Село  (ХС  ДТД), 22,37 km (km 60+771-38+400), воднејединице  Шајкашка  
Нови  Сад; 

- западном  границом  Плана  обухваћенје  насип  друге  одбрамбене  линије, Шумска  
улица, уз  дунав  између  делова  града  Телеп  и  Адице ; насип  друге  одбрамбене  
линије  почиње  око  Км  45+700 насипа  прве  одбрамбене  линије  на  левој  обали  
реке  дунав  и  дужинеје  око  3.400 м; 
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- устава  Телеп, на  месту  укрштања  канала  Т-800 са  насипом  прве  одбрамбене  
линије, стационажа  насипа  km 45+738, са  гравитационим  испустом  у  телу  
насипа, дужине  32,60 м, комбинованог  пречника  од  1500 мм  до  1300 мм. 

Континуитет  и  правац  инспекционих  стаза  у  обостраном  појасу  (заштитни  појас  
водотока ) ширине  од  намање  5 м, сачуван  је  за  пролаз  и  рад  механизације  која  одржава  
водоток. 

У  заштитном  појасу  водотока  није  дозвоњена  изградња  никаквих  објеката , 
поставњање  ограде, депоновање  материјала , садња  дрвећа , као  и  предузимање  других  
радњи  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  стабилност  водотока  и  омета  одржавање  
водотока . 

Укрштање  и  паралелно  вођење  са  водотоком /потоком  

На  месту  укрштања  планираних  инсталација  са  водотоком /потоком, преко  
конструкције  моста!пропуста , планирано  је  поставњање  инсталација  изнад  доње  
конструкције  моста, тако  да  се  не  смањи  светли  отвор  моста!пропуста . 

Поставњање  линијског  објекта  паралелно  са  водотоком , планираноје  изван  ширине  
инспекционе  стазе  (заштитног  појаса  канала). Линијски  објекат  поставити  најмање  I м  
испод  коте  терена  и  обезбедити  од  yгицаја  механизације  за  одржавање  водотока . 

Саобраћајне  површине  планиране  су  изван  ширине  инспекционе  стазе  (заштитног  
појаса  канала). 

3она  заштитног  објсјпа  - насип  прве  одбрамбене  линије  од  всликих  вода  реке  
дунав  

Планом  су  дефинисани  следећи  услови  и  ограничења  у  зони  насипа  прве  
одбрамбене  линије  од  великих  вода  реке  дунав: 

- у  цињу  очувања  и  одржавања  стабилности  и  функционалности  насипа  као  
одбрамбеног  објекта  од  високих  вода, обезбеђења  пролаза  великих  вода  и  
спровођења  одбране  од  поплава, није  дозвоњена  изградња  објеката  нити  извођење  
радова  којима  би  се  задирало  у  тело  насипа, поставњање  ограда, садња  дрвећа, 

копање  бунара, ровова  и  канала  поред  насипа  у  појасу  ширине  најмање  10 м  од  
небрањене  ножице  насипа  према  водотоку  и  до  50 м  према  брањеном  подручју , као  
ни  извођење  било  каквих  других  радњи  које  би  штетно  утицале  на  насип  и  умањиле  
његову  сигурност  као  заштитног  објекта; 
- уз  небрањену  и  брањену  ножицу  насипа, обезбеђен  је  појас  ширине  најмање  
10 м  за  пролаз  и  рад  механизације  којом  се  одржава  насип  и  спроводи  одбрана  од  
поплаве; 

-
у  заштитном  појасу  насипа, минималне  ширине  20 м  од  садашње  ножице  

насипа, планира  се  насипање  постојећег  терена  у  слоју  дебњине  од  l до  1,5 м, са  
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одговарајућим  нагибом  којим  се  не  дозволава  задржавање  атмосферских  вода  уз  
ножицу  насипа; 

- у  појасу  ширине  10 м  од  садашње  ножице  насипа, односно  15 м  од  ножице  
насипа  формиране  након  насипања  заштитног  појаса, оставњен  је  слободан  простор  
за  радно-инспекциону  стазу  за  пролаз  возила  и  механизације  службе  за  одбрану  од  
поплаве  и  спровођење  одбране  од  поплаве; у  овом  појасу  није  дозвоњена  градња  
подземних  и  надземних  објеката, поставњање  ограда, садња  дрвећа, копање  бунара, 
ровова  и  канала; 

-
у  појасу  на  удалености  од  10 до  20 м  од  садашње  ножице  насипа, односно  од  

ј  5  до  20 м  од  ножице  насипа  формиране  након  насипања  заштитног  појаса, 
планира  се  изградња  саобраћајница , nаркинг-простора  и  сличних  објеката  
нискоградње , садњу  ниског  растиња  - жбуња; у  овом  појасу  није  дозвоњена  градња  
подземних  и  надземних  објеката, поставњање  ограда, садња  дрвећа, коnање  бунара, 
ровова  и  канала; у  последњих  5 м  овог  појаса, односно  на  удалености  од  20 до  
25 м  од  ножице  насипа  формиране  након  насипања  заштитног  појаса, планира  се  
поставњање  подземних  инфраструктурних  објеката  - цевоводи , каблови  и  др., уз  
услов  да  су  поставени  у  оквиру  насутог  терена; 
- у  појасу  на  удалености  од  20 до  30 м  од  садашње  ножице  насипа, nланира  се  
изградња  објеката  нискоградње  и  подземних  инфраструктурних  објеката; у  овом  
појасу  није  дозвоњена  градња  надземних  објеката, поставњање  ограда  и  сл.; 

- у  појасу  на  удалености  од  30 до  50 м  од  садашње  ножице  насипа, планира  се  
изградња, адаптација , доградња  и  реконструкција  објеката  фундираних  на  дубину  
до  1 м  испод  коте  постојећег  терена; у  овом  појасу  није  дозвоњена  градња  сутерена  
и  подрума ; 
- изузетно , за  потребе  одвођења  атмосферских  вода  са  дела  градског  слива, у  
појасу  на  удалености  од  најмање  !0 до  50 м  од  садашње  ножице  насипа, може  се  
nланирати  изградња  нове  црnне  станице  уз  канал  Т-800 и  коришћење  постојећег  
гравитационог  испуста  у  телу  насипа, на  стационажи  насипа  km 45+738; техничком  
документацијом  доказати  да  изградња  нове  црпне  станице, према  изабраном  
техничком  решењу, неће  имати  негативан  утицај  на  стабилност  и  сигурност  насиnа  
прве  одбрамбене  линије; 

-
у  круни  насипа  nрве  одбрамбене  линије, од  стационаже  насипа  km 45+520 

(Улица  хероја  Пинкија), дуж  Подунавске  улице  на  којој  постоји  коловоз, може  се  
планирати  изградња  бициклистичке  стазе  која  не  сме  нарушавати  стабилност  и  
сигурност  насипа  прве  одбрамбене  линије  (слабњење  тела  насиnа  и  снижавање  
круне  насипа) и  рад  службе  за  одбрану  од  поплава; на  овој  деоници  планирати  
проширење  круне  насипа  nрема  брањеном  подручју, а  извођење  радова  планирати  
према  техничким  условима  за  изградњу  наси nа; укупну  ширину  проширења  
(ширина  бициклистичке  стазе, ширина  банкине  уз  ивицу  коловоза  и  уз  ивицу  круне  
насипа, ширина  мимоилазнице  и  др.)  планирати  према  nотребама  корисника  и  
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законским  прописима  за  одговарајућу  категорију  саобраћајнице ; минимална  
ширина  банкине  - усвојити  ј  м; нивелета  бициклистичке  стазе  треба  да  прати  
постојећу  нивелету  круне  насипа, при  чему  коловозна  конструкција  стазе  не  сме  да  
залази  или  оштети  тело  постојећег  насипа; да  би  се  обезбедио  континуитет  
нивелете  стазе, дозвоњеноје  насипање  до  потребне  коте, докје  скидање  постојећег  
терена  на  круни  насипа  дозволено  само  за  дебњину  хумусног  слоја  (до  20 см); 
- приликом  одбране  од  поплава  и  радова  на  редовном  одржавању  насипа, 
надлежне  службе  водопривреде  задржавају  право  кретања  у  целој  зони  насипа. 

зона  заштитног  објекта  - насип  друге  одбрамбене  лилије  од  велиіснх  вода  реісе  
дунав  

Насип  друге  одбрамбене  линије  од  великих  вода  реке  дунав  за  део  града  Новог  
Сада  - локализациони  насип  дуж  LНумске  улице, сачуван  је  за  случај  продора  прве  
одбрамбене  линије  реке  дунав. 

Планом  су  дефинисани  следећи  услови  и  ограничења  у  зони  насипа  друге  
одбрамбене  линије  од  великих  вода  реке  дунав: 

- није  дозвоњена  изградња  било  каквих  грађевинских  објеката  који  задиру  у  тело  
насипа  друге  одбрамбене  линије ; забрањено  је  на  насипу  копати  и  одлагати  
материјал , садити  дрвеће  и  обавњати  друге  радње  којима  се  може  угрозити  
стабилност  насипа  друге  одбрамбене  линије; 
- уређење  постојећег  насипа  друге  одбрамбене  линије  планирано  је  тако  да  се  
круна  насипа  формира  на  минималној  коти  80,30 мпм  и  ширина  круне  минимално  
4м; 
- на  круни  насипа  се  може  планирати  изградња  пешачке  стазе, бициклистичке  
стазе  и  трим  стазе; изградњом  стаза  се  не  сме  нарушавати  стабилност  и  сигурност  
насипа  друге  одбрамбене  линије  (слабњење  тела  насипа  и  снижавање  круне  насипа ) 
и  рад  службе  за  одбрану  од  поплава; нивелета  стазе  треба  да  прати  нивелету  круне  
насипа, при  чему  коловозна  конструкција  стазе  не  сме  да  залази  или  оштети  тело  
постојећег  насипа; да  би  се  обезбедио  континуитет  нивелете  стазе, дозвоњено  је  
насипање  до  потребне  коте, док  је  скидање  постојећег  терена  на  круни  насипа  
дозволено  само  за  дебњину  хумусног  слоја  (до  20 см); 

планираним  уређењем  круне  насипа  друге  одбрамбене  линије  предвиђен  је  
простор  за  монтажу  мобилне  опреме  за  одбрану  од  поплаве  којом  се  омогућује  
надоградња  за  заштиту  од  1,5 м  и  простор  за  пролаз  транспортних  средстава  за  
њено  поставњање ; 
- планиран  је  заштитни  појас  уз  ножицу  насипа  друге  одбрамбене  линије  ширине  
10 м  којим  би  се  обавњао  несметан  пролаз  возила  и  механизације  службе  за  
одбрану  од  поnлава, у  овом  појасу  није  дозвоњена  изградња  објеката  нити  
извођење  радова  којима  би  се  задирало  у  тело  насипа, поставњање  ограда, садња  
дрвећа  и  др.; са  стране  Телепа, у  овом  појасу  се  могу  планирати  објекти  
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нискоградње  и  подземне  инфраструктуре , тако  да  међусобно  управно  растојање  
између  трасе  инсталације  и  ножице  насипа  буде  најмање  5 м; 
- за  укрштање  саобраћајнице  са  насипом  друге  одбрамбене  линије, односно  
круном  насипа, планира  се  изградња  навозне  рампе  (лрилазне  и  силазне), које  не  
смеју  да  угрожавају  тело  насипа, нити  његову  стабилност  и  сигурност. 

Услови  за  коришhење  вода  

Водоснабдевање  обухваћеног  простора  планирано  је  из  јавног  водоводног  система  
према  условима!сагласности  надлежногјавног  комуналног  предузећа: 

- подземне  воде  са  квалитетом  погодним  за  пиће  користиће  се  само  за: 
снабдевање  становништва , санитарно-хигијенске  потребе, напајање  стоке, за  
потребе  индустрије  која  захтева  висококвалитетну  воду  (прехрамбена , 
фармацеутска  и  др.) и  потребе  малих  потрошача  (испод  l ,O !/ѕ) u не  могу  се  
користити  за  друге  сврхе, изузев  за  гашење  пожара, нити  на  начин  који  би  
неповоњно  утицао  на  количину  и  својства  воде, према  члану  72. Закона  о  водама; 
- воде  из  изворишта  површинских  и  подземних  вода  које  служе  за  снабдевање  
водом  за  пиће, могу  се  користити  само  ако  је  то  коришћење  у  складу  са  водним  
билансом  и  ако  су  претходно  обавњени  истражни  радови  у  складу  са  Законом  о  
водама, односно  хидрогеолоњки  истражни  радови  у  складу  са  условима  и  начином  
извођења  геолошких  истраживања , према  закону  којим  се  уређују  геолопјка  
истраживања  која  обухватају  утврђивање  резерви, издашност  и  квалитет  воде  на  
одређеном  изворишту , према  члану  79. Закона  о  водама! 

Услови  заштите  вода  

Планско  решење  је  у  складу  са  општим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  
дисnозиције  отпадних  вода  на  нивоу  Града  Нови  Сад, уз  уважавање  следећег: 

- канализациона  мрежа  је  планирана  као  сепаратна, посебно  за  атмосферске  и  
посебно  за  санитарне  отпадне  воде  и  технолошке  отnадне  воде; 
- условно  чисте  атмосферске  воде, чији  квалитет  одговара  H класи  воде, се  могу  
без  пречињћавања  одвести  у  атмосферску  канализацију , мелиорациони  канал  за  
одводњавање , околне  nовршине  и  др!, путем  уређених  исnуста  који  су  осигурани  од  
ерозије; 
- за  запрњане /зауњене  атмосферске  воде  (бензинска  пумпа, манипулативни  
простор, паркинг  и  сл.), npe улива  у  реципијет, nланиран  је  одговарајући  
предтретман ; 
- санитарне  отпадне  воде  и  технолошке  отпадне  воде  ислуштаће  се  у  јавни  
канализациони  систем , а  потом  одвести  на  централни  уређај  за  пречишћавање  
отnадних  вода  (УПОВ) Града  Новог  Сада, према  условима!сагласности  надлежног  
јавног  комуналног  предузећа ; 
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- зависно  оД  потреба , код  загађивача  се  планира  изградња  уређаја  за  предтретман  
технолошких  отпадних  вода, тако  да  њихов  квалитет  одговара  санитарно -
техничким  условима  за  испуштање  у  јавни  канализациони  систем , пре  
пречишћавања  комуналних  вода  на  УГІОВ-у, тако  да  се  не  ремети  рад  уређаја  и  
према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање , Прилог  2, Глава  111, Табела  ! (,,Службени  гласник  
РС , бр.  67/! !, 48/12 и  1/16); 
- за  део  простора  на  којем  је  јавни  канализациони  систем  делимично  изграђен  
или  није  изграђен , до  коначне  изградње, санитарне  воде  сакуплаће  се  у  
водонепропусним  септичким  јамама  које  ће  празнити  јавно  комунално  предузеће  
или  друго  овлашћено  правно  лице; 
- планским  репіењем  су  уважени  и  сви  други  услови  за  сакупЈЂање , каналисање  и  
диспозицију  отпадних  вода  којеје  прописало  надлежнојавно  комунално  предузеће ; 
- на  простору  за  трафо-станице  планиране  су  све  мере  заштите  од  
неконтролисаног  испуінтања  трафо-ула  из  трансформатора , у  случају  хаваријског  
изливања  трафо-уња, садржај  ће  се  уклонити  на  безбедан  начин , према  прописима  о  
заштити  површинских  и  подземних  вода; 
забрањено  је  било  какво  испуштање  трансформаторског  уња  у  атмосферску  или  
било  коју  другу  канализациону  мрежу, на  околне  површине  и  у  површинске  и  
подземне  воде; 
- забрањено  је  у  површинске  и  подземне  воде  уношење  опасних  и  њтетних  
материја  које  могу  угрозити  квалитет  (еколошки  статус) тј . узроковати  физичку , 
хемијску , биолошку  или  бактериолошку  промену  вода  у  складу  са  чл. 97. и  133. 
(став  1. тачка  9.) Закона  о  водама; 
забрањено  је  у  површинске  и  подземне  воде  испуштање  било  каквих  вода  осим  
условно  чистих  атмосферских ; уколико  се  планира  испуштање  осталих  отпадних  
вода  у  водотоке . претходно  се  морају  комплетно  пречистити  (предтретман , 
примарно , секундарно  или  терцијарно), тако  да  задовоњавају  прописане  граничне  
вредности  квалитета  ефлуента  према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  
загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  и  Уредби  о  
граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  
и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , број  50/12). 

3.3. Елергетска  инфраструктура  

3.3.1. Снабдевање  електрлчном  енергијом  

Подручје  обухваћено  Планом  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  
јединственог  електроенергетског  система. Основни  објекат  за  снабдевање  биће  ТС  
110/20 kV ,,Нови  Сад  7, која  се  налази  у  Улици  хероја  Пинкија  и  ТС  ! 10/20 kV ,,Нови  Сад  
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5, која  се  налази  северно  оД  подручја . део  конзума  се  тренутно  снабдева  електричном  
енергијом  из  ТС  35/0,4 kV ,,Tenen Koja ce налази  на  Футошком  путу. Ове  ТС  ће  напајати  
постојеће  и  планиране  ТС  20/0,4 КУ  од  којих  ће  полазити  мрежајавног  осветлења  и  0,4 ку  
мрежа  до  потрошача, чиме  ће  бити  омогућено  квалитетно  снабдевање  електричном  
енергијом  свих  садржаја  на  овом  подручју . 

до  планираних  објеката  потребно  је  изградити  прикњучке  од  постојеће  или  нове  
мреже, као  и  потребан  број  ТС. Нове  ТС  се  могу  градити  као  слободностојећи  објекти  на  
парцелама  свих  намена, у  складу  са  важећом  законском  и  техничком  регулативом . 
Локације  ТС  приказане  на  графичким  приказима  се  могу  налазити  и  на  другим  парцелама  
у  непосредном  окружењу, према  условима  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд, Огранак  
,,Електродистрибуција  Нови  Сад , које  је  потребно  прибавити  приликом  израде  дање  
пројектно-техничке  документације . Нове  ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  објеката, у  
приземњу, 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  прогіисима. Стамбене  просторије  
стана  не  могу  се  граничити  са  просторијом  у  којој  је  смештена  тС. Постојећу  ТС  која  се  
налази  у  блоку  500, поред  осовинске  тачке  број  9349 потребно  је  изместити  у  објекат  
планиране  јавне  гараже  у  истом  блоку. Тачан  положај  ТС  у  оквиру  гараже  ће  се  одредити  
у  дањој  пројектној  документацији . Измештање  ТС  извршити  након  изградњејавне  гараже. 
Свим  ТС  потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  3 м  (и  висине  
минимално  3,5 м, у  случају  постојања  пасажа) ради  обезбеђења  интервенције  у  случају  
ремонта  и  хаварије . Такође  је  потребно  обезбедити  право  службености  пролаза  каблова  до  
ТС  кроз  пасаже  и  парцеле  у  приватном  власништву . У  случају  грађења  ТС  на  парцелама  
инвеститора  изнад  сутеренске  плоче, неогіходно  је  обезбедити  носивост  плоче  изнад  дела  
сутерена  за  укупно  15 Т  (тона) ради  изградње  ТС  као  и  камионског  приступа  истој , ради  
редовног  и  хаваријског  одржавања . 

Нову  ТС  је  потребно  изградити  на  планираној  зеленој  површини  између  улица  
Ћирила  и  Методија  и  Булевара  Патријарха  Павла. Тачна  локација  будуће  ТС  на  
планираној  зеленој  површини  ће  се  одредити  у  дањој  пројектно-техничкој  документацији . 

Осим  планираних  ТС  које  су  приказане  на  графичком  приказу  број  6 ,,План  
енергетске  и  електронско -комуникационе  инфраструктуре  у  размери  1 :2500, посебно  се  
планира: 

- у  блоку  број  496 на  подручју  намењеном  вишепородичном  становању  локација  
нове  ТС  ће  се  одредити  приликом  израде  урбанистичког  пројекта; 

- у  блоку  намењеном  општеградском  центру  у  западном  делу  подручја  између  
улица  Футошке  и  Петефи  Шандора  локације  нових  ТС  ће  се  одредити  према  
динамици  изградње  планираних  објеката  и  према  условима  ,,ЕПС  дистрибуција  
д.о.о. Београд, Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад ; 
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- 
у  блоку  број  437 на  подручју  намењеном  општеградском  центру  уз  Булевар  
патријарха  Павла, локације  нових  ТС  ће  се  одредити  прилом  израде  
урбанистичког  лројекта  

Постојећу  надземну  средњеналонску  мрежу  је  потребно  демонтирати , изградити  
подземно  и  прилагодити  за  рад  на  20 kV нивоу. Нисконапонску  мрежује  такође  потребно  
изградити  подземно  где  технички  услови  то  дозволавају , а  где  то  није  технички  
изводливо  може  се  задржати  и  градити  надземна  мрежа. На  просторима  планиране  
изградње  лотребно  је  изградити  инсталацију  јавног  осветЈі,ења. део  потребне  електричне  
енергије  (нпр. за  заједничку  инсталацију  осветлења  у  објектима ) могуће  је  обезбедити  
искоришћењем  сунчеве  енергије , односно  поставњањем  соларних  фотонапонских  ланела  
са  пратећом  опремом  на  објекте. У  лопречним  лрофилима  свих  саобраћајница  лланирани  
су  независни  коридори  за  пролаз  електроенергетских  каблова. 

Преко  подручја  прелазе  трасе  110 kV далековода  који  су  у  власништву  
Акционарског  друштва  ,,Електромрежа  Србије , Београд  (у  далем  тексту: ЕМС  Ад): 

- !0 kV број  127/! ТС  ,,Нови  Сад  1 - ТС  ,,Нови  Сад  3 и  
- l І  0 kV број  12 ! 7 ТС  ,,Г-Іови  Сад  1 - ТС  ,,Нови  Сад7. 

Према  условима  прибавленим  од  ЕМС  Ад  лланиранаје  изградња  кабловског  вода  
који  ће  повезати  ТС  ,,Нови  Сад  7 са  ТС  І  10/20 kV ,,Нови  Сад  5, а  услови  за  његову  
изградњу  су  дефинисани  у  Плану  деталне  регулације  кабла  i io ку  ТС  ,,Нови  Сад  5 - ТС  
,,Нови  Сад  7 (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  54/16). 

У  случају  изградње  у  заштитном  појасу  далековода  потребна  је  сагласност  ЕМС  
Ад, лри  чему  важе  следећи  услови : 

- сагласност  се  даје  на  елаборат  који  инвеститор  планираних  објеката  треба  да  
обезбеди , а  који  израђује  овлашћена  пројектна  организација ; 

- садржај  елабората  и  мере  које  се  прописују  лриликом  пројектовања  и  пре  и  за  
време  извођења  радова  прописује  власник  инсталације , а  на  основу  важећих  закона, 
правилника  и  техничких  прописа. 

Претходно  наведени  услови  важе  приликом  израде : 

- елабората  о  могућностима  градње  планираних  објеката  у  заuЈтитном  појасу  
далековода ; заштитни  појас  далековода  износи  25 м  са  обе  стране  далековода  напонског  
нивоа  1 !0 kV од  крајњег  фазног  проводника ; 

- елабората  утицаја  далековода  на  лотенцијално  планиране  објекте  од  
електропроводног  материјала ; овај  утицај  на  цевоводе, у  зависности  од  насењености  
подручја , потребно  је  анализирати  на  максималној  удалености  до  1000 м  од  осе  
далековода ; 

- елабората  утицаја  далековода  на  телекомуникационе  водове  (не  треба  ако  су  у  
питању  оптички  каблови ); овај  утицај , у  зависности  од  специфичне  отпорности  тла  и  
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насењености  подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  удалеНости  До  3000 м  од  
осе  далековода  у  случају  градње  телекомуникационих  водова. 

У  близини  далековода , а  ван  заштитног  лојаса, потребно  је  размотрити  могућност  
градње  планираних  објеката  у  зависности  од  индуктивног  утицаја  на: 

- потенцијалне  планиране  објекте  од  електропроводног  материјала  и  
- потенцијалне  планиране  телекомуникационе  водове  (ово  није  неолходно  ако  се  

користе  оптички  каблови). 

Предвидети  мере  попут  сопствених  и  колективних  средстава  заштите , галванских  
уметака  чији  је  изолациони  ниво  виши  од  граничних  вредности  утицаја, изоловање  
надземних  делова  пластичним  омотачима  и  слично. 

У  случају  да  се  из  Елабората  утврди  колизија  далековода  и  планираних  објеката  са  
пратећом  инфраструктуром  и  уколико  се  утврди  јавни  (општи) интерес  планираног  
објекта  и  достави  налог  мера  за  измештање  (рекострукцију  или  адаптацију ) од  стране  
надлежних  органа, потребно  је  да  се: 

приступи  склапању  уговора  о  пословно-техничкој  сарадњи  ради  регулисања  
међусобних  права  и  обавеза  између  ЕМС  Ад  и  свих  релевантних  правних  
субјеката  у  реализацији  пројекта  адаптације  или  реконструкције  далековода ; 
о  трошку  инвеститора  планираних  објеката  лотребно  је  да  се  уради  техничка  
документација  за  адаптацију  или  реконструкцију  и  достави  предузећу  ЕМС  Ад  
на  сагласност; 

- о  трошку  инвеститора  планираних  објеката, евентуална  адаптација  или  
реконструкција  далековода  (односно  отклањање  свих  колизија  констатованих  
Елаборатом ) изврши  пре  лочетка  било  каквих  радова  на  планираним  објектима  у  
непосредној  близини  далековода ; 

- лре  почетка  било  каквих  радова  у  близини  далековода  о  томе  обавесте  
представници  ЕМС  Ад. 

Заштитни  појас  за  подземне  електроенергетске  водове  (каблове) од  ивице  рова  
износи  2 м  за  напонски  ниво  I 10 kV. Y заштитном  појасу  је  дозвоњена  градња  
инфраструктурних  објеката  од  јавног  интереса  (уз  предходну  сагласност  ЕМС  Ад) и  
забрањено  је  измештање  постојећих  кабловских  водова. 

Кабловски  водови  се  обично  лоставњају  у  троугластом  снопу  или  у  равни  на  
просечној  дубини  од  ,2 м. Постоји  могућност  да  су  каблови  на  мањој  или  већој  дубини  
од  наведене . На  захтев  се  доставњају  лодаци  о  дубини  полагања  кабла, дубини  рова, 
ширини  рова, као  и  остали  технички  подаци  од  интереса! 

Преко  подручја  прелази  далековод  35 kV. Овај  далековод  је  могуће  демонтирати  и  
изградити  подземно  у  постојећим  и  планираним  регулацијама  улица, уз  сагласност  и  
услове  надлежног  електродистрибутивног  предузећа. докје  далековод  у  функцији  морају  
се  поштовати  услови  заштите, односно  у  заштитном  коридору  овог  далековода  који  
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износи  укупНо  32 м  није  дозволена  изградња  објеката  осим  уз  услове  и  сагласност  
надлежног  електродистрибутивног  предузећа . 

У  постојећим  коридорима  далековода  се  могу  изводити  санације , адаптације  и  
реконструкције  због  потреба  интервенција  или  ревитализације  система. 

3.3.2. Снабдевање  топлотном  енергијом  

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

Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  обезбеђивати  са  западног  крака  
градске  гасне  мреже  средњег  притиска  који  полази  од  Главне  мерно-регулационе  гасне  
станице  (ГМРС) ,,Нови  Сад  1 уз  државни  пут  IБ-12, па  све  до  мерно-регулационих  гасних  
станица  (МРС) ,,Телеп  І , мРс  ,,Телеп  11, Из  свих  МРС  ће  полазити  мрежа  притиска  до  
16 bar ca koje ће  се  снабдевати  и  планирани  садржаји  изградњом  приклучка  од  постојеће , 
односно  планиране  мреже  до  мерно-регулационих  сетова  и  котларница  у  објектима . У  
случају  потребе  за  већим  количинама  топлотне  енергије , могуће  је  изградити  доводни  
гасовод  средњег  притиска  и  сопствену  мерно-регулациону  станицу  на  парцели  корисника. 
Планира  се  да  се  из  гасификационог  система  снабдевају  углавном  објеісги  спратности  до  
П+2 и  инсталисаног  номиналног  капацитета  мањег  од  50 kW. Ha гасификациони  систем  се  
могу  приклучити  и  објекти  веће  спратности  уколико  не  постоји  могућност  прикњучења  у  
топлификациони  систем . 

Снабдевање  из  топлификационог  система  ће  се  обезбеђивати  из  топлане  (ТО) 
,,Запад . Од  ове  топлане  је  изграђена  вреловодна  мрежа  дуж  Фyгошког  пуга, Булевара  
Европе  и  Булевара  патријарха  Павла . Планирани  садржаји  повезаће  се  на  постојећу  или  
планирану  вреловодну  мрежу  изградњом  прикњучака  од  уличне  мреже  до  топлотних  
подстаница  у  објектима . Планира  се  да  се  из  топлификационог  система  снабдевају  објекти  
на  подручју  Телепа, спратности  од  П+2, као  и  инсталисаног  номиналног  капацитета  већег  
од  50 kW. Ha топлификациони  систем  се  могу  прикњучити  и  објекти  мање  спратности  
уколико  на  подручју  постоји  изграђена  топлификациона  мрежа. Ако  (у  складу  са  условима  
надлежног  имаоца  јавног  овлашћења ) нема  техничких  могућности  за  прикњучење  на  
тоnлификациони  систем , објекти  се  могу  приісњучити  и  на  гасификациони  систем , 
уколико  постоји  изграђена  гасоводна  мрежа. 

3.3.3. Обнов.њиви  извори  енергије  

На  обухваћеном  подручју  постоји  могућност  примене  и  употребе  обновњивих  
извора  енергије . 
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Соларна  енергија  

Пасивни  соларни  системи   

дозвоњава  се  доградња  стакленика , чија  се  повраЈина  не  рачуна  код  индекса  
изграђености  и  индекса  заузетости  ларцеле  уколико  се  побоњшава  енергетска  ефикасност  
објекта. Код  објеката  свих  намена , на  фасадама  одговарајуће  оријентације , поред  
стакленика  дозвоњава  се  примена  осталих  пасивних  система  - ваздушних  колектора, 

Тромб-Мишеловог  зида  и  сл. 

Активни  соларни  системи   

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

- постојећи  и  планирани  објекти  - на  кровним  површинама  и  фасадама  објеката, 
где  просторно-технички  услови  то  дозвојЂавају ; на  планираним  објектима  фасадни  
елементи  могу  бити  изграђени  од  блокова  са  интегрисаним  соларним  панелима ; на  
објектима  под  заштитом , соларни  системи  се  могу  лоставати  само  уз  сагласност  
надлежног  Завода  за  заштиту  споменика  културе ; 

- површине  јавне  намене на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  
потребе  видео-надзора  (у  регулацијама  улица, на  комуналним  површинама , у  оквиру  
дечјих  игралишта  и  спортских  терена, nартерно), за  осветњење  рекламних  паноа  и  
билборда, за  саобраћајне  знакове  и  сигнализацију , на  елементима  урбаног  мобилијара  
(надстрешнице  за  клупе, аутобуска  стајалипіта  и  сл.); 

- поврпине  осталих  намена  - на  надстрешницама  за  паркинге  у  оквиру  
пословних  и  стамбених  комплекса, тако  да  не  пређе  50 % укупне  паркинг-површине, док  
преостали  паркинг-простор  треба  да  буде  природно  заштићен  високим  зеленилом . 

(Хидро) Геотермална  енергија  

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

Енергија  биомасе  

Енергија  биомасе  може  се  искористити  за  снабдевање  топлотном  енергијом  
објеката  коришћењем  брикета, пелета  и  других  производа  од  биомасе  као  енергената  у  
локалним  топлотним  изворима . 

Производња  електричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коришћењем  обновњивих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  коришћења  
енергије . 
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3.4. Мере  енергетске  ефикасности  изградње  

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

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

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

- у  инсталацијама  осветлења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  декоративне  
расвете  употребЈБавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела, 

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

- поставњати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе ) као  
фасадне  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозвоЈБавају , 

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

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

- поставлати  пуњаче  за  електрична  возила  на  јавним  и  осталим  површинама  
предвиђеним  за  паркирање  возила . 

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

3.5. Електронске  комуникације  

Обухваћено  подручје  ће  бити  комплетно  приклучено  на  системе  електронских  
ком  ун  и  кација. 

Планира  се  осавремењавање  система  електронских  комуникација  у  цилу  пружања  
нових  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дале  поставлање  мултисервисних  платформи  и  
друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. Нови  приступни  
чворови  градиће  се  када  постојећа  инфраструктура  не  буде  могла  да  задоволи  потребе  
корисника . Улични  кабинети  се  могу  поставлати  на  осталом  землишту, у  објектима  и  на  
јавној  површини , у  регулацијама  постојећих  и  планираних  саобраћајница , на  местима  где  
постоје  просторне  и  техничке  могућности . 
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Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  u Wі-Fі  приступних  тачака, као  и  
поставњање  система  за  видео-надзор, у  оквиру  регулација  површина  јавне  намене  (на  
стубовима  јавне  расвете, семафорима , рекламним  паноима  и  сл.) и  у  оквиру  осталих  
површина  (на  објектима). 

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

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

Планира  се  потпуна  покривеност  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  свих  
надлежних  оператера . На  подручју  је  могуће  поставњати  системе  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  комуникација  уз  поштовање  следећих  услова: 

- антенски  системи  и  базне  станице  могу  се  nоставњати  на  кровне  и  горње  фасадне  
површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  објеката, односно  
скупінтине  стамбене  заједнице ; 
антенски  системи  мобилне  телефоније , као  и  осталих  електронских  комуникација , 
могу  се  поставњати  на  антенске  стубове  на  парцелама  намењеним  пословању  на  
улазним  правцима, спортским  центрима, спортско-рекреативним  и  парковским  
површинама , уз  услов  да  антенски  стуб  буде  уда.њен  минимално  50 м  од  
најближег  стамбеног  објеіпа  и  минимално  30 м  од  регулационе  линије; базне  
станице  поставњати  у  подножју  стуба, уз  изградњу  оптичког  приводног  кабла  до  
базне  станице; 

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

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

- обавезно  је  извріпити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система, а  посебно  утицај  на  оближње  објекте  становања  који  
се  налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  антенски  систем ; 
за  поставњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  осталих  
електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишњење  надлежне  
управе. 

У  источном  делу  Адица  се  налази  средњеталасни  радио-предајник  Радио-
телевизије  Војводине  са  антенским  стубом  висине  60 м. Око  антенског  стуба  формирана  
је  заштитна  зона  полупречника  60-80 м. На  подручју  постоји  и  радио-релејни  коридор  
Јавног  предузећа  ,,Емисиона  техника  и  везе  од  емисионе  станице  Црвени  чот  до  Радио- 
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телевизије  Војводине  у  Сутјеској  улици  број  1 који  се  задржава, уз  законом  прописане  
услове  заштите . 

4. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  И  СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА  

Озелењавање  површина  јавне  намене  (саобраћајнице , паркинзи , предијколске  
установе , основне  школе, озелењени  сквер), као  и  површина  у  оквиру  осталих  намена  
(вишепородично  становање , општеградски  центар, гараже), базира  се  на  избору  високог  
растиња  и  декоративне  вегетације , уз  неопходно  коришћење  елемената  партерне  
архитектуре  и  урбаног  мобилијара . 

4.1. Правила  за  уређење  зелених  површина  на  земњишту  јавне  намене  

Систем  зеленила  обезбеђује  повезивање , продирање  и  измену  свежих  ваздупіних  
маса  и  опште  nобоњшање  урбаног  микроклимата . Еколошке  поволности  које  зеленило  
може  да  nружи, манифестоваће  се  уколико  се  зеленило  протеже  и  прожима  по  целом  
простору, тако  да  ће  се  масиви  зеленила  међусобно  повезати  дуж  пешачких , 
бициклистичких  и  колских  праваца, као  и  са  суседним  зеленилом ! Редовним  мерама  неге  
одржаваће  се  зелене  површине . Планирање  партерне  архитектуре  као  и  пратећих  урбаних  
садржаја  (канте, клуле, расвета) на  површинама  и  комплексима  где  се  окупња  већи  број  
лица, потребно  је  прилагодити  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама , без  
обзира  да  ли  се  ради  о  зеленилу  у  оквиру  поврnіина  јавне  намене  или  површина  осталих  
намена. 

Озелењавање  површина  јавне  намене  (саобраћајнице , паркинзи , предшколске  
установе , основне  школе, средње  школе, здравствене  установе , разноврсне  јавне  службе, 
гараже, паркови, озелењени  скверови  и  површине  за  игру  деце, те  заштитно  зеленило), 
базира  се  на  избору  високог  растиња  и  декоративне  вегетације , уз  неопходно  коришћење  
елемената  партерне  архитектуре  и  урбаног  мобилијара . 

Посебна  пажња  се  посвећује  планирању  паркова, скверова  и  зеленила  унутар  
заједничких  блоковских  површина  уз  просторе  намењене  вишепородичном  становању . За  
избор  садног  материјала  планирају  се  претежно  саднице  аутохтоних  сорти, док  се  у  мањој  
мери  користе  саднице  алохтоних  сорти  (сорте  са  других  подручја ), које  нису  инвазивне, а  
прилагодливе  су  условима  средине! Планирају  се  стазе  у  оквиру  зелених  површина  у  
зависности  од  саме  намене  зелене  поврњине : главне  стазе  у  ширини  од  2 м, док  споредне  
могу  да  буду  у  ширини  око  1,5 м. Избор  материјала  за  стазе  треба  nрилагодити  начину  
коришћења  зелене  површине . 

Зеленило  осталих  намена  - на  парцелама  породичног  и  вишепородичног  
становања, те  на  комплексима  општеградског  центра , пословања, спорта  и  рекреације , као  
и  верског  комплекса  планира  се  у  складу  са  наменом  и  функцијом  објекта  на  парцели . 
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Ширину  стаза  и  избор  материјала  за  стазе  треба  прилагодити  начину  корипјћења  зелене  
површине . 

Постојеће  квалитетно  зеленило  на  простору  у  обухвату  Плана  неопходно  је  
валоризоати  и  задржати  у  највећој  могућој  мери. 

Сви  планирани  паркинг-простори  у  оквиру  површинајавне  намене  морају  бити  под  
крошњама  високе  липјћарске  вегетације . дрвеће  садити  на  растојању  од  10 м, уколико  се  
оно  сади  у  зеленим  тракама  уз  паркинг-просторе , или  иза  сваког  четвртог  паркинг-места, у  
отворима  предвиђеним  са  садњу. 

Парковске  површине  

У  западном  делу  населеног  места  Телеп, између  улица  Тицанове , Јована  Поповића  
и  Банијске  планиран  је  парк, за  који  је  у  претходном  периоду  израђен  урбанистички  
пројекат  - ,,Урбанистички  пројекат  малог  парка  на  Телепу . 

Поред  ове  парковске  површине, у  овом  делу  планиране  су  још  две  парковске  
површине , једна  у  Суботичкој  улици, а  друга  у  Шумској  улици. 

Парковска  површина  у  Шумској  улици  формираће  се  око  инфраструктурног  
комnлекса  за  информационе  технологије  у  оквиру  којег  је  постојећи  средњеталасни  
предајник. Специфичност  ове  парковске  површине  је  заштитни  појас  у  оквиру  ког  је  
забрањена  садња  високе  вегетације . до  укидања  или  измештања  средњеталасног  
предајника  није  могућа  садња  високог  зеленила  и  коришћење  простора  у  заштитној  зони  
предајника , тј . на  растојању  60-80 м  од  подножја  стуба. Планиране  парковске  површине  
потребно  је  обликовати  по  принципима  пејзажног  уређења, са  акцентом  на  заштити  од  
неповолних  утицаја  ветра  и  непожелне  инсолације , због  чега  је  потребно  израдити  
урбанистички  пројекат. Концепт  уређења  треба  да  садржи  главну  пешачку  променаду  која  
ће  повезати  шеталиште  дуж  Шумске  улице  са  Улицом  маршала  Жукова  (води  ка  
планираном  новом  центру  Адица), рекреативну  стазу  за  бицикле  и  ролере , трим  стазу, 
мањи  скејт  nарк  и  травњак  са  платоом  за  сценска  дешавања  насnрам  насипа, травњак  за  
окуплање  становника  и  игру  деце  у  близини  Улице  десанке  Максимовић . 

Остале  парковске  nовршине  на  простору  у  обухвату  Плана  планиране  су  у  
источном  делу  населеног  места: две  веће  површине  уз  Булевар  nатријарха  Павла  и  Улицу  
Ђирила  и  Методија, једна  мања  nовршина  у  Улици  Рејмонтовој , и  парковске  површине  у  
Морнарској  улици  и  Улици  Јернеја  Копитара, са  источне  и  западне  стране. 

У  оквиру  свих  планираних  парковских  површина  планира  се  поставка  мреже  
пешачких  стаза, као  и  поплочани  платои  за  окуплање  корисника  простора . Облик  и  
димензије  пешачких  стаза  и  nлатоа  биће  усклађене  са  обликом  и  димензијама  саме  
парковске  површине , постојећом  вегетацијом  (уколико  је  има) и  nросторном  
организацијом  осталих  планираних  садржаја . Поплочавање  платоа  и  стаза  вршити  
nриродним  материјалима , отпорним  на  гажење  и  прилагођеним  nотребама  свих  корисника  
(ситна  ризла). 
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Поред  стаза, у  оквиру  парковских  површина  планира  се  поставка  комплетног  
урбаног  мобилијара  (чесме, канте, клупе, декоративна  и  функционална  расвета), као  и  
водене  површине  (водена  огледала  и  сл.). Обавезнаје  поставка  и  елемената  за  игру  деце, а  
у  складу  са  просторним  могућностима  могуће  је  планирати  површине  намењене  спорту  и  
рекреацији  (теретана  на  отвореном , мањи  спортски  терени  и  сл.). дечија  игралишта  морају  
бити  поплочана  адекватним  еколошки  прихватњивим  и  безбедним  материјалима . У  
оквиру  већих  парковских  површина  могућа  је  поставка  простора  за  истрчавање  и  игру  
кућних  њубимаца, обезбеђеног  сигурносном  оградом ! 

Обавезно  учешће  зелених  површинаје  80 %, оД  чега  60 % мора  бити  под  крошњама  
високе  и  средње  високе  вегетације . Обавезна  је  поставка  високе  вегетације  ободом  
парковских  површина  и  уз  пеіпачке  стазе, осим  када  је  реч  о  парковској  површини  око  
инфраструктурног  комплекса, где  због  ограничавајућих  фактора  није  могуће  да  дрвореди  
прате  стазе. У  оквиру  свих  ііланираних  паркова  неопходно  је  планирати  садњу  и  
аутохтоних  и  алохтоних  врста, са  акцентом  на  аутохтоне  сорте . декоративном  вегетацијом  
нагласити  улазе  и  најатрактивније  делове  парка. У  деловима  намењеним  за  поставку  
дечијих  игралишта, при  избору  садног  материјала  треба  избегавати  врсте  са  бодњама  и  
отровним  плодовима, као  и  алергене  врсте . Такође, могуће  је  планирати  декоративне  
цветне  леје  уз  водене  површине  или  неке  друге  делове  парка  које  посебно  треба  
нагласити . Приликом  озелењавања  парковских  површина , бирати  врсте  различитог  
колорита, времена  листања  и  цветања, како  би  гіарк  био  функционалан  и  визуелно  
пријатан  током  целе  године. 

Специфична  парковаска  површина  планира  се  у  виду  сегмената  у  три  суседна  блока  
на  нижим  деловима  терена  насењеног  места  Телеп, где  депресије  имају  функцију  
сакупњања  атмосферских  вода . Проблеми  плавњења  ових  терена  у  време  великих  киша  и  
високих  подземних  вода  намећу  потребу  да  се  виши  делови  землишта  покрију  травњаком  
и  дрвећем  које  подноси  високе  подземне  воде  и  делимична  плавњења . Нижи  делови  би  се  
оставили  као  слободна  површина  ради  одржавања  самог  система  одвођења  воде, док  се  не  
изгради  планирани  затворени  систем , када  ће  се  благим  засипањем  простор  квалитетно  
уредити , уз  обавезну  поставку  пешачких  веза  са  околним  стамбеним  простором . У  оквиру  
ових  површина  потребно  је  одабрати  садни  материјал  коме  одговара  влажније  земјћиште . 
Потребно  је  планирати  игралишта  за  децу  различитих  старосних  доби, канте, клупе, као  и  
партерну  архитектуру , а  у  оквиру  једног  од  сегмената  планира  се  и  простор  за  истрчавање  
и  игру  кућних  њубимаца, обезбеђен  сигурносном  оградом . 

На  графичком  призу  број  3.2. ,,План  саобраћаја , нивелације  и  регулације  са  планом  
зеленила  у  размери  І  :2500 приказана  су  могућа  рењења  уређења  планираних  парковских  
површина , а  урбанистичким  пројектима  биће  дате  тачне  смернице  и  параметри  за  
реализацију  горе  наведених  планираних  површина . 
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Озелењени  скверови  (са  теренима  за  игру  деuе  или  просторима  за  истрчавање  
паса) 

Озелењавање  скверова  потребно  је  уредити  у  геометријском  или  слободном  стилу. 
Садржај  бињног  материјала  претежно  треба  да  буде  од  аутохтоних  и  делом  алохтоних  
сорти. Потребно  је  планирати  садњу  врста  различите  спратности , као  цветне  врсте. 
дрвенасте  и  жбунасте  сорте  потребно  је  планирати  од  лишћарских , зимзелених  или  
четинарских  сорти. При  уређењу  зелених  површина  потребно  је  планирати  и  урбани  
мобилијар  (канте  клупе  и  расвета), као  и  чесме, а  могуће  је  планирати  и  поставку  статуа, 
биста  и  слично . У  зависности  од  величине  и  локације  сквера  потребно  је  планирати  и  
мања  дечија  игралишта. која  је  потребно  оградити  заштитним  зеленилом . При  избору  
врста  за  озелењавање  ових  простора, водити  рачуна  о  томе  да  то  не  буду  алергене  биЈhке  и  
биЈЂке  које  имају  отровне  плодове, бодње. 

На  већим  зеленим  површинама  потребно  је  планирати  простор  за  истрчавање  паса, 
којеје  потребно  оградити . 

3аједнлчке  блоковске  површине  (зеленило, дечија  игралишта, колско-
пешачки  приступи) 

3аједничке  блоковске  зелене  површине  сконцентрисане  су  у  највећој  мери  у  оквиру  
блокова  уз  Булевар  патријарха  Павла, и  представњају  простор  намењен  окупњању, 
рекреацији  и  мирном  одмору  станара  блокова  вишепородичног  становања. Најважнија  
функција  ових  зелених  површина  јесте  стварање  повоњних  микроклиматских  услова  за  
станаре  као  примарне  кориснике , а  потом  и  за  остале  кориснике  који  ће  гравитирати  ка  
њима. Минимално  учешће  зелених  nовршина  у  оквиру  nарцела  намењених  заједничким  
блоковским  површинама  мора  бити  30 %, од  чега  високо  и  средње  високо  зеленило  треба  
да  буде  60 %. Поред  високе  вегетације , неоnходно  је  планирати  садњу  декоративних  
жбунастих  вртса, а  могућа  је  и  поставка  цветних  леја. Пешачке  стазе  и  nлатои  за  
окуnњање  обавевезан  су  садржај  сваке  заједничке  блоковске  површине . Приликом  
дефинисања  облика  и  димензија  nешачких  стаза  и  nлатоа  треба  узети  у  обзир  nоложаје  
колско-пешачких  nристу tіа  и  осталих  садржаја. 

У  оквиру  ових  зелених  nовршина  и  у  зависности  од  величине  nотребно  је  
планирати  просторе  за  игру  деце  (различите  справе  за  игру, терени  за  мали  фудбал, 
кошарку  и  сл.), као  и  рекреативни  садржај  за  одрасле  (теретана  на  отвореном , шаховске  
табле  и  сл.). дечија  игралишта  морају  бити  nоnлочана  адекватним , еколошки  
прихватњивим  и  безбедним  материјалима . 

Одабиром  садног  материјала  nотребно  је  водити  рачуна  да  се  саде  бињке  које  нису  
трновите, са  отровним  бобицама  и  лако  ломњивим  гранама. У  оквиру  ових  површина  не  
nланира  се  nростор  за  истрчавање  и  игру  кућних  њубимаца. 

Приликом  гіланирања  уређења  ових  зелених  површина, nотребно  је  nланирати  и  
nоставку  урбаног  мобилијара  (канте, клуnе  и  расвета), као  и  чесме! 
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Спортско-рекреативни  комплекс  

Спортско-рекреативни  комплекс  планиран  је  у  источном  делу  простора  у  обухвату  
Плана, уз  јужну  границу  средње  школе  (Гимназија  ,,Лаза  Костић ). Зеленило  овог  
планираног  комплекса  треба  да  се  базира  на  поставци  ободног, вишеспратног, зеленог, 
заштитног  лојаса! Основна  функција  заштитног  појаса  јесте  изолација  и  спречавање  
негатuвнuх  утицаја  околине  (прашuна, бука  и  сл.) на  спортски  комплекс. При  
озелењавању  остатка  спортског  комплекса  треба  водuти  рачуна  о  просторној  органuзацuји  
садржаја  (сnортке  хале, спортски  теренu, саобраћајнице , паркинзu и  сл.). Отворенu 

спортскu терени  могу  уз  објекат  заузетu максuмално  до  60 % површuне  nарцеле, а  
минимално  учешће  слободних  и  зелених  површина  износи  40 %, од  чега  минuмум  60 % 

мора  бити  под  вuсоком  и  средње  високом  вегетацијом . Минимално  20 % површине  
парцеле  мора  се  озеленетu. 

Избор  врста  садног  материјала  за  озелењавање  спортског  комплекса  треба  
оријентисати  ка  аутохтонuм  врстама, са  велuком  лисном  масом, због  што  боЈЂе  санитарне  
функције  у  погледу  пречишћавања  ваздуха, а  потом  и  регулације  температуре . 

декоративном  вегетацuјом  нагласити  прuлазе  и  улазе  у  комплекс  и  објекте. Паркинг-

просторе  у  оквuру  комплекса  покрити  крошњама  високе  лишћарске  вегетације . дрвеће  у  
оквиру  паркuнга  садuтu на  растојању  од  10 m unu иза  сваког  четвртог  паркинг-места, у  
отворима  предвиђеним  за  садњу  дрвета. Отворu за  дрвеће  планuрани  су  као  розете  
пречнuка  мuнимум  1,2 м  или  квадратне  (1,2 м !,2 м) са  заuјтитном  декоратuвном  
решетком . Овакав  вид  садње  високе  вегетације  могуће  је  применитu и  у  оквиру  
поплочанuх  платоа  у  спортском  комплексу, уколико  просторна  организацuја  то  
дозвоЈЂава . 

Заштитно  зеленило  (зеленило  уз  Шумску  улииу) 

Заштитно  зеленило  на  простору  у  обухвату  Плана  пружа  се  дуж  Шумске  улuце, уз  
постојећи  секундарни  насип. У  појасу  шuрuне  10 м  од  ножице  планuраног  секундарног  
насипа  мора  се  оставити  слободан  простор  за  радно  uнспекциону  стазу  за  возила  и  
механизацију  службе  одбране  од  поnлаве  и  спровођење  одбране  од  поплаве. У  овом  појасу  
није  дозвоЈЂена  садња  растиња  - жбуња  и  дрвећа. Обзиром  да  се  у  одређеним  деловима  
планира  измештање, односно  промена  положаја  секундарног  насuпа, мења  се  и  зона  
заштите. Зоне  заштuте  постојећег  и  планираног  секундарног  насипа  прuказане  су  на  
графичком  приказу  број  5 ,,План  водне  инфраструктуре .  до  реалuзације  планираног  
положаја  секундарног  насипа, примењује  се  зона  заштите  постојећег  насипа. 

У  оквиру  заштитног  зеленила  ограничавајући  фактор  представња  u nланирани  
колектор, који  такође  uма  своју  зону  заштите. Заштитна  зона  колеіпора  uзносu З  м  од  
осовине  цеви  и  у  тој  зони  важе  иста  правила  за  озелењавање  наведена  у  претходном  ставу, 
а  која  се  односе  на  заштитни  nojac шuрине  10 м  од  ножице  планираног  секундарног  
насипа. 
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Остатак  површине  намењене  за  заштитно  зеленило  планира  се  као  уређен  простор  
поД  високом  и  средње  високом  вегетацијом  и  декоративним  жбунастим  врстама. Поред  
вегетације , могуће  је  организовати  и  друге  садржаје  дуж  Шумске  улице  (стазе, платое, 
мања  дечија  игралиuіта, теретану  на  отвореном , урбани  мобилијар , изложбене  просторе  и  
сл.). Комплетно  уређење  овог  простора, параметри  и  смернице  за  реализацију  истог, 
утврдиће  се  урбанистичким  пројеіпом . 

Зеленило  уз  примарни  насип  

У  појасу  ширине  0м  од  ножице  насипа  мора  се  оставити  слободан  простор  за  
радно-инспекциону  стазу  за  возила  и  механизацију  службе  одбране  од  поплаве  и  
спровођење  одбране  од  поплаве . У  овом  појасу  није  дозвоњена  садња  растиња  - жбуња  и  
дрвећа . 

У  појасу  на  удалености  од  10 до  20 м  оД  ножице  насипа  може  се  формирати  зелени  
појас  од  украсних  трава  и  ниског  растиња  - жбуња, а  други  видови  партерног  уређења  
само  уз  услов  да  укопавање  у  постојећи  терен  може  бити  максимално  до  дубине  хумусног  
слоја  (до  30 см). 

У  појасу  на  удалености  од  20 до  30 м  од  ножице  насипа  може  се  садити  ниско  
растиње  - жбуње  и  украсне  траве. 

У  појасу  на  удалености  од  30 до  50 м  од  ножице  насипа  могућа  је  садња  средње  
високе  вегетације , са  неинвазивним  кореновим  системом  чија  дубина  продирања  у  тло  не  
прелази  1 м. 

Сва  горе  наведена  ограничења  у  погледу  озелењавања  овог  простора  прописана  су  
у  условима  издатим  од  надлежног  предузећа . 

Разноврсне  јавне  службе  

Под  разноврсне  јавне  службе  спадају : градска  управа  и  седишта  месних  заједница, 
домови  културе  са  сродним  садржајима , домови  за  омладину, ученике  и  студенте, домови  
и  клубови  за  старе  и  сродне  здравствене  установе , социјалне  и  сродне  службе, 
ветеринарске  станице, амбуланте  и  заштита  животиња  и  остале  комуналне  службе . 

Најавним  површинама  намењеним  за  разноврснејавне  службе  планира  се  уређење  
зелених  површина  које  првенствено  треба  да  допринесу  атрактивности  амбијента . 
Планира  се  садња  листопадних  или  четинарских  врста  различите  спратности  (дрвеће , 
жбуње, цветне  површине  и  повијуше ), у  складу  са  партерном  архитектуром  и  наменом  
објекта. Минимално  учешће  зелених  површина  је  20 %, у  случају  дефицита  простора  
услед  специфичности  организације  комплекса). При  избору  садног  материјала  преднос  
дати  аутохтоним  врстама, а  на  најатрактивнијим , истакнутим  деловима  користити  
декоратвине , алохтоне  врсте. Уз  ограде  планираних  комплекса  установа  разновнрсних  
јавних  служби  обавезнаје  постакла  живе  ограде, са  сгіоњашње  стране  од  адекватних  врста  
(ватрени  грм, шимшир, ливорвишња  и  др.). Висина  живе  ограде  мора  бити  иста  или  виша  
од  ограде  комплекса . 
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Сви  паркинг-простори  у  оквиру  комплекса  морају  бити  покривени  крошњама  
високе  лишћарске  вегетације ! 

Гараже  

Крајње  етаже  (целе  или  делови) планираних  јавних  гаража  планирају  се  као  
партерно  уређен  зелени  кров. Планира  се  формирање  травњака  у  комбинацији  са  
декоративним  ниским  и  средње  високим  жбуњем . 

Озелењавање  равних  кровова  гаража  потребно  је, у  зависности  од  статике  објеіпа, 
озеленити  према  подели  кровног  врта  (интезивни , полуинтезивни  или  комбиновани ). У  
зависности  од  одабира  дебЈБине  супстрата  планира  се  адекватан  биЈБни  материјал , који  је  
при  том  прилагођен  и  другим  споњашњим  фаіпорима  (прејака  инсолација  и  удари  ветра). 

дебњина  супстрата  у  поњима  предвиђеним  за  садњу  зеленила  треба  да  буде  
минимум  30 см  са  свим  неопходним  слојевима, у  зависности  од  врсте  зеленог  кровног  
врта. дрвенасте  саднице  прсног  пречника  14-16 см  (на  висини  од  1 м) са  неинвазивним  
кореновим  систетом  садиће  се  у  бетонске  касете  димензија  1,5 х  ],5 х  1,2 м  са  
перфорираним  страницама  (отвори  пречника  150 мм). 

При  формирању  зелених  кровова  поставњају  се  травнате  површине. користе  се  неке  
врсте  перена  (трајница) и  украсне  траве. Овакав  начин  озелењавања  захтева  одржавање  и  
поставку  инсталација  и  дренажних  система . На  свим  зеленим  деловима  крова  планира  се  
поставка  заливног  система, који  ће  се  напајати  из  резервоара  за  воду. Поставку  резервоара  
треба  предвидети  у  оквиру  објеіnа  јавне  гараже  или  у  непосредној  близини  исте. 
Запремина  резервоара  одредиће  се  у  складу  са  величином  површина  под  зеленилом . 

Планирају  се  и  други  садржаји  (гарнитуре  за  седење, дечија, фитнес  на  отвореном  и  
СЛ!) према  потребама  корисника  простора. 

Најважнија  ствар  у  вези  са  изградњом  кровног  врта  јесте  очување  стабилности  
крова  (самим  тим  и  објекта) и  структуре  испод  врта. Једна  од  многих  позитивних  страна  
кровних  вртова  је  то  што  се  природи  враћа  део  одузет  изградњом  објеката  и  
саобраћајница , доприноси  се  побоЈБшању  одрживих  карактеристика  бројних  аспеката  
грађења , међу  којима  су  уштеда  енергије  и  воде, еколошка  равнотежа  изграђене  средине, 
квалитет  непосредног  окружења  итд. 

Ободом  кровног  врта, као  и  на  зидовима  планираних  гаража  обавезна  је  поставка  
вертикалног  зеленила  на  најмање  50 % површине  фасадног  платна. На  зидовима  гаража  
планира  се  поставка  класичног  вертикалног  зеленила, односно  различитих  конструкција  
са  зеленилом . Што  се  тиче  ограђивања  кровног  врта, предлаже  се  да  се  зелени  зид  
формира  од  пузајућих  врста  бињака  које  ће  се  пружати  по  поцинкованој  челичној  
конструкцији  висине  минимум  2 м. Предлаже  се  употреба  врста  са  различитом  бојом  
листа  (Partenocіѕѕuѕ  trі cuѕpі data - Партеноцисус  и  различите  сорте  Hedera he!і x бршњан). 

Наведени  параметри  представњају  смернице  које  морају  бити  испопітоване  
приликом  израде  урбанистичког  пројекта  који  је  обавезан  за  реализацију  планираних  
јавних  гаража. 
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Образовне  установе  (предшколске  установе, основне  и  средне  школе) 

Ободом  комплекса  образовних  установа  обавезнаје  поставка  вишеспратног  зеленог  
заштитног  појаса. Остатак  комплекса  треба  уредити  у  слободном  стилу  у  складу  са  
потребама  корисника . Минимум  30 % укупне  површине  комплекса  мора  бити  под  
зеленилом , од  чега  60 % мора  бити  под  крошњама  високе  и  средње  високе  лишћарске  и  
четинарске  вегетације . При  избору  садног  материјала  треба  избегавати  врсте  са  бодњама  и  
отровним  плодовима, као  и  алергене  врсте. Такође  треба  водити  рачуна  о  односу  
аугохтоних  и  алохтоних  врста, као  и  о  односу  лишћарских  и  четинарских  врста. Потребно  
је  садити  претежно  аутохтоне  сорте  (лишћарских  или  четинарских  врста), а  сам  однос  
аутохтоних  и  алохтоних  сорти  треба  да  буде  у  односу  80 : 20 %. декоратисним  
(алохтоним ) врстама  треба  нагласити  прилазе  и  улазе  у  комплексе  и  објекге , и  атрактивна  
места  у  оквиру  комплекса. Однос  у  процентима  за  садњу  лишћарских  (или  зимзелених ) и  
четинарских  врста  дрвећа  треба  да  буде  70 : 30 %. 

Целокупан  слободан  простор  мора  бити  опремњен  мрежом  пешачких  стаза  и  
платоима  за  окупњање, чије  карактеристике  (облик, димензије, врста  поплочања  и  др.) 
морају  бити  прилагођене  потребама  свих  корисника , без  обзира  на  узраст, пол  или  друге  
особине  (нпр. лица  са  посебним  потребама). Поред  стаза  и  зеленила, у  оквиру  комплекса  
обавезна  је  поставка  адекватног  урабног  мобилијара  (клугіе, канте, расвета, чесме), а  
могућа  је, у  складу  са  просторним  могућностима , и  поставка  монтажно -демонтажних  
едукативних  павињона, жардинијера  са  различитим  врстама  бињака  (едукативне  урбане  
баште) и  сл. 

уз  ограде  планираних  образовних  установа, свуда  где  то  просторна  организација  на  
парцели  дозвоњава, обавезна  је  поставка  живе  ограде, са  споњашње  стране, од  адекватних  
бињних  врста  (ватрени  грм, шимшир, ловор  вишња  и  др.).  Висина  живе  ограде  мора  бити  
иста  или  виша  од  ограде  комплекса. 

С  обзиром  на  сродност  намена  (предшколске  установе, основне  и  средње  школе) 
наведени  параметри  могу  се  применити  на  у  оквиру  све  три  намене. 

Здравствене  установе  

Зеленило  око  здравствених  установа  има  пре  свега  веома  велику  санитарно -
хигијенску  улогу  у  погледу  стварања  што  повоњнијих  микроклиматских  услова  за  боравак  
nацијената. Поред  ове, зеленило  ових  простора  има  и  естетку  функцију , како  би  се  
обезбедио  пријатан  визуелни  карактер  простора  у  коме  бораве  пацијенти . 

Озелењавање  слободних  површина  око  здравствених  установа  треба  да  се  базира  на  
поставци  ободног  зеленог  заштитног  појаса  који  би  визуелно  одвојио  сам  простор  од  
околних  намена, и  спречио  негативне  утицаје  околине  (прашина, издувни  гасови, бука  и  
сл.). Зелене  површине  у  оквиру  ове  намене  треба  да  заузимају  минимум  20 % комплекса, 
али  у  изузетним  случајевима  тај  проценат  може  бити  и  мањи. Од  укупне  површине  под  
зеленилом  најмање  60 % мора  бити  под  крошњама  високе  и  средње  високе  лишћарске  и  
четинарске  вегетације . Остатак  простора  треба  озеленети  у  складу  са  просторном  

57 



организацијом  садражаја  комплекса. Паркинг-просторе  покрити  крошњама  високе  
лиLдћарске  вегетације . Главне  прилазе  објектима  потребно  је  уредити  декоративним  
дрвенастим  и  жбунастим  врстама. Потребно  је  садити  претежно  аутохтоне  и  у  мањем  
проценту  алохтоне  сорте  (однос  80-20 %). Приликом  садње  новог  зеленила  потребно  је  
комбиновати  саднице  лишћарских  и  четинарских  сорти . У  оквиру  уређења  зелених  
површина  потребнаје  поставка  и  партерног  мобилијара  (канте, клупе  и  расвета). 

Улично  зеленило  

Зеленило  у  оквиру  саобраћајних  површина  планира  се  у  виду  једноструких  или  
двоструких  дрвореда  поставњених  према  садржајима  попречних  профила  улица. дрвореде  
је  потребно  парцијално  допунити  жбунастим  врстама, ради  боњег  очувања  
биодиверзитета ! У  уличним  профилима  где  услови  дозвоњавају , потребно  је  планирати  
размак  између  дрвећа  од  10 м. Поставку  стабала  у  оквиру  дрвореда  треба  ускладити  и  са  
позицијама  колских  и  пешачких  приступа  парцелама . 

l4збор  бињних  врста  одређује  се  према  њиховим  еколошким , функционалним  и  
декоративним  својствима . Засади  треба  да  се  карактеришу  отпорношћу  на  гасове, дим  и  
прашину. Саднице  планиране  за  подизање  дрвореда  треба  да  буду  школоване. старости  
минимум  10 година. 

Паркинг-просторе  потребно  је  уредити  адекватним  материјалима  за  путничке  
аyгомобиле, а  код  сваког  четвртог  паркинг  места  (2,5 м  5 м) потребно  је  планирати  
дрво. На  планираним  просторима  за  садњу  дрвећа, површина  око  стабала  треба  да  буде  
покривена  заштитном  декоративном  решетком . Сходно  таквом  уређењу  лростор  може  да  
служи  као  паркинг  за  бицикле! 

Зеленило  заштитних  коридора  

У  зонама  заштитних  појасева  инфраструктурних  коридора  (електроенергетски  
коридор  и  ТС  1 10/20 kV u средњеталасни  предајник ) није  дозво.њена  садња  високе  
вегетације . Овај  простор  уредити  садњом  декоративног  ниског  жбуња  и  украсних  трава. 

4.2. Правила  за  уређење  зеленила  у  оквиру  површина  осталих  намена  

Породично  становање , вишепородично  становање  и  опште  стамбене  зоне  

Зеленило  породичног  становањаје  просторно  најзаступњенија  категорија  зеленила. 
Парцеле  породичних  објеката  треба  уредити  у  пејзажном  стилу, по  жењи  корисника. 
Препоручује  се  употеба  лишћарских  и  четинарских  врста  различитог  колорита, 
спратности  и  периода  листања  и  цветања. како  би  се  постигао  што  декоративнији  
вегетациони  склоп  током  целе  године. У  делу  парцеле  оријентисаном  ка  улици  пожењноје  
формирање  живе  ограде! Минимум  20 % парцеле  породичног  становања  мора  бити  под  
зеленилом . 

58 



Слободне  зелене  површине  у  склопу  вишепородичног  становања  и  опште  стамбене  
зоне, поред  листопадне  и  четинарске  вегстације , декоративних  жбунастих  и  цветних  
врста, треба  да  буду  опремњене  пешачким  комуникацијама  и  адекватним  урбаним  
мобилијаром , те  просторима  са  елемнтима  за  игру  деце. Поред  наведених  садржаја, у  
зависности  од  просторних  могућности  могуће  је  организовати  и  друге  садржаје , попут  
теретане  на  отвореном  и  сл. Минимум  20 % површине  комплекса  намењене  
вишепородичном  становању  мора  бити  под  зеленилом , од  чега  60 % мора  бити  под  
крошњама  високе  и  средње  високе  вегетације . Изузетак  представњају  парцеле  које  на  
графичким  приказима  већ  имају  утврђене  зоне  изградње  и!или  обавезујуће  зелене  појасеве  
и  где  није  могуће  постићи  ове  параметре . Уколико  се  у  оквиру  ових  комплекса  паркирање  
решава  изградњом  подземних  гаража, обавезна  је  поставка  партерно  уређеног  зеленог  
кровног  врта  на  крајњој  етажи  подземне  гараже. 

Пројектовање  и  реализацију  зеленог  кровног  врта  изнад  гаража  у  оквиру  комплекса  
вишепородичног  становања  вршити  по  истим  параметрима  датим  за  зелене  кровне  вртове  
на  планираним  јавним  гаражама  (са  изузетком  обавезног  вертикалног  озелењавања ). 

Општеградски  центар  и  вишепородично  становање  са  елементима  линијског  
центра  

Зеленило  у  оквиру  општеградских  центара  (стамбени , стамбено-пословни , 
пословно-стамбени  или  пословни  објекти ) има  претежно  декоративну  улогу, па  се  
простори  за  дешавања  на  отвореном  планирају  под  крошњама  високих  лишћара  и  уз  
поставку  цветних  жардињера  и  вертикалног  озелењавања . Прилазе  и  улазе  у  објекте  треба  
нагласити  најдекоративнијом  вегетацијом . 

Приликом  озелењавања  простора  у  оквиру  вишепородичног  становања  већих  
густина  са  елементима  линијског  центра, потребно  је  нагласити  главне  прилазе  
вишеспратним  зеленилом  (дрвеће, жбуње, цветне  површине , као  и  повијуше). 

Око  посебних  ванстамбених  објеката  (nословни  центар , хотел, студенски  дом) 
озелењавање  је  потребно  ускладити  и  са  околном  архитектуром  објеката. Предлаже  се  
уређење  зелених  површина  вишеспратним  зеленилом  декоративних  садница. 

Озелењене  површине  у  оквиру  горе  наведених  намена  треба  да  заузимају  минимум  
25 % од  укупне  површине  парцеле, од  чега  60 % мора  бити  под  крошњама  високе  и  
средње  високе  вегетације . Изузетак  представњају  парцеле  које  на  графичким  приказима  
већ  имају  утврђене  зоне  изградње  и/или  обавезујуће  зелене  појасеве . 

Ове  површине  треба  да  буду  опремњене  адекватним  шетним  стазама, платоима  за  
окупњање  и  урбаним  мобилијаром  (клупе, канте, чесме, расвета  и  др.).  Предлаже  се  
уређење  кровних  етажа  планираних  објеката  у  оквиру  ових  намена  у  виду  уређеног  
зеленог  кровног  врта  са  пратећим  садржајима , уз  одабир  би.њног  материјала  у  складу  са  
условима  средине  (утицај  ветра, падавина, осунчаности  и  дебњине  супстрата). Уколико  се  
у  оквиру  ових  комплекса  паркирање  решава  изградњом  подземних  гаража, обавезна  је  
поставка  партерно  уређеног  зеленог  кровног  врта  на  крајњој  етажи  подземне  гараже. 
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Пројектовање  и  реализацију  зеленог  кровног  врта  вршити  по  истим  параметрима  датим  за  
зелене  кровне  вртове  на  планираним  јавним  гаражама  (са  изузетком  обавезног  
вертикалног  озелењавања ). 

Озелењавање  комплекса  станица  за  снабдевање  горивом  има  и  заштитну  функцију, 
јер  је  потребно  да  ублажи  негативне  утицаје  на  окружење  других  намена! Густ  заінтитни  
појас  од  зеленила  различите  спратности  треба  формирати  тако  да  се  комплекс  станице  за  
снабдевање  горивом  одвоји  од  околних  намена  које  је  окружују! Постојеће  зеленило  се  
обавезно  задржава , а  приликом  реконструкције  или  доградње, учешће  зеленила  у  оквиру  
комплекса  станице  за  снабдевање  горивом  мора  бити  минимум  15 %. 

Пословање  на  улазним  правцима  

Површине  око  објеката  пословања  треба  обавезно  да  садрже  зелени  заштитни  појас  
од  врста  различите  спратности , оријентисан  ка  ободним  деловима  комплекса  у  циЈЂу  
одвајања  од  околних  намена. Сви  паркинг-простори  у  оквиру  комплекса  морају  бити  
покривени  крошњама  високе  лишћарске  вегетације . Прилазе  и  улазе  у  комплексе  и  објекте  
унутар  комплекса  треба  нагласити  декоративном  вегетацијом , а  остатак  простора  треба  
уредити  у  складу  са  просторном  организацијом  садржаја  комплекса . Планирани  садни  
материјал  треба  да  буде  претежно  од  аутохтоних  сорти  лишћара  и  четинара  које  су  
прилагоњиве  условима  средине, док  у  мањој  мери  треба  планирати  биЈЂни  материјал  од  
алохтоних  сорти  (бињке  са  другог  подручја) које  нису  инвазивне . Такође, потребно  је  
поставити  одговарајући  урбани  мобилијар  (канте, клупе, расвета). Минимална  површина  
под  зеленилом  у  радним  зонамаје  25 % од  укупне  повріuине  комплекса , од  чега  60 % мора  
бити  под  крошњама  високе  и  средње  високе  вегетације . 

Спортски  цептри  

Планира  се  фазна  изградња  спортских  центара, при  чему  је  озелењавање  потребно  
прилагодити  различитим  теренима  за  спорт  и  рекреацију , односно  зеленило  око  терена  
потребноје  прилагодити  врсти  спортске  игре. Треба  избегавати  садњу  високог  растиња  уз  
саме  терене , како  не  би  дошло  до  ломіења  грана  и  опадања  лишћа, које  би  притом  могло  
да  изазове  сметње  у  коришћењу  простора. С  обзиром  на  то  да  су  спортски  центри  
позиционирани  тако  да  их  окружују  објекти  општеградских  центара, потребно  је  
формирати  ободни  заштитни  вишеспратни  појас  од  лишћарске  и  четинарске  вегетације  у  
комбинацији  са  шибњем , како  би  се  смањили  међусобни  негативни  утицају  двеју  
граничних  намена  (бука, прашина  и  сл.). Минимално  учешће  слободних  и  зелених  
површина  износи  20 % од  укупне  површине  намењене  за  спортски  центар . 

Административне  као  и  друге  услужне  објекте  потребноје  нагласити  декоративним  
садницама  различите  спратности . Предлаже  се  садња  сорти : крупноцветна  магнолија  
(Magnotia gтапdі/Јота  L.), ликвидамбар  (Lіqиіdатbат  Ѕtутас /lиа  L.), јаворолисни  платан  
(Ptatanuѕ  x асетф tја  Wіlld.), источни  платан  (Ptalanuѕ  отјепtајјѕ  L.), копривић  (Celi іѕ  
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auѕtralіѕ  L), тунбергова  жутика  (Ветbетјѕ  thиліbетgјј  DC.), као  и  друге  сорте  листопадних , 
зимзелених  или  четинарских  врста. 

Сви  паркинг-простори  у  оквиру  комплекса  морају  бити  покривени  крошњама  
високе  лишћарске  вегетације . 

Туризам, спорт  и  рекреација  

Озелењавање  простора  намењеног  за  туризам , спорт  и  рекреацију  треба  базирати  на  
примени  ниске  декоративне  вегетације  (декоративно  жбуње, цветне  врсте  и  украсне  траве) 
с  обзиром  на  ограничавајуће  факторе  у  погеду  заштитне  зоне  далековода  110 kV u 
заштитних  појасева  примарног  насипа. Наиме, северни  део  просотра  налази  се  у  зони  
заштите  далековода  1 1 O kV, где  је  забрањена  садња  високе  вегетације . Јужни  део  овог  
простора  такође  има  ограничења  у  погледу  озелењавања , с  обзиром  да  се  налази  уз  
примарни  насип. Услови  за  озелењавање  у  оквиру  заштитних  појасева  насипа  наведени  су  
у  пододењку  4.1. Правила  за  уређење  зелених  површина  на  земњишту  јавне  намене  део  
Зеленило  уз  примарни  насип  и  могу  се  применити  при  реализацији  овог  простора . 

Верскн  комплекси  

Зеленило  на  комплексима  постојећих  храмова  треба  допунити  квалитетном  
парковском  вегетацијом , а  простор  око  нових  верских  објеката  озеленити  вредним  
стаблима  и  богатом  партерном  вегетацијом  (дрвеће, жбуње, цветне  површине , као  и  
повијуше ), те  употпунити  пратећим  урбаним  мобилијарем  (канте, клупе, расвета). Садњу  
вршити  садницама  од  аутохтоних  сорти  различите  спратности . Главне  прилазе  потребноје  
нагласити  дрворедом , а  слободне  површине  прилагодити  за  одвијање  различитих  обреда. 
Минимум  30 % површине  верских  комплекса  мора  бити  под  зеленилом , са  учешћем  
високе  вегетације  у  износу  од  60 % 

5. МЕРЕ  И  услоВи  ОЧУВАЊА  ПРИРОДНИХ  И  кулТуРниХ  ДОБАРА  

5.1. Мере  очувања  природних  добара  

Увидом  у  Регистар  заштићених  природних  добара  који  води  Покрајински  завод  за  
заштиту  природе  на  простору  обухваћеном  овим  планом  нема  заштићених  подручја  за  које  
је  спроведен  или  покренут  поступак  заштите , утврђених  еколошки  значајних  подручја, као  
ни  еколошких  коридора  од  међународног , регионалног  и  локалног  значаја. 

Пронађена  геолошка  и  палеонтолошка  документа  (фосили, минерали , кристали  и  
др.) која  би  могла  представњати  заштићену  природну  вредност, налазач  је  дужан  да  
пријави  надлежном  министарству  у  року  од  осам  дана  од  дана  проналаска , као  и  да  
предузме  све  мере  заштите  од  уништења, оштећивања  или  крађе. 
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5.2. Мере  очувања  културнпх  добара  

Услови  за  зањппу  градитењског  наслеђа  дефинисани  су  у  складу  са  условима  
доставњеним  оД  стране  надлежног  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  
Сада . 

Градитењско  наслеђе  

Увидом  у  регистар  заштићених  културних  добара  утврђеној  е  да  се  унутар  граница  
Плана  не  налази  ниједно  утврђено  добро. 

У  евиденцији  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, као  вредни  
објекти  на  списку  претходне  заштите, евидентирана  су  два  добра, тј . две  цркве: 

- Римокатоличка  црква  Св. Елизабете  у  Улици  Ћирила  и  Методија  број  l 1, из  1930. 
године  (пројекат  Михајла  Плавеца  под  угицајем  сецесије), са  жупним  двором  из  
l 969. године  (пројекат  Александра  Келемена  из  Новог  Сада) и  

- Калвинистичка  црква  у  Улици  Ћирила  и  Методија  број  7, из  1930. године  
(пројекат  Јанош  Филипа  из  Сремске  Каменице). 

С  обзиром  на  то  да  добра  поседују  историјско -архитектонску  вредност, утврђују  се  
следеће  мере  заштите  евидентираних  добара: 

очување  основних  вредности  просторног  и  функционалног  склопа, као  и  
сачуваних  детаЈbа  у  ентеријеру  и  екстеријеру  - уз  ажурно  праћење  стања  и  
одржавање, захтева  се  очување  изворног  изгледа  споњашње  архитектуре  и  
ентеријера , хоризонталног  и  вертикалног  габарита , облика  и  нагиба  крова, свих  
конструісгивних  и  декоративних  елемената , стилских  карактеристика , 
оригиналних  материјала  и  функционалних  карактеристика . Сви  захвати  на  
објектима  и  припадајућим  просторима  порти  морају  се  сnроводити  nрема  
условима  за  сnровођење  мера  техничке  заштите  које  утврђује  надлежни  завод  за  
заштиту  сnоменика  културе; 

- нови  објекти, уколико  се  граде  у  непосредној  близини  добара  која  уживају  
nретходну  заштиту, треба  да  поштују  nостојеће  амбијенталне  вредности  склопа, 
њихови  габарити  и  волумени  морају  бити  у  складу  са  габаритом  објекта  под  
претходном  заштитом  а  намена  nримерена  сnецифичностима  система. 

Архсолошко  наслеђе  

Унугар  обухвата  Плана, у  евиденцији  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  
Новог  Сада  постоје  nодаци  о  постојању  једног  локалитета  са  археолошким  садржајем  - 
археолошки  локалитет  број  8 - место  звано  ,,Велеђијев  брег  у  Улици  Ватрослава  Јагића  
број  21 (парцела  број  6850 КО  Нови  Сад  11 и  околне ), где  су  пронађени  археолошки  налази  
који  се  nовезују  са  средњовековним  насењем  Ке  Ѕent Marton из  XIV века. Тује  пронађен  и  
ратнички  гроб  из  позносредњовековног  периода  (XIV/XVI век). 
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Због  постојања  познатог  локалитета  са  археолошким  садржајем  утврђују  се  следеће  
мере  заштите: 

- 
у  зони  познатог  локалитета  са  археолопЈким  садржајем  и  склетних  налаза, 

приликом  земњаних  радова  на  изградњи  и  реконструкцији  нових  објеката  и  
инфраструктуре  обавезни  су  археолошки  надзор  и  контрола  земњаних  радова  а  
Инвеститори  се  обавезују  да  исходују  мере  техничке  заштите  и  сагласности  на  
пројектну  документацију  од  надлежног  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  
Новог  Сада; 
- обавеза  је  инвеститора  и  извођача  радова  унутар  целог  обухвата  Плана  да, 
уколико  у  току  земњаних  радова  приликом  изградње  објеката  и  инфраструктуре  
наиђу  на  археолошко  налазиште  или  археолошке  предмете, у  складу  са  чланом  109. 
Закона  о  културним  добрима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 71/94, 52/1 1 - др. 
закони, 99/11 - др. закон, 6/20 др.  закон  и  35/21 - др. закон), одмах  обуставе  
радове, оставе  налазе  у  положају  у  којем  су  нађени  и  о  налазу  обавесте  надлежни  
Завод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

Урбанистичка  заштита  амбијента  

Урбанистичком  заштитом  амбијента  дела  старог  центра  Телепа, на  површини  од  
око  5 ћа  обухватају  се  делови  блокова  бр. 499, 501 и  502, односно  озелењени  комплекси  
двеју  верских  објеката, студентског  дома, предшколске  установе  и  део  са  средњом  
школом, те  парцеле  са  кућама  у  улицама  Ђирила  и  Методија  бр. 20 до  58 и  Јожеф  Атиле  
бр. 11-13. 

Заштита  се  примењује  код  реконструкције  и  замене  постојећих  објеката  
општеградског  центра  да  би, у  окружењу  наведених  јавних  и  верских  објеката, очувала  
заметак  централитета  у  некадашњем  повртарском  крају  обележеном  мађарском  културом . 
Заштита  се  састоји  у  ограничавању  спратности  до  П+1 +Пк  и  усмеравању  обликовања  
објеката  ка  примени  традиционалних  елемената, материјала, боја  и  облика. 

6. МЕРЕ  И  УслоВи  ЗАШТИТЕ  И  УНАНРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

6.1. Инжењерско-геолоијки  и  прироДни  услови  

Литолошка  класификација  и  погодност  терена  за  изградњу  

На  основу  инжењерско -геолошке  карте, на  простору  у  обухвату  Плана  заступњен  је  
терен  непогодан  за  изградњу . Оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  l ,5-
0,5 kg/см2. Могућаје  градња  лаких  објеката  неосетњивих  на  слегање . 

Литолошку  класификацију  чини  старији  речни  нанос, глиновито-песковит, до  
извесног  степена  консолидован . 
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Целокупан  простор  у  обухвату  Плана  налази  се  у  зони  штетног  утицаја  подземних  
вода  на  градњу . 

Педолошка  структура  

3аступлени  типови  земњишта  на  простору  у  обухвату  Плана  су: 

- чернозем  на  алувијалном  наносу  - карбонатни , 
- чернозем  на  алувијалном  наносу  излужени . 

КлиNіатске  карактернстнке  

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

Временска  расподела  падавина  се  карактерише  са  два  максимума  —јули  72,8 мм/м2  
и  децембар  58,5 ммlм2, и  два  минимума  - март  35,3 мм/м2  и  септембар  33,4 мм/м2, при  
чемује  укупна  сума  воде  од  падавина  593 мм/м2. 

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

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

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

Сеизмичност  

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

Према  карти  сеизмичке  рејонизације  подручје  обухваћено  Планом  се  налази  у  зони  
8° Mcѕ  скале . Утврђен  степен  сеизмичког  интензитета  може  се  разликовати  за  i° MCЅ  
штоје  потребно  проверити  истражним  радовима . 

6.2. Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  

Ради  заштите  воде, ваздуха, землишта  као  и  заштите  од  буке, уређење  простора  и  
изградња  планираних  објеката  и  nратеће  инфраструктуре  усагласиће  се  са  свим  актуелним  
техничким  прописима, а  мере  заштите  животне  средине  сnроводиће  се  према  Закону  о  
заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС,,, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 
72/09 

- др. закон , 43/! ј  - УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон  и  95/18 - др. закон) и  осталим  
прописима  који  регулишу  ову  област. 
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С  обзиром  на  то  да  се  простор  у  обухвату  Плана  налази  у  непосредној  близини  
планираног  моста  у  продужетку  Булевара  Европе, и  уз  фреквентне  градске  саобраћајнице  
(Булевар  Европе, Булевар  патријарха  Павла, Футошки  пут), и  да  се  на  овим  деловима  
планира  вишепородично  становање  високих  густина, посебну  пажњу  потребно  је  
посветити  заштити  обухваћеног  простора  од  аерозагађења  и  буке, као  и  решавању  
проблема  паркирања  и  стварању  што  повоњнијих  услова  становања. 

Планиране  гараже  за  путничке  аутомобиле , по  својој  квадратури  и  запремини , 
осветЈЂењу, вентилацији , грејању  и  другим  важним  појединостима , треба  да  одговарају  
функцији  и  капацитету , при  чему  је  неопходно  да  материјали  подова  буду  непропусни  и  
глатки, отпорни  на  стално  влажење, погодни  за  чишћење  и  прање. Простор  изнад  
подземних /надземних  гаража  неопходноје  партерно  уредити . 

Планирани  објекти  морају  бити  пројектовани , изграђени , коришћени  и  одржавани  
на  начин  којим  се  обезбеђују  прописана  енергетска  својства. Из  тог  разлога  мора  се  
водити  рачуна  о  облику, положају  и  повоњној  оријентацији  објеката, као  и  о  утицају  ветра  
на  локацији . Изградњом  нових  објеката, њиховом  позицијом , габаритом  и  волуменом  не  
треба  да  се  наруши  неопходна  проветреност  блокова. 

У  оквиру  намена  општеградског  и  линијског  центра, као  и  пословања  на  улазним  
правцима  нису  дозвоњени  пословни  садржаји  чије  делатности  угрожавају  животну  
средину  у  смислу  аерозагађења, повећаних  нивоа  буке, стварања  отпадних  материја  и  др., 
као  и  садржаји  који  могу  имати  негативне  ефекте  на  околно  породично  становање . 

При  изградњи  објеката  на  простору  у  обухвату  Плана, инвеститор  је  дужан  да  се, 
пре  подношења  захтева  за  издавање  грађевинске  дозволе, обрати  надлежном  органу  за  
заштиту  животне  средине  ради  одлучивања  о  потреби  израде  студије  о  процени  утицаја  
објекта  на  животну  средину, у  складу  са  одредбама  Закона  о  процени  утицаја  на  животну  
средину  (,,Службени  гласник  РС , бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  
пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  
процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , број  1 14/08), односно  у  
складу  са  важећим  прописима  коју  регулишу  ову  област. 

3аштита  ваздуха  

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

Повећан  ниво  аерозагађења  може  се  очекивати  услед  специфичног  положаја  
обухваћеног  простора  у  односу  на  веће  саобраћајнице  (Булевар  Европе , Булевар  
патријарха  Павла, Футошки  пут  и  др.). 

Планирањем  нових  јавних  парковских  и  зелених  површина  на  простору  
обухваћеном  Планом  на  подручју  Телепа, као  и  уређењем  простора  дуж  појаса  Шумске  
улице, те  формирањем  зелених  појасева  уз  веће  саобраћајнице , знатно  ће  се  допринети  
квалитету  микроклиматских  услова. Такође, задржавањем  постојећег  зеленила  у  оквиру  
намене  породичног  становање  и  задржавањем  и  новим  озелењавањем  простора  унутар  
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планираних  блокова  вишепородичног  становања, основне  школе  и  предшколске  установе , 
смањиће  се  аерозагађење  обухваћеног  простора . 

Унутарблоковске  просторе  потребно  је  опремити  одговарајућим  урбаним  
мобилијаром . У  оквиру  њих  предвидети  просторе  за  дечију  игру, одмор  и  окупјање  
становника , а  кретање  саобраћаја  свести  на  минимум , чиме  ће  се  побоњшати  ниво  
квалитета  живота  становника . 

Формирање  зелених  површина  имаће  позитивне  ефекте  на  смањење  аерозагађења  и  
на  снижавање  температуре  у  летњем  периоду  године  због  способности  би.њака  да  
апсорбују  и  рефлектују  сунчево  зрачење . 

Правна  лица  и  предузетници  који  се  баве  складиштењем , дистрибуцијом  и  
ставњањем  у  промет  нафте  и  нафтних  деривата, дужни  су  да  примењују  техничке  мере  у  
цињу  смањења  емисија  испарњивих  органских  једињења, у  складу  са  чланом  44. Закона  о  
запітити  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 10/13 и  26/21 -др.  закон), односно  у  
складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Контролу  емисије  испарњивих  органскихједињења  из  инсталација  за  складиштење  
и  дистрибуцију  нафтних  деривата  вршити  у  складу  са  чланом  43. Закона  о  заштити  
ваздуха . 

Заштита  ваздуха  на  обухваћеном  простору  ће  се  вршити  у  складу  са  Законом  о  
заштити  ваздуха, Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  
(,,Службени  гласник  РС , бр!  11/10, 75д0 и  63/13), односно  у  складу  са  важећим  
прописима  који  регулињу  ову  област. 

3аштита  од  буке  

Ради  превенције , али  и  заштите  простора  од  прекомерне  буке  потребно  је  
успоставити  одговарајући  мониторинг , а  уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозвоњене  
вредности  у  околној  животној  средини  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  буке  у  животној  
средини  (,,Службени  гласник  рс,,, број  96/21, односно  у  складу  са  важећим  прописима  
који  регулишу  ову  област, предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  негативног  
утицаја  буке  на  животну  средину. 

У  погледу  заштите  од  буке  треба  обезбедити  услове  за  смањење  штетног  деловања  
применом  изолационих  материјала  који  ће  онемогућити  продор  буке  у  животни  и  радни  
простор, као  и  озелењавати  слободне  површине  у  што  већој  мери  (нарочито  ободне  делове  
ка  Булевару  Европе). 

3аотита  зеNІлишта  

Праћење  параметара  квалитета  земњиштаје  неопходно  како  би  се  спречила  његова  
деградација  услед  продирања  опасних  материја . Земњиште  треба  контролисати  у  складу  
са  Законом  о  заштити  земњишта  (,,Службени  гласник  РС , број  1 12/15), односно  у  складу  
са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област. 
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једна  од  мера  заштите  земњиштајесте  и  спречавање  одлагање  отпада  на  места  која  
нису  намењена  за  ту  намену, озелењавање  слободних  површина  у  што  већем  проценту, 
као  и  адекватно  рењавање  одвођења  отпадних  и  атмосферских  вода. 

У  складу  са  важећим  прописима, приликом  извођења  радова, инвеститор  је  дужан  
да  заједно  са  извођачима  радова  предузме  све  мере  да  не  дође  до  нарушавања  слојевите  
структуре  землишта, као  и  да  води  рачуна  о  геотехничким  карактеристикама  тла  и  
статичким  и  конструктивним  карактеристикама  објекта . 

Заштита, унапређење  и  управњање  квалитетом  вода  

Заштита  вода  оствариће  се  поњтовањем  следеће  законске  регулативе : 

- Закона  о  водама, 
- Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање, 
- Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  
супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  
(,,Службени  гласник  рс,,, број  24/14), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  ловршинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање , односно  у  складу  
са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област. 
Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  површина  и  

условно  чисте  технолошке  воде  (расхладне ), чији  квалитет  одговара  tl класи  воде, могу  се  
без  пречишћавања  путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије , упуштати  у  
затворену  атмосферску  канализацију . 

За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  површина  (паркинзи , 
манипулативне  поврњине ), пре  испуста  у  јавну  атмосферску  канализациону  мрежу  
предвидети  одговарајући  контролисани  прихват  или  предтретман  на  уређају  за  примарно  
пречишћавање . 

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

Заштита  од  отпадних  материја  

Систем  управњања  отпадом  мора  бити  усклађен  са: Законом  о  управњању  отпадом  
(,,Службени  гласник  рС , бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 -др.  закон), Правилником  о  начину  
складиштења , лаковања  и  обележавања  опасног  отпада  (,,Службени  гласник  РС , бр.  92/10 
и  77/21), Правилником  о  условима  и  начину  сакупњања, транспорта , складиштења  и  
третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  
(,,Службени  гласник  рС,,, број  98/10), односно  са  свим  важећим  прописима  који  регулишу  
ову  област. 
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На  основу  Правилника  о  условима  за  поставњање  посуда  за  сакупњање  отпада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 19/1 1 и  7/14) утврђују  се  број , место  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 исправка, 

21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19) и  Одлуком  о  уређивању  и  одржавању  депоније  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  6/03, 47/06 - др. одлука  и  13/14). 

На  основу  плаі-іираних  капацитета, броја  становника , броја  пражњења  посуда  и  
запремине  сабирних  посуда  и  постојећег  стања  на  терену, Јавно  комунално  предузеће  
,,Чистоћа  Нови  Сад  ће  дефинисати  потребан  број  контејнера. На  основу  ових  података, на  
графичком  приказу  број  3.1 ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње  у  размери  
1:2500, где  год  је  могуће, у  складу  са  положајем  инфраструктуре , зелених  површина, 

колских  и  пешачких  приступа, одредиће  се  оријентациони  положај  места  или  зоне  за  
поставњање  посуда  за  сакупњање  отпада. 

Приликом  поставњања  подземних  посуда  за  одлагање  отпада, неопходно  је  водити  
рачуна  о  приступу  возила  за  одношење  отпада, али  и  микролокацији  која  не  би  требала  да  
угрози  подземне  инсталације  водоводне  и  енергетске  инфраструктуре , као  и  корење  
високог  зеленила . 

Заштита  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  

Потенцијални  извори  зрачења  су  извори  нискофреквентног  електромагнетног  
поња, као  сто  су: ТС, постројење  електричне  вуче, електроенергетски  водови  тј . надземни  
или  подземни  каблови  за  пренос  или  дистрибуцију  електричне  енергије  напона  већег  од  
35 kV, базне  станице  мобилне  телефоније  које  се  користе  за  додатно  покривање  за  време  
појединих  догађаја, а  привремено  се  поставњају  у  зонама  повећане  осетњивости , 

природно  зрачење  радиоактивних  материјала , радон, поједини  грађевински  материјали  и  
др. 

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

сакупњање, складиштење , третман  и  одлагање  радиоактивног  отпада; 

- успоставњање  система  управњања  квалитетом  мера  заштите  од  јонизујућих  
зрачења; 

- спречавање  недозвоњеног  промета  радиоактивног  и  нуклеарног  материјала. 

Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 

- евидентирање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  
зрачењима, 

- обезбеђивање  организационих , техничких, финанскијских  и  других  услова  за  
спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења  и  

- вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  и  др. 
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7. МЕРЕ  И  услови  ЗАШТИТЕ  Од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  И  
друГих  НЕСРЕЂА  

Мере  заштите  од  елементарних  непогода  

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

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

Заштита  од  земњотреса  

Приликом  пројеіповања  нових  објеката  неопходно  је  применити  Правилник  за  
грађевинске  конструкције  (,,Службени  гласник  РС , бр. 89/19, 52/20 и  122/20) ради  
обезбеђења  заштите  од  максималног  очекиваног  удара  з° мсѕ  скале. 

Заштита  од  поплава  

Подручје  у  обухвату  Плана  није  директно  угрожено  поплавама  од  споних  вода, 
односно  водама  реке  дунав. 

За  одбрану  од  поплава  изазваним  унутрашњим  водама, односно  атмосферским  
водама, Планом  је  дефинисан  систем  атмосферске  канализације . 

3аштита  од  пожара  

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

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

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

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

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

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

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

8. СПРОВОЋЕЊЕ  ПЛАНА  

Простор  у  обухвату  Плана  спроводиће  се  директно  на  основу  овог  плана, изузев  
простора  којије  дефинисан  Планом  деталне  регулације  кабла  110 kV TC ,,I-Іови  Сад  5 - 
ТС  ,,Нови  Сад  7 Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  54/16). 

У  одређеним  случајевима  утврђена  је  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта, што  
је  дефинисано  у  одењку  ,,!0. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЂУЈЕ  ИЗРАДА  
УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  И!ИЛИ  УРБАНИСТИЧКО -АРХИТЕКТОНСКОГ  
КОНКУРСА . 

9. ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

На  графичком  приказу  број  3.1 ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње  у  
размери  1:2500 дефинисане  су  намене  површина  за  које  се  дају  општа  и  специфична  
правила  грађења , као  и  регулације , спратност , режими  изградње  и  заштита  простора. 

9.1. Олшта  правила  

У  оквиру  сваке  урбанистичке  целине  дефинисане  су  планиране  намене  на  
појединачним  парцелама  и  објектима . У  оквиру  површина  осталих  намена  
(вишепородично  становање  са  елементима  линијског  центра  и  општеградски  и  линијски  
центри) могу  се  планирати  пословни  садржаји  (из  домена  терцијарне  и  квартарне  
делатности ) а  које  не  угрожавају  становање  (услуге  најширег  спектра  делатности , 
канцеларијски  простор , здравствена  заштита, култура  и  образовање  у  приватном  

. 
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взіасништву , трговина  на  мало, паковање  робе, без  расутих  сировина, без  складишта; 
угоститењски , туристички, смештајни  објекат  и  сл.). Не  могу  се  градити  пословне  
просторије  за  оне  занатске  делатности  које  nроизводе  гасове, отпадне  воде, буку, 
вибрације  или  било  која  друга  могућа  штетна  дејства  на  становање . 

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

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

За  потребе  вентилације  и  осветњавања  nомоћних  просторија  у  стану  (гардеробе, 
санитарни  чворови  и  сл.) или  заједничког  степеништа  у  објекту  дозвоњава  се  формирање  
светларника . LНирина  светларника  мора  бити  усклађена  са  светларником  суседног  објеwга. 
Минимална  висина  nарапета  отвора  у  светларникује  1,8 м. Не  дозвоњавају  се  прозорски  
отвори  стамбених  просторија  или  вентилациони  канали  према  светларнику  суседног  
објекта. Мора  се  обезбедити  сервисни  пристуn светларнику  и  одговарајуће  одвођење  
атмосферских  вода. 

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

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

Код  реализације  стамбених  објеката  просечна  минимална  нето  површина  стана  не  
сме  бити  мања  од  50 м2  (Нето). 

Реконструкција  се  дозвоњава  у  оквиру  постојећег  габарита, уз  могућност  nоделе  
или  спајања  nојединих  функционалних  делова  nростора . Уколико  у  том  случају  постоји  
потреба  за  отварањем  nортала  у  приземњу, оно  мора  бити  естетски , композитно  и  
примењеним  материјалнима  усклађено  са  свим  елементима  на  фасади . Нова  nословна  
делатност  не  сме  да  угрожава  постојеће  становање . 

На  графичком  nриказу  број  3.1 ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње  
дефинисано  је  на  којим  nарцелама  се  обавезно  планира  nодрумска  или  сутеренска  етажа  
код  нових  објеката. Приликом  изградње  подземних  етажа  обавезне  су  примене  техничких  
мера  заштите  од  влаге  и  nодземних  вода. Подземне  етаже  се  намењују  за  садржаје  као  што  
су  гаражирање  возила, помоћне  и  техничке  nросторије  и  не  могу  се  наменити  за  
становање . Приликом  изградње  nодземних  етажа  чија  се  грађевинска  линија  налази  на  
граници  са  суседном  nарцелом, посебно  водити  рачуна  о  конструктивној  стабилности  и  
безбедности  суседних  објеката . 
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Приступ  гаражи  могуће  је  обезбедити  преко  пасажа  и  приступне  рампе  или  
уградњом  ауто-лифта. Приступна  рампа  за  улазак  у  подрумски  или  сутеренски  гаражни  
простор  може  почети  од  грађевинске  линије  на  парцели  или  иза  ње. 

Површине  гаража  ће  се  дефинисати  у  односу  на  потребан  број  nаркинг-места, у  
зависности  од  намене  објекта  и  планираних  садржаја, а  према  условима  дефинисаним  у  
подтачки  9.6.1. Услови  за  грађење  саобраћајних  површина . Број  планираних  паркинг-
места  и  планирани  број  станова  и/или  пословних  простора  на  парцели  односно  у  оквиру  
комплекса  морају  бити  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 м2  корисне  (нето) површине  пословног  простора  буде  обезбеђено  најмање  једно  
паркинг-место . На  nарцеламаје  могуће  планирати  и  две  подземне  етаже . 

Паркирањеје  могуће  лланирати  у  приземним  етажама  објеката  са  дворишне  стране  
за  намене  вишепородично  становање  и  општеградски  и  линијски  центри, и  то  у  целој  
висини  приземне  етаже. 

Иије  дозвоњена  промена  намене  простора  намењених  стационираном  саобраћају  
(паркирању ) у  друге  намене. 

Ограђивање  парцела  јавних  и  осталих  намена  (осим  јавних  блоковских  површина  
где  се  ограђивање  не  дозвоњава  као  и  тамо  где  је  Планом  другачије  утврђено) планира  се  
транспарентним  оградама  у  комбинацији  са  зеленилом  или  комбинованим  оградама, при  
чему  је  зидани  део  максимално  0,9 м, осим  уколико  није  у  посебним  условима  наведено  
другачије . Укуnна  висина  ограде  је  до  1,80 м. Ограде  се  поставњају  на  регулациону  
линију  тако  да  ограда, стубови  ограде  и  капије  буду  на  грађевинској  nарцели  која  се  
ограђује , а  капија  се  може  отварати  само  у  nарцелу  корисника. Могућност  и  начин  
ограђивања  парцела  које  се  делом  или  у  целини  налазе  у  зони  заштите  примарног  
одбрамбеног  насипа  или  канала, утврђују  се  у  складу  са  условима  доставњеним  од  стране  
Јавног  водопривредног  предузећа  , Воде  Војводине  Нови  Сад. Нису  дозвоњене  зидане  
ограде  пуне  висине . 

Правила  уређења  и  грађења  која  нису  дефинисана  овим  планом  дефинишу  се  
Правилником  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  (,,Службени  
гласник  рС,,, број  22/15). 

За  зоне  забрањене  и  контролисане  изградње  од  50 и  lО0м  потребно  је  тражити  
услове  како  је  то  дефинисано  у  Анексу  којим  се  утврђују  услови  за  nрилагођавање  плана  
потребама  одбране  земње  

9.2. Услови  за  архитектонско  и  естетско  обликовање  

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

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

Препусти  

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

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

Испади  на  објекту  (еркери, доксати, балкони , улазне  надстрешнице  са  и  без  
стубова, надстрешнице  и  сл.)не  могу  прелазити  грађевинску  линију  више  од  1,60 м  
односно  регулациону  линију  више  од  1,20 м  и  то  на  делу  објекта  вишем  од  3,ООм  у  
складу  са  Правилником  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу . 

Обликовање  потісровне  етаже  

Обликовање  поткровне  етаже  може  бити  пројектовано  на  различите  начине. 
Објекте  је  могуће  пројектовати  са  косим  кровом , са  равним  кровом  и  као  повучена  етажа  
(Пс). 

Повучена  етажа  планира  се  као  етажа  стандардне  спратне  висине, која  се  добија  
повлачењем  од  грађевинске  линије  основног  габарита  објекта, минимум  1,2 м  уколико  
није  другачије  дефинисано  на  графичком  приказу . Кров  је  раван  или  плитак  кос, 
максималног  нагиба  кровних  равни  до  100. 

Објекти  на  којима  се  планира  поткровна  етажа  (Пк), коси  кров  се  пројектује  
максималног  нагиба  око  300,  (Слика  1). Висина  назиткаје  1,60 м. 
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Слика  1: Начин  форчирања  косог  крова  са  назііткои  1,6 м  - карактеристичан  пресек  

Уместо  класичног  поткровња  могуће  је  пројектовати  и  симетрично  повучену  
(минимум  1,2 м) завршну  етажу, са  плитким  лименим  кровом, при  чему  је  потребно  
водити  рачуна  о  уклапању  са  суседним  објектима  (Слика  2). Код  објеката  код  којих  је  као  
последња  етажа  дефинисан  повучени  спрат  (Пс), Ііовлачење  је  за  минимум  1,2 м  са  свих  
страна, уколико  није  другачије  дефинисано  (повлачење  веће  од  !,2 м  или  дефинисана  
страна  објекта  која  се  повлачи ) на  графичком  приказу  број  3.! , План  намене  површина  са  
режимима  изградње  размери  Р  1 :2500. 
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Слика  2: Начин  форuирања  равног  крова  са  кровноч  етажом  - карактеристичан  пресек  
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На  Планом  обухваћеном  подручју  не  дозвоњава  се  лројектовање  поткровне  етаже  у  
виду  лучног  (цилиндричног ) крова. 

Равни  кровови  Могу  бити  проходни  и  непроходни . Могуће  је  на  равним  крововима  
или  на  делу  равног  крова, гірема  прописаним  техничким  стандардима , лројектовати  
интензивне  или  екстензивне  кровне  вртове. На  објектима  на  којима  није  назначено  
поткровње  Пк, последња  етажаје  дефинисана  као  пуна  етажа  са  равним  или  благо  косим  
кровом  нагиба  до  10 %, сакривеног  иза  атике  назитка  максималне  висине  до  1 м. 

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

На  објектима  са  поткровњем  (Пк) које  се  изводи  као  етажа  повучена  у  
унутрашњост  габарита, као  и  код  објеката  са  повученом  последњом  етажом  (Пс), могуће  је  
наткривање  конзолно  преnуштеним  елементима  до  основног  габарита  објекта, који  ће  
служити  као  заштита  од  атмосферских  угицаја, али  истовремено  могу  представњати  и  
обликовни  мотив  на  фасади . Надстрењница  не  сме  лрелазити  вертикалну  пројекцију  
линије  препуста . 

Не  дозво.пава  се  затварање  и  застакливање  простора  који  су  добијени  повлачењем  
завршне  етаже  ка  унутрашњости  објекта. 

9.3. Услови  за  формирање  грађевинске  парцеле  

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

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

Грађевинска  парцела, по  правилу, има  облик  правоугаоника  или  трапеза . 
Грађевинска  парцела  на  којој  се  планира  изградња  објекта  мора  да  има  излаз  на  јавну  
саобраћајну  површину  која  је  или  комунално  опремњена, или  се  Планом  планира  
комунално  опремање . Задржавају  се  постојеће  катастарске  парцеле  које  својим  обликом, 
површином  и  њирином  уличног  фронта  задовоњавају  критеријуме  за  формирање  
грађевинских  парцела  за  реализацију  планиране  намене  на  начин  дефинисан  овим  
правилима . Нове  грађевинске  парцеле  се  формирају  уз  обавезно  или  предложено  спајање  
више  парцела  или  у  случају  одвајања  дела  парцела  зајавну  поврпіину . Обавеза  припајања  
две  или  виње  катастарских  парцела  утврђује  се  ради  формирања  грађевинских  парцела  
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када  оне  својим  обликом , поВршиНом  или  ширином  уличног  фронта  не  задовоњавају  
критеријуме  за  уређење  или  изградњу  планираних  садржаја . 

Обавезно  се  врши  препарцелација  постојеhих  катастарских  парцела , када  су  
неопходне  интервенције  ради  усаглашавања  нових  регулационих  ширина  улица, када  
постојеће  парцеле  имају  велику  дубину  или  поврінину  и  када  се  нове  грађевинске  парцеле  
формирају  на  основу  правила  уређења. 

Парцеле  у  средишту  блока  без  излаза  на  јавну  површину  могу  се  припојити  
суседној  парцели  која  има  излаз, у  случају  потребе  за  формирањем  грађевинске  парцеле. 

Могућеје  спајање  више  парцела  у  оквиру  исте  намене. 
Толеранција  код  Планом  утврђених  правила  за  формирање  грађевинске  парцеле  је  

10 %. 

Свака  грађевинска  парцела  мора  имати  обезбеђен  приступ  на  јавну  саобраћајну  
површину , изузев  парцела  планираних  за  изградњу  спортског  центра , која  приступ  
обезбеђују  преко  пешачких  пролаза  или  права  службености  пролаза  преко  парцела  других  
намена. По  правилу , парцеле  у  средишту  блока  (баште  или  површине  под  објектима ) без  
излаза  на  јавну  површину, припајају  се  суседној  ларцели  која  има  излаз  на  јавну  
површину . 

На  графичком  приказу  број  3.! ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње  у  
размери  1:2500, дати  су  елементи  парцелације , односно  препарцелације  за  површине  
осталих  намена, а  на  графичком  приказу  број  4 ,,План  регулације  површина  јавне  намене  
са  парцелацијом , у  размери  1:2500 за  површине  јавне  намене. 

За  грађење  објекатајавне  намене  ујавној  својини  могућеје  формирање  грађевинске  
ларцеле  у  складу  са  посебним  случајевима  формирања  грађевинске  парцеле  сходно  Закону  
о  планирању  и  изградњу . 

9.4. Правила  уређења  и  грађења  за  површиле  осталих  намена  

За  намене  општеградски  и  линијски  центри  у  просторној  целини  1 (део  блока  437) и  
просторној  целини  3 (део  блокова  бр.  408 и  409), вишепородично  становање  средњих  и  
високих  густина  у  просторној  целини  б  (део  блокова  бр.  494 и  496) и  спортске  центре  у  
просторној  целини  4 правила  уређења  и  грађења  биhе  дата  у  одењку  10. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  
КОЈЕ  СЕ  УТВРЋУЈЕ  ИЗРАДА  УРВАІ-јИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  ИІИЛИ  
УРБАНИСТИЧКО -АРХИТЕКТОНСКОГ  КОНКУРСА . 

9.4.1. Нородично  становање  (П-П+1+Пк) 

Врсте  и  најіене  објеката  

Породично  становање  подразумева  изградњу  једног  стамбеног  породичног  објекта  
на  парцели  (или  више  уколико  се  формира  затворени  комплекс  породичног  становања ). 
Поред  главног  објекта, на  парцели  је  могућа  изградња  приземних  помоhних  и  пратеhих  
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објеката! Уместо  стамбеног  објекта, на  грађевинским  парцелама  намењеним  лородичном  
становању  могу  се  градити : стамбено-пословни  објеіпи  (са  учеціћем  пословања  до  50 % 
површине  објекта)5  пословно-стамбени  објеіпи  (са  учешћем  пословања  50-80 % површине  
објекта) или  чисто  пословни  објекти, али  исклучиво  са  оним  делатностима  које  су  
усаглашене  са  стамбеном  наменом 7  тј . оно  пословање  које  не  утиче  значајно  на  квалитет  
становања  у  окружењу  (да  не  загађује  ваздух, земњиште, воду, као  ни  да  светлосно  и  
звучно  не  омета  и/или  угрожава  становнике  и  кориснике  породичних  стамбених  објеката). 
два  и  више  стамбених  објеката  на  парцели  одобравају  се  само  при  легализацији  објекат  
или  при  формирању  комплекса  на  основу  урбанистичког  пројекта. 

У  оквиру  намене  породично  становање  могу  се, уз  услов  да  фреквенцијом  
саобраћаја , буком  и  др. не  угичу  значајно  на  основну  намену, обавњати  пословне  
делатности  које  су  еколошки  и  функционално  прихватњиве : административне , услужне  и  
комерцијалне  делатности , образовања , здравства, културне  делатности , услужно  
занатство, затим  делатности  из  терцијарног  сектора, као  и  одређене  делатности  из  
производног  занатства  и  сл. У  оквиру  ове  намене  могућеје  планирати  објекте  за  технички  
преглед. Приземња  стамбених  објеката  могу  се  користити  као  пословни  простор. У  оквиру  
ове  намене  могуће  је  планирати  и  чисто  пословне  објекте, чија  делатност  не  угрожава  
становање  у  смислу  буке, загађења  ваздуха, знатно  ловећане  фреквенције  саобраћаја  (која  
би  нарушила  услове  у  којима  се  одвија  саобраћај  у  улицама  стамбеног  карактера  ), 

односно  капацитети  чија  технологија  рада  и  обим  транспорта  који  генеришу , не  утичу  
негативно  (бука, загађење  воде, ваздуха  и  тла) на  основну  намену . 

У  главном  објекту  могуће  је  планирати  највише  три  јединице, односно  три  стана  
или  пословна  простора . У  случају  да  је  постојећа  парцела  или  планирана  парцела  уз  
толеранцију  од  10 % мања  од  200 м2, могуће  је  планирати  максимално  две  јединице , 

односно  два  стана  или  пословна  простора . 
Пословни  објекти  се  реализују  по  истим  правилима  као  и  објекти  породичног  

становања. Пословне  просторије  за  занатске  делатности  које  производе  гасове, отпадне  
воде, буку, вибрације  или  друга  могућа  штетна  дејства  на  становање, не  дозвоњавају  се  у  
стамбеним  зонама. Могући  су  слободностојећи  објекти  магацина  (спратности  П) као  
пратећи  садржај  трговине, угоститењства  и  сл. У  зонама  породичне  стамбене  изградње , 
где  парцеле  имају  директан  излаз  само  најавну  саобраћајну  поврінину  ширине  регулације  
мање  од  8 м  (колско-пешачки  и  колски  пролази ), планира  се  само  породично  становање , и  
не  могу  се  реализовати  пословни  садржаји  на  парцели . 

Изузетно , на  већим  парцелама  од  1500 м2, уз  обавезну  израду  урбанистичког  
пројекта, могуће  је  формирање  и  изградња  стамбеног  комплекса , спортско-рекреативног  
комплекса  или  комплекса  за  комерцијалне  делатности  којима  ће  се  надоместити  
недостајући  капацитети  јавних  градских  функција . У  овом  случају  морају  бити  
задовоњени  услови  утврђени  за  изградњу  објекта  породичног  становања , уз  поштовање  
норматива  за  лланиране  намене  и  делатности . 
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Могућа  је  промена  намене  дела  објеіпа, уз  поштовање  услова  као  за  планиране  
објекте . Изграђени  објекти главни, помоћни  и  легализовани  други  објеіпи , могу  се  
дограђивати  у  оквиру  параметара  датих  за  планирану  изградњу  нових  објеката . Помоћни  
објеіnи  су  у  функцији  главног  објекта, па  то  могу  бити  гараже, оставе, котларнице , летње  
кухиње, затворени  простори  за  рекреацију  (кућни  базен, сауна, теретана  и  СЛ!) И  пратећи  
поСловни  објекти . Једноставни  објеіnи  који  не  ометају  редовно  коришћење  суседних  
објеката  (вртна  сенила , стазе, платои, вртни  базени , надстрешнице , дечија  игралишта, 
дворишни  камини, колски  прилази , соларни  колеіпори  и  сл.) могу  се  градити  у  складу  са  
важећим  законским  прописима  и  они  се  не  узимају  у  обзир  приликом  обрачуна  заузетости  
и  изграђености  парцеле. 

Унутар  инфраструктурног  коридора  могућа  је  градња  само  уз  сагласност  
надлежних  институција . 

Правила  парцелације  

Парцелација  и  преларцелација  неизграђених  парцела  намењених  становању  може  
се  вршити  под  следећим  условима: 

- оптималне  су  парцеле  ширине  12-15 м  и  дубине  30-45 м; 
- за  изградњу  слободностојећег  објекта  минимална  површина  парцеле  износи  

300 м2, а  улични  фронтје  најмање  ширине  12 м; 
- за  изградњу  двојног  објеwга  на  парцели  као  и  објеката  у  прекинутом  или  
непрекинутом  низу  минимална  површина  парцеле  износи  200 м2, а  ширина  
уличног  фронтаје  најмање  8 м; 

- за  изградњу  стамбеног  комплекса  минимална  површина  парцеле  износи  b00 м2; 
- није  могућа  парцелација  и  подела  постојећих  парцела  на  више  мањих  уколико  
остварују  свој  излаз  на  саобраћајнице  мање  ширине  регулације  од  8 м  (постојећи  
колски  и  колско-пешачки  проЛази ); 

- могућа  одступања  критеријума  величине  поврпјине  или  ширине  уличног  фронта  
могу  бити  до  10 %, осим  за  изградњу  стамбених  комплекса  породичног  
становања  где  могућа  одступања  у  погледу  величине  парцеле  могу  бити  највише  
5 %. 

Максимална  површина  парцеле  се  не  ограничава . 
На  крају  слепих  завршетака  улица  грађевинска  парцела  може  имати  улични  фронт  

у  ширини  слепог  завршетка  улице, али  не  мање  од  3 м. Могућеје  формирати  грађевинску  
парцелу  мањег  уличног  фронта  парцеле  од  прописаног , код  знатних  промена  правца  
регулационе  линије, када  је  неопходно  одступити  од  правоуганог  облика  парцеле  и  од  
управног  положаја  бочних  граница  парцеле  према  регулационој  линији  улице; условје  да  
парцела  у  већем  делу  буде  прописане  минималне  ширине. 

Могућа  је  подужна  подела  парцела  код  изграђених  двојних  објеката, при  чему  
улични  фронт  новоформиране  парцеле  не  може  бити  ужи  од  7 м. 
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Када  је  објекат  изграђен  на  парцели  која, по  свом  облику  и  површини , одступа  од  
Планом  предвиђене , прихватиће  се  постојећа  парцелација  тј . фактичко  стање  на  терену, 
осим  ако  би  се  тиме  угрозиле  јавне  градске  функције  (изградња  саобраћајне  и  комуналне  
инфраструктуре , објеката  јавне  намене  и  сл.). На  објекту  је  могућа  реконструкција  и  
текуће  одржавање  у  оквиру  постојећег  хоризонталног  и  вертикалног  габарита . 

У  зонама  постојеће  породичне  стамбене  изградње, где  парцеле  немају  директан  
излаз  на  улицу, а  постоји  изграђен  породични  стамбени  објекат, могуће  је  остварити  
приватан  пролаз , односно  приступ  јавном  путу  пролазом  чија  ширина  не  може  бити  мања  
од  2,5 м  (само  у  поступку  озакоњења ). Оваква  решења  се  не  планирају  за  парцеле  на  
којима  није  реализована  пјтанирана  намена  породичног  становања . 

Правила  грађења  

На  грађевинским  парцелама  намењеним  породичном  становању  могу  се  градити  
четири  врсте  (типа) објеката  - слободностојећи  објекти, двојни, у  прекинутом  или  
непрекинутом  низу  или, у  случају  већих  парцела, могу  се  градити  стамбени  комплекси . 

Типологија  објеката  која  се  планира  на  парцели  зависи  и  од  начина  изградње  на  
суседним  парцелама . 

На  једној  грађевинској  парцели  може  се  градити  само  један  главни  објекат  и  један, 
издвојени , помоћни  објекат, а  два  и  више  стамбених  објеката  на  парцели  одобравају  се  
само  при  легализацији  објеката  или  код  изградње  стамбених  комплекса. 

Слободностојећи  тип  објекта   

Слободностојећи  тип  објекта  може  се  градити  са  минималним  удалењем  од  
суседног  стамбеног  објекта  и  од  границе  суседне  парцеле  у  свему  према  Правилнику  о  
општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  

Тип  објекта  у  прекинутом  низу   

Тип  објекта  у  прекинутом  низу  може  се  градити  на  удалености  од  суседног  
неприслоњеног  објекта  минимално  4 м, а  2,5 м  од  границе  према  парцели  са  таквим  
објектом ; у  односу  на  грађевинску  линију  суседног  прислоњеног  објекта , дозвоњено  је  
смицање  за  2,5 м, а  неопходно  је  тежити  успоставњању  складног  односа  основних  
волумена  при  уклапању  кровова. 

Тип  објекта  у  непрекинутом  низу   

Тип  објекта  у  непрекинутом  низу, као  и  део  двојног  објекта, мора  се  градити  са  
обавезним  колским  нролазом  од  2,5 м, осим  за  објекте  те  врсте  који  се  налазе  на  
nарцелама  које  имају  излаз  најавну  саобраћајну  површину  са  две  наспрамне  стране. 

Грађевинска  линија  
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Тачан  положај  грађевинске  линије  у  односу  на  регулациону  линију  се  у  највећем  
броју  блокова  не  условњава, она  се  може  поклапати  са  регулационом  линијом  или  бити  
увучена  у  односу  на  њу. Уколико  постоје  изграђени  објекти  у  окружењу  онда  се  утврђује  у  
односу  на  позицију  већине  објеката  (преко  50 %), а  за  изградњу  на  потезима  где  нема  
објеката  у  односу  на  које  би  се  могла  утврдити , препоручује  се  да  грађевинска  линија  буде  
увученау  односу  на  регулациону  линију  3-5 м. У  случају  када  је  на  графичком  шриказу  
дефинисана  грађевинска  линија, она  представња  минимално  удалење  од  регулационе  
линије, којеје  обавезујуће  за  изградњу  нових  објеката! 

Спратност   

Планирана  спратност  главног  објекта  је  до  П+1+Пк, уз  могућност  изградње  
подрумске  или  сутеренске  етаже, осим  на  подручју  где  је  угврђен  режим  заштите  
хидротехничког  објекта  (примарног  насиппа) и  где  је  забрањена  изградња  подземних  
етажа, а  дозвоњена  дубина  фундирања  највише  1 м. (видети  графички  приказ  број  3.1 
,,План  намене  површина  са  режимима  изградње  у  размери  1:2500). У  осталом  делу  
простора  изградња  подрумских  и  сутеренских  етажа  је  могућа  уз  обавезне  техничке  мере  
обезбеђења  од  влаге  и  подземних  вода. Подрумске  или  сутеренске  етаже  намењују  се  за  
гаражирање  возила , помоћне  и  техничке  просторије  и  сл . 

Максимално  дозвоњена  висина  објекатаје  12 м  (од  нивелете  до  слемена). 

Индекс  заузетости  парцеле   

Индекс  заузетости  парцеле  (површине  до  600 м2) главним  сnратним  и  пратећим  
приземним  објектима  на  парцели  је  до  40 %, а  ради  накнадне  изградње  приземних  
објеката  може  се  повећати  до  50 % само  на  парцелама  на  којима  су  изграђени  објекти  
породичног  становања, односно  које  су  реализоване  у  лланираној  намени  до  усвајања  овог  
плана. делови  парцеле  површине  преко  600 м2  не  улазе  у  обрачун  заузетости  и  
изграђености  па  се  користе  као  слободне , неизграђене  површине , осим  у  случају  
формирања  затвореног  стамбеног  комплекса  где  се  примењују  исти  параметри  али  без  
прорачуна  на  600 м2  површине  парцеле. 

Максимална  развијена  корисна  површина  породичне  куће  износи  480 м2, или  бруто  
развијена  грађевинска  површина  свих  објеката  на  парцели  износи  до  600 м2  (осим  у  
стамбеним  комплексима ); овим  ограничењем  се  повећава  удобност  и  чува  стандард  
породичног  становања, а  избегава  се  могућност  изградње  објеката  непримерене  величине  
и  намене . Минимална  површина  стамбенејединицеје  26 м2. 

Гаражирање  и  паркирање  је  исклучиво  у  оквиру  парцеле, уз  обавезно  
задовоњавање  стандарда  паркирања  возила  датих  Планом  и  важећим  нормативима . 

У  реализованим  објеіпима  се  дозволава  промена  намене  постојећег  стамбеног  
простора  и  помоћних  nростора  у  пословни  nростор , као  и  доградња  до  дозвоњеног  
индекса  заузетости . Постојећи  објеіпи  се  могу  реконструисати , дограђивати , 
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надограђивати  или  заменити  новим , у  складу  са  урбанистичким  параметрима  и  условима  
дефинисаним  овим  планом . 

Одвођење  атмосферских  падавина  са  кровних  површина  мора  се  решити  у  оквиру  
парцеле  на  којој  се  гради  објекат! 

Постојећи  објеіпи  који  својим  габаритом  улазе  у  регулацију  улице  (планирану  или  
постојећу ) до  1,5 м  задржавају  се  уколико  су  удањени  одколовоза  максимално  2 м  и  не  
угрожавају  другејавне  функције , ада  при  томе  минимална  ширина  регулације  буде  8 м. 

Положај  објеката  на  ларцели  

Главни  објеіnи  се  поставњају  предњом  фасадом  на  грађевинске  линије  које  се  
поклапају  са  регулационим  линијама  или  се  од  њих  повлаче  максимално  5 м  у  дубину  
парцеле , да  би  се  уредила  предбашта . Положај  грађевинске  линије  одређује  се  у  складу  са  
већином  изграђених  објеката  у  суседству, који  се  разликује  на  лојединим  деловима  
Телепа . За  парцеле  дубине  до  30 м, главни  објеіnи  се  поставњају  предњом  фасадом  на  
грађевинске  линије  које  се  поклапају  са  регулационом  линијом, или  се  од  њих  повлаче  за  
3 м. За  парцеле  чија  је  дубина  већа  од  30 м, грађевинска  линија  се  утврђује  на  3-5 м  од  
регулационе  линије. Спратни  објеіпи  се  уколикоје  могуће  поставњају  у  делу  парцеле  који  
се  пружа  до  20 м  од  регулационе  линије  улице, тако  да  у  дубњим  дворишним  деловима  
могу  бити  само  приземни  објекти ; изузетак  су  уске  и  дубоке  парцеле  на  којима  се  спратни  
објекти  могу  поставити  у  делу  парцеле  који  се  пружа  до  30 м  од  регулационе  линије  
улице  (изузетак  су  и  затворени  стамбени  комплекси , чији  објекти  не  смеју  заклањати  више  
од  20 % дневне  светлости  (осунчаности ) и  угрожавати  приватност  суседа, што  се  
контролише  кроз  процес  потврђивања  урбанистичког  пројекта  у  складу  са  3аконом  о  
планирању  и  изградњи ). 

Слободностојећи  тип  објеwга  може  се  градити  са  минималном  удањеношћу  од  
границе  суседне  парцеле  1,5 м  саједне  и  2,5 м  са  друге  стране. 

Тип  објекта  у  прекинутом  низу  може  се  градити  са  удаленошћу  2,5 м  од  границе  
према  парцели  са  таквим  објектом ; у  односу  на  грађевинску  линију  суседног  прислоњеног  
објекта, дозвоњено  је  смицање  за  2,5 м, а  неопходно  је  тежити  успоставњању  складног  
односа  основних  волумена  при  уклапању  кровова . 

Тип  објеіnа  у  непрекинутом  низу, као  и  део  двојног  објекта, може  се  градити  са  
колским  пролазом  ширине  2,5 м. 

У  случају  да  се  објекти  у  низу  планирају  у  зони  у  којој  постоје  већином  изграђени  
слободностојећи  породични  стамбени  објекти, који  се  као  такви  задржавају , грађевинска  
линија  се  поставња  уз  поштовање  свих  правила  о  минималном  удањењу  грађевинске  
линије  од  суседне  nарцеле  на  којој  се  налази  слободностојећи  објекат, а  који  су  утврђени  
овим  nланом  и  важећим  правилницима . 

Било  који  тип  стамбеног  објекта  може  се  градити  са  удањеношћу  од  суседовог  
главног  неприслоњеног  објекта  минимално  4 м, а  удањеност  може  бити  и  мања  уколико  
на  зиду  суседовог  објекта  нема  отвора  просторија  за  становање ; односно, удањеност  новог  
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објекта  је  минимално  2,5 м  од  суседног  објекта  прислоњеног  на  заједничку  границу  
парцеле, када  се  не  предвиђају  отвори  просторија  за  становање . 

Обликовање  објекта  

Висина  пода  приземња  нестамбених  садржаја, који  се  налазе  у  непосредном  
контаіпу  са  јавном  површином , је  максимално  20 cnі  изнад  коте  терена. Кота  пода  
приземња  стамбене  намене  може  бити  максимално  за  І  ,2 м  виша  у  односу  на  коту  терена. 

Грађевински  елементи  изнад  приземне  етаже  (еркери , доксати, балкони  и  сл.) могу  
да  пређу  регулациону  линију  рачунајући  одступање  од  основног  габарита  објекта  до  
хоризонталне  пројекције  испада  на  делу  према  улици  до  1,2 м. 

Породични  стамбени  објекти  могу  се  пројектовати  са  косим  или  равним  кровом . 

У  складу  са  традицијом , препоручује  се  примена  косих  кровова, уз  могућност  
комбиновања  са  кровним  терасама  или  примена  равних  кровова  (повучена  етажа); 
изградња  лучних  кровова  се  не  дозвоњава . Коси  кровови  се  граде  без  назитка  или  са  
назитком  висине  до  1,6 м. Нагиб  кровних  равни  је  максимално  ЗЗ°. Простор  у  оквиру  
волумена  крова  може  се  користити  као  таван  или  имати  другу  намену  (становање, 
пословање ), а  у  оквиру  таквог  габарита  могуће  је  формирање  повученог  спрата  са  
повлачењем  фасадног  платна  до  габарита  косог  крова  формираног  са  назитком  1,6 м. 
Могућеје  формирати  кровне  баџе, али  не  на  више  од  50 % фасадног  платна. 

Не  могу  се  предвиђати  отвори  просторија  за  становање  (собе  и  трпезарије ), 
пословање  или  држање  огрева  и  залањивог  материјала  (евентуално  и  животиња) на  
странама  објеката  чија  уда.њеност  од  суседовог  објекта  износи  мање  од  З  м, као  и  на  зиду  
објекта  на  граници  парцеле ; на  тим  странама, отвори  на  комуникацијама  и  осталим  
ломоћним  лросторијама  у  оквиру  стана  и  парцеле, могу  се  лредвиђати  са  минималним  
парапетом  од  1,8 м. 

Услов  за  присгуп  и  паркирање  на  парцели  

Свака  новоформирана  грађевинска  парцела  мора  имати  приступ  на  јавну  
саобраћајну  површину . Услов  за  изградњу  објеіnаје  да  се  обезбеди  самоједан  колски  улаз  
на  парцелу  (колски  улаз  намењен  путничким  аутомобилима  не  може  бити  ужи  од  З  м, 
нити  шири  од  6 м). 

Једна  грађевинска  парцела  може  имати  максимално  два  колска  приступа  према  
истој  саобраћајној  површини  (улици) само  у  случају  изградње  комплекса, уз  услов  да  они  
буду  на  међусобном  растојању  од  најмање  5 м. У  случају  да  грађевинска  парцела  има  
приступ  на  две  различите  саобраћајне  површине  (улице), колски  приступ  се  по  правилу  
даје  на  ону  саобраћајну  површину  (улицу) којаје  мањег  ранга. 

Паркирање  се  планира  на  парцели  корисника, слободно  или  изградњом  приземних  
гаража, применом  лараметра  једно  паркинг-место  на  један  стан  или  пословни  простор . 
Уколико  се  у  дворишном  делу  парцеле  планира  изградња  приземних  гаража, кров  мора  
бити  благог  нагиба  до  І  0°, са  падом  према  парцели  корисника . 
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Гараже  објеката  планирају  се  подземно  у  габариту, изван  габарита  објекта  или  
надземно , на  грађевинској  парцели. Површине  гаража  објеката  које  се  планирају  надземно  
на  грађевинској  парцели  урачунавају  се  при  утврђивању  индекса  изграђености , односно  
индекса  заузетости  грађевинске  парцеле, а  подземне  гараже  се  не  урачунавају  у  индексе. 

Паркинзи  требају  бити  уређени  у  тзв. ,,перфорираним  плочама , ,,префабрикованим  
танкостеним  пластичним  или  сличним  елементима  (типа  бехатон  - растер  са  травом ) који  
обезбеђују  услове  стабилности  подлоге, довоњне  за  навожење  возила  и  истовремено  
омогућавају  одржавање  ниског  растиња  и  смањење  отицање  воде. Они  могу  бити  и  у  боји, 

а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  саобраћајних  
површина . 

На  парцелама  на  којима  се  лланирају  објекти  у  непрекинутом  низу, могућеје  да  се  
не  планира  колски  приступ  дворипном  делу  преко  пасажа  на  сваком  објекту  у  низу, већ  
пристул  парцели  обезбедити  са  правом  службености  пролаза  преко  суседних  парцела  или  
других  парцела  на  којима  се  планирају  објекти  у  низу. 

Услови  за  изградњу  другји  објеката  на  парцели  

Поред  главног  објекта, на  парцели  је  могућа  изградња  приземних  помоћних  и  
пратећих  објеката  (летње  кухиње, остава , котларнице  и  сл.) и  гаража, као  и  пословних  
објеката  за  делатности  које  не  угрожавају  становање, до  дозвојеног  максималног  индекса  
заузетости . 

Помоћни  објекти  - гараже , оставе, котларнице , летње  кухиње, затворени  простори  
за  рекреацију  (кућни  базен, сауна, теретана  и  сл.) и  пратећи  пословни  објекти  могу  бити  у  
саставу  стамбеног  објекта, у  анексу, у  приземном  слободностојећем  или  уз  границу  
парцеле  прислоњеном  објекту , не  реметећи  коришћење  суседовог  главног  објекта. 

Једноставни  објекти  који  не  ометају  редовно  коришћење  суседних  објеката  (вртна  
сенила, стазе, платои , вртни  базени, надстрешнице , дечија  игралишта, дворишни  камини, 
колски  прилази, соларни  колектори  и  сл.) могу  се  градити  у  складу  са  важећим  законским  
прописима  и  они  се  не  узимају  у  обзир  приликом  обрачуна  заузетости  и  изграђености  
парцеле . 

На  грађевинској  парцели  намењеној  породичном  становању  није  дозволена  
изградња  и  реконструкција  објеката  за  делатности  које  буком, вибрацијом  и  другим  
негативним  дејствима  могу  угрозити  услове  становања  (аугоперионице , радионице  за  
столарске , браварске, аутомеханичарске , заваривачке  и  ковачке  радове, за  ливење, бојење, 
пескарење, дроблење , паковање, мењаву, кречане, грађаре, шпедиције  и  сл.). 

Планира  се  ограђивање  парцеле  у  складу  са  правилима  датим  у  пододењку  9.1. 
Општа  правила. 

Постојећи  помоћни  објекти  који  својим  габаритом  улазе  у  регулацију  улице  
(планирану  или  постојећу ) до  0,5 м  задржавају  се  уколико  су  удањени  од  коловоза  не  
више  од  2 м  и  не  угрожавају  друге  јавне  функције , а  да  при  томе  минимална  ширина  
регулације  буде  8 м. 
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Услови  и  начин  држања  и  заштита  домаћих  животиња  у  некомерцијалне  сврхе  
уређује  се  Одлуком  о  држању  домаћих  животиња  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  бр. 
60/10, 12/1 1, 17/11 - исправка, 1/12, 65/13 

- др. одлука, 13/14, 1 1/15, 33/15 - аутентично  
тумачење, 63/15, 16/18, 31/19 и  59/19 и  ,,Службени  гласник  РС  број  6/21 -УС). 

Породично  становање  у  затвореним  стамбеним  комплексима  

Породично  становање  у  комплексима  се  може  планирати  на  парцелама  чија  је  
минимална  површина  1500 м2, где  је  могуће  остварити  квалитетније  становање . Могућа  
одступања  критеријума  величине  за  изградњу  стамбених  комплекса  породичног  
становања  могу  бити  највише  5 %. 

Спратност  стамбених  објеката  у  овиМ  комплексиМа  је  максимално  П+1+Пк. 
Максимални  дозвоњени  индекс  заузетости  износи  40 %. 

Сваки  објекат  може  имати  највише  три  стамбенејединице , а  максимална  развијена  
корисна  површина  појединачног  објекта  (нето) износи  до  480 м2. 

3авршна  етажа  објеката  може  бити  обликована  као  поткровње  са  косим  кровом  
коме  је  нагиб  кровних  равни  око  300,  али  су  могући  и  кровови  са  блажим  нагибима  или  
равни  (повучена  етажа). 

За  комплекс  се  планира  уређење  слободних  површина  и  њихово  озелењавање , при  
чемује  потребно  озеленети  најмање  20 % површине  парцеле. 

Паркирање  или  гаражирање  возила  за  сопствене  потребе  мора  се  обезбедити  у  
оквиру  комплекса, према  нормативу  да  се  заједан  стан  обезбедиједно  паркинг-место . 

За  реализацију  ових  комплекса  обавезнаје  разрада  урбанистичким  пројектом . 

Специфични  услови  за  реализацију  - блоіс  број  444 

У  блоку  број  444, на  будућем  углу  улица  Петефи  Шандора  и  Првомајске , парцела  
број  5461/1 и  део  парцеле  број  5461/3 планирају  се  за  спајање  у  јединствену  грађевинску  
парцелу. Ради  задржавања  квалитетног  зеленила, грађевинска  линија  дворишних  објеката  
се  утврђује  на  удалености  15 м  од  вишепородичног  објеіпа  на  северу. Након  формирања  
јавне  површине  за  регулацију  Првомајске  улице, због  саобраћајних  услова  задржава  се  
колски  приступ  на  парцелу  из  Улице  Петефи  Шандора  број  122, односно  не  дозвоњава  се  
подела  новоформиране  грађевинске  парцеле . 

9.4.2. Опuітестачбене  зоне  

У  општим  стамбеним  зонама  планирају  се  површине  у  којима  се  вріни  постепена  
промена  намене  из  породичног  у  вишепородично  становање . У  намени  којаје  дефинисана  
као  општестамбена  зона  могуће  реализовати  намену  породично  становање  на  парцели  или  
вишепородично  становање  средњих  густина . 
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Услови  за  породично  становање  у  општим  стамбеним  зонама  једнаки  су  условима  
за  зоне  породичног  становања . 

Вишепородично  становање  може  бити  заступлено  у  слободностојећим  објектима  
или  лрекинутим  и  непрекинутим  низовима. Вишепородично  становање  у  оквиру  опште  
стамбених  зона  подразумева  луксузније  становање  (нижи  и  међусобно  удаленији  објеіпи  
са  мањим  бројем  станова  и  гаража  на  парцели, којој  припада  више  зеленила  са  простором  
за  игру  деце). Објекти  према  врсти  и  намени  могу  бити  стамбени , стамбено -пословни , 
пословно-стамбени  или  пословни ! 

Планирана  спратност  објекта  је  до  п+3, изузетно  П+3+Пс  у  складу  са  графичким  
приказом  број  3. 1. ,,План  намене  поврњина  са  режимима  изградње  у  размери  1:2500. 

Максимални  индекс  заузетости  парцеле  је  до  40 %, изузетно  50% уколико  је  за  
одређене  комплексе  или  парцеле  наведено  у  специфичним  условима  за  реализацију . 

!т{а  графичком  приказу  број  3.1 ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње  у  
размери  1:2500 на  одређеним  парцелама  утврђене  су  зоне  изградње  које  представлају  
максималне  зоне  изградње  планираних  објеката . На  оним  парцелама  на  којимаје  утврђена  
грађевинска  линија, планирани  објекат  се  поставла  на  њу, а  планирана  зона  изградње  и  
врста  објекта  се  пројектују  у  складу  са  параметрима  дефинсаним  овим  планом . 

Изузетно , у  оквиру  претежне  намене  опњтестамбене  зоне, на  парцелама  са  
саобраћајним  приступима  на  две  улице, могуће  је  планирати  локалитете  за  комплексе  
вишепородичног  становања  средњих  густина, спратности  до  П+3 и  максималног  индекса  
заузетости  40 %. Саобраћајни  приступ  комплексу  мора  се  обезбедити  са  обе  улице  на  које  
излази, а  како  би  се  саобраћајно  простор  у  што  већој  мери  растеретио . 

Ради  нове  изградње  вишепородичних  објеката, минимална  површина  грађевинске  
парцеле  износи  600 м2, а  минимална  ширина  парцеле  15 м. Изузетно , због  реализованих  
суседних  парцела, парцеле  могу  бити  мање  површине  (до  450 м2) уз  задржавање  постојеће  
њирине  уличног  фронта  парцеле . 

Најмање  25 % површине  парцеле  мора  бити  под  зеленилом , без  nаркинга, 
манипулативних  површина, стаза  и  платоа. 

Паркирање  возила  се  планира  исклучиво  на  парцели, у  партеру  или  у  подземној  
или  сутеренској  гаражи  и  то  према  нормативу  једно  паркинг /гаражно  место  на  један  стан, 
односно  по  нормативу  за  врсте  делатности  у  пословном  простору  (најчешће  70 м2  корисне  
(нето) површине  пословног  простора). 

Положај  објеіата  на  парцели  

Објекти  се  поставњају  предњом  фасадом  на  грађевинске  линије  које  се  nоклапају  са  
регулационим  линијама  или  се  од  њих  повлаче  у  складу  са  графичким  приказом  број  3.1 
,,План  намене  површина  са  режимима  изградње . Објекти  могу  бити  слободностојећи , у  
прекинутом  или  непрекинутом  низу. 
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Слободностојећи  тип  објекта  и  објекат  у  прекинутом  низу  може  се  градити  са  
минималном  удаленошћу  оД  границе  суседне  парцеле  2,5 м, односно  3,5 уколико  се  у  том  
делу  планира  колски  прилаз  парцели  ван  габарита  објекта. 

Тип  објекта  у  непрекинутом  низу, као  и  део  двојног  објекта, може  се  градити  са  
обавезним  колским  пролазом  ширине  3,5 м. 

Специфичніј  услоВп  за  реализацију  - блокови  бр. 391, 399, 415, 427, 428, 443, 
492, 493, 496, 497, 498, 501, 502 и  урбанистичкој  целини  7 

У  блоку  број  391, на  парцели  број  5503/! се  омогућава  завршетак  изградње  
започетог  објекта  у  намени  општестамбене  зоне  како  би  се  напуштено  градилиште  
активирало , а  гіарцела  привела  намени . Планира  се  изградња  објекта  спратности  П+2+Пк  
са  помоћним  објектом  спратности  П  у  дворишном  делу  парцеле, према  графичком  приказу  
број  3.! ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње . Надзидак  на  главном  објекту  
може  бити  до  ! ,б  м  висине, а  кров  кос, нагиба  до  33°. 

На  делу  блока  број  399, планира  се  замена  барака  са  радничким  становима  у  
Неимаровој  улици  (парцела  број  5244), односно  изградња  новог  слободностојећег  
вишепородичног  објекта  (П+2+Пк). 

Парцеле  у  блоку  број  45 уз  далматинску  улицу  могу  бити  ширине  минимално  
12 м  и  површине  минимално  450 м2. 

На  делу  блока  број  427, уз  Улицу  Илариона  Руварца  задржавају  се  постојеће  
парцеле  које  мењају  намену, а  не  дозвоњава  се  подела  парцеле  број  5428/1 и  колски  
приступ  преко  планиране  јавне  површине  - паркинга, који  ће  се  изградити  за  потребе  
суседне  здравствене  установе ; уз  јастребачку  улицу, обавезноје  издвајање  делова  парцела  
за  проширење  регулације  улице, као  и  препарцелација , односно  најмање  по  две  парцеле  
треба  да  се  споје  уједну  грађевинску  парцелу . 

У  блоку  427, на  парцелама  бр. 5422 и  5427 (данас  7937), на  којима  је  изведен  
објекат, даје  се  могућност  изласка  на  део  равног  крова  из  постојећих  станова  у  габариту  од  
максимално  20% постојеће  површине  крова. 

У  блоку  број  428 на  парцелама  уз  Улицу  ована  Поповића  планира  се  
општестамбена  зона, односно  изградња  објеката  спратности  до  П+3. Имајући  у  виду  
реализовано  окружење  и  планиране  намене  дозвоњава  се  одступање  од  правила  утврђених  
овим  планом  у  погледу  површине  nарцеле. На  графичком  приказу  број  3.! ,,План  намене  
површина  са  режимима  изградње  дефинисана  су  обавезна  спајања  парцела, док  остале  
парцеле  могу  бити  самосталне . Грађевинска  линија  приказана  на  графичком  приказу  
представња  максималну  зону  изградње . 

У  блоку  број  443, на  парцели  број  5678 налази  се  постојећи , легално  изграђен  
вишепородични  стамбени  објекат  спратности  Су+П+L С  обзиром  на  величину  и  ширину  
фронта  парцеле, као  и  на  изграђено  окружење , омогућава  се  доградња  поткрове  етаже  са  
надзитком  максималне  висине  до  1,6 Ііі  u нагибом  до  33°, а  омогућава  се  и  формирање  
кровних  баца  на  највише  50 % дужине  фасадног  платна. У  дну  парцеле, на  граници  са  
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парцелама  бр. 5697 и  5698, могућеје  изградити  помоћни  објекат  спратности  П, намењен  за  
репавање  паркирања  за  кориснике  парцеле. Максимални  укупни  индекс  заузетости  
парцелеје  до  40 %. 

У  блоку  број  492, део  парцеѕіе  број  7415 намењује  се  за  реализацију  новопланиране  
улице, а  највећим  делом  парцела  се  намењује  за  општестамбену  зону, односно  изградњу  
стамбених, стамбено-пословних  или  пословних  објеката, спратности  до  П+З  уз  Болманску  
улицу  и  п+1 уз  новопланирану  улицу. Планирану  намену  могуће  је  реализовати  у  
границама  постојеће  парцеле, а  након  одузимања  дела  парцеле  за  регулацију  улице. На  
парцели  број  74 1 5 могуће  је  задржавање  свих  постојећих  стамбених  и  пословних  објеката. 
Могуће  је  формирање  нових  парцела  у  површини  од  минимум  450 м2  у  делу, на  којој  је  
могуће  изградити  објекат  П+З, индекса  заузетости  до  40 % у  делу  уз  Болманску  улицу, а  у  
преосталом  делу  парцеле  задржати  пословне  објекте  или  реализовати  нови  објекат, 
спратности  до  П+ 1, индекса  заузетости  до  40 %. 

У  блоку  број  492, на  парцелама  7417, 7418,7419 и  7420 индекс  заузетости  може  
бити  50%. 

На  делу  блока  број  493, на  формираној  грађевинској  парцели  број  6882 омогућава  
се  изградња  објекта  у  непрекинутом  низу, због  чега  се  дозволава  одступање  од  10 % у  
односу  на  дефинисани  максимални  индекс  изграђености , као  и  индекс  заузетости  парцеле. 

У  блоку  број  493, парцела  број  6884 и  део  парцеле  број  6885 се  обавезно  спајају . На  
новоформираној  грађевинској  парцели  планира  се  изградња  објекта  спратности  до  
П+3+Пс, и  индекс  заузетости  до  50%. 

У  блоку  број  494, на  парцели  број  6950/1 дозвоњава  доградња  постојећег  објекта  до  
планираног  индекса  заузетости  од  40%. У  том  случају  могуhе  је  задржавање  постојеће  
парцеле. У  слу -іају  изградње  новог  објекта, спратности  до  П+3, објекат  се  поставња  на  
планирану  грађевинску  линију, у  складу  са  правилима  уређења  и  грађења  утврђеним  за  
ову  намену. 

У  блоку  494, на  парцелама  бр.  6991 и  6986, које  се  обавезно  спајају  у  нову  
грађевинску  парцелу, планира  се  изградња  објекта  спратности  П+3+Пс, и  максимални  
индекс  заузетости  50%. Објекат  се  планира  у  оквиру  максималне  зоне  изградње  која  је  
дата  на  графичком  приказу  број  3•1! 

У  блоку  496, на  парцелама  бр. 7199/1, 7198 и  7199/4, које  се  обавезно  спајају  у  нову  
грађевинску  парцелу, планира  се  изградња  објекта  спратности  п+3. дозвоњава  се  
толернација  10% у  односу  на  планирани  индекс  заузетост  40%! Објекат  се  планира  у  
оквиру  максималне  зоне  изградње  којаје  дата  на  графичком  приказу  број  3.1. 

У  блоку  497, на  парцелама  бр.  7236, 7264/1 и  7264/2, које  се  обавезно  спајају  у  нову  
грађевинску  парцелу, планира  се  изградња  објекта  спратности  П+З+Пс, и  максимални  
индекс  заузетости  50%. 

У  блоку  број  498 планира  се  изградња  објекта  спратности  до  П+2+Пк, у  свему  
према  параметрима  датим  за  ову  намену  а  унутар  зоне  изградње  дате  на  графичом  приказу  
број  3.1 ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње . 
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У  блоку  501, на  парцели  број  7130/5, планира  се  изградња  објекта  до  спратности  
П+2. На  графичком  приказу  дата  је  максимална  зона  изградње  у  оквиру  које  се  може  
градити  објекат . Приликом  изградње  водити  рачуна  о  удањености  објекта  од  
трансформаторске  станице, као  и  њеном  приступу  у  складу  са  условима  надлежних  
институција . Најугоисточној  фасади  којаје  оријентисана  ка  парцелама  бр.  7121 и  7122 
могућеје  формирање  високопарапетних  прозора. 

У  блоку  број  502, између  улица  Морнарске  и  Јернеја  Копитара, максимална  
површина  новоформиране  грађевинске  парцеле  условњена  је  дубином  од  18, 35 или  88-
90 м, како  је  утврђено  на  графичком  приказу  број  3.1 ,,План  намене  површина  са  
режимима  изградње  у  Р  1:2500. На  парцелама  које  остварују  прилаз  из  Морнарске  улице  
дозвоЈhена  је  изградња  једног  низа  објеката  спартности  П+3, удањених  од  регулационе  
линије  минимално  како  је  утврђено  на  графичком  приказу, а  оптимално  5 м, са  условима  
за  реализацију  који  важе  за  ову  намену . За  парцеле  које  остварују  прилаз  из  Улице  Јернеја  
Копитара  се, с  обзиром  на  већу  дубину  планираних  парцела, омогућава  изградња  два  
стамбена  објекта  на  парцели , при  чему  улични  објекат  може  имати  спратност  П+3, а  
дворишни  спратност  П+2. На  дворишном  делу  парцелеје  обавезан  појас  високог  зеленила  
ширине  10 м  који  треба  да  одвоји  становање  од  планиране  зелене  површине  у  
унутрашњости  блока. На  графичком  приказу  број  3 утврђена  су  обавезна  спајања  парцела, 
спратности , ширина  зеленог  појаса  и  грађевинска  линија. Парцеле  за  које  није  утврђена  
обавеза  спајања  могу  бити  самосталне  или  се  могу  спајати  са  другим  парцелама  исте  
намене  са  којима  се  граниче, док  остале  парцеле  могу  бити  самосталне . Грађевинска  
линија  приказана  на  графичком  приказу  представња  максималну  зону  изградње . 

Такође, у  блоку  број  502, на  парцели  број  7067 (Морнарска  улица  број  9), планира  
се  изградња  стамбеног  објекта  у  прекинутом  низу, прислоњеног  уз  северозападну  границу  
парцеле  и  изграђене  пословне  објекте  на  суседној  парцели ; просечна  нето  површина  стана  
у  објектује  80 м2  или  већа. Број  станова  треба  да  будеједнак  или  мањи  од  броја  гаражних  
места. Удео  пословањња  ограничава  се  на  максимално  20 % каnацитета  у  укупно  
изграђеном  простору . Помоћни  објекти  - гараже, оставе, котларнице  и  сл. могу  бити  у  
саставу  стамбеног  објекта  или  у  анексу, а  с  обзиром  на  то  да  је  парцела  велике  дубине, 
дуж  бочне  границе  nарцеле, могућаје  изградња  два  главна  објекта  везана  нижим  анексом . 
Планирана  спратност  главног  објекта  је  П+2+Пк, спратност  везног  анекса  или  додатог  
дворишног  анексаје  П. Могућеје  постепено , каскадно  смањивање  спратности  (од  П+2+Пк  
до  П) ка  задњем  дворишту  јединственог  објекта. Положај  грађевинске  линије  планираног  
објекта  одређује  се  на  удањености  5 м, а  положај  дворишне  грађевинске  линије  на  
максималној  удањености  60 м  од  регулационе  линије  улице; објекти  се  поставњају  дуж  
северозападне  границе  парцеле, тако  да  визуелно  заклоне  доминантан  калкански  зид  
објекта  у  суседству , који  је  изван  обухвата  Плана. 

У  урбанистичкој  целини  7, у  КО  Ветерник, на  неизграђеном  углу  Шумске  улице  са  
Улицом  Симе  Сарајлије  обавезно  је  формирање  грађевинске  парцеле  од  nарцела  бр. 
2580/9 и  2580/62, максимални  капацитет  је  6 станова  на  парцели. На  неизграђеном  углу  
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Шумске  улице  са  Улицом  Павла  Бакића; задржава  се  грађевинска  парцела  број  2588/19, 
максимални  капацитет  је  6 станова  на  парцели. Могуће  је  задржавање  осталих  парцела  у  
намени  општестамбених  зона, уз  максимални  капацитет  6 станова  на  парцели . У  случају  
спајања, примењују  се  дефинисани  параметри  за  ову  намену. 

9.4.3. Вишепородично  становање  средњих  и  Високих  густина  

Вишепородично  становање  средњих  и  високих  густина  се  планира  у  блоку  број  407 
уз  Футошки  пут  (спратности  П, П+4 и  П+б) и  новопланирану  улицу  (спратности  П+2+Пк-
П+3), у  блоковима  бр. 405 и  406 уз  Улицу  Богдана  Шупута  (спратности  П+2+Пс  и  
П+З+Пс). Реализоване  целине  у  оквиру  ове  намене  су  парцеле  у  блоку  број  407 уз  
новопланирану  улицу  (спратности  П+2+Пк-П+З), блоку  број  601 на  углу  Улице  Јернеја  
Копитара  и  новопланиране  улице  (спратности  П+2+Пк-П+4) и  у  блоку  број  402 између  
улица  Неимарове  и  Косте  Абрашевића  (спратности  П+2+Пк). За  вишепородично  
становање  средњих  и  високих  густина  у  блоковима  бр. 494 и  496 уз  Улицу  Јернеја  
Копитара  (спратности  П+4 и  П+5) утврђује  се  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта, а  
правила  уређења  и  грађења  наведена  су  у  одењку  10. 

На  графичком  приказу  број  3.! ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње  у  
размери  l :2500 дефинисане  су  максималне  зоне  изградње  и  спратност  планираних  
објеката . 

Уместо  чисто  стамбеног  објекта, на  парцели  је  дозволена  изградња  стамбено -
пословног  или  пословног  објекта, као  компатибилна  намена  објекта  у  оквиру  намене  
вишепородично  становање  великих  густина . 

Паркирање  се  решава  на  парцели , у  оквиру  подземне  гараже, а  број  подземних  
етажа  се  не  ограничава . 

Мимо  овог  габарита  могу  се  пројеіповати  препусти  у  складу  са  одговарајућим  
правилником  и  условима  дефинисаним  у  пододењку  9.2. Услови  за  архитектонско  и  
естетско  обликовање . 

Специфични  услови  за  реализацију  - блок  број  501 

У  унутрашњости  блока  број  501, препарцелацијом  постојећих  катастарских  парцела  
бр. 7102/1, 7102/2, 7102/3, 7102/4, 7103/1, 7103/2, 7104/1, 7104/2, 7104/3, и  7104/6 планира  
се  формирање  јединственог  грађевинског  комплекса  површине  око  2450 м2, при  чему  се  
издвајају  планиране  јавне  површине  за  улицу  и  планира  се  изградња  низа  стамбених  
објеката  од  Су+П+4 на  углу  са  Улицом  Јернеја  Копитара  и  новопланиране  улице  до  
Су+П+2+Пк  уз  планирану  улицу  у  средипіту  блока. С  обзиром  на  то  да  је  комплекс  веће  
дубине , дуж  бочне  границе  парцеле  могуће  је  каскадно  смањивање  спратности  или  
изградња  два  главна  објекта  везана  анексом . Графички  је  оријентационо  приказана  зона  
изградње  са  индексом  заузетости  до  50 %. Максимални  индекс  изграђености  комплексаје  
2. Обавезна  је  изградња  подземне  гараже, чије  димензије  заједно  са  рампама  за  лешаке  и  
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возила, стазама, колско-пешачким  прилазима  и  паркинзима  могу  да  заузму  До  70 % 
парцеле. Обавезно  је  озелењавање  слободне  површине  дворишта  на  минимално  30 % 
паріІеле . Комплекс  се  може  ограђивати . Колски  и  гјешачки  приступ, као  и  
инфраструктурно  опремањеје  из  Улице  Јернеја  Копитара, преко  планиране  саобраћајнице  
узјугоисточну  границу  комплекса . 

Специфични  услови  за  постојеће  објекте  - блок  број  402 

У  отвореном  блоку  број  402 између  улица  Илирске, Косте  Абрашевића  и  
Неимарове , задржавају  се  постојећи  габарити  објеката  спратности  П+2+Пк, што  изискује  
делимичне  корекције  граница  парцела  планираних  у  габариту  објеката ; односно, 
планирају  се  нове  регулационе  линије  дуж  граница  са  заједничким  блоковским  
поврпіинама  на  проширењима  грађевинских  парцела, која  се  утврђују  по  границама  
изведених  улазних  степеништа , отворених  тераса  станова  у  приземњу  које  су  за  око  1 м  
више  од  нивелете  терена, као  и  на  угловима  објеката  са  стубовима, где  су  у  употреби  
простори  испод  тераса  објекта  (затворени  пословни  простори  и  отворени  тремови ). 

9.4.4. Вишепородично  становање  средњих  и  високих  густина  
са  елементима  линијеког  центра  

Вишепородично  становање  средњих  и  великих  густина  са  елементима  линијског  
центра  претежно  формира  правац  Булевара  патријарха  Павла  и  продужетак  Булевара  
Европе. Осим  уз  главне  правце, вишепородично  становање  са  елементима  линијског  
центра  планира  се  на  углу  улица  јернеја  Копитара  и  новоформираних  улица  (блок  број  
496). У  оквиру  ове  намене  могу  се  планирати  отворени  блокови , у  којима  се  формирају  
грађевинске  парцеле  под  објектима, а  слободне  површине  око  њих  се  планирају  за  
обједињавање  у  заједничку  блоковску  поврnіину, или  претежно  затворени  блокови, у  
којима  се  изградња  врши  на  грађевинским  парцелама  са  припадајућим  двориштима  
(слободни , неизграђени  делови  парцеле). 

Објекти  према  врсти  и  намени  могу  бити  стамбени , стамбено-пословни , пословно -
стамбени  или  пословни . Приземни  делови  објеката  окренути  ка  Булевару  патријарха  
Павла, продужетку  Булевара  Европе  и  продужетку  Улице  Симе  Матавуња  треба  да  буду  
ванстамбене  намене , односно  да  буду  у  функцији  формирања  линијског  центра. У  оквиру  
намене  вишепородичног  становања  са  елементима  линијског  центра  могуће  је  планирати  и  
вишепородичне  стамбене  објекте  у  комбинацији  са  различитим  садржајима  образовања, 
забаве, културе , здравства, спорта, пословања  и  сл. 

Планирана  спратност  објекта  је  П+2+Пк  до  П+5+Пс. На  планираним  објектима  
спратности  П+3, П+4 или  П+5+Г1с  изнад  последње  етаже  не  допуnіта  се  формирање  
лучног  крова  или  косог  крова  нагиба  или  који  би  омогућио  коришћење  поткровног  
волумена . У  постојећим  габаритима  задржавају  се  изграђени  вишепородични  објекти, као  
и  они  објекти  веће  спратности  од  планиране , који  задовоњавају  услове  за  озакоњење . 
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У  зависности  од  примењеног  режима  изградње, односно  изградње  у  отвореном  или  
затвореном  блоку, утврђене  су  тачне  зоне  изградње  објеката  и  правила  парцелације  
приказане  на  графичком  приказу  број  3.1 ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње  
у  размери  1:2500. Постојећи  објекти  реализовани  у  оквиру  ове  намене  се  задржавају  и  
представњају  завршене  целине. 

Изузетно , у  оквиру  претежне  намене  вишепородично  становање  средњих  и  високих  
густина  са  елементима  линијског  центра, на  парцелама  са  саобраћајним  приступима  на  две  
улице, могуће  је  планирати  локалитете  за  комплексе  на  којима  је  могућа  изградња  два  
објеwга. Саобраћајни  приступ  комплексу  мора  се  обезбедити  са  обе  улице  на  које  излази, а  
како  би  се  саобраћајно  простор  у  што  већој  мери  растеретио . 

На  грађевинским  парцелама  за  изградњу  планираних  објеката, обавезно  је  
обезбеђење  најмање  једног  гаражног  места  по  стану, односно  по  нормативу  за  врсте  
делатности  у  пословном  простору, осим  за  објекте  код  којих  је  парцела  планирана  под  
објектом  и  где  нова  изградња  треба  да  буде  у  служби  формирања  целине  са  објеіпима  из  
претходног  периода  и  где  је  број  могућих  паркинг-места  директно  условлен  претходним  
планским  периодом . Гаражирање  возила  nланирано  је  да  буде  исклучиво  у  подрумским , 
сугеренским  или  приземним  деловима  објекта  са  приступом  из  дворишта. За  објекте  у  
низу  којим  се  затварају  блокови  и  формирају  грађевинске  парцеле  без  издвајања  јавних, 
заједничких  блоковских  површина, подземни  гаражни  простор  (подрум  или/и  делимично  
сутерен  у  дворишном  делу) може  да  заузме  до  100 % површине  грађевинске  парцеле. У  
случајевима  када  је  подземни  гаражни  nростор  nропіирен  изван  зоне  изградње  објекта, 
обавезно  је  уређење  зелених  кровова  (nолуинтензивних  или  интензивних ) са  дечијим  
игралиштима, без  могућности  паркирања  на  крову  гараже ; обавезно  је  да  се  изнад  носеће  
конструкције  граде  жардињере  за  више  растиње, да  се  уреди  зелени  кров  на  минимално  
30 % nарцеле, а  да  дечије  игралиште  добије  наменску  подлогу  у  складу  са  прописима  који  
уређују  ову  област. 

Правила  парцелације  

У  отвореним  блоковима  који  се  nретежно  пружају  дуж  Булевара  патријарха  Павла, 
издвајају  се  површине  за  изградњу  слободностојећих  и  објеката  (ламела) у  низу  од  
nланираних  јавних  површина  - заједничке  блоковске  површине  и  саобраћајница  (зона  
изградње  дефинисана  регулационом  линијом ); приликом  формирања  грађевинске  парцеле, 
могуће  је  да  се  графички  nриказана  зона  изградње  објекта  прошири  на  део  планиране  
заједничке  блоковске  површине, и  то  исклучиво  ради  изградње  рампе  до  подземне  гараже  
у  подруму ; проширењеје  могуће  у  правцу  колског  прилаза  који  не  може  бити  са  Булевара  
nатријарха  Павла. Проширење  ће  се  димензионисати  тако  да  делови  подземних  гаража  са  
припадајућим  рампама  буду  ширине  до  16,5 м; након  изградње  објекта, слободни  делови  
парцела  се  обједињују  у  заједничку  блоковску  nовршину  као  планиранујавну  површину . 

Грађевинске  парцеле  за  изградњу  објеката  формирају  се  на  неколико  начина. 
Парцела  може  да  се  формира  под  објектом , а  остатак  парцеле  се  издваја  зајавну  површину  
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(заједничку  блоковску  површину, саобраћајне  површине , сквер  (трг). Грађевинска  парцела  
можс  да  се  формира  спајањем  више  грађевинских  парцела  у  оквиру  ове  намене , са  или  без  
издвајања  јавних  и  заједничких  блоковских  површина  у  дворишном  делу, у  складу  са  
правилима  парцелације  дефинисаним  овим  планом . 

Начин  парцелације  и  обавезна  спајања  више  грађевинских  парцела  у  једну  
дефинисана  су  на  графичком  приказу  број  3.1 ,,План  намене  површина  са  режимима  
изградње . Планирају  се  грађевинске  парцеле  минималне  ширине  15 м  и  површине  
600 м2. Гvlогућа  одступања  критеријума  величине  површине  или  њирине  уличног  фронта  
су  до  10 %;. Изузетно , приликом  интерполације  између  изграђених  вишепородичних  
објеката , планира  се  изградња  и  на  постојећим  парцелама  које  су  мањег  уличног  фронта  
и/или  површине , под  условом  даје  обезбеђен  приступ  сајавне  саобраћајнице . 

Задржавају  се  постојеће  грађевинске  парцеле  на  којима  је  изграђен  по  један  
виіuепородични  објекат, уз  обавезно  издвајање  делова  за  планиранејавне  површине . 

Обезбеђење  приступа  

Не  планирају  се  пасажи  ради  колског  приступа  објектима  са  коловоза  Булевара  
патријарха  Павла. 

За  слободностојеће  објекте  и  објекте  у  низу  (ламеле) у  отвореним  блоковима , 
обавезан  је  приступ  са  секундарне  уличне  мреже, односно  планирају  се  колско-пепЈачки  
пасажи  кроз  објекте  са  секундарне  уличне  мреже . 

На  графичким  приказима  дефинисан  је  обавезни  положај  пасажа  кроз  планиране  
објекте  у  блоковима  бр. 404 и  499, који  су  неопходни  да  би  се  обезбедила  веза  између  
планираних  површинајавне  намене. 

За  објекте  у  низу  којима  се  затварају  блокови , планирају  се  колско-пешачки  пасажи  
ради  приступа  са  секундарне  уличне  мреже  и  са  режијске  саобраћајнице . Колски  приступ  
на  парцеле  отвара  се  по  правилу  уз  пасаж  на  суседној  парцели, тако  да  се  тежи  да  се  
улични  паркинг  не  прекида  минимално  на  дужини  од  25 м. У  блоку  број  440, изградња  
пасажа  се  планира  ради  приступа  из  Сомборске  улице. У  блоку  број  497, изградња  пасажа  
се  планира  ради  приступа  са  режијске  саобраћајнице  у  профилу  продужетка  Булевара  
Европе  (Улица  Симе  Матавуња ), док  на  делу  простора  треба  тежити  да  се  пасажи  не  
граде, јер  приступ  гаражама  првенствено  треба  обезбедити  из  новопланиране  сервисне  
улице  у  унутрашњости  блока. 

Утврђује  се  обавеза  да  се  граде  унутрашње  рампе  са  приступом  из  секундарне  
уличне  мреже, са  планираног  јавног  паркинга  или  из  заједничког  дворишта ; изградња  
споњних  рампи  за  приступ  возила  у  гараже  могућаје  само  на  парцелама  за  објекте  у  низу  
којима  се  затварају  блокови , односно  сполне  рампе  се  не  планирају  на  заједничким  
блоковским  површинама . 
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Специфични  услови  за  реализацију  - блокови  бр.  403, 418, 497, 499 л  500 

У  блоку  403, обавезно  је  обједињавање  делова  парцела  бр.  5183!!, 5187!!, 5188, 
5189, 5190 и  целе  парцеле  број  5184/3 у  једну  грађевинску  парцелу. Обавезно  је  
обједињавање  парцела  бр.5182/1, 5182/2 и  дела  парцеле  бр  5181/1 На  новоформираним  
грађевинским  парцелама  се  планира  изградња  стамбеног, стамбено-пословног, пословно-
стамбеног  или  пословног  објекта, спратности  П+3+Пк  - П+4+Пс, у  складу  са  графичким  
приказом  број  3. 1. Обавезно  је  обједињавање  дела  парцеле  број  5 183!! и  целе  парцеле  
број  5 1 83/2 на  којој  се  задржава  постојећи  вишепородични  стамбени  објекат, у  једну  
грађевинску  парцелу. У  случају  спајања  свих  парцела  у  блоку, могућа  је  другачија  
организација  у  блоку, у  складу  са  параметрима  утврђеним  за  планирану  намену, уз  
обавезну  разраду  урбанистичким  пројектом . 

У  блоку  418, у  оквиру  комплекса, планира  се  висина  приземња  до  6,5 м  у  делу  
објекта  са  пословним  садржајима  у  приземЈЂу . 

На  делу  блока  број  497, на  углу  Булевара  Европе  и  Улице  хероја  Пинкија, планира  
се  спајање  делова  парцела  бр. 7299 и  7297 са  парцелом  број  7296, на  којој  је  изведен  
вишепородични  стамбени  објекат . На  новоформираној  грађевинској  парцели  могућа  је  
доградња  постојећег  објеwга  у  складу  са  графичким  приказом  број  3.1 ,,План  намене  
површина  са  режимима  изградње , у  размери  1:2500. 

У  блоку  497, парцеле  број  7249/1, и  део  парцела  бр.7250/1 и  7249/2 се  спајају  у  нову  
грађевинску  парцелу  на  којој  се  планира  изградња  објекта  спратности  п+3. део  парцела  
бр. 7250/2, 7249/2 и  7950/1 се  спајају  у  нову  грађевинску  парцелу  на  којој  се  планира  
изградња  објеклга  спратности  П+4+Пк. На  графичком  приказу  број  3. 1 дата  је  планирана  
граница  парцеле, која  може  да  мења  свој  положај , али  да  минимална  удајеност  буде  
2,5 м  од  границе  североисточног  објекта. Предлаже  се  спајање  свих  парцела  ујединствен  
комплекс . 

На  делу  блока  број  499, уз  Булевар  патријарха  Павла  изграђен  је  објекат  
максималне  спратности  По+П+Мез+4 без  издвајања  површине  за  јавну  намену . Индекс  
заузетости  парцеле  стамбено-пословним  објектом  и  гаражом  је  до  1 00 %, с  тим  да  
максимална  ширина  габарита  вишеспратнице  износи  !4 м. Висина  вишеспратнице  је  
ограничена  условом  да  максимално  буде  до  коте  пода  петог  спрата  суседног  реперног  
објекта  са  отворима  на  бочном, калканском  зиду. 

Такође, на  делу  блока  број  499, уз  Улицу  Ћирила  и  Методија  планира  се  изградња  
наткривеног  приземног  анекса  (део  парцеле  број  4728/1) за  силаз  у  подрумску  гаражу  
планираног  објекта  спратности  По+П+Мез+4 и  делом  По+П+Мез+5 на  Булевару  
патријарха  Павла. Обавезно  је  да  подрумски  гаражни  простор  заузме  00 % површине  
катастарских  парцела  које  учествују  у  формирању  грађевинских  парцела. Због  малих  
удалености  дворишних  фасада  објеката  и  скучености  заједничке  блоковске  површине , 
препоручује  се  обједињавање  парцела  у  што  већем  обиму. Изградња  уметнуте  етаже  
намењене  за  становање  у  виду  мезанина  могућа  је  максимално  изнад  50 % површине  
приземЈБа . 
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На  делу  блока  број  499, уз  Булевар  патријарха  Павла, на  углу  са  планираним  
саобраћајницама  у  унутрашњости  блока, планира  се  изградња  објекта  максималне  
спратности  По+П+З+Пк. Унугар  зоне  дате  регулационом  линијом  прегіоручује  се  
обједињавање  зоне  за  изградњу  јединственог  објекта  са  приступом  из  унутрашње  улице. 
Могућност  фазне  изградње  условлава  се  препарцелацијом  којом  би  се  утврдиле  управне  
границе  нових  парцела  уз  израдујединственог  урбанистичког  пројекта  којим  ће  се  решити  
начин  проширења  гараже  у  другој  фази  изградње . 

У  унyграшњости  блока  број  499, препарцелацијом  постојећих  катастарских  парцела  
бр. 4758/1, 4758/5, 4759/1, 4760/2, 4762/!, 4762/3, 4768/1, 4768/2 и  4769/3, формира  се  
јединствен  грађевински  комплекс  површине  око  1250 м2, при  чему  се  издвајају  планиране  
јавне  површине  за  улицу  и  режијску  саобраћајницу ; планира  се  изградња  низа  стамбених  
објеката  (,,у  Г ), спратности  до  Су+П+4, лоцираних  унутар  графички  дефинисане  
максималне  зоне  изградње  са  индексом  заузетости  парцеле  до  50 %, којом  се  тежи  да  
претежни  део  објекта  буде  најмање  ј  8 м  удањен  од  дворишне  фасаде  објекта  на  Булевару  
патријарха  Павла. Максимални  индекс  изграђености  комплекса  је  3,2. Обавезна  је  
изградња  подземне  гараже, чије  димензије  заједно  са  рампама  за  пешаке  и  возила, стазама, 
колско-пешачки  прилазима  и  паркинзима  могу  да  заузму  до  70 % парцеле . Обавезно  је  
озелењавање  слободне  површине  дворишта  на  минимално  30 % парцеле. Комплекс  се  не  
ограђује . Колски  и  пешачки  приступ, као  и  инфраструктурно  опремање  је  из  правца  
Булевара  патријарха  Павла, преко  планиране  режијске  саобраћајнице  уз  северну  границу  
комплекса, и  алтернативно , са  планиране  улице  у  унутрашњости  блока. 

Блок  број  500 између  Булевара  патријарха  Павла  и  улица  Јожеф  Атиле  и  
далматинске , планира  се  за  изградњу  комплекса  који  се  састоји  од  стамбено -пословног  
објекта  спратности  По+П+Мез+3 и  пословног  анекса  спратности  до  По+П+Мез, са  
обавезом  формирања  зеленог  крова  изнад  пословног  анекса  с  обзиром  на  заузетост  
парцеле  објектом . Максимални  индекс  изграђености  комплекса  је  3. Изградња  уметнутог  
дела  етаже  намењене  за  становање  (или  пословање ) у  виду  мезанина  могућаје  максимално  
изнад  50 % површине  приземња . Условњава  се  обједињавање  свих  парцела  ради  
истовремене  реализације  изградње . Израда  урбанистичког  пројектаје  обавезна  уколико  се  
захтева  измена  грађевинских  линија  приказаних  на  графичким  приказима , као  и  уколико  
се  захтева  фазна  изградња . Препоручује  се  да  поред  трговачке , административне  и  
занатске  делатности , пословни  део  садржи  мултифункционални  изложбени  простор  у  
приземњу, у  којем  би  се  повремено  смењивали  садржаји  културе  и  трговине , односно  где  
би  се  одржавале  продајне  изложбе  антиквитета , лепих  ствари, народне  радиности , половне  
робе  широке  потрошње , здраве  хране, цвећа  и  сл . 

Специфични  услови  за  постојеће  објеісте  - блокови  бр.  391, 401 и  405 

У  отвореном  блоку  број  391, омогућава  се  доградња  лифта  са  дворишне  стране  
вишепородичног  објекта, што  изискује  делимичну  корекцију  границе  парцеле  планиране  у  
габариту  објеката  и  парцеле  заједничке  блоковске  површине . Приступ  лифт-кућици  је  из  
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унутрашњости  објекта, а  на  графичком  приказу  приказан  је  њен  оријентациони  лоложај  и  
димензије  3 х  3 м. Могуће  је  тіретварање  вешернице  на  горњој  етажи  мансардног  крова  у  
стамбени  простор . 

У  отвореном  блоку  број  401 између  улица  Илирске , Косте  Абрашевића  и  Булевара  
патријарха  Павла, задржавају  се  постојећи  габарити  објеката  спратности  Су+П+3+Пк  и  
П+2+Пк, њто  изискује  делимичне  корекције  граница  парцела  планираних  у  габариту  
објеката ; односно, планирају  се  нове  регулационе  линије  дуж  граница  са  заједничким  
блоковским  површинама  на  пропіирењима  грађевинских  парцела, која  се  утврђују  по  
границама  изведених  улазних  степениuјта, отворених  тераса  станова  у  приземѕу  које  су  за  
око  1 м  више  од  нивелете  терена, као  и  на  угловима  објеката  са  стубовима, где  су  у  
употреби  простори  испод  тераса  објекта  (затворени  пословни  простори  и  отворени  
тремови. 

У  блоку  број  405, планира  се  нова  регулациона  линија  Булевара  патријарха  Павла  и  
Суботичке  улице  ло  граници  изведеног  степеништа  објекта  спратности  П+Г+4+Пк  са  
угаоним  акцентом  П+Г+5. У  потпуности  се  задржавају  изграђени  објекти  спратности  
По+П+4+Пк  дуж  Улице  Богдана  Шупута, те  објекти  спратности  П+3+Пк1+Пк2 са  
угаоним  акцентом  П+5 који  су  изграђени  дуж  Булевара  патријарха  Павла. 

Паркирање  возила  се  планира  исклучиво  на  парцели, и  то  према  нормативу  једно  
паркинг /гаражно  место  на  један  стан, односно  према  нормативима  за  врсте  делатности  у  
пословном  простору . 

9.4.5. Општеградски  и  линијски  центри  

Општеградски  и  линијски  центри  планирају  се  тако  да  својим  функцијама , 
садржајима  и  обликовањем  значајно  унапреде  функционисање  урбаних  целина  којима  
припадају, али  и  града  у  целини! Општеградски  и  линијски  центри, као  простори  
атрактивни  за  лоцирање  нових  градских  централних  функција, односно  стамбеих  и  
пословних  садржаја, планирају  се  уз  Булевар  Европе, уз  Улице  Вршачку, Суботичку , 
Футошки  пут, Сомборску, Ћирила  и  Методија, Петефи  Шандора, јожефа  Атиле, 
Морнарску  и  Хероја  Пинкија. Блокови  намењени  општеградском  и  линијском  центру  
имају  потенцијала  за  формирање  нових  урбаних  комплекса  и  нове  силуете  града. 

У  зависности  од  nримењеног  режима  изградње , односно  изградње  у  отвореном  или  
затвореном  блоку, утврђене  су  тачне  зоне  изградње  објеката  и  правила  парцелације  
приказани  на  графичком  приказу  број  3.1 ,,План  намене  површинасарежимима  изградње  
у  размери  1:2500, односно  максимално  дозвоњени  индекс  заузетости  за  просторе  где  зона  
изградње  није  тачно  утврђена  и  обавезујућа . 

Стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени  или  пословни  објскти  

На  парцелама  постојећих  породичних  објеката  планира  се  промена  намене  из  
породичног  становања  у  намену  општеградског  и  линијског  центра  и  изградња  нових  
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стамбених, стамбено -пословних  (20-50 % пословање ), пословно -стамбених  (50-70 % 
пословање ) или  пословних  објеката, спратности  П+1+Пк  - П+8 (П+Г+8). 

На  парцелама  са  саобраћајним  приступима  на  две  улице, могуће  је  планирати  
локалитете  за  комплексе . 

У  оквиру  опњтеградског  и  линијског  центра  планирају  се  пословни  садржаји  у  
оквиру  културних , научних, друштвених , здравствених , услужних  или  комерцијалних  
делатности  и  др. делатности  не  смеју  да  угрожавају  суседне  намене  и  животну  средину. У  
случају  када  се  објекат  намењује  становању , пословање  у  приземним  етажама  која  су  
оријентисане  ка  Булевару  Европе, Булевару  патријарха  Павла  и  Вршачкој  улици  је  
обавезно  (минималан  удео  пословања  у  објекту  износи  20 %). Уз  Суботичку  улицу  могућа  
је  изградња  чисто  стамбених  парцела  са  индексом  заузетости  до  40 %, а  уколико  се  на  
парцелама  уз  Суботичку  улицу  граде  објекти  са  минимално  учешћа  20 % пословања, тада  
је  планирани  индекс  заузетости  максимално  50 %. 

Од  пословних  садржаја  планирају  се  квартарне  и  терцијарне  делатности  које  не  
угрожавају  становање . Не  могу  се  градити  пословне  просторије  за  оне  занатске  делатности  
које  производе  гасове, отпадне  воде, буку, вибрације  или  друга  могућа  штетна  дејства  на  
становање . 

На  парцелама  на  којима  се  планира  изградња  објеката  спратности  до  П+3, а  на  
којима  није  могуће  решити  потребе  за  паркирањем  у  дворишном  делу, обавезна  је  
изградња  подземне  етаже  испод  целе  парцеле  или  њеног  дела, а  број  подземних  етажа  се  
не  ограничава  и  зависиће  од  потребног  броја  паркинг  места  према  нормативима  датим  
Планом . Ради  гаражирања  возила  на  парцелама  на  којима  се  планирају  објекти  спратности  
П+3 и  навише, обавезнаје  изградња  подземне  етаже  - подрума  или  делимично  и  сутерена, 

а  рампу  за  возила  треба  лоцирати  унутар  грађевинске  парцеле. За  објекте  у  низу  којима  се  
затварају  блокови  и  формирају  грађевинске  парцеле  без  издвајања  јавних , заједничких  
блоковских  површина, подземни  гаражни  простор  (подрум  или/и  делимично  сутерен  у  
дворишном  делу) може  да  заузме  до  100 % површине  грађевинске  парцеле  а  могућа  је  
изградња  две  подземне  етаже  намењене  паркирању . У  случајевима  када  је  подземни  
гаражни  простор  проширен  изван  зоне  изградње  објекта, обавезно  је  уређење  зелених  
кровова  (полуинтензивних  или  интензивних ) са  дечијим  игралиштима , без  могућности  
паркирања  на  крову  гараже; уз  обавезу  да  се  изнад  носеће  конструкције  формирају  
жардињере  за  више  растиње, да  се  уреди  зелени  кров  на  минимално  30 % парцеле , а  да  
дечије  игралиште  добије  наменску  подлогу  у  складу  са  важећим  прописима . 

Правила  парцелације  

Грађевинске  парцеле  за  изградњу  објеката  формирају  се  на  неколико  начина: 

- парцела  може  да  се  формира  под  објектом , а  остатак  парцеле  се  издваја  за  јавну  
површину  (заједничку  блоковску  површину , саобраћајне  површине , сквер  (трг) на  начин  
какоје  утврђено  одговарајућим  графичким  приказима  Плана; 
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- грађевинска  парцела  може  да  се  формира  спајањем  више  грађевинских  парцела  у  
оквиру  ове  намене, са  или  без  издвајања  јавних  и  заједничких  блоковских  повріпина  у  
дворишном  делу, у  складу  са  правилима  парцелације  дефинисаним  овим  планом . 

У  претежно  затвореним  блоковима  дуж  Улице  Полгар  Андраша  која  представла  
режијску  саобраћајницу  на  делу  Булевара  Европе, и  то  у  деловима  блокова  бр. 407, 408, 
409, 410, 411 и  412 и  497 формирају  се  грађевинске  парцеле  за  изградњу  објеката  у  низу  
којим  се  затвара  блок . Зона  изградње  дефинисанаје  грађевинском  линијом . Формирају  се  
грађевинске  парцеле  без  издвајања  заједни -јких  блоковских  поврјнина ; планирају  се  
грађевинске  парцеле  минималне  ширине  20 м  и  површине  600 м2. Могуће  одступања  од  
критеријума  минималне  површине  или  ширине  уличног  фронтаје  до  10 %. Изузетно , због  
реализованих  суседних  парцела, парцеле  могу  бити  мање  површине  (до  450 м2) уз  
задржавање  постојеће  ширине  уличног  фронта  парцеле . 

На  осталим  парцелама  у  оквиру  намене  општеградског  центра, на  којима  се  
планира  изградња  објеката  спратности  П+2 или  више, минималне  димензије  парцеле  су  
њирина  15 м  и  површина  450 м2. Изузетно , услед  специфичних  услова , ограничавајућих  
околности  или  реализованих  суседних  парцела, парцеле  могу  бити  мање  површине  (до  
450 м2) уз  задржавање  лостојеће  ширине  парцеле. На  осталим  парцелама  у  оквиру  намене  
општеградског  центра, на  којима  се  лланиира  изградња  објеката  до  спратности  П+1+Пк, 
минималне  димензије  парцеле  су  ширина  15 м  и  површина  300 м2. Могућа  одступања  
критеријума  величине  nовршине  или  ширине  уличног  фронтаје  до  10 % и  то  када  због  
изграђених  објеката  на  суседним  парцелама  не  постоји  могућност  препарцелације . Ова  
одступања  се  не  дозвоњавају  при  формирању  две  или  више  грађевинских  парцела, јер  
уситњавање  уличних  фронтова  негативно  утиче  на  кретање  и  паркирање  возила  у  улицама  
општеградског  центра. 

Обавезно  је  издвајање  јавног  грађевинског  землишта  ради  ширења  регулација  
улица, при  томе  је  обавезно  рушење  објеката  који  су  делимично  или  у  целости  унутар  
планиране  регулације , штоје  услов  за  изградњу  на  преосталој  грађевинској  ларцели . 

Претежно  се  задржавају  постојеће  парцеле  у  улицама  Хероја  Пинкија, Јожеф  
Атиле, далматинској , Петефи  Шандора  и  Фејеш  Кларе, а  nрепоручује  се  сnајање  суседних  
парцела  или  њихових  делова! 

Начин  парцелације  и  обавезна  спајања  више  грађевинских  парцела  у  једну  
дефинисана  су  на  графичком  приказу  број  3.1 ,,План  намене  ловршина  са  режимима  
изградње  у  размери  I :2500. 

Правила  грађења  

Планирани  објекти  поставњају  се  на  грађевинску  линију, која  се  у  уличном  делу  
поклапа  са  регулационом  линијом  или  на  удалености  од  ње  око  3 до  5 м, што  је  
дефинисано  на  графичком  приказу  број  3.1 ,,План  намене  површина  са  режимима  
изградње  у  размери  1 :2500. 
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Зона  изградње  и  спратност  објекта  на  постојећој  или  планираној  грађевинској  
парцели  дефинисани  су  на  појединим  парцелама  штоје  дефинисано  на  графичком  приказу  
број  3. Зона  изградње  представла  максимално  дозвоњени  хоризонтални  габарит  у  
приземњу . Мимо  овог  габарита  могу  се  пројектовати  препусти  у  складу  са  Правилником  о  
општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  и  условима  дефинисаним  у  
пододењку  9.2. Услови  за  архитектонско  и  естетско  обликовање . 

На  парцелама  на  којима  није  дефинисана  максимална  зона  изградње , максимални  
индекс  заузетости  је  50 %, изузев  у  Суботичкој  улици  када  индекс  заузетости  (до  40 % 

или  до  50 %) зависи  од  тога  да  ли  је  у  оквиру  објекта  планиран  пословни  простор. 

На  графичким  приказима  одређена  је  спратност  планираних  објеката  уз  Булевар  
Европе  и  креће  се  од  П+4+Пк  до  По+П+Г+б+Пс. На  угловима  блока  број  407, спратност  
планираних  објекатаје  од  По+П+Г+4+Пк  до  По+П+Г+5, односно  до  По+П+б, при  чему  се  
висином  и  спратношћу  прилагођавају  суседним  објектима  у  контактним  деловима. На  
делу  блока  број  418, спратност  планираних  објеката  је  до  По+П+Г+5+Пс, односно  
изузетно  По+П+Г+б+Пс  на  углу  са  Булеваром  патријарха  Павла. У  блоковима  бр. 408 и  
409 гдеје  већа  дубина  зоне  намењене  вишепородичном  становању , спратност  планираних  
објекатаје  По+П+Г+5+Пс, са  анексима  спратности  По+П+Г. 

Спратност  планираних  објеката  у  осталим  деловима  општеградског  и  линијског  
центра  креће  се  од  П+1+Пк  до  П+з, изузетно  П+4 и  П+5 у  Сомборској  улици  или  
П+Г+П+8 на  углу  Булевара  патријарха  Павла  и  Улице  Јована  Поповића. 

За  објекте  (ламеле) у  низу  у  отвореним  блоковима, зона  изградње  је  дефинисана  
регулационом  линијом . За  објекте  у  низу  који  затварају  блокове , зона  изградње  
дефинисана  је  грађевинском  линијом ; могућа  су  мања  одступања  ради  прилагођавања  
суседним  изграђеним  објектима  који  се  задржавају . 

Просечна  површина  станова  је  50 м2  (нето). Минимална  површина  стамбене  
јединицеје  26 м2  (нето), односно  према  важећим  прописима. 

Планирају  се  објекти  у  непрекинутом , прекинутом  низу  или  полуатријумски . 

На  парцелама  на  којима  се  планира  изградња  објеката  до  спратности  П+1+Пк  
пословне  и  стамбене  просторије  се  могу  градити  у  склопу  главног  уличног  објекта  или  у  
дворишном  делу  парцеле. дворишни  објекти  не  могу  бити  веће  висине  од  уличног  објекта. 

На  парцелама  уз  Вршачку  улицу  на  којима  је  Планом  угврђена  изградња  објеката  
спратности  П+2 могућа  је  повећана  спратна  висина  приземња  са  обавезним  пословним  
садржајима . На  парцелама  уз  Улицу  Хероја  Пинкија, могућа  је  повећана  спратна  висина  
приземња  са  обавезним  пословним  садржајима . У  оквиру  приземња  које  се  користи  у  
пословне  намене  и  чија  висина  износи  минимум  4,5 м  може  се  формирати  галерија, која  
заузима  50% површине  приземња. 

У  оквиру  приземња  максималне  висине  6 м, код  планираних  објеката  уз  Булевар  
Европе, могућа  је  изградња  галерије  пословног  простора, чија  вертикална  пројекција  је  
минимално  за  4 м  повучена  од  регулационе  линије; кота  приземња  је  до  0,2 м  виша  од  
нивелете  уличног  тротоара . 
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Паркирање  возила  се  планира  исклучиво  на  парцели  или  у  подземној  или  
сугеренској  гаражи  и  тоједно  паркинг /гаражно  место  наједан  стан, односно  по  нормативу  
за  врсте  делатности  у  пословном  простору  датим  Планом  (најчешће  једно  паркинг-место  
на  70 м2  нето  површине  пословног  простора). 

За  објекте  у  низу  којима  се  затварају  блокови  и  формирају  грађевинске  парцеле  без  
издвајања  заједничких  блоковских  површина, подземни  гаражни  простор  (подрум  или/и  
делимично  сутерен  у  дворишном  делу) може  да  заузме  до  100 % површине  грађевинске  
парцеле. 

Изнад  гаража, обавезно  је  уређење  зелених  кровова  (полуинтензивних  или  
интензивних ) са  дечијим  игралиштима , без  могућности  ларкирања  на  крову  гараже . Начин  
озелењавања  изнад  гаража  формираних  у  оквиру  ове  намене  исти  је  као  и  озелењавање  
взнадјавних  гаража  и  наведенје  у  пододењку  4.1. Правила  за  уређење  зелених  површина  
на  земњиштујавне  намене. 

Обезбеђење  приступа  и  паркирање  

На  графичком  приказу  број  3.! ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње  
дефинисан  је  обавезни  положај  јавног  пешачког  пролаза  кроз  планирани  објекат  у  блоку  
број  408, којим  се  обезбеђује  веза  са  Улицом  ружин  гај . 

Обавезан  колски  приступ  до  објекатаје  са  секундарне  уличне  мреже. Не  дозвоњава  
се  приступ  возилима  до  објеката  са  коловоза  Булевара  Еврогіе , изузев  у  хитним  
случајевима , односно, изградња  пасажа  није  могућа  ради  приступа  са  Булевара  Европе, 
већ  исклучиво  са  секундарне  уличне  мреже  и  са  режијске  саобраћајнице . 

Специфични  услови  за  реализацију  - блокови  бр.  390, 394, 395, 398, 407, 408, 
409, 418, 428, 437, 455, 471, 492, 493, 499, 501, 502, 504 и  505 

У  блоку  број  390, на  парцелама  бр.  2194, 2192 и  2190/3, уз  Вршачку  улицу  планира  
се  изградња  објеката  спратности  П+3. Парцела  број  2194 може  бити  самостална  
грађевинска  парцела  или  да  се  спаја  са  парцелама  бр. 2192 и  2190/3. Парцеле  бр. 2192 и  
2190/3 су  у  обавези  спајања .. 

У  блоку  број  394, на  парцелама  бр. 2270/2 и  2270/3, уз  дубровачку  улицу  на  објекту  
спратности  П+2+Пк, дозвоњава  се  пројектовање  баџа  на  50 % површине  крова. 

У  блоковима  бр. 394 и  398, дуж  источне, непарне  стране  Вршачке  улице, због  
ширења  постојеће  регулације  за  око  12 м  руше  се  постојећи  стамбени  и  услужни  објекти  
на  планираном  јавном  грађевинском  земњишту . Планира  се  изградња  низова  и  
полуатријумских  објеката  на  парцелама  дубине  око  30 м  

У  делу  блока  број  395, на  углу  Улице  Богдана  Шупута  и  планиране  режијске  
саобраћајнице  на  Футошком  путу, формира  се  грађевинска  парцела  за  изградњу  објекта  
спратности  до  П+2+Пк, а  уз  обавезно  смањење  спратности  до  П+ ј +Пк  на  граници  са  
парцелом  намењеном  за  породично  становање . 
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У  блоку  406 у  случају  пајање  парцела  број  2506, 2507 и  2508 у  нову  грађевинксу  
парцелу,планирана  спратност  може  да  буде  п+3, уместо  П+1+Пк, да  се  планира  изградња  
слободностојећег  објекта  на  парцели , а  да  се  грађевинске  линије  планирају  на  3 м  
удалености  од  регулационих  линија  улица  Суботичке  и  Ади  Ендреа  и  границе  парцела  
број  2510 и  2508. 

У  блоку  број  407, на  парцели  број  2650/1, могућаје  самостална  изградња  објекта  у  
складу  са  графичким  приказом , а  препоручује  се  спајање  са  суседном  парцелом . Обавезна  
је  изградња  подземне  гараже  и  то  на  целој  површини  грађевинске  парцеле , а  кота  
призем.ња  је  максимално  0,7 м  виша  од  нивелете  уличног  тротоара . Гграђевинска  линија  
планираног  објекта  поклапа  са  регулационом  линијом  планиране  улице, под  условом  да  се  
не  предвиђају  препусти  и  да  се  унутар  габарита  објекта  лоцирају  степениште  и  рампе  за  
приступ  на  уздигнуту  нивелету  приземЈБа . 

Такође, у  блоку  број  407, обавезно  је  обједињавање  парцела  бр. 264UI и  2642 и  
формирање  јединствене  грађевинске  парцеле. С  обзиром  на  то  да  тако  формирана  парцела  
излази  на  две  саобраћајнице  веома  различитог  ранга, на  делу  објекта  према  Футошком  
путу  планирана  је  спратност  2По+П+б, а  на  делу  објекта  уз  саобраћајницу  према  
комплексу  основне  школе  спратност  је  нижа  и  износи  2По+П+4. Оба  крила  могу  бити  
повезана  приземним  објејпом  за  који  се, у  случају  изградње, обавезује  озелењавање  крова  
и  уређење  за  боравак  и  игру. Испод  целе  парцеле  се  планира  изградња  две  подземне  етаже  
намењене  гаражирању  возила  како  би  се  обезбедио  потребан  број  паркинг-места  у  складу  
са  нормативима . Максимални  габарит  објекта, тј . зона  изградње, приказана  је  на  
графичком  приказу  број  3.1 ,,План  намене  поврпіина  са  режимима  изградње . 

У  делу  блока  број  407, уз  планирану  режијску  саобраћајницу  на  Футопіком  путу, 
обавезно  је  формирање  јединствене  грађевинске  nарцеле  спајањем  парцеле  број  2629/1 и  
дела  nарцеле  број  2628; спратност  планираног  објекта  је  до  П+2+Пк, максимални  индекс  
изграђености  је  2,2. 

У  блоковима  бр.  408 и  409 где  се  планирају  главни  објекти  спратности  
По+П+Г+5+(б. пов), могућаје  изградња  дворишног  анекса  спратности  По+П+Г, који  ће  се  
наменити  пословању  и  гаражирању  возила; дворишна  грађевинска  линија  анекса  утврђује  
се  на  удаености  6 м  од  границе  суседне  парцеле  намењене  породичном  становању , а  
ради  обавезне  изградње  интерне  саобраћајнице  са  густим  дрворедом  високог  лишћарског  
дрвећа . У  случају  да  се  анекс  не  гради, препоручује  се  да  доње  етаже  објекта  намењене  
пословању  буду  nіupe за  око  3 м  од  главног  габарита  објекта, како  би  станови  на  првом  
спрату  добили  комфорније  терасе  оријентисане  ка  дворишту . Изнад  подземне  гараже  је  
обавезно  предвидети  озелењени  кровни  врт. Постојећа  трафостаница  у  блоку  број  408 се  
задржава, а  могуће  је  и  њено  измештање , тако  што  he ce приликом  израде  урбанистичког  
пројекта  утврдити  нов  nоложај  ТС  ближе  регулацији  Улице  Павла  Мишкина, али  у  свему  
према  условима  и  уз  сагласност  надлежног  предузеhа  ,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд, 
Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад . Услов  за  реализацију  nростора  је  претходна  
израда  урбанистичког  пројекта . 
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У  блоку  409, на  углу  улица  Суботичке  и  Гери  Карола, планира  се  изградња  објекта, 
спратности  П+З, уз  обавезно  обједињавање  парцела  2780, 278!, 2782, 2783 и  2784. На  
графичком  лриказу  број  3.1. приказана  је  зона  изградње . Могуће  је  повлачење  габарита  
објекта  4 м  од  границе  парцеле  број  2785 уз  могућност  формирања  отвора  на  тој  фасади . 

У  блоку  број  418, за  планиране  објекте  уз  Булевар  Европе, утврђује  се  положај  
грађевинске  линије  повучене  за  б  м  од  регулационе  линије, да  би  се  фасаде  планираних  
објеката  удалиле  од  планираног  путног  објекта ; препоручује  се  израда  урбанистичког  
пројекта  за  локацију  на  углу  са  Булеваром  патријарха  Павла. 

На  западном  углу  блока  број  428 планира  се  изградња  слободностојећег  објекта  
спратности  По+П+Г+8+Пс  а  делом  По+П+Г+1, без  условњавања  максималне  висине. 
Површина  повучене  спратне  етаже  износи  70% у  односу  на  површину  етаже  испод. 
Макисмална  зона  изградње  и  спратности  дефинисана  је  на  графичком  приказу  број  З. У  
цињу  рационалније  и  функционалније  организације  планираних  садржаја, визуелног  
обликовања  и  усклађивања  са  конструктивним  решењем, могуће  је  другачије  
пројектовање  етажа  од  другог  спрата  (планирање  линије  разграничења  спратности  на  
другачији  начин), тако  да  површина  етаже  буде  иста  као  у  графичком  приказу  број  З  
(односно  да  заузима  око  85% у  односу  на  површину  етажа  приземња, галерије  и  првог  
спрата). Обавезно  је  формирање  грађевинске  парцеле  од  парцела  бр. 5441 и  5442/1. У  
приземњу  објекта  и  галерији , посебно  у  делу  објекта  уз  Булевар  патријарха  Павла, 
планирају  се  пословни  садржаји  (трговина  на  мало, услужно  занатство , услужне  
делатности , пословно-административне  делатности  и  сл.). У  оквиру  објекта  могуће  је  
планирање  садржаја  културе, здравства, образовања  и  сл. Булевар  патријарха  Павла  
представња  значајан  саобраћајни  правац  у  граду, како  по  положају  у  саобраћајној  мрежи  
града, тако  и  по  својим  просторним  карактеристикама . Имајући  у  виду  положај  на  углу  
Булевара  патријарха  Павла  и  Улице  Јована  Поповића , непосредну  близину  парковске  
површине, као  и  визуре  које  се  из  правца  Булевара  патријарха  Павла  пружају  ка  
планираном  објекту, објекат  треба  да  преузме  улогу  просторног  репера  и  да  својим  
функцијама , садржајима  и  обликовањем  унапреди  функционисање  урбане  целине  којој  
припада  али  и  града  у  целини . Паркирање  се  ііланира  на  парцели  и  капацитет  мора  да  
задовоњи  потребе  у  складу  са  конкретном  наменом  (према  нормативима  наведеним  у  
подтачки  9.6.!. Услови  за  грађење  саобраћајних  површина) Паркирање  се  може  планирати  
и  делом  на  слободној  (неизграђеној ) површини  парцеле, у  зависности  од  намене  лриземња  
и  функционисања  одређених  садржаја . Паркирање  може  бити  решено  у  подрумској  етажи  
испод  целе  површине  парцеле, при  чему  се  број  етажа  не  ограничава . Парцела  се  не  
ограђује . Простор  изнад  укопане  гараже  планира  се  у  делу  као  партерно  уређен  зелени  
кров, опремлен  стазама, урбаним  мобилијаром  ијавном  расветом . 

У  блоку  број  437, парцеле  бр. 1725, 1726 и  1727 (између  улица  Футошки  пуг  и  
Сомборске ) се  спајају  у  нову  грађевинску  парцелу  и  на  њој  се  планира  изградња  два  
стамбена, стамбено-пословна, пословно -стамбена  или  пословна  објекта , спратности  П+5. 
Пословни  садржаји  који  се  планирају  су  пословно-административне  делатности , 
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здравствене  или  културне  делатности , трговина  на  мало, услужно  занатство , услужне  
делатности  и  сл.). На  парцели  број  1728 планира  се  изградња  једног  објекта  спратности  
П+4, уз  Сомборску  улицу. У  случају  спајања  парцела  бр. 1725, 1726, 1727 и  1728 у  нову  
грађевиснку  парцелу  површине  приближно  2617 м2  планира  се  изградња  објекта  
спратности  П+4 на  делу  уз  Футошки  пуг  и  на  делу  парцеле  бр.  1725 и  1728, како  је  то  
приказано  на  графичком  приказу  број  3.1. Паркирање  се  решава  на  парцели  или  у  оквиру  
подземне  гараже  (код  обе  варијанте ) и  капацитет  мора  да  задовоњи  потребе  у  складу  са  
конкретном  наменом  (према  нормативима  наведеним  у  подтачки  9.6.1. Услови  за  грађење  
саобраћајних  површина ). 

У  блоку  број  437, парцеле  бр. 1719/2, 1720/!, 1721/1, 7793/3 и  део  парцеле  7793/1, 
1720/2 и  1719/1 (између  улица  Футоњки  пут  и  Сомборске ) се  спајају  у  нову  грађевинску  
парцелу  и  на  њој  се  планира  изградња  једног  или  више  стамбених , стамбено-пословних , 
пословно -стамбених  или  пословних  објеwга, спратности  до  П+8. Објекти  могу  бити  
различитих  спратности , тако  да  један  преузме  улогу  просторног  репера , а  остали  делови  
објекта  или  други  објејпи  буду  мање  спратности , у  складу  са  утврђеним  урбанистичким  
параметрима . Индекс  изграђености  је  максимално  2,8, а  индекс  заузетости  је  максимално  
40%. 

У  блоку  број  437, парцеле  број  1738/1, 1739/1 и  1739/4 (уз  улицу  Футошки  пут) се  
спајају  у  нову  грађевинску  парцелу  и  на  њој  се  планира  изградња  пословно -стамбеног  или  
пословног  објеwга, спратности  до  П+5. Планирани  индекс  заузетости  је  35%. Обавезно  
планирање  минимум  51% пословних  садржаја  у  оквиру  објекта. Обавезна  је  поставка  
партерно  уређеног  зеленог  кровног  врта  на  крајњој  етажи  подземне  гараже. Пројектовање  
и  реализацију  зеленог  кровног  врта  вршити  по  истим  параметрима  датим  за  зелене  кровне  
вртове  на  планираним  јавним  гаражама  (са  изузетком  обавезног  вертикалног  
озелењавања ). Планирана  зона  изградње  у  оквиру  које  је  могућа  изградња  објекта  до  
индекса  заузетости  35% у  односу  на  поврпіину  парцеле  је  дефинисана  између  
грађевинских  линија  које  су  приказане  на  графичком  приказу  број  3.!,,План  намене  
површина  са  режимима  изградње . У  југоисточном  делу  парцеле, која  је  оријнтисана  ка  
парковској  површини , грађевинска  линија  се  поклапа  са  регулационом  линијом . 

Такође  у  блоку  број  437, у  његовом  источном  делу, дуж  Булевара  патријарха  Павла  
и  на  углу  Булевара  патријарха  Павла  и  Сомборске  улице, планирана  су  два  комплекса  
општеградског  центра, спратности  По+П  до  По+П+8, а  за  локалитет  на  углу  Булевара  
патријарха  Павла  и  Сомборске  улице  на  10 % гіланиране  површине  под  објектима  могућа  
је  спратност  По+П+12. Становање  је  обавезан  садржај  општеградског  центра. У  оквиру  
целине  планирају  се  пословни , стамбено -пословни  или  стамбени  објеwги  са  обавезним  
пословањем  у  приземњу . Условњава  се  просечна  величина  стана  од  60 м2  нето. Објекти  се  
планирају  у  непрекинутом  низу  или  као  слободностојећи . Паркирање  се  планира  у  оквиру  
подземних  или  надземних  гаража, а  број  нивоа  подземних  етажа  и  број  гаражних  места  ће  
се  утврдити  у  складу  са  површином  пословног  простора  и  бројем  станова  уз  примену  
норматива . Максимална  заузетост  надземним  објектима  на  комплексима  појединачно  

1 02 



износи  до  40 %. Обавезно  је  решавање  паркирања  у  склопу  подземне  етаже  (или  више  
њих) а  надземни  део  изнад  подземне  гаражеје  обавезно  озеленети  у  већем  делу. Такође, у  
складу  са  графичким  приказом  број  3.1. ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње , 
у  северним  деловима  оба  комплекса  обавезно  је  формирање  зелених  поврінина  под  
високим  стаблима  које  треба  да  у  северном  комплексу  формирају  зелени  појас  према  
саобраћајној  површини  уз  Футошки  пуг  и  станици  за  снабдевање  горивом, а  у  јужном  
комплексу  да  формирају  зелени  продор  према  планираној  парковској  површини  и  уведу  
посетиоце  у  зелени  простор  из  правца  Булевара  патријарха  Павла. Партерне  површине  у  
унутрашњости  и  по  ободу  блока  повезати  у  целину  јединственим  концептом  просторног  
уређења  и  озелењавања  (обликовање , нивелационо  усаглашавање  и  материјализација ). 
Услов  за  реализацију  простора  је  претходна  израда  урбанистичког  пројекта  за  сваки  од  
комплекса. 

У  блоку  број  455, парцеле  бр. 4928 и  4965 и  део  парцеле  број  4939 (све  уз  Улицу  
Александра  Белића) формирају  нову  грађевинску  парцелу  на  којој  се  планира  изградња  
пословног  комплекса , спратности  П+1+Пк  и  П+2. Максимални  индекс  заузетости  износи  
50 %. Пословни  садржаји  који  се  планирају  су  пословно-административне  делатности , 
здравствене , образовне  или  културне  делатности , трговина  на  мало, услужно  занатство, 
услужне  делатности  и  сл.). Објекат  спратности  П+2 се  поставња  на  грађевинску  линију  
којаје  дефинисана  на  графичком  приказу  број  3, а  објекат  спратности  П+1+Пк  може  да  се  
постави  на  грађевинску  линију  или  повучено  јужно  у  односу  на  њу  унугар  парцеле . На  
парцели  се  не  планира  становање, али  је  у  објектима  могуће  планирати  апартмане  за  
привремени  смештај  запослених  или  корисника  услуга  пословног  комплекса . На  
комплексу  је  могућа  изградња  једног  или  више  објеката . Спратност  објеката  зависи  од  
положаја  у  оквиру  комплекса  што  је  дефинисано  на  графичком  приказу  број  3. Објекат  
спратности  П+2 може  да  има  топлу  везу  са  објектом  на  парцели  број  4927 (Шарпланинска  
улица  број  19) у  случају  да  су  намене  објекта  исте  делатности  и  да  је  нови  пословни  
комплекс  функционално  повезан  са  постојећим  објектом  на  парцели  број  4927. У  том  
случају  неопходно  је  извршити  пројекат  парцелације  и  спајање  парцела  број  4927, 4928, 
4965 и  дела  парцеле  број  4939. Паркирање  се  решава  на  парцели  или  у  оквиру  подземне  
гараже  и  капацитет  мора  да  задовоњи  потребе  у  складу  са  конкретном  наменом  (према  
нормативима  наведеним  у  подтачки  9.6.1. Услови  за  грађење  саобраћајних  површина). 

У  блоку  број  471, на  парцелама  бр. 6807, 6808 и  60!! (Улица  хероја  Пинкија  бр. 70, 
72 и  74) планира  се  изградња  стамбеног, стамбено-пословног, пословно-стамбеног  или  
пословног  објеіпа , спратности  до  П+I. Пословни  садржаји  који  се  планирају  су  лословно -
административне  делатности , здравствене  или  културне  делатности , трговина  на  мало, 
услужно  занатство, услужне  делатности  и  сл.). а  у  случају  спајања  парцела  бр. 6807, 6808 
и  601 1 у  нову  грађевиснку  парцелу  површине  око  1 120 м2  планира  се  изградња  објекта  
спратности  П+3. Максимални  индекс  заузетости  у  обе  варијанте  износи  50 %. Паркирање  
се  решава  на  парцели  (само  код  објеката  спратности  до  П+1) или  у  оквиру  подземне  
гараже  (код  обе  варијанте ) и  капацитет  мора  да  задовоњи  потребе  у  складу  са  конкретном  
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наменом  (према  нормативима  наведеним  у  подтачки  9!6! 1. Услови  за  грађење  
саобраћајних  површина )! 

У  блоку  број  47!, на  парцелама  бр. 6802 и  6803 могуће  је  у  делу  стицања  два  кубуса  
планирати  други  ниво  последње  етаже  Пс, тако  да  се  станови  на  том  делу  објекта  
пројектују  као  дуплекси  са  пуном  спратном  висином  друге  етаже, а  не  као  самосталне  
јединице , а  у  цињу  наглапјавања  угаоне  фасаде  оријентисане  ка  парковској  површини . 

У  блоку  број  492, на  парцели  број  7425/2, површине  око  215 ні2, задржава  се  
постојећи  стамбени  објекат . Могућа  је  реконструкција  објекта  и  текуће  одржавање  у  
оквиру  постојећих  вертикалних  и  хоризонталних  габарита . У  случају  спајања  парцеле  број  
7425/2 са  неком  од  суседних  парцела  (7424/ или  7426/3) на  новоформираној  грађевинској  
парцели , могуће  је  планирање  комплекса , односно  изградња  још  једног  објекта, 
спратности  П+2, зоне  изградње  до  индекса  заузетости  50 % на  новоформираној  
грађевинској  парцели. Грађевинска  линија  новог  објекта  се  планира  минимално  3 м  
удалена  од  регулационе  линије  и  граница  парцела  бр. 7425/2 и  7426/3 или  7424/1. 

У  блоку  493, парцела  број  6856 (КО  Нови  Сад  11) може  бити  самостална . 
У  блоку  496, парцеле  број  7145 и  7146/1 се  обавезно  обједињују  у  нову  грађевинску  

парцелу , на  којој  се  планира  изградња  објекта  спратности  П+2+Пк  или  П+2+Пс. Парцела  
број  7138/2 може  бити  самостална  грађевинска  парцела, на  којој  се  планира  изградња  
објекта  П+2+Пк  или  П+2+Пс. С  обзиром  на  то  да  парцела  сајугозападне  стране  има  излаз  
на  парковску  поврџјину  могуће  је  планирати  пасаж  исклучиво  за  приступ  подземној  
етажи. На  парцелама  број  7137, 7138/1, 7139/1, 7141 планира  се  изградња  објекта  
спратности  П+1+Пк, а  у  случају  спајања  са  неком  од  суседних  парцела  у  оквиру  исте  
намене, планирана  спратнст  може  бити  П+2. 

У  блоку  496, парцела  број  7156 може  бити  планирана  као  паркинг  простор  уколико  
постоји  могућност  службености  пролаза  са  суседних  парцела. 

У  блоку  број  499, у  делу  на  којем  се  утврђује  урбанистичка  заштита  амбијента  
старог  центра  Телепа, реконструкција , замена  и  изградња  нових  објеката  усмерава  се  ка  
примереној  спратности  објеката  уз  Улицу  Ћирила  и  Методија  до  максимално  П+1+Пк, и  
пажњивом  архитектонском  обликовању , примењујући  уобичајене  грађевинске  материјале  
и  аутохтоне  ликовне  елементе  уз  очувану  ивичну  изградњу ; планира  се  изградња  објеката  
у  непрекинутом  низу  и  полуатријумских  објеката ; препоручује  се  да  пословни  простори  
буду  отворени  према  улици, како  би  се  унапредио  традиционални  карактер  ове  
амбијенталне  целине  (одењак  5 МЕРЕ  И  УСЛОВИ  ОЧУВАЊА  ПРИРОДНИХ  И  
КУЛТУРНИХ  ДОБАРА). У  цињу  очувања  амбијента , случају  да  су  постојеће  парцеле  
мање  од  15 м, у  случају  изградње  нових  објеката  могуће  је  задржати  постојећу  ширину  
парцеле. 

У  блоку  број  499 могућаје  подела  парцеле  број  4774 на  две  самосталне  грађевинске  
парцеле  од  којих  би  једна  задржала  фронт  и  колски  прилаз  из  Улице  Ђирила  и  Методија, а  
друга  би  формирала  свој  фронт  ширине  око  12 м  (и  остварила  колски  прилаз) са  
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планиране  саобраћајне  површине  на  североисточној  граници  парцеле. Остали  услови  су  
као  за  остале  објекте  у  овој  намени  (заузетост  парцеле, слратност  и  друго). 

У  блоку  број  499, парцеле  бр.4745, 4747 и  4748/1 и  део  парцеле  број  4748/2 се  
спајају  у  нову  парцелу, на  којој  се  лланира  изградња  комплекса, односно  објеката  
спратности  П+З+Пк  и  П+1+Пк. Спратност  објекта  П+1+Пк  планира  се  на  делу  објекта  на  
парцели  број  4747, ради  уклапања  у  низ  објеката  уз  Улицу  Ђирила  и  Методија. Индекс  
заузетостије  максимално  50%. 

У  блоку  број  501, на  парцели  број  4707/2 (Улица  хероја  Пинкија  број  4) планира  се  
изградња  стамбеног, стамбено-пословног , пословно -стамбеног  или  пословног  објекта, 
спратности  П+4. Максимални  индекс  заузетости  износи  50 %. Пословни  садржаји  који  се  
планирају  су  пословно-административне  делатности , здравствене  или  културне  
делатности , трговина  на  мало, услужно  занатство , услужне  делатности  и  сл.). Максимални  
индекс  заузетости  износи  50 %. Планира  се  изградња  једног  објекта  на  парцели , 
спратности  П+4, који  се  поставња  на  грађевинску  линију  уз  Улици  хероја  Пинкија, којаје  
дефинисана  на  графичком  приказу  број  З. На  nарцели  је  могуће  лланирати  комплекс  у  
случају  да  се  планира  изградња  високошколске  образовне  установе  и  студентског  дома. У  
том  случају  спратност  објеката  високошколске  образовне  установеје  П+4 уз  Улицу  хероја  
Пинкија, а  студентског  дома  п+З  у  дворишном  делу. Објекти  се  поставњају  унутар  зоне  
изградње  која  је  дефинисана  на  графичком  приказу  број  З. Објекти  у  оквиру  комплекса  
могу  бити  повезани  у  једну  целину, планирани  самостално  или  могу  међусобно  бити  
повезани  топлом  везом . Максимални  индекс  заузетости  у  случају  изградње  
високошколске  образовне  установе  и  студентског  дома  износи  70 %. Паркирање  се  решава  
у  оквиру  подземне  гараже  и  капацитет  мора  да  задовоји  потребе  у  складу  са  конкретном  
наменом, према  нормативима  наведеним  у  подтачки  9.6.1. Услови  за  грађење  
саобраћајних  поврuЈина. 

У  блоку  број  501, на  парцелама  уз  северни  део  Улице  хероја  Пинкија, између  улица  
Јернеја  Копитара  и  Лазе  Лазаревића , могућа  је  изградња  објеката  слратности  П+2+Пк  на  
свакој  појединачној  парцели, уколико  у  графичком  приказу  није  наведена  обавеза  спајања . 

У  блоку  502, на  парцелама  бр. 7039, 7040, 704!!! и  7041/2 које  се  обавезно  спајају , 
планира  се  изградња  објекта  спратности  П+З+Пс. Имајући  у  виду  облик  и  површину  
парцеле, положај  постојећих  и  планираних  објеката  у  окружењу, отвореност  парцела  са  
три  стране  ка  јавним  ловршинама , дозво.њени  индекс  заузетости  износи  65%. Објекат  се  
поставња  у  оквиру  максималне  зоне  изградње  која  је  дата  на  графичком  приказу  број  3. 1. 

У  блоку  број  504, парцела  број  5020/1, којаје  намењена  за  општеградски  центар, и  
има  поврпјину  391 м2, а  ширину  фронза  око  !3 м, може  бити  самостална  парцела, без  
обавезе  спајања  са  парцелама  у  окружењу . 

У  блоку  број  505, на  парцелама  број  4821, 4822 и  4823 планира  се  изградња  
објеката  спратности  П+3 уз  Улицу  Јожеф  Атиле, и  П+4 у  дворишном  делу. Планом  се  
утврђују  специфични  услови  у  случају  спајања  све  три  парцеле. Парцеле  бр. 4822 и  4823 
се  обавезно  спајају  и  формирају  нову  грађевинску  парцелу, а  могуће  је  спајање  са  
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парцелом  број  482 1. У  случају  да  парцела  број  482 ! буде  самостална  грађевинска  парцела, 
зона  изградње  у  дворишном  делу  се  не  планира  на  парцели  број  482!, а  грађевинска  
линија  дворишног  објеісга  на  парцелама  број  4821 и  4822 се  планира  тако  да  буде  одвојена  
2,5 м  од  границе  парцела  бр. 4821 и  4822. У  случају  да  новоформирану  грађевинску  
парцелу  чине  све  три  наведене  парцеле, зона  изградње  се  планира  и  на  парцели  број  482, 
на  начин  како  је  приказано  у  графичком  приказу  број  3.1 ,,План  намене  површина  са  
режимима  изградње  у  размери  ! :2500. 

У  блоку  број  505, у  Улици  Петефи  Шандора, планира  се  изградња  објеката  
спратности  до  П+3. Обавезно  је  спајање  парцела  бр. 4865,4866, 4866/!, 4864, 4853/2, 
4853/!, 4852/2 (све  КО  Нови  Сад  11) у  јединствену  грађевинску  nарцелу, површине  око  
7480 м2. На  парцели  је  могуће  градити  јединствен  објекат  или  планирати  комплекс, који  
се  састоји  од  више  стамбених , стамбено  - пословних  или  пословних  објеката. У  случају  
изградње  стамбеног  објеісга, у  делу  приземња  објеката  оријентисаних  ка  Улици  Петефи  
Шандора  планира  се  пословање . Остали  услови  су  као  за  остале  објекте  у  овој  намени  
(намена, индекс  изграђености  50%, начин  паркирања, озелењавања  парцеле  и  сл.). У  
случају  да  се  на  новоформираној  парцели  планира  изградња  дома  за  старе  или  
геронтолошко -рехабилитациони  центар  обавезна  је  израда  урбанистичког  пројекта  за  
изградњу  и  уређење  простора, могућаје  фазна  изградња  више  објеката  спратности  од  П  до  
По(Су)+П+3, односно  примењују  се  параметри  наведени  у  подтачки  ,,9.5.4. Разноврсне  
јавне  службе . 

У  блоку  505 део  парцеле  број  4887, намењен  за  општеградски  центар , може  бити  
самостална , имаући  у  виду  чињеницу  да  се  са  једне  стране  парцеле  налази  намена  
спортски  центар, а  са  друге  парцела  сличних  морфолошких  карактеристика , на  којој  је  
реализован  објекат . Парцела  број  4888/! и  део  парцеле  број  4888/2, парцеле  бр.4894 и  
4895/1 и  парцеле  бр.4892 и  4893/1 се  спајају  у  нову  грађевинску  парцелу, које  могу  остати  
самосталне  или  се  спајати  са  суседним  парцелама . 

Спеиифични  услови  услови  за  постојеће  објекте  - блокови  бр.  407, 416, 417, 501 
и  504 

У  постојећим  габаритима  задржавају  се  изграђени  винЈепородични  објекти, као  и  
они  који  задовоњавају  услове  за  озакоњење . 

На  северном  делу  блока  број  407 омогућава  се  озакоњење  приземних  гаража  на  
делу  парцеле  број  2645/2, под  условом  да  се  издвоји  део  намењен  за  јавну  намену  
трансформаторску  станицу, која  има  заштитни  коридор  минимално  2 м  од  зидова, 
односно  уз  коју  се  из  противпожарних  разлога  не  дозвоњава  изградња  објеката . Такође, 
укњижење  се  условњава  обавезом  службености  пролаза  противпожарним  и  другим  
возилима  до  дворишног  дела  суседне  парцеле  број  2643/3 на  северу, јер  је  на  њој  изграђен  
стамбено-пословни  објекат  без  колског  пролаза  са  уличне  стране; односно, парцела  се  не  
може  ограђивати  било  према  улици  или  према  суседу. 
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Задржава  се  изграђени  виuјепородични  стамбено -пословни  објекат  чије  ламеле  
формирају  затворени  блок  број  416 окружен  улицама  Милутина  Бојића, Вардарском  и  
Тихомира  Остојића ; спратност  ламелаје  од  П+Г+5+(б! пов) до  По+П+Г+1 3. 

У  блоку  број  417, јужно  од  ТС, издваја  се  крајњи  југоисточни  део  парцеле  број  
4633/1, површине  око  27 м2, ради  припајања  планираној  јавној  површини  (озелењени  
сквер). 

У  блоку  број  504 планира  се  спајање  парцеле  број  5009/1 са  малим  делом  парцеле  
број  5009/3 чиме  се  омогућава  озакоњење  дворишног  објеіпа  (П+1). 

Хотел  - постојећи  комплекси  - блокови  бр.  393. 407 и  502  

У  блоку  број  393, на  углу  улица  Вршачке  и  дубровачке , на  парцели  број  2213/1, 
задржава  се  изграђени  хотел, без  могућности  проширења  достигнутог  капацитета . С  
обзиром  на  садржај  планираног  пуног  профила  Вршачке  улице, неопходно  је  проширење  
парцеле  са  хотелом  на  део  суседне  парцеле  број  2212, како  би  се  обезбедио  недостајући  
паркинг  и  гаражни  простор  за  потребе  гостију  и  запослених  у  хотелу. 

У  блоку  број  407, као  просторни  penep раскрснице  Булевара  Европе  и  Футошког  
пута, задржава  се  изграђени  хотел  на  издвојеној  локацији , спратности  од  П+Г  до  
По1+По2+П+Г+Т+10+Пк. Уређење  јавног  простора  око  објеіnа  прилагођено  је  услугама  
хотела, са  приступом  из  Улице  Полгара  Андраша. 

У  блоку  број  502, на  углу  улица  Ћирила  и  Методија  и  Ватрослава  јагића, утврђује  
се  обавеза  права  службености  пролаза  ради  формирања  уличног  тротоара  између  
постојећих  објеката  станице  за  снабдевање  горивом  моторних  возила  и  суседног  хотела  
(П+I+Пк1+Пк2 и  вП); планира  се  проширење  хотелског  комплекса  ка  западу, ради  
обавезне  изградње  паркинга  са  приступом  из  Улице  Ватрослава  јагића, а  без  задржавања  
бесправно  уређених  простора  (паркинг  и  спортско  игралиште  са  приступом  из  Улице  
Ћирила  и  Методија) на  делу  парцеле  број  7085/! другог  власника ; не  дозволава  се  
доградња  постојећих  објеката, као  и  изградња  нових! С  обзиром  на  то  да  је  објекат  у  
процесу  озакоњења , на  парцели  број  7085/1 се  задржава  постојећи  објекат  површине  зоне  
изградње  око  1!280 м2, односно  индекса  заузетости  65%. Спратност  објекта  дефинисанаје  
награфичком  приказуброј  3.1. 

Студентски  дом  - постојећи  комплекс  блок  број  502  

У  блоку  број  502, на  углу  улица  Ћирила  и  Методија  и  ернеја  Копитара, задржава  
се  изграђени  комплекс  студентског  дома  са  пратећим  образовним  садржајима  
(Су+П+3+Пк), без  могућности  проширења  достигнутог  капацитета . Архитектура  објекта, 
декоративно  парковско  решење  и  партерно  уређење  комплекса  са  пратећим  спортским  
игралиштем  и  паркингом , сматра  се  завршеном  целином . 

107 



Стапица  за  снабдевање  горивом  

Станица  за  снабдевање  горивом  планира  се  на  једном  од  главних  саобраћајних  
праваца, Булевару  патријарха  Павла! Грађевинска  парцела  која  се  планира  за  станицу  за  
снабдевањем  горивом  формира  се  спајањем  парцела  бр. 5007/4, 5009/4, 5012/1 и  5013/1 и  
делова  парцела  бр. 5008/3, 501 1 и  5014 (све  у  КО  Нови  Сад  1ј). 

Приступне  саобраћајне  површине  реализују  се  на  парцелама  бр. 5005/2, 5007/2, 
5008/2, 5009/2, 5012/2, 5013/2 и  5017/2 и  део  парцеле  број  7837/3 (све  у  КО  Нови  Сад  11). 

Планирана  спратност  објеката  је  П, максимални  индекс  заузетости  40 %, а  
максимални  индекс  изграђености  0,4. Осим  садржаја  у  функцији  снабдевања  горивом  
(резервоари  за  течно  гориво , гас  и  сл.), у  оквиру  комплекса  могућеје  планирати  продајне  
објекте  са  продајним  простором , магацинима , оставама , канцеларијама  и  сл, терасе  и  
тротоаре , надстрешнице , манипулативне  просторе  и  паркинг. Просторни  распоред  
садржаја  на  комплексу  биће  условлен  технолошким  процесом  специфичним  за  планирану  
намену  - станицу  за  снабдевање  горивом . 

Остали  услови  за  уређење  и  изградњу  станица  за  снабдевање  горивом  дати  су  у  
подтачки  9.б. І . Услови  за  грађење  саобраћајних  површина , део  Станица  за  снабдевање  
горивом . 

део  парцеле  број  7837/3 и  целе  парцеле  бр. 5005/2, 5007/2, 5008/2, 5009/2, 5012/2, 
5013/2 и  5017/2, утврђене  су  као  површине  јавне  намене  у  оквиру  регулације  Булевара  
патријарха  Павла  са  које  се  приступа  комплексу . 

У  оквиру  поврuіина  јавне  намене  планирају  се  коловоз, зелене  површине, 
бициклистичка  стаза  и  тротоар! 

У  случају  реконструкције  и  изградње  нових  објеката  обавезује  се  израда  
урбанистичког  пројекта  којим  ће  се  дефинисати  садржај  комплекса, положај  и  димензије  
објеката, партерно  и  хортикултурно  уређење  слободних  површина  комплекса, начин  
приступа  са  јавне  саобраћајне  мреже, организација  стационарног  саобраћаја  и  
манипулације  на  комплексу, као  и  услови  за  прикјучење  објеката  на  инфраструктуру . 

9.4.6. Верски  комплекси  

Задржавају  се  у  затеченом  стању  као  вредни  објеіпи  на  списку  претходне  заштите  
евидентиране  две  цркве  са  парковски  уређеним  двориштима : 

- Црква  Св. Елизабете  у  Улици  Ћирила  и  Методија  број  1 1, са  жупним  двором  и  
- Реформаторско -калвинистичка  црква  у  Улици  Ћирила  и  Методија  број  7, на  чијем  

комплексу  је  могућа  доградња  пратећег  стамбеног  објеіпа  изградњом  црквеног  дома, али  
уз  спровођење  неопходних  мера  техничке  заштите  које  одређује  надлежни  завод  за  
заштиту  споменика  културе . 

Задржава  се  и  објекат  Српске  православне  цркве  на  углу  улица  Ћирила  и  Методија  
и  Фејеш  Кларе, као  и  парохијског  дома  (Су+П+1+Пк). дозволава  се  доградња  и  изградња  
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випје  црквених  објеката  који  су  саставни  део  верског  комплекса  (звоник, припрата, 
крстионица , палионица  свећа, улазне  надстрешнице  у  храм, летњиковац) у  складу  са  
графичким  приказом  број  3 и  максимално  утврђеним  параметрима  за  ову  намену. 

Уз  обавезну  израду  урбанистичких  пројеката  за  евентуалне  нове  комплексе, могућа  
је  изградња  верских  објеката  на  другим  локацијама  у  обухвату  Плана, односно  у  оквиру  
стамбених  зона  и  општеградских  центара. Условје  да  спратност  пратећих  објеката  буде  до  
П+Пк, индекс  заузетости  парцеле  око  10 %, а  максимални  индекс  изграђености  0,2. 

Изградња  новог  верског  комплекса  може  се  одобрити  у  оквиру  било  које  зоне  у  
намени  становања  или  централних  функција . За  избор  локације  је  од  значаја  претходна  
провера  подобности  места  (број  и  концентрација  верника, гравитационо  подручје  и  
саобраћајна  пристулачност ) и  карактер  функционалног  окружења  (близина  садржаја, 
линије  кретања, повезаност  са  осталим  амбијенталним  целинама  и  интерес  становника  
насењеног  места). Минимална  површина  парцеле  се  одређује  по  стандарду  0,3-0,5 м2  по  
кориснику, али  не  може  бити  мања  од  1.000 м2. У  саставу  грађевинске  парцеле  верског  
објекта, поред  богомоле, као  реперног  објекта, могуће  је  планирати  пратеће  управно-
административне , културне  и  резиденцијалне  садржаје , спратности  до  П+!, који  се  морају  
градити  истовремено  или  после  изградње  верског  објекта. Спратност  богомоње  се  не  
условњава. За  грађевинску  парцелу  верског  објекта  максимални  индекс  заузетостије  30 %. 

Остали  објекти  пратећих  садржаја  (уклучујући  и  становање ) својим  положајем  и  
габаритом  не  смеју  да  угрожавају  верски  објекат. 

9.4.7. Пословање  на  улазним  правцима  

Улазни  правци  у  град  представњају  привлачне  просторе  за  лоцирање  различитих  
пословних  аісгивности , а  нарочито  су  погодни  за  развој  терцијарних  делатности  и  
производног  занатства. С  обзиром  да  окосницу  простора  обухваћеног  овим  планом  чини  
градска  магистрала  (у  делу  Фугошки  пут, односно  државни  пут  јБ-12, који  са  запада  
уводи  саобраћај  у  град, те  да  је  овај  простор  у  великој  мери  опремњен  или  има  могућност  
приклучења  на  инфраструктуру , поволан  је  за  развој  предузетништва . 

Простор  пословања  дуж  јужне  регулације  Футошког  пута, утврђен  је  као  улазни  
правац  на  којем  се  пословни  садржаји  јавлају  у  виду  чистог  пословања . Простори  се  
планирају  за  пословне  и  комерцијалне  садржаје , односно  за  пословање  унутар  којег  су  
пословни  садржаји  из  области  терцијарних  делатности . Од  делатности  се  планирају  
садржаји  из  области  трговине , угостите.њства, производног  и  услужног  занатства, 

саобраћаја , комуналних  делатности  и  сл. Учешће  становања  на  овим  просторима  се  не  
планира. 

Пословне  просторије  за  оне  занатске  делатности  које  производе  гасове, отпадне  
воде, буку, вибрације  или  друга  могућа  штетна  дејства  (радионице  за  столарске, 

браварске, аутомеханичарске , заваривачке  и  ковачке  радове, за  ливење, бојење, пескарење , 
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дробњење , паковање, мењаву  и  сл .) могу  се  градити  само  изузетно , под  условом  да  у  
објеіпу  апсорбују  пітетна  дејства  по  околину. 

Код  изградње  пословних  садржаја  на  улазним  правцима  примењују  се  следећи  
урбанистички  параметри : 

- индекс  заузетости  50 %; 
- индекс  изграђености  износи  1,5, а  за  објеіпе  за  које  се  дозвоњава  спратност  
П+2(3) индекс  изграђеностије  до  2; 
спратност  максимално  П+2(3), односно  објекат  не  сме  бити  виши  од  15 м; 
повучена  трећа  етажа  се  дозвоњава  само  у  случају  да  се  реализују  трговински  
објеіпи  (нпр. тржни  центри  и  слично); 
административни  објекти  могу  имати  већу  спратност  од  П+2, као  и  
функционално  специфични  објекти, као  што  су  рекламне  куле, торњеви, димњаци  
и  слично , а  њихова  висина  се  не  ограничава ; 

- минимална  површина  парцеле  је  2000-2500 м2, односно  4000 м2  за  
карактеристич  не  делатности -трговина, саобраћај ; 

- манипулативне  и  паркинг-површине  обезбедећује  се  унугар  комплекса, 
- заступњеност  зелених  површина  на  комплексу  је  минимално  20 % уз  услов  да  
учешће  високог  зеленила  буде  најмање  60 % у  односу  површину  под  зеленилом . 

За  пословне  комплексе  утврђује  се  обавезна  разрада  локације  урбанистичким  
пројеіnом  уколико  је  планирана  нова  изградња, с  обзиром  на  то  да  се  због  значаја  
простора  и  атрактивности  садржаја  жели  контролисати  изглед  објеката, односно  ако  је  
потребно  посебну  пажњу  посветити  обликовању  објеката . Такође , обавезна  је  израда  
урбанистичког  пројекта  ако  је  на  пословном  комплексу  услед  промене  технологије  
неопходно  преиспитати  просторне  услове , ако  нови  технолошки  процес  захтева  сложену  
организацију  садржаја  на  комплесу  или  другачије  услове  у  смислу  опремања  
инфраструі nуром . 

Приликом  изградње  објеката  обавезна  је  примена  хигијенско -техничких , 
еколошких , противпожарних  и  других  услова, и  одговарајућа  инфраструктурна  
опремњеност . 

Обавеза  израде  процене  утицаја  на  животну  средину  за  потенцијалне  загађиваче  
утврдиће  се  у  складу  са  законском  регулативом  која  важи  у  тој  области . 

9.4.8. Спортски  цептјиј  

С  обзиром  на  број  становника , на  подручју  Телепа  потребно  је  изградити  зонски  
спортски  центар . За  изградњу  објекта  за  спорт  и  рекреацију  планиране  су  површине  у  
унутрашњости  два  суседна  блока  - блока  број  505 и  блока  број  506 и  спортски  центар  у  
блоку  493. Такође , могућа  је  изградња  спортских  и  рекреативних  садржаја  као  
специфичног  вида  услуга  услуга  у  оквиру  зона  становања  и  зона  општеградских  центара . 
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За  реализацију  планираног  садржаја  обавезна  је  израда  урбанистичког  пројекта  
(изузев  за  спортски  центар  на  парцелама  бр. 6865, 6866 и  6873/2 у  блоку  493) којим  ће  се  
тачно  утврдити  положај  и  врста  спортских  објеката, димензионисање , положај  улаза  у  
комплекс , приступа  и  паркирање, озелењавање  и  уређење  слободних  простора . 

Задржава  се  постојећи  тениски  терен  у  делу  блока  број  46!, уз  обавезно  спајање  
парцела  бр. 5956 и  5957 КО  Нови  Сад  1!, без  могућности  изградње  објеката. Пешачки  
приступ  се  планира  сајавне  површине  намењене  за  зеленило . 

Услови  за  изградњу  садржаја  у  блоку  505 и  506 

Спортски  центар  би  требало  да  садржи  1,5-2 м2  игралишта  ло  становнику , те  
комплексе  специјалних  терена  за  базене  и  клизалишта  на  површини  око  0,2 ha. 

Спратност  спортских  објеката  у  блоковима  505 и  506 је  до  Вп+г, а  пратећих  
услужних  објеката  П  до  П+2. Индекс  заузетости  парцеле  објеіпима  је  до  20 %, са  
отвореним  спортским  теренима  до  60 %. Минимално  20 % парцеле  мора  се  озеленити . 

У  оквиру  спортског  центра  лотребно  је  изградити  најмање  један  затворени  објекат, 
са  спортском  двораном  и  гледалинітем , по  могућности  и  са  двораном  за  борилачке  
вештине, кугланом , гардеробама , управом  и  пратећим  угостите.њским, терапеутским  и  за  
негу  тела  потребним  услугама ; отворене  и  затворене  базене; отворене  спортске  терене  за  
кошарку, одбојку, мали  фудбал, тенис  и  терене  за  мале  спортове  и  др. 

Потребно  је  уредити  слободне, озелењене  површине  и  поплочане  платое  са  
сеницима, водоскоцима  и  свим  урбаним  мобилијаром , који  обезбеђују  висок  ниво  услуге  и  
релаксацију  у  парковском  окружењу  спортских  садржаја. 

Паркирање  возила  обезбеђује  се  на  парцели  корисника  према  важећим  
нормативима . 

Услов  за  формирање  парцеле   

Обавезно  је  обједињавање  свих  делова  катастарских  парцела  намењених  за  
спортски  центар, како  у  блоку  број  505 тако  и  у  блоку  број  506, након  издвајања  
постојећих  делова  катастарских  парцела  које  су  у  другим  наменама, какоје  дефинисано  на  
графичком  приказу  број  3.1 ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње . 

Комплекс  у  оквиру  блока  број  505 се  може  реализовати  фазно, или  се  могу  
формирати  два  независна  центра  - комплекса , један  са  улазом  из  Улице  Петефи  Шандора  
и  други  са  улазом  из  Улице  Ћирила  и  Методија . За  сваки  комплекс  појединачно , односно  
за  сваку  од  фаза  у  случају  фазне  реализацијејединственог  комплекса  потребноје  израдити  
урбанистички  пројекат . 

димензионисање  објеката  

Планира  се  изградња  спортских  објеката  (до  ВП+Г) и  пратећих  услужних  објеката  
спратности  П  до  П+2; индекс  заузетости  парцеле  објеіnима  је  до  20 %, отвореним  



спортским  теренима  до  60 %, уз  максимални  индекс  изграђености  0,5. Најмање  20 % 
парцеле  мора  бити  озеле.њено. 

Положај  објеката  

У  оквиру  комплекса  објекти  се  граде  као  слободностојећи  са  минималним  
удалењем  од  суседног  објекта  8 м, а  5 м  од  границе  суседне  парцеле  друге  намене. 

Обезбеђење  приступа  парцели  и  паркирање  

За  блок  број  505 утврђује  се  за  сваки  појединачни  комплекс  ло  један  улаз  (у  случају  
изградње  два  независна  комплекса) и  то  један  приступ  је  из  Улице  Петефи  LПандора, а  за  
други  из  Улице  Ћирила  и  Методија . Уколико  се  реализује  јединствен  спортски  комплекс  
формираће  се  два  улаза  (из  Улице  Петефи  Шандора  и  из  Улице  Ћирила  и  Методија). 

За  блок  број  506 утврђују  се  два  приступа  на  планирани  комплекс  и  то  један  из  
Улице  Фејеш  Кларе  и  други  из  Улице  Станоја  Главаша. 

За  кориснике  и  запослене  спортског  комплекса  обавезно  је  изградити  паркинге  на  
парцелама  намењеним  спортским  коплексима  и  то  или  на  слободним  површинама  или  у  
оквиру  сутеренских  или  подрумских  делова  објеката  (могу  се  формирати  укопане  гараже  
са  игралиштима  на  кровној  плочи  и  сл.), према  нормативу  датом  у  подтачки  9.6. 1. Услови  
за  грађење  саобраћајних  површина  део  Услови  за  паркирање  и  гаражирање  возила. 

Услови  за  појединачне  фазе  (или  независне  комплексе) у  блоку  број  505  

У  Улици  Петефи  Шандора, задржавају  се  објекти  на  парцели  број  48831 ј , као  и  
тениска  игралишта  на  парцели  број  4883/2 и  планира  се  формирање  јединственог  
комплекса  у  овој  фази, укупне  површине  око  5000 м2  и  то  обједињавањем  целих  или  
делова  ларцела  бр. 4877/2, 4880 (део), 4881/2, 4883/!, 4883/2, 4887 (део) и  4888/2, у  свему  
према  графичком  лриказу  број  3.1 ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње . На  
комплексу  се  планира  изградња  нових  тениских  игралишта , као  и  простора  за  најмањејош  
један  од  спортских  садржаја  наведених  да  су  потребни  у  зонском  слортском  центру . 

У  Улици  Ћирила  и  Методија, омогућава  се  реконструкција  постојећег  објекта  на  
парцели  број  4875, као  и  изградња  новог  објекта  са  станом  од  100м2  у  функцији  
постојећег  рекреативног  парка  и  његовог  одржавања ; лланира  се  формирањејединственог  
комплекса  у  овој  фази, површине  око  6300 м2  и  то  обједињавањем  целих  или  делова  
парцела  бр. 4860/2, 4862. 4864, 4866/ І , 4869/2, 4872/!, 4873/24875 и  4876, у  свему  у  складу  
са  графичким  приказом  број  3.2. ,,План  саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  планом  
зеленила  у  размери  І  :2500; на  комплексу  се  nланира  изградња  нових  игралишта  за  децу, 
као  и  простора  за  најмање  још  један  од  спортских  садржаја  наведених  да  су  потребни  у  
зонском  спортском  центру . 
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Услови  за  комплекс  у  блоку  број  506  

Након  изградњејавних  саобраћајних  површина  за  главни  приступ  из  Улице  Фејеш  
Кларе  и  помоћни  приступ  из  Улице  Станоја  Главаша, лланира  се  формирањејединственог  

комплекса  поврњине  око  30900 м2  и  то  обједињавањем  целих  или  делива  парцела  бр. 
6138, 6135 (део), 6139/2, 6141 (део), 6143 (део), 6144 (део) 6147/2, 6148, 6151, 6154 (део), 
6152(део), 61610(део),6157(део), 6168,6163 (део), 6164/2, 6161/2,6168/l, 6169/2,617! 
(део), 6173/2, 6174/2, 6179 (део) 6168 (део), 6182, 6176, 6178д, 6183, 6186/2, 6188/1, 6196, 

6198 (део), 6178/1, 6183, 6184 (део), 6185 (део), 6190 (део), 6191/2, 6194, 6209 (део), 6211/1, 
6211/2 (део), 6213 (део), 6215 (део) и  6127, у  свему  према  графичком  приказу  број  3.1. 
,,План  намене  површина  са  режимима  изградње  уз  услов  формирања  јединственог  
комплекса. Могуће  је  задржати  изграђени  базен  са  пратећим  објектима  на  делу  парцеле  
број  6161/2, те  изградити  више  отворених  и  затворених  базена  и  клизалишта  на  делу  
комплекса. 

На  укупном  комплексу  обавезно  је  предвидети  изградњу  отворених  терена  и  
објеката  за  најмање  четири  спортска  садржаја  који  су  наведени  да  су  потребни  у  зонском  
спортском  центру. 

Услови  за  изградњу  садржаја  у  блоку  493 
На  парцелама  бр. 6865, 6866 и  6873/2, које  се  обавезно  слајају, пјіанира  се  спортски  

центар, у  оквиру  којег  се  планира  изградња  објеіпа  са  спортским  и  пратећим  садржајима  у  
служби  спорта. Спратност  објекта  у  блоку  493 је  Су+П+Г. Галерија  се  планира  на  70% 
површине  приземња  објекта. На  графичком  приказу  број  3.1.дефинисанаје  зона  изградње . 
На  парцели  је  обавезно  озелењавање  мин  20% парцеле . Приступ  парцели  се  обезбеђује  
преко  парцеле  број  6864. Начин  озелењавања  дефинисан  је  у  подтачки  ,,4.2. Правила  за  
уређење  зеленила  у  оквиру  површина  осталих  намена . 

Услов  за  изградњу  у  оквиру  површина  компатибилних  намена  

У  оквиру  компатибилних  намена  могућа  је  изградња  комплекса  или  површина  
намењених  спорту  и  рекреацији  и  то  изградња  спортских  објеката  са  пратећим  садржајима  
и/или  отворених  спортских  терена, уз  обавезну  израду  урбанистичког  пројекта . 

Спортске  терене  планирати  у  складу  са  одговарајућим  нормативима . 
Паркирање  возила  обезбеђује  се  на  парцели  корисника  према  важећим  

нормативима . 

9.4.9. Туристичко -спортско-рекреативни  садржаји  

Туристичко -спортско -рекреативни  садржаји  планирају  се  у  југозагіадном  делу  
просторне  целине  7, у  непосредној  близини  зеленог  инфраструктурног  коридора  уз  
Шумску  улицу, на  локацији  лостојећег  спортско-рекреативног  комплекса  на  Адицама. 
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За  постојећи  комплекс  на  Адицама, обавезнаје  препарцелација  парцеле  број  2600 и  
делова  парцела  бр. 2601/!, 2601/! 1 и  2601/22 КО  Ветерник . Планира  се  издвајање  северног  
дела  парцеле  број  260У22 за  намену  породичног  становања, издвајање  јужног  дела  за  
намену  улице  као  приступне  саобраћајнице  у  оквиру  заштитног  појаса  насипа, те  спајање  
преосталих  деЈіова  ујединствену  целину. 

На  комплексу  површине  0,64 ћа  планирају  се  садржаји  који  ће  унапредити  и  
развити  посебне  форме  туризма  као  што  су  екотуризам , авантуристички  туризам , 
камперски  туризам , образовни  и  спортски  туризам . 

На  комплексу  површине  0,64 ha планира  се  могућност  задржавања  постојећег  
објекта  и  могућност  прилагођавања  игралишта  за  специфичне  врсте  спорта  и  рекреације  
(отворени  спортски  терени  за  кошарку, тенис, одбојку, рукомет, базени  и  сл.). Омогућава  
се  фазна  реализација . Могућа  је  замена  постојећих  објеката  и  изградња  нових, пратећих  
спортских , туристичких  и  угоститењских  објеката  у  оквиру  комплекса . 

Могуће  је  планирање  уређеног  простора  за  камповање, са  сервисним  објектима  са  
мокрим  чвором  и  електричном  енергијом , камперстопа , бунгалова  за  ноћење, наткривених  
летњиковаца  и  сл. 

За  објекте  у  оквиру  спортско -рекреативних  садржаја , максимална  дозвоњена  
спратност  је  П  до  Вп+г, без  подрума  или  сутерена , а  за  туристичке  објекте  до  П+1, уз  
максимални  индекс  заузетости  парцеле  до  30 %. Отворени  сгіортски  терени  могу  заузети  
максимално  35 % поврпіине  парцеле, а  минимално  учешће  слободних  и  зелених  површина  
износи  40 %. Паркирање  возила  обезбеђује  се  на  парцели  корисника  према  важећим  
нормативима . 

Нови  објекти  се  могу  градити  у  деловима  који  су  у  заштитном  појасу  насипа  1 

одбрамбене  линије  у  складу  са  условима  утврђеним  овим  планом . Изградња  објеката  у  
заштитном  појасу  инфраструктурног  коридора  могућаје  у  складу  са  условима  надлежних  
институциј  а. 

Могућа  је  изградња  туристичких , спортских  и  рекреативних  садржаја  као  
специфични  вид  услуга  у  оквиру  површина  намењених  становању . 

9.5. Правила  уређења  и  грађења  за  поВршине  јавних  наіена  

За  намене  парк  у  просторној  целини  1 (део  блока  број  437), парк  у  просторној  
целини  2 (блок  број  432), зелени  инфраструктурни  коридор  уз  Шумску  улицу  у  просторној  
целини  7), јавне  гараже  (у  просторној  целини  3 и  4), здравствену  установу  у  целини  2 
правила  уређења  и  грађења  биће  дата  у  одењку  10. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЂУЈЕ  
ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  И/ИЛИ  УРБАНИСТИЧКО -АРХИТЕКТОНСКОГ  
КОНКУРСА . 

9.5.1. Површине  за  образовање  - предшіолска  установа  
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Предшколске  установе, њихов  број  и  капацитет  на  Телепу, планирани  су  тако  да  се  
обезбеди  смештај  за  укупан  број  деце  који  износи  6 % од  укупног  броја  становника  
обухваћеног  подручја . Локације  су  дефинисане  у  складу  са  плановима  вишег  реда, према  
броју  становника  гравитационог  подручја  и  у  цињу  равномернијег  размештаја  дечијих  
установа  и  лакше  приступачности  корисницима . 

У  цињу  задовоњења  потреба  за  смештај  деце, задржавају  се  постојеће  предшколске  
установе  и  планирају  нове. Предшколске  установе  се  планирају  на  следећим  локацијама : у  
блоку  између  Футошког  пута  и  Улице  Павлека  Мишкине , у  блоку  између  улица  
Суботичке  и  Вардарске , у  блоку  између  улица  Илариона  Руварца, Панонске  и  Тицанове, у  
блоку  између  улица  Болманске  и  Прешернове  и  у  блоку  између  улица  Капетана  Берића  и  
Горана  Ковачића, на  углу  улица  Полгар  Андраша  и  Гери  Кароња, у  блоку  између  улица  
Хероја  Пинкија, ернеја  Копитара  и  Лазе  Лазаревића  и  у  блоку  између  улица  Капетана  
Берића, новопланиране  и  Шумске  улице. 

Јавне  предшколске  установе  на  Телепу  обухватају  објекте  у  оквиру  Предшколске  
устнове  ,,Радосно  детињство . Задржавају  се  постојећи  објекти  јавне  службе, са  укупно  
2.503 м2  затвореног  простора  и  1,428 ha површине  комплекса  на  локацијама  у  блоковима  
бр. 394, 456 и  501. Омогућава  се  њихова  реконструкција , уз  мања  проширења  капацитета , 
повећањем  просечног  индекса  изграђености  од  0,21, пошто  због  величине  комплекса  
претежно  немају  усзіова  за  ширење . 

Постојећи  објекат  кухиње  Предшколске  установе  ,,Радосно  детинство  у  блоку  број  
410, којије  реконструисан , задржава  се  док  се  не  стекну  повоњнији  економски  услови  за  
исењење  и  пременјтање  функције  кухиње  на  нову  локацију  и  реализацију  предшколске  
установе . Могуће  су  и  адаптације  и  реконструкције  на  објекту  у  цињу  боњег  
функционисања  кухиње. 

За  прогнозирани  број  од  850 деце  старосне  групе  одједне  до  три  године  и  875 деце  
старосне  групе  од  четири  до  шест  година , планира  се  обухват  50 % и  100 % деце  у  
предшколским  установама . Ово  значи  да  је  ііотребно  да  се  обезбеди  смештај  за  јаслени  
узраст  одједне  до  три  године  за  425 деце  (уз  норматив  од  6,5 м2  површине  објекта  и  15 м2  
површине  комплекса  по  кориснику ), 2.762 м2  затворене  површине  објеката  и  0,9 ha 
комплекса, а  за  узраст  од  четири  до  шест  година  за  875 деце  (уз  норматив  од  8 м2  
површине  објеіпа  и  25 м2  комплекса  по  кориснику ), са  обухватом  од  100 % деце, укупно  
7.000 м2  затвореног  простора  за  објекте  и  2,10 ha за  комплексе . 

Капацитети  предшколских  установа  зависе  од  површине  комплекса, а  њихова  
мрежа  покрива  територију  Телепа, тако  да  радијус  кретања  од  куће  до  установе  износи  од  
250 до  750 м. Ове  површине  су  планиране  на  седам  нових  локација  за  комбиноване  
установе , са  најмање  80 до  највише  240 деце  уједној  смени  и  то: 

у  блоку  број  407 између  Фугошког  пута  и  Улице  Павлека  Мишкине , са  
приступом  из  Суботичке  улице, на  комплексу  од  0,49 ћа; 
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- 
у  блоку  број  410 на  углу  улица  Полгар  Андраша  и  Гери  Карола, на  комплексу  
оД  0,20 ћа; 

- у  блоку  број  414 између  улица  Суботичке  и  Вардарске, са  приступом  из  Улице  
Тихомира  Остојића, на  повріuини  од  0,22 ћа; 

- 
у  блоку  број  429 на  делу  парцеле  који  користи  градска  управа , са  приступом  из  
Улице  Илариона  Руварца, на  површини  од  0,20 ћа; 

- у  блоку  број  488 између  улица  Капетана  Берића, новопланиране  и  Шумске  
улице, са  приступом  из  Улице  капетана  Берића, на  комплексу  од  0,21 ћа; 

- 
у  блоку  број  492 између  улица  Болманске  и  Прешернове , са  приступом  из  
новопланиране  улице, чија  реализација  је  предуслов  изградње  ове  установе  на  
комплексу  од  0,18 ћа; 

- у  блоку  број  496 у  Улици  хероја  Пинкија, на  комплексу  од  930 м2. 

Услови  за  изградњу  објеката  

Максимална  спратност  објекта  предшколске  установе  је  П+ І  У  изузетним  
случајевима  објекат  се  може  планирати  и  спратности  ГІ+1+Пк, али  у  оквиру  поткровне  
етаже  могу  се  реализовати  само  садржаји  администрације  или  помоћне  просторије , док  
деца  морају  бити  смештена  у  оквиру  приземла  и  првог  спрата. Поткровње  се  може  
планирати  као  повучен  други  спрат. дозволена  је  изградња  подрумске, односно  
сугеренске  етаже  за  складишта , помоћне  и  техничке  просторије  уз  обавезне  техничке  мере  
обезбеђења  од  влаге  и  подземних  вода . 

Индекс  заузетости  износи  40 %. 

За  комплексе  предшколске  установе  дефинише  се  и  следеће : 

- неопходноје  формирати  густ  појас  заштитног  зеленила  према  саобраћајницама , 
- за  игру  деце  потребно  је  поставити  игралишта  са  подним  засторима  од  меких  
материјала  и  справама  за  игру  прилагођеним  узрасту , 

- најмање  30 % слободне  површине  парцеле  мора  бити  под  зеленилом , од  чега  
половина  жбунастог  и  високиг  растиња, и  

- комплекс  мора  бити  ограђен  оградом, чија  висина  ће  се  одредити  према  
Правилник  о  ближим  условима  за  оснивање , почетак  рада  и  обавлање  делатности  
основне  школе  (,,Службени  гласник  РС  -Просветни  гласник , бр. 5/19 и  16/20). 

Предшколске  установе  се  могу  градити  и  у  оквиру  површина  намењених  за  
разноврснејавне  службе, према  датим  параметрима . 

Уколико  се  намена  предшколске  установе  реализује  у  оквиру  површина  других  
намена, важе  исти  параметри  и  услови  који  су  дати  за  реализацију  у  оквиру  јавних  
предшколских  установа . 
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9.5.2. Површине  за  образовање  - основна  школа  

Основне  школе  похађају  деца  старосне  групе  од  седам  до  14 година, у  обухвату  од  
100 %. Према  демографским  показателима , удео  деце  основношколског  узраста  у  
укупном  броју  становника  не  прелази  8 %. 

Постојећи  комплекси  основних  школа  се  задржавају , уз  могућност  проширења, 
реконструкције  и  доградње  у  циЈЂу  задовоњења  неопходних  капацитета  и  прописаних  
норми . Планира  се  једна  нова  основна  школа  и  то  у  блоку  између  улица  Морнарске  и  
Болманске . 

Табела  број  2: Табеларни  приказ  нормираних  вредности  за  основну  шісолу  

Површина  објекта  
по  учснику  (м2) 

Ловршина  
комплекса  по  
ученику  (м2) 

Површина  
учионице  по  
ученику  (м2) 

Радијус  (м) 

7,5 25-30 2 650 

Потребни  капацитети  су  обезбеђени  на  два  комплекса!парцеле  - у  постојеће  две  
основне  школе  на  Телепу  у  којеје  уписано  око  2.150 ученика, са  80 одењења  и  радом  у  две  
смене. Површина  затвореног  простора  у  њимаје  око  11.800 м2, и  имају  5.100 м2  уређених  
спортских  терена, углавном  намењених  за  одбојку, кошарку, мали  фудбал, рукомет, 
атлетику , скок  у  да  и  бацалиште  кугле . 

За  Основну  школу  ,,Јожеф  Атила  у  блоку  број  457, одређују  се  делимично  нове  
границе  комплекса  укупне  површине  2,62 ћа, како  би  се  формирала  ниша  за  аутобуско  
стајалиште  уз  Улицу  Ђирила  и  Методија  и  како  би  се  задржало  паркиралиште  уз  Улицу  
Станоја  Главаша . За  Основну  школу  ,,Никола  Тесла  у  блоку  број  407, формира  се  
комплекс  површине  2,57 ћа, тако  што  се  одређују  делимично  нове  границе  комплекса  
према  Футошком  путу  и  издваја  површина  за  планирану  предшколску  установу . 

Утврђује  се  максимални  индекс  изграђености  комплекса  од  0,45, тако  да  је  могуће  
проширење  изграђених  капацитета  на  постојећим  комплексима  који  сада  износи  0,27. 14 
пре  формирања  коначних  копмплекса , уз  постојеће  објекте  могу  се  дограђивати  
учионички  простори  и  адекватне  фискултурне  сале  са  пратећим  просторима . То  
подразумева  да  је  могућа  надоградња  делова  равних  непроходних  кровова  под  једном  
корисном  етажом, као  и  изградња  слободностојећих  павилона  у  виду  летње  еколошке  
учионице  са  ботаничким  кутком  и  сл. Такође , на  слободним  површинама  планира  се  
уређење  недостајућих  спортских  терена, а  уз  постојеће  ограде  комплекса  формирање  
зелене  заштитне  ограде  од  саобраћаја . 

Према  важећим  нормативима  (7,5 м2  објекта  и  25 м2  комплекса  по  ученику) за  
2.500 ученика  потребно  је  укуnно  18.750 м2  школског  простора  на  укупно  6,25 ha 
комплекса, односно  потребно  је  6.950 м2  новог  школског  nростора, што  ће  се  постићи  
проширењем  nостојећих  капацитета  и  изградњомједне  нове  школе . 
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За  рад  уједној  смени  планира  се  изградња  нове  основне  школе  најужном  Телепу  у  
блоку  број  493 на  комплексу  површине  од  1,22 ћа. 

Услови  за  изградњу  објеката  

Спратност  објекта  школе  је  П  до  П+2; индекс  заузетости  парцеле  спратним  
деловима  и  високоприземним  деловимаје  до  35 %. 

Приликом  уређења  и  грађења  (реконструкције , доградње  или  изградње  нове  школе) 
треба  поштовати  следеће  нормативе : површина  објекта  треба  да  буде  минимум  7,5 м2  по  
ученику, површина  учионице  треба  да  буде  2 м2  по  ученику, а  слободна  површина  треба  
да  буде  25-30 м2/ученику. Максимална  спратност  објеката  је  П+2, а  максималан  индекс  
заузетости  износи  40 %. С  обзиром  на  већу  спратну  висину  спортске  сале, изнад  ње  је  
могуће  планирати  највише  једну  корисну  етажу  која  се  може  наменити  за  садржаје  
основне  намене  (учионице ) или  административне  и  пратеће  просторије . 

Оптимална  оријентација  учионицаје  премајугу  и  истоку. 
Школско  двориште  обухвата  отворене  терене  за  физичку  културу, слободне  и  

зелене  површине  и  економски  део. Неизграђени  простор  треба  да  буде  организован  тако  
да  максимално  50 % чине  простори  за  одмор  (минимум  5 м2  по  ученику ), кретање  и  спорт, 
минимално  20 % озелењене  травнате  поврњине  (школски  врт, запјтитно  зеленило  и  сл.) и  
максимално  20 % економски  део  и  саобраћајне  површине . 

Спортски  терени  се  планирају  за  физичко  васпитање  ученика  и  углавном  се  
намењују  за  одбојку, кошарку , мали  фудбал, рукомет, атлетику , скок  у  дал  и  бацалиште  
кугле. Уколико  просторне  могућности  то  дозвоЈbавају, игралишта  треба  да  буду  
оријентисана  у  правцу  север-југ. 

Комплексе  основних  школаје  могуће  оградити  уз  услов  да  ограде  буду  прозрачне  и  
озелењене . 

9.5.3. Површине  за  образовање  - средња  школа  

Планира  се  проширење  постојећег  комплекса  Гимназије  ,,Лаза  Костић , површине  
1,16 ћа, у  блоку  број  50! на  Телепу, уз  проширење  постојећег  капацитета . 

Планира  се  фазна  препарцелација  простора  средње  школе, спортског  друштва  на  
југу  и  постојећег  становања  и  пословања  на  истоку, тако  да  формирање  планираног  
комплекса  површине  2,04 ћа  прати  фазну  изградњу  планираних  објеката  и  рушење  
постојећих  на  истоку . 

За  прогнозираних  број  ученика  на  подручју  Телепа, потребна  је  укупна  површина  
од  7.680 м2  школског  затвореног  простора. Недостајући  капацитети  надоместиће  се  
реконструкцијом , доградњом  и  новом  изградњом . 

Планира  се  проширење  учионичког  простора  оријентационо  До  капацитета  24 
учионице  са  по  30 ученика  за  рад  у  једној  смени, те  изградња  трпезарије . 
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Планира  се  изградња  универзалне  фискултурне  сале  и  топле  везе  између  
постојећих  павилона, односно  заједничког  хола, који  се  истиче  као  битан  и  за  одвијање  
културних  гірограма  који  обележавају  комплементарни , ваннаставни  програм  ове  школе. 

Планирану  изградњу  нових  објеката  и  доградњу  постојећих  могуће  је  фазно  
реализовати  и  пре  планираног  проњирења  комплекса  на  парцеле  на  истоку. Формирање  
планираног  комплекса  површине  2,04 ћа  биће  реализовано  након  рушења  постојећих  
објеката  на  истоку  и  припајања  делова  парцела  бр. 4704, 4705 и  4706 комплексу  средње  
њколе. При  томе, утврђују  се  нове  регулационе  линије  лрема  будућем  булевару  
(лродужетак  Булевара  Евроле  кајугу) и  на  делу  уз  Улицу  Ђирила  и  Методија  (омогућава  
се  паркирање  у  улици). 

Услоtиі  за  изградњу  објеката  

Спратност  планираних  објекатаје  до  П+2. 
Индекс  заузетости  парцеле  спратним  деловима  и  високоприземним  деловима  је  до  

30 %. 
Минимално  учењће  зелених  површина  је  20 %; остали  услови  су  као  за  основне  

школе. 

9.5.4. Разноврспе  јавис  службе  

На  лодручју  Телепа  планира  се  10 локација  за  разноврсне  јавне  службе. Врсте  
објеката  које  се  могу  градити  утврдиће  се  у  складу  са  тренутним  потребама , а  могу  бити : 
објекти  градске  управе  и  седишта  месних  заједница, домови  културе  са  сродним  
образовним  и  рекреативним  садржајима , домови  за  омладину , ученике  и  студенте, домови  
и  клубови  за  старе  и  сродне  здравствене  установе , социјалне  и  сродне  здравствене  
установе , ветеринарске  станице  или  амбуланте, односно  службе  заштите  животиња  са  
сродним  комуналним  службама. По  потреби  на  овим  површинама  могуће  је  планирати  и  
површине  за  образовање  (предшколске  установе, основне  школе, средње  школе), у  складу  
са  параметрима  који  су  дефинисани  за  ове  намене  у  овом  плану. 

У  делу  блока  број  490, преко  nланиране  локације  за  јавну  службу  прелази  
далековод  ! !0 kV ca својим  заштитним  коридором  ширине  50 м, у  којем  није  дозвоена  
изградња  објеката, извођење  других  радова, нити  сађење  дрвећа  и  другог  растиња. 
Планира  се  изградња  објеката  на  делу  планираног  комплекса  изван  заштитног  коридора, а  
уређење  nростора  за  кућне  лубимце  (ограђивање , озелењавање , поставлање  урбаног  
мобилијара  и  сл.) могућеје  уз  услове  и  сагласност  ЕМС  Ад! 

Минимално  учењће  зелених  nовршина  на  комплексима  за  разноврснејавне  службе  
је  20 %. 
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Здравствене  установе  

У  блоку  број  427 налази  се  реализован  здравствени  іјентар  спратности  до  п+3 
(хитна  помоћ) за  који  је  у  претходном  периоду  израђен  урбанистички  пројекат  и  који  се  
задржава. 

Реализација  нових  здравствених  садржаја  на  површинама  за  разноврсне  јавне  
службе  могућа  је  према  следећим  параметрима : спратност  до  П+3, индекс  заузетости  
парцеле  до  50 % (препоручује  се  до  30 %), а  максимални  индекс  изграђеностије  2. 

Социјална  установа  

Минимална  повріпина  парцеле  за  ову  врсту  садржаја  је  600 м2. Спратност  је  до  
п+3 а  индекс  заузетости  парцеле  је  до  50 %. Препоручују  се  садржаји  потребни  служби  
социјалне  заштите: домови  за  привремени  смештај  социјално  угрожених  или  расењених  
лица, оних  са  специјалним  потребама, сигурна  женска  кућа, склониште  за  бескућнике  и  
сл. 

Градска  управа  и  седишта  иесних  заједница  са  сродним  јавним  службама  

Минимална  поврінина  парцеле  за  ову  врсту  садржаја  је  600 м2. Спратност  је  до  
П+2+Пк, а  индекс  заузетости  парцеле  до  70 %. 

доuови  културе  

На  подручју  Телепа  потребна  је  изградња  два  дома  културе  на  површини  од  по  
приближно  1.000 м2, иако  се  садржаји  културе  појавњују  као  део  приватних  интереса  
пратећи  пословање , образовање  и  забаву  у  општеградским  центрима. Такође, мешање  
културе  са  забавом, спортом  и  рекреацијом  поспешује  пословни  амбијент, који  коначно  
даје  и  туристички  атрактиван  производ . Зато  је  у  домовима  културе  пожењно  да  се  
отварају  и  информативни  центри , клубови  за  старе, омладински  клубови  са  културно -

уметничким  секцијама  (ликовне , музичке, плесне, видео, фото-кино, интернет...), дечија  
игралишта, психолошка , правна  или  лекарска  саветовалишта , седишта  невладиних  
организација  и  сл. Ту  су  пожењни  и  пратећи  образовни  програми  (спортске, уметничке , 

језичке  и  сл. школе). 

домови  културе  се  планирају  минимално  са  библиотеком , читаоницом , галеријом , 

изложбеним  простором , салом  за  скупове  и  пратећим  административним  простором  
седишта  спортских  и  културно-уметничких  друштава . 

Планирају  се  слободностојећи  објекти  спратности  П  до  П+2+Пк, максимални  
индекс  заузетости  парцелеје  до  70 % и  максимални  индекс  изграђености  2,2. 

дом  омладине, студентски  дом  и  сл. на  већим  комплексима  

На  овим  комплексима , садржаји  у  објектима  треба  да  буду  комбинација  свих  
облика  културе  и  спорта , забаве  коју  пружају  омладински  клубови  са  пратећим  
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угоститењским  садржајима , све  до  смештајних  капацитета  какве  пружају  хостели. Из  тих  
разлога, планирају  се  објекти  у  парковски  озелењеном  окружењу, са  атрактивно  уређеним  
двориштем  за  окуплања  и  пратећим  мањим  спортским  теренима  за  рекреацију . 

Минимална  повріпина  парцеле  за  ову  врсту  садржајаје  1.000 м2. Спратност  објеіпа  
је  П  до  П+2+Пк(П+3), индекс  заузетости  парцеле  до  50 %. 

дом  за  старе  и  њихови  клубовіІ  

На  подручју  Телепа  потребна  је  изградња  дома  за  старе  при  нормативу  за  објекте  
од  25-40 м2  по  кориснику, а  за  комплексе  30 м2  по  кориснику . 

Минимална  површина  парцеле  за  ову  врсту  садржаја  је  L000 м2. Планирана  
спратност  за  овај  садржај  је  од  П  до  П+3! Могућ  је  низ  објеката  ниже  спратности  са  
баштама , уз  индекс  заузетости  парцеле  до  50 % или  слободностојећи  објекат, више  или  
мање  разуђене  основе, са  парковски  уређеним  слободним  површинама , уз  индекс  
заузетости  парцеле  до  50 %. 

Такође, клубови  за  старе  планирају  се  као  социјалне  установе, и  то  један  клуб  на  
сваких  8.000 до  10.000 становника , те  су  на  подручју  Телепа  потребна  три  клуба, у  
поврњини  од  по  150 м2  ( І  м2  по  члану). Они  могу  да  се  организују  у  оквиру  простора  
месних  заједница, домова  културе  и  других  пословних  простора  у  приземњима  стамбених  
објеката. 

Ветеринарска  станица  (службе  заштiіте  животиња) 

Задржава  се  ветеринарска  станица  (амбуланта  за  мале  животиње, теренска  служба  и  
апотека) на  постојећој  локацији  на  Футошком  путу), уз  могућност  реконструкције  
постојећих  објеката  или  реализацију  нових  у  складу  са  условима  дефинисаним  у  овом  
плану. Могуће  је  и  измеuітање  ветеринарске  станице  на  другу  локацију  у  оквиру  
површина  намењених  за  разноврсне  јавне  службе. Поред  пружања  здравствене  заштите  
којој  би  служио  објекат, на  озелењеном  слободном  простору  потребно  је  уређење  
простора  за  обуку, боравак  (мањи  стационар  и/или  одгајивачница ) и  приказивање  кућних  
њубимаца , тако  да  би  се  у  виду  малог  зоолошког  врта  мешала  ова  делатност  са  забавом , 
првенствено  деце. 

Спратност  објекта  је  до  П+3 уз  индекс  заузетости  парцеле  до  50 %, оптимално  
30 %. 

Пијаја  

У  блоку  број  506, у  Улици  Фејеш  Кларе, планира  се  отворена  пијаца, са  објектима  
спратности  до  П, и  обавезном  зеленом  пијацом  у  приземњу! Индекс  заузетости  парцеле  
приземним  објектимаје  до  40 %. 
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Колски  приступ  је  са  лланиране  саобраћајнице  са  паркингом  на  северу. 
Препоручује  се  изградња  трема  (спратност  П) дубине  око  5 м  дуж  регулације  Улице  
Фејеш  Кларе, за  реализацију  пијачне  делатности  на  отвореном  простору  уз  nаркинг  у  
планираном  уличном  профилу . 

Основни  елементи  пијаце  су  плато  за  стационарне  или  покретне  тезге, локали, хала  
за  продају  анималних  производа  и  рибарница, административни  простор  у  функцији  
пијаце  (санитарна  инспекција , вага...) и  други  пословни  простор  (јавни  или  комерцијални  
у  функцији  развоја  пијачне  делатности  или  потреба  локалне  заједнице ), магацински  
простор, простор  за  паркирање  (паркинг  или  гаража), чесма, санитарни  чвор  и  простор  за  
одлагање  смећа. 

Препоручује  се  израда  урбанистичког  пројекта, с  обзиром  на  то  да  пијаца  
представња  комплексну  комуналну  делатност  (повећана  фреквенција  измене  корисника  
простора, потреба  за  различитим  врстама  и  капацитетима  магацинског  простора, 
преиспитивање  положаја  различитих  врста  улаза, гіаркинга , смештаја  посуда  за  отпад, 
мера  за  отклањање  потенцијалних  конфликтних  тачака  ради  опште  безбедности  и  сл.). 
Могућаје  реализација  у  фазама, па  се  почетак  изградње  (замена  лостојећих  или  изградња  
нових  објеката ) не  условњава  формирањем  будућегјединственог  комплекса . 

9.5.5. Гараже  

У  окружењу  општеградског  центра  дуж  Булевара  Европе  и  вишепородичног  
становања  дуж  Булевара  патријарха  гlавла, планирају  се  две  јавне  паркинг-гараже  са  
затвореним  споњним  зидовима, и  то: 

- у  делу  блока  број  413, на  углу  улица  Милугина  Бојића  и  Вардарске , на  
површини  од  око  ! .530 м2, планира  се  гаража  спратности  По+П+5, са  обавезним  
зеленим  кровом , максималне  висине  18 м; грађевинска  линија  спратног  дела  
објекта  удајена  је  б  м  од  западне  бочне  границе  парцеле, како  би  се  делимично  
зеленилом  објекат  заклонио  од  суседног  породичног  објеіпа; приступ  је  из  Улице  
Милутина  Бојића , а  резервни  излаз  преко  колско-пешачког  пролаза  до  Вардарске  
ул  и  це; 

-
у  унутрашњости  блока  број  499, са  приступом  из  планиране  слепе  улице  којој  

се  приступа  из  далматинске  улице, на  површини  од  око  2.300 м2, планира  се  
формирање  грађевинске  парцеле  за  изградњу  гараже  спратности  По-1-П+2, са  
равним  кровом  на  којемје  могуће  паркирање  возила; максимална  висина  објектаје  
9 м; грађевинска  линија  спратног  дела  објекта  удалена  је  б  м  од  северне  границе  
парцеле , како  би  се  делимично  зеленилом  објекат  заклонио  од  суседног  
вишепородичног  објеіnа; резервни  излаз  се  планира  преко  нове  слепе  улице  до  
Булевара  патријарха  Павла. 

3а  обе  наведене  локације  обавезна  је  израда  урбанистичког  пројекта  за  изградњу  
објекта  и  уређење  комплекса, као  и  израда  процене  угицаја  на  животну  средину. 
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Препоручују  се  две  или  више  подземних  етажа, а  индекс  заузетости  и  изграђености  се  не  
условјБава . Остали  услови  за  паркирање  и  гаражирање  возила  дати  су  у  подтачки  9.6.1. 
Услови  за  грађење  саобраћајних  површина . 

9.5.6. Спортско-рекреативни  комплекс  

3адржава  се  постојећи  комплекс  некадашњег  спортског  друштва  у  Улици  хероја  
Пинкија, у  блоку  број  501. Комплекс  садржи  кошаркашко  и  одбојкашко  игралиште  и  две  
спортске  сале, укупне  површине  од  око  600 м2  и  омогућава  се  његово  проширење  како  би  
се  изградила  недостајућа  игралишта . Због  планиране  регулације  продужетка  Булевара  
Европе, проширење  комплекса  се  планира  према  северозападу , на  укупну  поврњину  од  
0,59 ћа  зајавно  грађевинско  земјБиште . 

Планира  се  прилагођавање  објеката  и  игралишта  за  специфичне  врсте  спорта  и  
рекреације . Омогућава  се  фазна  реализација  планираних  садржаја, па  се  почетак  изградње  
(замена  постојећих  или  изградња  нових  објеката) не  условњава  формирањем  будућег  
целовитог, јединственог  комплекса . 

За  објекте  у  оквиру  спортско-рекреативног  комплекса  максимална  дозво.њена  
спратностје  П  до  П+1+Пк  или  ВП+г  са  равним  или  косим  кровом  без  назитка, са  или  без  
подрума  или  сутерена, уз  максимални  индекс  заузетости  парцеле  до  25 %. Отворени  
спортски  терени  могу  заузети  максимално  40 % површине  парцеле  (заједно  са  затвореним  
спортским  теренима  до  60 %), а  минимално  учешће  слободних  и  зелених  површина  у  
оквиру  комплекса  износи  40 %. 

Паркирање  возила  обезбеђује  се  на  парцели  корисника  према  важећим  
нормативима . 

За  реализацију  ове  намене  препоручује  се  израда  урбанистичког  пројекта  којим  ће  
се  прецизно  утврдити  положај  објеката, врста  сnортских  објеката , димензионисање , 
обезбеђење  приступа  и  паркирање, озелењавање  и  уређење  слободних  простора . 

Изградња  спортских  и  рекреативних  садржаја  као  специфични  вид  услуга  могућаје  
и  у  оквиру  зона  становања  и  зона  општеградских  центара. 

9.5.7. 3аједничке  блоковске  површине  

На  заједничким  блоковским  површинама  планира  се  простор  за  игру  деце, 
прилагођен  различитој  старосној  доби. Одабиром  садног  материјала  потребно  је  водити  
рачуна  да  се  саде  би.њке  које  нису  трновите, са  отровним  бобицама  и  лако  лом.њивим  
гранама, а  минимално  учењће  зелених  површина  износи  30 %. Високо  и  средње  растиње  
треба  да  буде  заступ.њено  у  што  већој  мери. У  оквиру  ових  површина  не  планира  се  
простор  за  истрчавање  и  игру  кућних  .њубимаца . 

Није  дозво.њено  ограђивање  делова  заједничке  блоковске  површине  и  изградња  
пратећих  приземних  објеката  за  гаражирање  или  пословање , изузев  у  блоку  број  440 гдеје  
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гаражирање  могуће  обезбедити  изградњом  приземних  гаражних  објеката  смештених  у  дНу  
парцеле  дубине  око  40 м. 

9.5.8. Парк  

Парковска  површина  представ.ња  мањи  парк, где  нема  места  за  велики  број  
садржаја , због  чега  се  у  највећој  мери  намењује  за  пасивну  рекреацију , Док  се  активна  
рекреација  обезбеђује  деци, у  оквиру  дечијих  игралишта  у  различитим  деловима  парка. 
Сва  правила  уређења  дата  су  у  пододењку  4Ј . Правила  за  уређење  зелених  површина  на  
земњиіптујавне  намене. 

9.5.9. Озелењени  сквер  

На  подручју  обухваћеном  Планом  планирају  се  три  озелењена  сквера  (трга). 
Озелењени  сквер  (трг) представња  уређенујавну  површину . Површине  су  највећим  делом  
озелењене , а  у  оквиру  њих  се  планирају  и  поплочани  делови  као  зоне  линијске  и  
концентрисане  комуникације . Сваки  озелењени  сквер  (трг) уредиће  се  у  складу  са  
функцијом  и  окружењем, што  ће  се  дефинисати  пројектом  уређења. Могућа  је  поставка  
водених  површина, чесми, као  и  клупа, осветњења  и  сл. Начин  озелењавања  дефинисан  је  
у  одењку  4. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  И  СЛОВОДНИХ  ПОВРШИНА . 

9.5.10. Насип  

Задржава  се  постојећи  насип  секундарне  одбрамбене  линије  - ,,Шумски  (цела  
парцела  број  7851 у  КО  Нови  Сад  ІІ ), до  изградње  планиране  трасе  насипа, којој  обавезно  
претходи  израда  пројекта  парцелације  да  би  се  формирала  планирана  јавна  површина  у  
складу  са  графичким  приказима  Плана  и  условима  дефинисаним  у  пододењку  3.2. Водна  
инфраструјпура . Након  изградње  планираног  насипа, уређиваће  се  слободни  простор, што  
подразумева  изградњу  рекреативне  пешачке  и  бициклистичке  стазе  по  круни  насипа, 
поставњање  уличног  мобилијара  и  уличног  осветњења, те  озелењавање  круне  и  косина  
насипа  (одењак  ,.4. План  уређења  зелених  и  слободних  површина ). Између  рекреативних  
стаза  поставњаће  се  мобилна  одбрана  по  потреби . 

9.5.11. Инфраструктурни  комплекс  за  иtіформационе  технологије  

Задржава  се  постојећи  ограђени  комплекс  са  средњеталасним  предајником  (антена  
висине  60 м  и  пратећи  уређаји  и  објекти ), у  складу  са  условима  датим  у  пододењку  3.5. 
Електронске  комуникације  и  nотребама  Јавне  медијске  установе  ,,Радио-телевизија  
Војводине . док  је  предајник  у  функцији , обавезно  је  поштовање  заштитне  зоне  
полупречника  60-80 м  због  активних  нејонизујућих  зрачења  антенског  система, односно  у  
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заштитној  зони  није  дозволен  боравак  неовлашћених  лица, коришћење  површина  и  
изградња  објеката  који  нису  у  функцији  антенског  система. 

Уколико  се  измести  или  укине  средњеталасни  предајник, обавезна  је  израда  
урбанистичког  пројекта  којим  ће  се  за  сродну  делатност  сагледати  услови  и  потребе  које  
изискују  нове  информационе  технологије . 

9.6. Правила  за  олремање  простора  инфраструктуром  

Посебна  правила  за  опремање  простора  инфраетруктуром  

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  поврu инама  или  ималац  
јавног  овлашћења  то  захтева, а  за  то  постоје  оправдани  разлози  (очување  постојећег  
квалитетног  растиња, подземне  и  надземне  инфраструктуре , ако  на  планираној  траси  већ  
постоје  изграђене  инсталације  или  објекат  који  се  Планом  не  задржава  и  сл.). 

Наведене  интервенције  могуће  су  исклучиво  у  оквиру  постојећих  и  планираних  
јавних  поврuјина. 

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

Не  условлава  се  формирање  грађевинске  парцеле  за  регулацију  улица  ради  
реализација  појединачних  садржаја  унутар  профила . Гviогућаје  фазна  реализација . 

9.6.1. Услови  за  грађење  саобраћајних  површина  

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

- Закона  о  путевима  (,,Службени  гласник  рС,,, бр. 41/18 и  95/1 8 - др. закон), 
- Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 
41/18 -др. закон, 87/18, 23/19 и  128/20-др. закон), 
- Закона  о  заштити  од  пожара, и  осталим  прописима  који  регулишу  ову  област, 
- Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  
испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута  (,,Службени  гласник  РС , 
број  50/! 1), 
- Правилника  о  техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  
објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  
инвалидитетом , деци  и  старим  особама  и  
- Правилник  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу . 
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Правила  за  уређење  и  грађење  друмске  саобраћајле  мреже  

Приликом  изградње  саобраћајних  површина  мора  се  поштовати  Правилник  о  
техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којим  се  осигурава  
несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама, где  се  
ближе  прописују  технички  стандарди  приступачности , разрађују  урбанистичко -технички  
услови  за  планирање  простора  јавних, саобраћајних  и  пешачких  површина, прилаза  до  
објеката  и  пројектовање  објеката  (стамбених , објеката  за  јавно  коришћење  и  др.), као  и  
посебних  уређаја  у  њима. 

Минимална  ширина  тротоара  за  један  смер  кретања  пешака  је  ! м, а  за  двосмерно  
кретањеје  1,6 м. 

По  правилу, врши  се  одвајање  пешачког  од  колског  саобраћаја . Раздвајање  се  врши  
применом  заштитног  зеленог  појаса  где  годје  то  могуће. Уколико  то  није  могуће, а  услови  
одвијања  саобраћаја  захтевају  заштиту  пешака, морају  се  предвидети  заштитне  ограде . 

Препорукаје  да  се  тротоари  и  паркинзи  изводе  од  монтажних  бетонских  елемената  
или  плоча  који  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења , раздвајања  и  обележавања  
различитих  намена  саобраћајних  површина. Поред  обликовног  и  визуелног  ефеІпа, то  има  
практичну  сврху  код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). 

На  сабирним  и  приступним  улицама  могућеје  применити  конструктивна  решења  за  
смиривање  саобраћаја  у  складу  са  одредбама  чл. !6!-1бЗ . Закона  о  безбедности  саобраћаја  
на  путевима. 

Најмања  планирана  ширина  коловоза  је  5 м  за  двосмерне  саобраћајнице . Радијуси  
кривина  на  укрштању  саобраћајница  су  минимално  6 м, осим  у  приступним  улицама  где  
могу  износити  и  З  м. ј-lа  саобраћајницама  где  саобраћају  возила  јавног  превоза  радијуси  
кривина  треба  да  су  минимум  8 м. Коловозе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 

Паркинзи  требају  бити  уређени  у  тзв. ,,перфорираним  плочама , ,,префабрикованим  
танкостеним  пластичним  или  сличним  елементима  (типа  бехатон  - растер  са  травом ) који  
обезбеђују  услове  стабилности  подлоге, дово.њне  за  навожење  возила  и  истовремено  
омогућавају  одржавање  ниског  растиња  и  смањење  отицања  воде. 

Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.54.234:2020 којим  су  дефинисане  
мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања . На  местима  
где  се  планира  паркирање  са  препустом  (наткрињем ) према  тротоару , ако  није  предвиђен  
зелени  појас, изградити  граничнике . У  оквиру  паркиралишта , где  је  то  планирано, 
резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  четири  паркинг-места  планира  по  
једно  дрво. Одговарајућа  засена  садњом  високог  зеленила  може  се  обезбедити  и  око  
планираних  паркинга . 

Такође  је  потребно  извршити  резервацију  паркинга  у  складу  са  Правилником  о  
техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  (,,Службени  гласник  РС,,, број  22/15). 
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У  делу  планиране  јавне  површине  на  делу  парцеле  број  4674 потребно  сачувати  
дрвеће  у  том  потезу, а  да  се  паркинзи  планирају  тако  да  не  угрози  постојеће  дрвеће. 

Услови  за  изградњу  саобраћајних  површина  

Планско  решење  је  усклађено  са  Законом  о  путевима, Законом  о  планирању  и  
изградњи  и  планском  документацијом  ширих  подручја . 

Прик.њучке  на  државни  пут  ІБ-12 планирати  у  складу  са  Правилником  о  условима  
које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  испуњавају  путни  објекти  и  други  
елементи  јавног  пута  

Планска  решења  су  усклађена  са  важећом  планском  и  пројектном  
докуменатацијом , планском  и  пројектном  документацијом  чија  је  израда  у  току, на  
обухваћеном  подручју , као  и  документацијом  за  коју  је  Јавно  предузеће  ,,Путеви  Србије  
издало  услове  и  сагласности . 

Планом  је  предвиђен  и  обезбеђен  заштитни  појас  и  појас  контролисане  градње, на  
основу  члана  36. Закона  о  путевима, тако  да  први  садржај  објеката  високоградње  морају  
бити  уда.њени  минимално  20 м  од  ивице  земњишног  појаса  државног  пута  І  реда, уз  
обезбеђење  приоритета  безбедног  одвијања  саобраћаја  на  државном  путном  правцу. 

У  заштитном  појасу  и  појасу  контролисане  изградње  забрањено  је  отварање  
рудника, каменолома  и  депонија  отпада  и  смећа. 

Планским  документом  решеноје  прихватање  и  одводњавање  површинских  вода, уз  
усклађивање  са  системом  одводњавања  државног  пута  !Б-]2. 

У  складу  са  чланом  37. Закона  о  путевима, ограде  и  дрвеће  поред  јавних  путева  
подижу  се  тако  да  не  ометају  прегледност  јавног  пута  и  не  угрожавају  безбедност  
саобраћаја . 

Планским  документом  решена  је  проблематика  постојећег  и  перспективног  
пешачког, стационарног , бициклистичког  и  јавног  градског  саобраћаја , као  и  заштиту  
постојећих  и  евентуално  нових  инсталација . 

Заштитну  ограду  планирати  око  паркиралишта  са  пешачким  пролазом  према  
археолошком  налазишту , без  могућности  лролаза  моторних  возила. 

Уколико  се  планира  изградња  бициклистичких  и  пешачких  стаза  поред  државног  
пута  ј  реда  потребноје  предвидети  их: 

- са  адекватном , стандардима  утврђеном  грађевинском  конструкцијом , која  
задовоњава  одредбе  Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  
морају  да  испуњавају  путни  објекти  и  други  елементијавног  пута; 
- са  размотреним  и  пројектно  разрешеним  свим  аспектима  коришћења  и  
несметаног  приступа  бициклистичкој  и  пешачкој  стази  од  стране  инвалидних  - 
хендикепираних  особа; 
- са  обезбеђеним  приступима  бициклистичке  и  пешачке  стазе  до  постојећих  или  
пројектом  угврђених  бициклистичких  и  пешачких  прелаза  на  државном  луту; 

127 



- са  саобраћајном  анализом  постојећег  и  перспективног  бициклистичког  и  
пешачког  саобраћаја  и  саобраћаја  возила  на  државном  пуТу, у  ци.њу  утврђивања  
постојећих  и  перспективних  пешачких  прелаза  на  којима  је  потребно  обезбедити  
позивне  пешачке  семафоре , или  упозоравајућу  светлосну  сигнализацију . 

Аутобуска  стајалишта  планирати  саобраћајно  безбедно  у  складу  са  саобраћајно -
безбедносним  карактеристикама  и  просторним  потребама, у  складу  са  чланом  85. Закона  о  
путевима. 

У  заштитном  појасујавног  пута, на  основу  чл. 32-34 Закона  о  пугевима, може  да  се  
гради, односно  постав.ња, водовод, канализација , топловод, железничка  пруга  и  други  
сличан  објекат, као  и  телекомуникациони  и  електро  водови, инсталације , постројења  и  сл., 
по  претходно  прибавЈЂеној  сагласности  управача  јавног  пута  која  садржи  саобраћајно -
техничке  услове . 

Инсталације  

Инсталације  се  могу  планирати  на  катастарским  парцелама  које  се  воде  као  јавно  
добро  путеви  - својина  Републике  Србије, и  на  којима  се  авно  предузеће  ,,Путеви  
Србије , Београд  води  као  корисник, или  је  Јавно  предузеће  ,,Путеви  Србије , Београд  
правни  следбник  корисника . 

Општи  услови  за  лоставЈЂање  инсталација  

Предвидети  двострано  проњирење  државног  пута  на  пројеіповану  ширину  и  
изградњу  додатних  саобраћајних  трака  у  потезу  евентуалне  реконструкције  постојећих  и  
изградње  додатних  раскрсница . 

Траса  инсталација  мора  се  пројектно  усагласити  са  постојећим  инсталацијама  
поред  и  испод  предметних  путева. 

Услови  за  укрштање  инсталација  са  путеі  

Укрњтање  са  путем  предвиди  иск.њучиво  механичким  подбушивањем  испод  трупа  
пута, управно  на  пуг, у  прописаној  заштитној  цеви . 

Запітитна  цев  мора  бити  пројектована  на  целој  дужини  између  крајних  тачака  
попречног  профила  пута  (изузетно  спо.њња  ивица  реконструисаног  коловоза ), увећана  за  
по  3 ііі  са  сваке  стране. 

Минимална  дубина  инсталација  и  заштитних  цеви  од  најниже  коте  коловоза  до  
горње  коте  заштитне  цеви  износи  L35 м. 

Минимална  дубина  инсталација  и  заштитних  цеви  испод  путног  канала  за  
одводњавање  (постојећег  или  планираног ) од  коте  дна  канала  до  корње  коте  заштитне  
цеви  износи  1 м. 
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Приликом  поставлања  надземних  инсталација  водити  рачуна  о  томе  да  се  стубови  
лоставе  на  растојању  које  не  може  бити  мање  од  висине  стуба, мерено  од  сполне  ивице  
зем.њишног  појаса  пута, као  и  да  се  обезбеди  сигурносна  висина  од  7 м  од  највише  коте  
коловоза  до  ланчанице, при  најнепово.њнијим  температурним  условима. 

Услови  за  паралелно  вођсње  инсталација  са  путем  

Инсталације  морају  бити  поставлене  минимално  3 м  од  крајње  тачке  попречног  
профила  пута  (ножице  насипа  трупа  пута  или  сполне  ивице  путног  канала  за  
одводњавање ) изузетно  ивице  реконструисаног  коловоза  уколико  се  тиме  не  ремети  
режим  одводњавања  коловоза . 

На  местима  где  није  могуће  задово.њити  услове  из  претходног  става  мора  се  
испројектовати  и  извести  адекватна  зањтита  трупа  лута. 

Не  дозволава  се  вођење  инсталација  по  банкини , по  косинама  усека  или  насипа, 
крозјаркове  и  кроз  локације  које  могу  бити  иницијалне  за  отварање  клизишта. 

Тротоаре  и  паркиі-тге  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча  који  
могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења , раздвајања  и  обележавања  различитих  
намена  саобраћајних  површина. Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта, то  има  праісгичну  
сврху  код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). 

Коловоз  и  бициклистичке  стазе  се  завршно  обрађују  асфалтним  застором . 
Паркинзи  могу  бити  уређени  и  тзв. ,,перфорираним  плочама , ,,префабрикованим  

танкостеним  пластичним , или  сличним  елементима  који  обезбеђују  услове  стабилности  
подлоге , доволне  за  навожење  возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  ниског  
растиња. 

Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  1Ј .Ѕ4.234:2020 којим  су  дефинисане  
мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања . У  оквиру  
паркиралишта , где  је  то  планирано , резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  
четири  паркинг-места  планира  поједно  дрво . 

lтlа  местима  где  то  услови  дозвоЈhавају, иако  није  уцртано  на  графичком  приказу, 
могућаје  изградња  уличних  паркинга  и  бициклистичких  стаза, уз  обавезно  задржавање  и  
заштиту  постојећег  квалитетног  дрвећа . 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  и  дуж  тротоара  извршити  типско  партерно  
уређење  тротоара  поштујући  услове  приступачности . 

Најмања  планирана  ширина  коловоза  је  5 м  (на  државним  путевима  7,1 м). Уже  
могу  бити  унутарблоковске  саобраћајнице , минималне  ширине  3 м. Радијуси  кривина  на  
укрштању  саобраћајница  су  минимално  б  м. осим  унутарблоковских  саобраћајница  где  
могу  износити  и  3 м. На  саобраћајницама  где  саобраћају  возила  јавног  градског  превоза  
путника  планирају  се  радијуси  кривина  12 м. Тротоари  су  минималне  ширине  1,6 м, док  
двосмерне  бициклистичке  стазе  морају  бити  ширине  2 м, аједносмерне  минимум  1 м. 
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Услови  за  прикњучење  на  саобраћајну  мрежу  

Приликом  планирања  саобраћајног  дриклучка  на  државни  пут, потребноје  водити  
рачуна  о  следећем : 

- прикњучак  планирати  као  двосмерни ; 
- обезбедити  зоне  потребне  прегледности ; 
- коловоз  приступног  пута  мора  бити  минималне  ширине  б  м; 
- са  долупречницима  лепеза  у  зони  приклучења  који  морају  бити  утврђени  на  

основу  криве  трагова  меродавног  возила; 
- са  евентуалном  додатним  саобраћајним  тракама  за  лева  скретања  са  државног  

пута, у  колико  се  укаже  потреба  за  истом  (број  возила), тј . уколико  је  број  возила  који  
скрећу  лево  са  државног  пута  на  споредни  правац  већи  или  исти  од  10 % од  укупног  броја  
возила  на  путу, мора  се  предвидети  додатна  саобраћајна  трака  за  лева  скретања  на  
државном  путу; 

- укрштај  мора  бити  изведен  под  правим  углом  (улравно  на  пут); 
рачунску  брзину  на  nуту; 

- просторне  карактеристике  терена; 
- обезбедити  приоритет  саобраћаја  на  државном  путном  правцу; 
- адекватно  решење  прихватања  и  одводњавања  површинских  вода, уз  

усклађивање  са  системом  одводњавања  државног  пута; 
- са  далином  прегледности  од  минимално  120 м  (у  односу  на  ,,СТОП  линију  на  

саобраћајном  лриклучку  на  државни  пут); 
- са  коловозном  конструкцијом  за  тежак  саобраћај  (осовинско  оптерећење  од  

најмање  1 1,50 t no осовини); 
- коловоз  прикњучне  саобраћајнице  мора  бити  пројектован  сходно  члану  41. 

3акона  о  путевима. 
Елементи  пута  и  раскрснице  (лолупречник  кривине, радијуси  окретања  и  др.) 

морају  бити  у  складу  са  Законом  о  путевима  и  Правилником  о  условима  које  са  аспекта  
безбедности  саобраћаја  морају  да  испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута. 

Прикњучење  корисника  на  примарну  путну  мрежу  планира  се  само  са  једним  
прикњучком , а  уколико  корисник  има  више  засебних  улаза  (целина), може  имати  
независне  прикњучке . У  случају  да  се  објекат  може  прикњучити  и  на  секундарну  мрежу, 
прикњучак  се  по  правилу  увек  даје  на  секундарну  мрежу . 

Свака  новоформирана  грађевинска  парцела  мора  имати  приступ  на  јавну  
саобраћајну  површину . Уколикоје  тај  приступ  колски  и  намењен  само  за  путничке  
аутомобиле , он  не  може  бити  ужи  од  3,5 м, нити  шири  од  6 м; за  приступ  ватрогасним  
возилом  минимална  висина  пасажа  је  4,5 м. Уколико  није  другачије  дато  за  поједине  
намене, по  правилу  једна  грађевинска  парцела  може  имати  максимално  два  колска  
приступа  према  истој  саобраћајној  површини  (улици) и  то  на  међусобном  растојању  од  
најмање  5 м. У  случају  да  грађевинска  парцела  има  приступ  на  две  различите  саобраћајне  
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ловрпіине  (улице), колски  приступ  се  по  правилу  даје  на  ону  саобраћајну  површину  
(улицу) којаје  мањег  ранга. 

Ширина  приватног  пролаза  за  парцеле  које  немају  директан  приступ  јавној  
саобраћајној  површини  не  може  бити  мања  од  2,50 м. Објекти  у  привредним  зонама  
морају  обезбедити  противпожарни  пут  око  објеката, који  не  може  бити  ужи  од  3,5 м  за  
једносмерну  комуникацију , односно  б  м  за  двосмерно  кретање  возила. 

Услови  за  паркирањс  и  гаражирање  возила  

Реализацију  планираних  стамбених  и  пословних  објеката  мора  да  прати  изградња  
саобраћајних  поврњина  и  комуналне  инфраструктуре , а  нарочито  паркинг-простора  према  
намени  објекта. 

За  паркирање  возила  за  сопствене  потребе, власници  породичних  и  
вишепородичних  стамбених  објеката  свих  врста  по  правилу  обезбеђују  простор  на  
сопственој  грађевинској  парцели, изван  јавне  саобраћајне  поврџіине, и  то  једно  паркинг  
или  гаражно  место  наједан  стан . 

3а  паркирање  возила, власници  осталих  објеката  обезбеђују  простор  на  сопственој  
грађевинској  парцели, изван  јавне  саобраћајне  површине . Потребан  број  паркинг  или  
гаражних  места  одређује  се  на  основу  намене  и  врсте  делатности , у  односу  на  нето  
површину  објекта  - корисног  простора , на  следећи  начин : 

- банка, здравствена , пословна, образовна  или  административна  установа  - једно  
паркинг-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; 
- позориште  или  биоскоп  - једно  паркинг-место  на  користан  простор  за  30 

гледалаца ; 
- спортска  хала  -једно  паркинг-место  на  користан  простор  за  40 гледалаца ; 
- производни , магацински  и  индустријски  објекат  - једно  паркинг-место  на  200 м2  

корисног  простора. 

Паркирање  возила  и  гараже, за  потребе  стамбених  зграда, дефинисани  су  
Правилником  о  условима  и  нормативима  за  пројектовање  стамбених  зграда  и  станова  
(,,Службени  гласник  Рс,,, бр.  58/12, 74/15 и  82/15). Гараже  објеката  планирају  се  подземно  
у  габариту, изван  габарита  објекта  или  надземно, на  грађевинској  парцели . Површине  
гаража  објеката  које  се  планирају  надземно  на  грађевинској  парцели  урачунавају  се  при  
утврђивању  индекса  изграђености . односно  индекса  заузетости  грађевинске  парцеле, а  
подземне  гараже  се  не  урачунавају  у  ове  индексе . 

Положај  објекта  јавне  гараже  на  јавном  грађевинском  землишту  и  гаража  за  јавно  
коришћење  на  земњишту  осталих  намена  и  њихова  зона  изградње  дефинисани  су  
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техничким  елементима  у  простору  на  графичком  приказу  број  3!2. ,,План  саобраћаја , 
регулације  и  нивелације , са  планом  зеленила  у  размери  ј  :2500. 

Гараже  морају  испунити  услове  дефинисане  у  Правилнику  о  техничким  захтевима  
за  заштиту  гаража  за  путничке  аутомобиле  од  пожара  и  експлозија  (,,Службени  лист  
Сцг,,, број  31/05). 

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

Према  правилнику , велике  гараже  (гаража  већа  од  1500 м2) морају  имати  прилаз  за  
ватрогасна  возила  ширине  3,50 м  за  једносмерну  улицу, односно  5,50 м  за  двосмерну  
улицу, при  чему  мора  бити  омогућено  кретање  ватрогасних  возила  само  унапред. 
Минимална  висина  пасажаје  4,5 м. 3аштита  од  пожара  подразумева  попјтовање  стандарда  
и  прописа  датих  овим  правилником . 

Основни  услови  за  кретање  возила  су: 

- улазе  и  излазе  у  гаражу  оптималној  организацији  гараже; 
- ширина  улаза  и  излазаје  минимум  2,5 м  заједан  ток  кретања  возила; 
- близу  улаза, односно  излаза  резервисати  простор  за  паркирање  возила  

инвалида; 
- вожња  у  гаражи  треба  да  буде  једноставна  и  безбедна , а  препорука  је  да  се  

омогућиједносмерно  кретање  у  оквиру  гараже; 
- препорука  је  да  се  у  процесу  паркирања, док  се  возила  креhу  по  паркинг-

гаражи  уједно  омогућује  и  тражење  слободног  паркинг-места; паркирање  треба  да  буде  
што  једноставније ; 

могућеје  предвидети  и  рампе  на  којима  се  врши  паркирање ; 
акоје  рампа  на  којима  се  врши  паркирање , ондаје  максимални  нагиб  5 %, а  ако  

је  обична  рампа  онда  је  15 % (наткривена  и  отворена  са  грејањем ) и  12 % (отворена); 
морају  се  задовоњити  вертикални  услови  проходности  возила; 

- димензијаједног  паркинг-места  за  управно  nаркирањеје  минимално  4,8х2,3 м, 
а  у  осталим  случајевима  у  складу  ca ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020; 

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

регулисања  кретања  и  ради  бо.њег  сналажења  корисника  у  њој . 

Основни  услови  за  кретање  пешака  су: 

- уколико  је  могуhе  пеnјаци  не  би  требало  да  се  укрштају  са  возилима  на  улазу  и  
излазу; 

- по  гаражи  није  потребно  обезбедити  посебну  путању  за  кретање  пешака; 
- при  распореду  степеништа  треба  водити  рачуна  о  правцима  кретања  већине  

пејіака ; 
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- степеништа  код  отворених  паркинг-гаража  не  смеју  бити  дање  од  другог  
степеништа  више  од  50 м, а  код  затворених , више  од  30 м; 

- ширина  степеништа  мора  бити  најмање  0,8 м  и  за  њихову  изградњу  у  обзир  
долазе  само  незапаливи  материјали ; 

- ако  се  у  паркинг-гаражи  пешачка  комуникација  рењава  само  степеништем  онда  
минимална  ширина  износи  !,2 м; 

- уколико  се  за  кретање  пешака  користи  рампа, стазе  не  смеју  бити  уже  од  0,6 м  и  
морају  бити  издвојене  и  обезбеђене  гелендерима . 

Остали  услови  су: 

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

објеката ; 
- проветравање  мора  бити  такво  да  се  обезбеди  одвод  ! 2 м3  ваздуха  на  час  на  сваки  

1 м2  корисне  површине; усисни  отвори  система  за  вентилацију  треба  разместити  близу  
пода; 

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

На  површини  и  фасадама  гаража  планира  се  одговарајуће  партерно  уређење  и  
озелењавање . У  случају  да  се  последња  етажа  планира  као  откривени  паркинг-простор, 
могућеје  њено  наткривање  надстрешницом  са  фотонапонским  панелима . 

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

до  изградње  објеката  гаража, планиране  површине  се  могу  користити  као  
дефинисана  и  уређена  паркиралишта . 

Станица  за  снабдевање  горивом  

Услов  за  реализацију  станице  за  снабдевање  горивом  је  израда  урбанистичког  
пројекта . Максимална  спратност  објекатаје  П. Планирана  станица  за  снабдевање  горивом  
може  се  реализовати  са  ужим  садржајима , у  складу  са  просторним  могућностима  и  
утврђеним  параметрима . Под  ужим  садржајем  станице  за  снабдевање  горивом  
подразумевају  се  следећи  садржаји : 

- места  за  истакање  за  све  врсте  горива, 
- маниnулативна  површина, 
- цистерне, 
- систем  цевовода, 
- отвори  за  пуњење  и  преглед  цистерни, 
- продајни  и  пословни  простор  у  функцији  станице  за  снабдевање  горивом  и  
надстрешница . 

- паркинг. 
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Станица  за  снабдевање  горивом  треба  да  испуни  све  законима  предвиђене  услове  за  
ову  врсту  објеката. 

9.6.2. Услови  за  изградњу  инсталација  водне  инфраструктурс  и  приісњучака  
објската  на  исте  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  површине, између  две  регулационе  
линије  улице,једнострано , или  обострано , уколикоје  уличНи  профил  шири  од  20 м. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставњају  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  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  других  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре  износи  0,5 м. 

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

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

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

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

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  
ширине  пуга, минимално  за  1 м, са  сваке  стране! 

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

Водоводни  приісњучци  

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

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

Пречник  водоводног  прикњучка  са  величином  и  типом  водомера  одређује  Јавно  
комунално  предузеће  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  унутраuјњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  
нормативима , Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  
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делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  Сада , бр. 
60/10, 8/1 1 - исправка, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и  59/20) и  Правилником  о  техничким  
условима  за  прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  
канализације  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  I 3/94). 

Приклучење  стамбених  објеката  врши  се  минималним  пречником  DТ  25 мм. 
Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  приклучак . 
Индивидуални  водомери  за  мерење  потрошње  воде  за  породичне  стамбене  и  

пословне  објекте, поставњају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта, на  парцели  корисника, удалени  0,5 м  од  регулационе  линије. 

За  вишепородичне  стамбене  објекте  водомери  се  поставњају  у  шахтовима  
лоцираним  ван  објекта, на  парцели  корисника , удалени  0,5 м  од  регулационе  линије, или  
у  просторијама  за  водомере , лоцираним  унутар  самог  објекта . Та  ііросторија  мора  бити  
лоцирана  уз  регулациону  линију  према  уличној  водоводној  мрежи  са  које  се  даје  
прик.њучак. 

Код  изградње  пословних  објеката  поврuјине  преко  150 пі2  код  којих  је  потребна  
изградња  само  унутрашње  хидрантске  мреже  (гірема  важећем  правилнику  и  условима  
противпожарне  полиције) израђује  се  приклучак  пречника  DN 63 мм, са  монтажом  
водомера  DN 50 мм. 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  споњашња  хидрантска  
мрежа  врши  се  пријсњучење  објеката  пречником  максимално  DN ! 10 мм, са  монтажом  
водомера DN !00мм! 

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

Извођење  приклучка  водовода, као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
авног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализациј & Нови  Сад. 

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасу  мреже  опште  и  фекалне  канализације  полагати  у  зонијавне  површине  између  
две  регулационе  линије  улице, једнострано , или  обострано, уколико  је  улични  профил  
шири  од  20 м. 

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

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

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

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

135 



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

Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1,3 м, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
планираног  прикњучка  на  постојећи  цевовод, дубину  прикл3учка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода. 

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  прописаном  
растојању  од  ј  60 до  200 DN, a максимално  50 м. 

Каііализационл  приісл3учци  

Прикњучак  на  отпадну  канализацију  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  објеіпа , техничким  нормативима , Одлуком  
о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  
воде  и  уклањања  вода  и  Правилником  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  
систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације . 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  се  приклучити  на  
канализациону  мрежу, акоје  она  изграђена . 

Прикњучење  стамбених  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 160 мм! 
Ревизионо  окно  лоцира  се  на  парцели  корисника , на  0,5 м  од  регулационе  Јіиније . 
Индустријски  објекти  и  други  објекти  чије  отпадне  воде  садрже  штетне  материје, 

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

Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  изворишта  може  се  прикњучити  на  
отпадну  канализацију  под  условом  да  се  постави  водомер  за  мерење  исцрпњене  воде . 

Прикњучење  nодрумских  и  сутеренских  просторија, као  и  базена  на  канализациони  
систем  дозвоњава  се  само  преко  аутономног  постројења , препумпавањем . 

Код  решавања  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, ј  0/0 l и  47/06 - др. одлука). 

Зауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  
лаких  течности  и  тек  потом  испуштати  у  реципијент . 

Санитарно -фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишћавања  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу, уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежногјавног  комуналног  
предузећа . 
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Технолошке  воде  се  могу  испуштати  ујавну  канализацију . Зависно  од  потреба, код  
загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолошких  отпадних  вода, тако  
да  њихов  квалитет  задовоњава  санитарно -техничке  услове  за  испуштање  у  јавну  
канализацију , а  пре  пречишћавања  на  постројењу  за  пречишћавање  отпадних  вода, тако  да  
се  не  ремети  рад  пречистача  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  
загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање, Прилог  2, Глава  111, Табела  

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

9.6.3. Условл  за  изградњу  и  прикњучење  на  електроенергетску  мрежу  

Технички  услови  и  препоруке  за  изградњу  објеката  у  близини  далековода  
11OkV 

Приликом  извођења  радова, као  и  касније  приликом  експлоатације  планираних  
објеката, водити  рачуна  да  се  ни  на  који  начин  не  наруши  сигурносни  размак  од  5 м  за  
далеководе  нагіонског  нивоа  l 10 kV. 

Испод  и  у  близини  далековода  не  садити  високо  дрвеће  које  се  својим  растом  може  
приближити  на  мање  од  5 м  у  односу  на  проводнике  далековода  напоснког  нивоа  1 10 КУ, 
као  и  у  случају  пада  дрвета . 

да  се  избегава  коришћење  прскалица  и  воде  у  млазу  за  заливање, уколико  постоји  
могућност  да  се  млаз  воде  приближи  на  мање  од  5 м  приводницима  далековода  напонског  
нивоа  110 kV. 

Забрањено  је  складињтење  лако  запањивог  материјала  у  заштитном  појасу  
далековода . 

Прик.њучке  извести  подземно  у  случају  укрњтања  са  далеководом . 
Нисконапонске  прикЈћучке , телефонске  приісњучке , прикјучке  за  кабловску  

телевизију  и  друге  прик.њучке  извести  подземно  у  случају  укрштања  са  далеководом . 
Приликом  извођења  било  каквих  грађевинских  радова, нивелације  терена, 

земњаних  радова  и  ископа  у  близини  далековода , ни  на  који  начин  се  не  сме  угрозити  
статичка  стабилност  стубова  далековода . Терен  испод  далековода  се  не  сме  насипати . 

Све  металне  инсталације  (електро-инсталације , грејање  и  друго) и  други  метални  
делови  (ограде  и  друго) морају  да  буду  прописно  уземњени . Нарочито  водити  рачуна  о  
изједначењу  потенцијала . 

делови  цевовода  кроз  који  се  испушта  флуид  морају  бити  удаЈБени  најмање  30 м  
од  најистуренијих  делова  далековода  под  напоном . 

Минимално  растојање  планираних  објеката, пратеће  инфраструктуре  и  
инсталација , од  било  ког  дела  стубе  далековода  треба  да  буде  10 м, као  и  у  случају  пада  
дрвета . 
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Уколико  постоји  потреба  за  поставњањем  хидраната , они  морају  бити  поставњени  
на  растојању  већем  од  35 м  од  осе  далековода . 

Зидове  и  темење  објеката  (попут  сливника, стубова  контактне  мреже/осветлења , 
телефонских  говорница, хидраната  и  слично) извести  на  хоризонталном  растојању  од  
најмање  1 м  од  110 kV кабловског  вода. 

Укрштање  приклучака  нисконапонске  мреже, дистрибутивне  гасне  мреже, 
водоводне  и  других  комуналних  мрежа, за  стамбене , пословне  објекте  и  друге  објекте, 
пројектовати  тако  да  формирају  прав  угао . Уколико  то  није  могуће  имати  у  виду  да  није  
дозвоњено  укрштање  под  углом  мањим  од  60°. Изузетак  од  овог  правила  су  
телекомуникациони  кабјіови . 

Најмања  хоризонтална  удаленост  дрвореда  од  1 10 kV кабловског  вода  износи  2 м. 
На  местима  укрштања  планираних  објеката  са  i iо  ку  кабловским  водовима  

потребноје  поставити  трајне  идентификационе  ознаке  на  којима  се  налазе  основни  подаци  
о  укрштању . 

Радови  у  заштитном  појасу  кабловских  водова  l 10 kV Mopajy ce вршити  ручно  или  
механизацијом  која  не  изазива  вибрације, оштећење  изолације  и  плашта  кабловског  вода. 
Слој  земње  изнад  кабловског  вода  се  може  скидати  до  нивоа  од  0,5 м  изнад  кабла. У  
случају  оштећења  електроенергетских  водова  приликом  извођења  радова  све  трошкове  
санације  сносиће  инвеститор  планираног  објекта . 

Услови  за  прикњучење  на  електроенергетску  ирежу  

Приклучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  изградњом  приклучка  
који  се  састоји  од  прикњучног  вода, кабловске  приклучне  кугије  (КПК) и  ормана  мерног  
места  (ОММ). Приклучни  вод  изградити  подземно , од  постојећег  или  планираног  вода  у  
улици, или  директно  из  ТС. Прикњучење  надограђених  делова  објеката  решити  са  
постојећег  приклучног  вода  или, у  случају  недостатка  капацитета , изградњом  новог  вода  
у  траси  постојећег. деталније  услове  за  приклучење  и  изградњу  приклучног  вода  и  
положај  кПк  и  ОММ-а  прибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд, Огранак  
,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  за  прикњучење  на  гасоводпу  мрежу  

Приклучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  гасног  
прикњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно- регулационог  сета. У  случају  потреба  
за  већим  количинама  топлотне  енергије  снабдевање  решити  прикњучењем  директно  на  
гасовод  средњег  притиска  и  изградњом  сопствене  мерно-регулационе  гасне  станице. 
деталније  услове  за  приклучење  прибавити  од  надлежног  дистрибутера . 
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Условл  за  прикњучење  на  вреловодну  мрежу  

ПрикЈћучење  објеката  у  тогілификациони  систем  решити  изградњом  вреловодног  
прикњучка  од  постојеће  или  планиране  вреловодне  мреже, или  поставњањем  топлотне  
подстанице  у  посебној  просторији  у  објекту , у  подруму  (сутерену) или  приземњу  објекта! 
У  том  случају  до  подстанице  је  потребно  изградити  вреловодни  прикњучак  од  постојеће  
или  планиране  вреловодне  мреже. детањније  услове  за  прикњучење  прибавити  од  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Иовосадска  топлана  Нови  Сад. 

Услови  за  пријсњучењс  на  мрежу  слектронских  коІиуникација  

ПрикЈћучење  објеката  у  телекомуникациони  систем  решити  изградњом  прикучка  
(подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника ) од  постојеће  или  планиране  уличне  
мреже  до  приступачног  места  на  фасади  објекта  у  коме  ће  бити  смештен  типски  
телекомуникациони  орман. детањније  услове  за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  
оператера . 

Прикњучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера . 

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

9.7. Услови  за  нссметано  кретање  п  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  
и  старим  особама  

Приликом  пројектовања  јавних  простора, саобраћајних  и  пешачких  површина, 
прилаза  до  објеката  и  објеката  (хоризонталних  и  вертикалних  комуникација ) потребно  је  
применити  Правилник  о  техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  
објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 

деци  и  старим  особама. 
Улази  у  све  објекте  за  јавно  коришћење  и  објекте  јавних  служби  морају  имати  

прилазне  рампе  са  максималним  падом  до  5 %. Лифтови  у  зградама  морају  бити  
прилагођени  за  лица  са  лосебним  потребама . 

Тротоари  и  пешачке  стазе, пешачки  прелази, места  за  паркирање  и  друге  површине  
у  оквиру  улица, тргова , шеталишта, паркова  и  игралишта  по  којима  се  крећу  особе  са  
инвалидитетом , у  простору  су  међусобно  повезани  и  прилагођени  за  оријентацију , и  са  
нагибима  кои  не  могу  бити  већи  од  5 % (! :20), а  изузетно  8,3 % (1 12). 

У  оквиру  сваког  појединачног  паркиралишта  или  гараже  обавезно  предвидети  
резервацију  и  обележавање  паркинг-места  за  управно  паркирање  возила  инвалида, у  
складу  са  чланом  36. Правилника  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  
изградње  објеката , којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  
инвалидитетом , деци  и  старим  особама . 
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10. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЂУЈЕ  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  
ПРОЈЕКТА  И/ИЛИ  УРБАНИСТИЧКО -АРХИТЕКТОНСКОГ  КОНКУРСА  

10.1. Локације  за  које  се  утврђује  израда  урбанистичког  пројекта  

1011. Породично  становање  - затворени  стамбени  комплекси  

Породично  становање  у  комплексима  се  може  планирати  на  парцелама  чија  је  
минимална  површина  1500 м2, где  је  могуће  остварити  квалитетније  становање . Могућа  
одступања  критеријума  величине  за  изградњу  стамбених  комплекса  породичног  
становања  могу  бити  највише  5 %. 

Спратност  стамбених  објеката  у  овим  комплексима  је  максимално  П+1+Пк. 
Максимални  дозвоњени  индекс  заузетости  износи  40 %. 

Сваки  објекат  може  имати  највише  три  стамбенејединице , а  максимална  развијена  
корисна  површина  појединачног  објекта  (нето) износи  до  480 м2. 

Заврінна  етажа  објеката  може  бити  обликована  као  поткровње  са  косим  кровом  
коме  је  нагиб  кровних  равни  око  30°, али  су  могући  и  кровови  са  блажим  нагибима  или  
равни. 

За  комплекс  се  планира  уређење  слободних  површина  и  њихово  озелењавање , при  
чемује  потребно  озеленети  најмање  20 % површине  парцеле. 

Паркирање  или  гаражирање  возила  за  сопствене  потребе  мора  се  обезбедити  у  
оквиру  комплекса , према  нормативу  да  се  заједан  стан  обезбедиједно  паркинг-место. 

За  реализацију  ових  комплекса  обавезна  је  разрада  урбанистичким  пројектом , а  
додатна  правила  уређења  и  грађења  дата  су  у  подтачки  9.4.1. Породично  становање  (П-
П+l+Пк). 

10.1.2. Вишепородично  становање  средњих  и  високих  густина  

У  унутрапіњости  блока  број  494, од  парцела  бр. 6964, 6956/4, 6956/5, 6956/3, 6956/6, 
6956/2, 6956/7, 6956/1, 6956/8, 6956/13, 6955/! и  6955/2 планира  се  формирање  више  
грађевинских  комплекса  чије  парцеле  излазе  на  две  улице. Планира  се  изградња  објеката  
спратности  Су+П+3+Пс  до  Су+П+4, и  то  на  простору  између  утврђених  грађевинских  
линија  које  се  повлаче  од  Улице  Јернеја  Копитара  и  од  планиране  улице  у  унутрашњости  
блока. За  сваки  комплекс  обавезна  је  израда  урбанистичког  пројекта  ради  утврђивања  
тачног  положаја  објекта , приступа  и  решења  паркирања  у  подземним  етажа, морфологије  
објеката, начина  формирања  грађевинских  парцела  и  начина  организације  слободног  
простора  и  озелењавања  на  укупном  комплексу . Формирају  се  грађевинске  парцеле  
спајањем  минимум  две  парцеле , од  којих  једна  излази  на  Улину  Јернеја  Копитара  а  друга  
на  новопланирану  улицу . Максимални  индекс  заузетости  земњишта  износи  50 %, а  
максимални  индекс  изграђености  комплекса  је  2,2. Код  грађевинских  парцела  чија  је  
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ширина  мања  од  18 м  могуће  је  обезбедити  приступ  са  једне  улице, у  цињу  боњег  и  
функционалнијег  решења  партерног  уређења  и  приступа  објектима. 

У  југоисточном  делу  блокова  бр.  494 и  496 планира  се  формирање  више  
грађевинских  комплекса  чије  парцеле  излазе  на  три  улице. Планира  се  изградња  објеката  
спратности  П+4-П+5 и  то  на  простору  између  утврђених  грађевинских  линија  које  се  
повлаче  од  улица  Јернеја  Копитара, Симе  Гvlатавуња  и  новопланираних  улица. Објекти  се  
могу  градити  на  јединственом  комплексу  или  спајањем  неколико  грађевинских  парцела  
тако  да  граница  новоформиране  парцеле  буде  линија  разграничења  спратности . 
Максимални  индекс  заузетости  земњишта  износи  50 %, а  максимални  индекс  
изграђености  комплексаје  2,8. 

Обавезно  је  озелењавање  слободне  површине  на  минимално  20 % површине  
комплекса. а  приступ  се  мора  обезбедити  са  обе  улице  на  које  излази . Инфраструіпурно  
опремањеје  планирано  да  буде  из  Улице  Јернеја  Копитара  и  Симе  Матавуња. 

10.1.3. Јавна  гаража  

На  подручју  Плана  утврђене  су  две  локације  за  изградњу  јавних  гаража, за  обе  
локације  обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта: 

- једна  гаража  планиранаје  северно  од  Булевара  патријарха  Павла, на  углу  улица  
Милугина  Бојића  и  Вардарске , спратности  По+П+3 у  делу  према  породичном  
становању  и  По+П+5 у  делу  према  Вардарској  улици  и  реализованом  блоку  
општеградског  центра  високих  спратности ; улаз  у  гаражу  планира  се  из  Улице  
Милугина  Бојића, у  складу  са  графичким  приказом  број  3.2. ,,План  саобраћаја , 
регулације  и  нивелације  са  планом  зеленила  у  размери  1:2500. На  графичком  
приказу  назначене  су  и  грађевинске  линије  и  зоне  различитих  спратности  како  би  
се  ублажио  утицај  на  становање  уз  Улицу  Милутина  Бојића; обавезно  је  
озелењавање  дела  кровне  равни  и  планирање  визуелне  заштите  и  зелене  зоне  у  делу  
парцеле  уз  намену  породичног  становања! Не  треба  лланирати  улаз-излаз  гараже  у  
делу  парцеле  до  породичног  становања. 
- обавезно  је  озелењавање  најмање  50 % површине  фасадних  зидова, у  свему  
према  правилима  датим  у  пододењку  4. 1. Правила  за  уређење  зелених  површина  на  
земњиштујавне  намене . 

друга  јавна  гаража  на  подручју  Телепа  планирана  је  у  блоку  број  499, између  
Булевара  патријарха  Павла  и  Улице  Ђирила  и  Методија , површине  око  2257 м; 
планирана  локација  налази  се  непостредно  уз  зону  амбијенталне  заштите  што  
условњава  нешто  нижу  спратност, П+2; могућеје  планирање  паркирања  на  кровној  
равни  или  озелењавање  у  делу . 

За  обе  локације  понаособ  неопходна  је  израда  урбанистичког  пројекта  којим  ће  се  
дефинисати  тачни  положаји  улаза  у  гаражу, нивелација , обликовање  и  начиі-І  озелењавања . 
Најмање  50 % површине  фасадних  зидова , мора  бити  озелењено , у  свему  према  правилима  
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датим  у  пододењку  4. І . Правила  за  уређење  зелених  површина  на  земњишту  јавне  намене. 
Могуће  је  изградити  и  две  подземне  етаже  на  локацијама  планираним  за  јавне  гараже, с  
обзиром  на  недостајућа  паркин-места  на  гравитационом  подручју . 

10.1.4. Парк  

Обавезна  је  израда  урбанистичког  пројекта  којим  ће  се  уредити  површине  
намењене  парку  на  Адицама, у  складу  са  условима  датим  у  одењку  4. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  
ЗЕЛЕИИХ  И  СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА . На  деловима  заштитног  појаса  око  
средњеталасног  предајника  задржава  се  травнати  застор  док  се  не  измести  или  укине  
средњеталасни  предајник, штоје  услов  за  реализацију  парковске  површине . 

10.1.5. Шумсіса  улица  

авне  повріпине  намењене  заіптитном  зеленилу  и  насипу  дуж  Шумске  улице  
планирају  се  као  јединствен , визуелно  и  садржински  атрактиван  простор  дужине  2,30 km 
који  шире  посматрано , треба  да  повеже  Ново  насење  и  приобање  дунаваједном  пешачком  
и  бициклистичком  зеленом  стазом . С  обзиром  на  велика  ограничења  која  намећу  услови  
зањтите  простора  (заштита  секундарног  насипа, зацевњеног  канала  и  у  делу  
инфраструктурног  коридора ), потребно  је  пажњиво  приступити  планирању  и  уређењу  
простора  па  се  зато  обавезује  израда  урбанистичког  пројеіпа  за  простор  Шумске  улице. 
Укупна  ширина  простора  се  битно  разликује  међу  деоницама  и  износи  од  32 м  до  50 м  
ширине, односно  просечно  40 м. Планира  се  обликовање  на  принципима  пејзажног  
уређења, са  поставком  рекреативних  пешачких  и  бициклистичких  стаза  по  круни  насипа, 
њихових  веза  са  садржајима  у  окружењу , као  и  поставка  зеленила  и  урбаног  мобилијара  са  
акцентом  на  повезивању  простора  у  правцу  север-југ  дуж  насипа  и  попречним  везама  у  
правцу  исток-запад, чиме  ће  се  повезати  Адице  и  Телеп, уз  заштиту  простора  од  
неповоњних  утицаја  ветра  и  негіожењне  инсолације . Озелењавање  и  уређење  слободних  
простора  мора  се  ускладити  са  условима  заштите  канала  и  насипа. С  обзиром  на  то  да  су  у  
оквиру  зеленог  инфраструктурног  коридора  планиране  простране  јавне  површине , истиче  
се  да  бициклистичке  стазе, тротоари  и  пешачке  стазе, пешачки  прелази , места  за  
паркирање  и  друге  површине  у  оквиру  улица, шеталишта , парка  и  игралишта  у  ,,урбаним  
џеповима  по  којима  се  крећу  особе  са  инвалидитетом , у  простору  морају  бити  међусобно  
повезани  и  прилагођени  за  оријентацију , и  са  нагибима  који  не  могу  бити  већи  од  5 % 
(1:20). 

Приликом  израде  урбанистичког  пројекта  размотрити  могућност  очувања  или  
планирања  водене  површине  у  делу  парцеле  број  2602/2 (КО  Ветерник ), као  део  
партерног  уређења. 

3ацевњење  канала  радиће  се  у  складу  са  условима  надлежног  предузећа . 
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10.1.6. Општеградсіи  и  линијсіи  центри  

У  блоковима  бр. 408 и  409 где  се  планирају  главни  објекти  спратности  
По+П+Г+5+(б. пов), могућаје  изградња  дворишног  анекса  спратности  По+П+Г, који  ће  се  
наменити  пословању  и  гаражирању  возила; дворишна  грађевинска  линија  анекса  утврђује  
се  на  удањености  б  м  од  границе  суседне  парцеле  намењене  породичном  становању, а  
ради  обавезне  изградње  интерне  саобраћајнице  са  густим  дрворедом  високог  лишћарског  
дрвећа. У  случају  да  се  анекс  не  гради , препоручује  се  да  доње  етаже  објеіпа  намењене  
пословању  буду  пЈире  за  око  3 м  од  главног  габарита  објекта, како  би  станови  на  првом  
спрату  добили  комфорније  терасе  оријентисане  ка  дворишту . ј Iзнад  подземне  гараже  је  
обавезно  предвидети  озелењени  кровни  врт. Постојећа  трафостаница  у  блоку  број  408 се  
задржава, а  могуће  је  и  њено  измештање, тако  што  ће  се  приликом  израде  урбанистичког  
пројекта  утврдити  нов  положај  ТС  ближе  регулацији  Улице  Павла  Мишкина, али  у  свему  
према  условима  и  уз  сагласност  надлежног  предузећа  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд, 
Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

У  источном  делу  блока  број  437, дуж  Булевара  латријарха  Павла  и  на  углу  Булевара  
патријарха  Павла  и  Сомборске  улице, лланирана  су  два  комплекса  општеградског  центра, 
спратности  По+П  до  По+П+8, а  за  локалитет  на  углу  Булевара  патријарха  Павла  и  
Сомборске  улице  на  10 % планиране  површине  под  објектима  могућа  је  спратност  
По+П+12. Становање  је  обавезан  садржај  општеградског  центра. У  оквиру  целине  
планирају  се  пословни , стамбено -пословни  или  стамбени  објекти  са  обавезним  
пословањем  у  приземњу . Условњава  се  просечна  величина  стана  од  60 м2  нето. Објеіпи  се  
планирају  у  непрекинутом  низу  или  као  слободностојећи . Паркирање  се  планира  у  оквиру  
подземних  или  надземних  гаража, а  број  нивоа  подземних  етажа  и  број  гаражних  места  ће  
се  утврдити  у  складу  са  површином  пословног  простора  и  бројем  станова  уз  примену  
норматива . Максимална  заузетост  надземним  објектима  на  комплексима  појединачно  
износи  до  40 %. Обавезно  је  решавање  паркирања  у  склопу  подземне  етаже  (или  више  
њих) а  надземни  део  изнад  подземне  гараже  је  обавезно  озеленети  у  већем  делу. Такође, у  
складу  са  графичким  приказом  број  3.1. ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње , 
у  северним  деловима  оба  комплекса  обавезно  је  формирање  зелених  површина  под  
високим  стаблима  које  треба  да  у  северном  комплексу  формирају  зелени  појас  према  
саобраћајној  површини  уз  Футошки  пут  и  станици  за  снабдевање  горивом, а  у  јужном  
комплексу  да  формирају  зелени  продор  према  планираној  парковској  површини  и  уведу  
лосетиоце  у  зелени  простор  из  правца  Булевара  патријарха  Павла. Партерне  површине  у  
унутрашњости  и  по  ободу  блока  повезати  у  целину  јединственим  концептом  просторног  
уређења  и  озелењавања  (обликовање , нивелационо  усаглашавање  и  материјализација ). 
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10.1.7. Здравствене  установе  

На  подручју  Телепа , на  делу  блока  број  427, између  Булевара  патријарха  Павла  и  
улица  Илариона  Руварца  и  Јастребачке , изграђен  је  комплекс  Завода  за  хитну  медицинску  
помоћ  ,,Нови  Сад , са  огранком  Апотекарске  установе  ,,Нови  Сад . Спратност  објекатаје  
од  Су+П  до  П+3. Објекат  је  реализован  на  основу  урбанистичког  пројекта, а  за  случај  
одређених  измена  на  комплексу  којима  се  мења  корисна  поврњина  простора  иlили  
организација  на  парцели  (саобраћајни  токови  и  слично) обавезнаје  израда  урбанистичког  
пројекта  за  комплекс . 

Максимална  дозвоњена  заузетост  парцеле  је  до  70 %, а  максимални  индекс  
изграђеностије  1,3. Могућаје  изградња  објекта  на  регулационој  линији  или  на  повученој  
грађевинској  линији , алије  с  обзиром  на  специфичност  намене  и  значај  установе  потребно  
водити  рачуна  о  прилазним  визурама, сагледњивости  и  препознатњивости  објекта . На  
графичком  приказу  број  3.1 ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње  у  размери  
1 2500, датје  оријентациони  положај  планираних  објеката, који  није  обавезујући . 

Табела  број  3: Капацитети  потребних  садржаја  здравствене  установе  
Број  

становника  на  
лекара  опште  

праксе  

Број  
становника  

на  
стоматолога  

Број  
становника  на  
ф  армацеута  

Површина  
објеката  у  м2  

на  1000 
становника  

Површина  
апотека  у  м2  на  

1000 
становника  

1500-і 800 2500 600 120 20 

Паркирање  и  гаражирање  возила  за  потребе  комплекса  неолході-іо  је  решавати  у  
оквиру  парцеле  корисника, могуће  и  у  вишеетажној  подземној  гаражи . 

Здравствене  установе  и  објеіпи  здравствене  заштите  могу  се  градити  и  у  оквиру  
површина  намењених  за  разноврснејавне  службе, према  датим  параметрима . 

За  реализацију  ове  намене  у  оквиру  површина  намењених  за  разноврсне  службе  
максимална  спратностје  до  П+2+Пк, а  заузетост  парцеле  до  50 %. 

10.1.8. Спортски  центри  

Правила  уређење  и  изградње  за  израду  урбанистичког  пројекта  спортског  центра  у  
блоковима  505 и  506 дата  су  у  подтачки  ,,9.4.8. Спортски  центри . 

10.2. Локације  за  које  се  утврђује  израда  урбанистичко -архитектонског  
конкурса  

За  простор  планираног  парка  у  блоку  број  437 утврђује  се  обавеза  расписивања  
урбанистичко -архитектонског  конкурса , као  и  израда  урбанистичког  пројекта . Сва  
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правила  уређења  и  смернице  за  израду  потребне  документације  дати  су  у  у  одењку  4. 
ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕННХ  И  СЛОБОДНИХ  површинл . 
11. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОПРЕМЈБЕНОСТИ  пО  ЦЕЛИНАМА  И  ЗОНАМА  

из  пллнског  ДОКУМЕНТА , КОЈИ  ЈЕ  ПОТРЕБАН  ЗА  ИЗДАВАЊЕ  
ЛОКАЦИЈСКИХ  УСЛОВА  И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ДОЗВОЛЕ  

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

С  обзиром  на  намену  планираних  садржаја  на  овом  простору , њихове  капацитете , 
те  потребе  за  комуналном  инфраструктгуром , као  и  караіnеристике  простора  на  којима  се  
планирају, неопходан  услов  за  реализацију  ових  садржаја  је  системско  опремање  
комуналном  инфраструіпуром . Ово  подразумева  прикучење  на  изграђену  или  планирану  
водоводну, канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу. 

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

За  потребе  заливања  и  одржавања  зеленила  омогућава  се  изградња  заливних  
система  са  захватањем  воде  из  подземних  водоносних  слојева . 

12. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

доношење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији , локацијских  
услова  и  решења  о  одобрењу  за  извођење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола, 
осим  за  просторне  целине  за  којеје  утврђена  обавеза  доношења  плана  деталне  регулације  
или  израда  урбанистичког  пројекта. 

Условњава  се  израда  урбанистичког  пројекта  за  парковске  површине, спортске  
комплексе, простор  Шумске  улице, инфраструктурни  комплекс  за  информационе  
технологије , појединачлне  локалитете  у  оквиру  намена  општеградски  центри  и  
вишепородично  становање, као  и  за  комплексе  породичног  становања . 

Парцелација  и  препарцелација  грађевинског  земњишта  може  се  вршити  само  у  
цињу  привођења  земњишта  лланираној  намени . 

Енергетска  својства  објеката  се  yгврђују  издавањем  сертификата  о  енергетским  
својствима  који  чини  саставни  део  техничке  документације  која  се  прилаже  уз  захтев  за  
издавање  употребне  дозволе . 
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Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази : 
Размера  

. Извод  из  Генералног  плана  града  Новог  Сада  до  202 1. године А4 
2. План  спровођења  са  поделом  на  простроне  целине  ! :5000 
3. 1. План  намене  површина  са  режимима  изградње  ! :2500 
3.2. План  саобраћаја , регулације  и  нивелације  са  планом  зеленила  1:2500 
4. План  регулације  поврпЈинајавне  намене  са  парцелацијом   1:2500 
5. План  водне  инфраструктуре   1:2500 
б. План  енергетске  и  електронско -комуникационе  инфраструктуре  1:2500 
7. Синхрон  план  1:2500 
8. Попречни  профили  улица  1: l 00, :200 и  1:300 
9. Типско  решење  партерног  уређења  тротоара  на  прилазу  пешачком  

прелазу  преко  коловоза  за  несметано  кретање  лица  са  посебним  потребама А4. 

План  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  
Новом  Саду  садржи  текстуални  део  који  се  објавњује  у  ,,Службеном  листу  Града  !тlовог  
Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  три  примерка , које  својим  потписом  оверава  
председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  Плана  чува  се  у  Скупштини  Града  Иовог  
Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  авном  предузећу  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

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

План  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  
Новом  Саду  доступан  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  
Зрењанина  број  2, и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtі nanѕ.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престаје  да  важи  План  генералне  регулације  
простора  за  породично  становање  у  западном  делу  града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 34/17, 50/19 - др. план  и  28/21 др.  план  ) у  делу  за  који  се  доноси  
овај  план. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престају  да  важе  у  целости  План  деталне  регулације  
Телепа  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  40/17) и  План  деталне  регулације  
Шумске  улице  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  53/16). 

План  детањне  регулације  кабла  ! i0 kV тс  ,,Нови  Сад  5— ТС  ,,Нови  Сад  7 
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  54/16) остаје  на  снази  и  примењиваће  се  и  дање  
у  делу  у  којем  није  у  супротности  са  овим  планом . 

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

. 
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Образложење  

Законом  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  РС , бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и  52/2!) прописано  је  да  урбанистички  план  доноси  
скупштинајединице  локалне  самоуправе , односно  града. 

Статутом  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  l 1/19) 
утврђено  је  да  урбанистичке  планове  доноси  Скупштина  Града  Новог  Сада. 

Овлашћења  за  доношење  планова  садржана  су  у  члану  35. став  7. Закона  о  
планирању  и  изградњи  и  у  Ітлану  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада. 

Скупштина  Града  Новог  Сада  је  на  XLІ X седници  !0. маја  2019. године  донела  
Одлуку  о  изради  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  
Телепа  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  22/19). 

Рани  јавни  увид  у  Концелтуални  оквир  плана  генералне  регулације  простора  у  
западном  делу  града  на  лодручју  Телепа  у  Новом  Саду, обавњен  је  у  периоду  од  3. јуна  
2019. године  до  17. јуна  2019. године. У  току  раног  јавног  увида  пристигло  је  50 
примедби . 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада  је  на  140. седници  одржаној  
дана  4. августа  2021. године  и  на  153. седници  одржаној  дана  4. новембра  2021. године  
обавила  стручну  контролу  нацрта  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  
града  на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду, пре  његовог  излагања  на  јавни  увид, о  чему  је  
саставила  Извештај  број  V-35-720/21 од  4. новембра  2021. године. 

Планом  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  
Новом  Саду  обухваћен  је  део  грађевинског  подручја  Новог  Сада, укупне  површине  
348,85 ha, y Катастарској  општини  Нови  Сад  l! и  мањим  делом  у  Катастарској  општини  
Ветерник . Овим  планом  обухватају  се  просторне  целине  Телеп  и  Шумска  улица  које  су  у  
потпуности  покривене  планском  документацијом . Простор  обухваћен  Планом  се  простире  
између  Футошког  пута, Булевара  Европе  (са  продужетком  кајугу), одбрамбеног  насипа  уз  
дунав  и  подручја  насења  Адице. 

Према  Генералном  плану  града  Новог  Сада  до  2021. године  - пречишћен  текст  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  39/06), на  подручју  које  је  обухваћено  овим  
планом  највећеје  учешће  површина  намењених  породичном  становању . 

Важећим  планом  генералне  регулације  простора  за  лородично  становање  у  
западном  делу  града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  бр.  34/! 7, 50/! 9 - др. 
план  и  28/21 - др. план), обухваћени  простор  је  намењен  за  за  породично  становање, 
опште  стамбене  зоне, вишепородично  становање  са  елементима  линијског  центра, 
општеградски  и  линијски  центар, пословање  на  улазним  правцима, слорт  и  рекреацију , те  
јавне  површине  - предшколске  установе, основне  школе, средње  школе, комплекс  
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Г јан  Михајловић  

- 

ватрогасног  дома, разноврсне  јавне  службе, гараже , паркове, зеленило  (озелењени  
скверови  и  заштитно  зеленило), насип, канале  и  инфраструктурне  објејпе . 

Цињ  доношења  Плана  је  преиспитивање  важећег  планског  решења  и  његово  
усклађивање  са  могућностима  реализације , у  складу  са  новим  захтевима  и  потребама  
корисника  простора, стањем  на  терену  и  реалним  могућностима  реализације  појединих  
инфраструктурних  решења, а  у  цињу  дефинисања  правила  уређења  и  правила  грађења  за  
просторе  који  ће  се  спроводити  на  основу  овог  плана  односно  дефинисања  інто  
флексибилнијих  усмеравајућих  правила  за  просторе  за  које  је  неопходна  израда  планова  
детањне  регулације! 

Посебне  услове  за  израду  Плана  доставили  су: Завод  за  заштиту  споменика  културе  
Града  Новог  Сада; Јавно  комунално  предузеће  ,,Информатика  Нови  Сад; Јавно  
комунално  предузеће  ,,Новосадска  топлана  Нови  Сад; Јавно  предузеће  ,,Емисиона  
техника  и  везе  Београд; Јавно  предузеће  ,,Пошта  Србије , Радна  јединица  ,,Нови  Сад  
Нови  Сад; Јавно  комунално  предузеће  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад; Покрајински  завод  
за  заштиту  природе  Нови  Сад; Министарство  одбране, Сектор  за  материјалне  ресурсе, 
Управа  за  инфраструіnуру; Предузеће  за  телекомуникације  ,,Телеком  Србија  
акционарско  друштво, Београд; Јавно  предузеће  ,,Електромрежа  Србиј& Београд ; Јавно  
комунално  предузеће  ,,Чистоћа  Нови  Сад; Јавно  предузеће  ,,Србијагас  Нови  Сад; 
Министарство  унутрашњих  послова, Сектор  за  ванредне  ситуације , Управа  за  ванредне  
ситуације  у  Новом  Саду; НИС  а.д., Нови  Сад, Јавно  водопривредно  предузеће  ,,Воде  
Војводине  Нови  Сад  и  Јавно  предузеће  ,,Србијагас . 

% 
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-720/21 
дана: 04. 1 1.202 1. године  
ноВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  У  ЗАПАДНОМ  ДЕЛУ  
ГРАДА  НА  ПОДРУЧЈУ  ТЕЛЕПА  У  НОвоМ  САДУ  ПРЕ  ИЗЛАГАГБА  НА  ЈАВНИ  УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  
подручју  Телепа  у  Новом  Саду, обавњена  је  на  140. седници  која  је  одр?кана  дана  04.08.202 1. 
године  у  згради  ЈП  1Урбанизам 1  Завод  за  урбанизам , у  великој  сали  на  трећем  спрату  са  почетком  
у  9,00 часова  и  153. седници  која  је  одржана  дана  04.11.2021. године  у  згради  ЈП  Урбанизам  
Завод  за  урбанизам , у  Великој  сали  на  трећем  спрату  са  почетком  у  9,00 часова. 

140. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије , Васо  Кресовић , Радосав  Шћепановић  и  Милан  Ковачевић , 
чланови  Комисије . 

1 53. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовић, Радосав  
јНћепановић  и  Иван  Бракочевић , чланови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  Комисије  за  
планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  и  Градске  управе  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

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

да  је  Одлука  о  изради  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  
Телепа  у  Новом  Саду, усвојена  на  XLІX седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  10. 
маја  2019. године  ( службени  лист  Града  Новог  Сада  број  22/19) са  Решењем  о  неприступању  
изради  стратеніке  процене  утицаја  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  
подручју  Телепа  у  Новом  Саду  на  животну  средину . 

Концептуални  оквир  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  
Телепа  у  Новом  Саду  биоје  на  раномјавном  увиду  у  периоду  од  03.јуна  2019. године  до  17.јуна  
2019. године . 

Нацрт  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  
Саду, израдило  је  Јавно  предузеће  lіурбанизам !I Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

, 

1 



На  140. седници  одржаној  04.08.2021. године  Комисија  за  плалове  залочелаје  разматрање  Нацрта  
плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  

Телепа  у  Новом  Саду  и  

том  лриликом  Комисија  је  донела  3ахлучах  број  У-35-720/21 од  04.08.2021. године  којим  се  
одлаже  доношење  коначног  става  на  Нацрт  плана. 

На  153. седници  одржаиој  04. 1 1.202 1. године  Комиснја  за  планове  наставила  је  разматрање  
Нацрта  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  
Новом  Саду  И  Том  ПИЛHКОМ  Комисијаје  констатовала  даје  текст  за  Нацрт  плана  прнпремзbен  у  
складу  са  захоном  о  плаиирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19 и  37/19- др.Захон, 09/20 и  52/21), уз  потребне  корекцнје. 

Комисија  сматра  даје  нацрт  плака  потребно  кориговати  на  следећи  начин: 

- парцелу  број  7425/2 потребно  је  намекнти  за  општеградски  и  ликијски  центар  и  увести  
специфична  правила  градње  за  ову  парцелу, 

- 
у  тексту  Нацрта, на  79. страuи, вавести  који  су  радови  предвиђеви  за  објеіпе  изграђене  на  

парцелu која  по  свом  облику  и  пОвршини, одступа  од  nлаuом  предвиђене ,  

- у  тексту  Нацрта, на  81. страuи, преформулuсати  део  који  се  односи  на  степен  заузетости  на  

парцелu за  намену  породичnо  становање, 

- 
у  тексту  Нацрта, на  85. и  96. страuи  потребно  је  прсформулисати  правило  за  одступање  од  

поврпЈине  парцеле  тахо  да  се  наведе  - ,,Изузетно, због  реализоваиих  суседних  парцела, парцеле  
могу  бити  мање  повріпине  (до  450 м2) уз  за,државање  постојеће  птирине  уличиог  фронта  

- 
у  тексту  Нацрта, на  91. страuн  у  делу  ,,Обезбеђење  приступа  јіотребно  је  изоставuти  део  

,,Изузев  у  хuтним  случајевима, не  дозвоњава  се  приступ  возилима  до  објеката  са  коловоза  

Булевара  патријарха  Павла , 

- 
у  тексту  Нацрта, на  97. страии  код  навођења  инuмајше  површuне  стаиа  уместо  !Ту  складу  

са  , потребно  је  навести  односно  nрема . На  истој  страни  потребно  је  изоставити  услов  за  

максималну  висину  16 м  до  слемена  објеката  у  Врптачкој  улици, 

- у  тексту  Нацрта, за  вамеиу  општеградски  и  линијски  центри  потребно  
је  дефинисати  услов  

да  је  уз  Суботичху  улицу  могућа  нзградња  чисто  стамбених  парцела  са  стеnеном  заузетости  до  

40%, а  уколико  се  на  парцелама  уз  Суботичку  улuцу  граде  објектн  са  минималио  учешћа  20% 

пословања  тадаје  степен  заузетости  на  парцелu 50%, 

- у  тсксту  Нацрта, ua 106. страни  потребно  ј  е  преформулисати  услов  за  озелењавање  тахо  да  се  
нзоставн  део  ,,зависи  од  величuне  комлекса , 

- 
у  тексту  Наілрта, на  112. страuи, код  навођења  услова  за  ограђивање , вотребво  јс  навестИ  

одговарајући  подзахонскu акг  - правилuик, 

- у  тексту  Нацрта, на  128. страuи, преиспитати  наведене  нагнбе  рампи, 

- у  тексту  Нацрта, дефинисати  под  којим  условима  је  спратност  објеката  п+з  у  блоку  390 у  

намени  општеградски  и  лuнијскu центар, 
- 
у  тексту  Нацрта, потребно  је  навести  да  се  правила  која  ннсу  дефинисаuа  плаuоМ  одређују  

одговарајућим  Правилuиком, 
- у  тексту  Нацрта, приликом  дефиннсања  правила  за  паркирање, потребно  је  на  местuма  где  се  

наводи  ,,локал  заменити  са  ,,nословни као  и  наводити  тј  површине  nословног  

простора  у  односу  на  паркuнг  место, 
- парцелу  број  1739/5 К.О. Нови  Сад  11 потребно  је  наменити  за  површину  јавне  намене- 

саобраћајну  површину, и  укuнути  могуће  обједињавање  са  парцелом  број  1741/1 К.О. Нови  Сад  

11, 
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- 
у  тексту  Надрта, у  општим  правилима  потребно  је  дефииисати  да  је  паркнрање  могуће  у  

приземним  етажама  објеката  са  двориппіе  страие  за  намене  вишепороди!шо  становање  и  
општеградски  и  лиішјски  центри, и  то  у  целој  висини  приземне  етаже, 
- 
у  тексту  Нацрта,  не  наводити  појединачио  примере  за  делатности  која  имаји  штетна  дејства  

на  становање, 
- 
у  тексту  Надрта, дефинисати  на  којим  фасадама  је  могуће  формирање  препуста  као  н  

махсималан  проценат  заузетости  фасаде  препустима, 
- у  тексту  Надрта, код  услова  за  формирање  повучене  етаже, потребно  је  изоставити  део  где  се  
наводи  пројетсговање  надстрешница  од  лахнх  или  траиспарентннх  материјала, а  дати  могућиост  
наткривања  конзолио  препуштеним  елементима  до  основног  габарита  објеісга, 
- 
у  тексту  Надрта, уекладитu општа  правила  са  правилнма  за  породнчно  стаиовање, јер  ее  на  

71. страни  наводи  ,,без  екладишта , а  на  77. страни  ,,Могући  су  

- у  тексту  Нацрта, за  намену  породичио  становање  дати  могуhност  (а  не  обавезу) формирања  
пасажа  за  објекте  у  непрекинутом  низу, 
- у  тексту  Нацрта, на  8 1. страuu део  ,,Облuковање  објеката  преформулнсатн  тахо  да  се  
поткровње  може  формиратн  као  повучен  спрат  са  повлачењем  фаеадног  платна  до  габарита  
коеог  крова  формираног  са  назнтком  1 ,6 м, 
- у  тексту  Нацрта, за  намене  општестамбене  зоне  и  општеградскu н  линијски  центри  потребно  
је  дефиннсати  услове  за  формнрање  крова  н  начин  коришћења  простора  у  волумену  крова, за  
објекте  за  које  није  плаuом  назначено  поткровле  - Пк, 
- потребно  је  прнказати  обавезно  обједињавање  парцела  бр.  5747/4 и  5748/3, јер  планираин  
габарнт  на  парцелu бр. 5748/3 ннје  могуће  реалнзовати  на  приказаии  начин, 
- потребно  је  прецнзннје  дефиниеати  услове  за  формирање  парцеле  плаиирапог  објекта  на  
углу  Булевара  Европе  и  Улuце  Хероја  Пннкија, одuосно  да  ли  ее  парцела  формира  под  
габаритом  nnauupauor објекта, 
- укuнути  обавезно  обједињавањс  парцела  бр. 2829/1 и  2829/2, јер  је  парцела  бр. 2829/1 
намсњена  за  површину  јавне  намене  - разноврсне  јавне  службс, док  се  nарцела  бр. 2829/2 
налази  у  оквиру  површина  осталих  намена  и  nредвиђенаје  за  породкчно  стаuовање, 
- потребно  је  у  оквнру  истог  графичког  прнлога  приказати  обавезна  u могућа  обједuњавања  
парцела  (на  површинамајавне  намене  и  на  површuнама  осталнх  намена), 
- зоне  изградње  nnauupauux објеката  које  су  графuчки  приказаuе  у  оквиру  nnauupauux намена  
nотребно  је  nрецизно  дефннисати  котама, 
- потребно  је  на  графичким  прилозима  назначuти  објекте  за  који  су  издати  урбанисгички  
услови, 
- потребно  је  графнчкu направити  јасннју  разлuку  у  прuказивању  плаuираuе  регулационе  
ливије, nnauupaue грађевинске  лuније  и  линије  разграиичења  спратностн , односно  дефинисати  
их  различитим  бојама, 

потребноје  позиције  свих  планираних  грађевинских  лuнија  дефинисати  котом, 
- потребно  је  прецизно  дефинисати  начине  формирања  nnauupauux регулацноних  лннија, у  
смиелу  nрuказuвања  свих  потребнuх  слемената  (фиксна  тачка, углови  од  90°, 1 80° и  сл), 

потребно  је  укинуги  обавезу  формирања  парцела  за  транформаторске  станице  н  у  
текстуалном  делу  дату  услове  за  њихово  формирање, 
- размотрuти  померање  плаuираuе  регулацноне  линнје  у  блоку  415 до  источне  граиице  
парцеле  4606, 
- размотритu поставњање  лuuuје  разграиuчења  спратности  (По+2+ГІк, П+4, П+5) у  блоку  494 

за  део  где  је  nредвиђена  разрада  урбанистичким  пројектом . 

з  



Наnомена: Уз  Извештај  о  извршеној  стручвој  контроли , шањемо  Вам  и  графичке  прилоге  са  
назначенкм  местима  на  којима  су  уочене  потребне  исправке . Међутим, потребно  је  пажтиво  
прегледати  целокупан  обухват  плана, ради  уочавања  евентуалних  додатних  места  које  је  
потребно  кориговати  и  допунити, а  по  претходно  наведеним  примедбама. 

Нахон  корекција  и  усаглаіпавања  са  ставовнма  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  генералне  
регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду, може  се  упутити  у  
дали  поступах  дономења  плаиа, у  скла,цу  са  члаиом  50. Закона  о  планнрању  и  изградњи  
( Службени  тласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-нсправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 
42/1З-УС, 50/1З-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Закон, 09/20 и  52/21). 

Овај  Извештај  је  саставни  део  Записника  са  153. седнице  Комисије  за  nлаиове  од  04.11. 
2021. године. 

Извештај  доставнти : 
1. Јп  Урбаиизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  улрави  за  грађевинско  земјвимте  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбаиизам  и  грађевинске  послове  
4.Члаиу  Гра,дског  већа  за  уnраву, прописе  u урбаuизам  
5.Архиви  

Секрет7р 4ис  

Јасмина маст.инж.арх. 

Председик  Комисије  

Радоња  датћ  дипл.инж.арх. дејаu Михајловић  

в.Д. Начелника  
Гра,дске  управе  за  урбализам  и  грађевинске  послове  
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
гРАд  НОви  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
комисиЈА  зл  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-720/21-(1) 
дана: 24.02.2022. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЈћЕНОМ  ЈАВНОМ  УВПДУ  У  НАЦРА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
простоРА  у  ЗАПАДНОМ  ДЕЛУ  ГРАДА  НА  ПОДРУЧЈУ  ТЕЛЕПА  У  НОВом  САдУ  

Комисија  за  планове  Скунштине  Града  Новог  Сада, на  169. (јавној ) седнци  која  је  одржана  дана  
17.02.2022. године  у  згради  ЈП  ,,Спортски  и  пословни  центар Нови  Сад, Сутјеска  број  
2, у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова  и  170. седници  која  је  одржана  дана  
24.02!2022 године  у  згради  ЈП  Урбанизам T  3авод  за  урбанизам , у  великој  сали  на  трећем  спрату  
са  почетком  у  9,00 часова, разматралаје  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеномјавном  увиду  у  
Нацрт  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  
Саду. 

169. (јавној ) седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  
Вукадиновић , заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић, Радосав  Шћепановић , Милан  
Ковачевић , чланови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  Комисије  за  планове. 

170. (јавној ) седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије , Зоран  
Вукадиновић , заменик  председника  Комисије ,. Васо  Кресовић , Радосав  Шhепановић, Милан  
Ковачевић, Иван  Бракочевић , чланови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  Комисије  за  планове. 

Одлука  о  изради  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  
Новом  Саду, усвојена  je na XLІX седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  10. маја  2019. 

године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  22/19) са  Решењем  о  неприступању  изради  
стратешке  процене  утицаја  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  
подручју  Телепа  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  
Телепа  у  Новом  Саду  био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  03. јуна  2019. године  до  17. јуна  
2019. године . 

Нацрт  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  
Саду, израдилоје  Јавно  предузеће  !!Урбанизамт i  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  140. седници  одржаној  04.08!2021. године  Комисија  за  планове  започела  је  разматрање  Нацрта  
плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду  и  
том  приликом  Комисија  је  донела  Закњучак  број  У-35-720/2 1 од  04.08.202 1. године  којим  се  
одлаже  доношење  коначног  става  на  Нацрт  плана. 

На  153. сед}Iици  одржаној  04. 1.202 1. године  Комисија  за  планове  наставила  је  разматрање  ј-јацрта  
плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  iіодручју  Телепа  у  Новом  Саду  и  
том  приликом  Комисија  је  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  плана  припремњен  у  складу  са  
Законом  о  планирању  и  изградњи  (!ТСлужбени  гласник  Републике  Србије!Т, бр. 72/09, 81/09- 
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исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42113-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  
37/19- др.Закон, 09/20 и  52/21), уз  потребне  корекције  које  су  наведене  у  Извештају  о  спроведеном  
јавном  увнду. 

Нацрт  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  
Саду, изложен  ј  е  на  ј  авни  увид  (чиј  е  је  оглашавање  објавњено  у  листу  дневник  од  06. 1 .202 1. 
године) у  периоду  од  06.01.2021. до  04.02.2022. године  У  току  јавног  увида  доставњено  је  i68 
(стошездесетосам ) примедби  на  Нацрт  плана, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  
спроведеном  ј  авном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  169. (јавној) седници, одржаној  17.02. 
2022. године  (чије  оглашавање  је  објавњено  заједно  са  текстом  огласа  за  јавни  увид) и  1 70. 
седници  одржаној  24.02.2022. године  разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  
увиду  у  Нацрт  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  
Новом  Саду. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  168 
(стошездесетосам ) примедби  на  Нацрт  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  
на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду. 

Примедбе  су  доставили : 

1. д-далтон, Васе  Стајића  19, Нови  Сад; 

2. Бојан  Вујовић, Сестара  Нинковић  12, Нови  Сад; 

3. Славиша  Неговановић , Нови  Сад; 

4. ,,PROFІT PROJEKT DOO, Вука  Караџића  i, Нови  Сад  u ,,VEKTRA BK PLUЅ  DOO, Радничка  
15, Нови  Сад; 

5. ЅWEET LІFE GRADNJA DOO, Балзакова  14, Нови  Сад; 

6. Ирина  Кориакина, Иван  Папуга  и  Јотановић  Миливојка  из  Новог  Сада; 

7. Милан  Стевановић , міІапп .ѕtеvапоvіс gмаИ .сом, Нови  Сад; 

8. Славица  Путник, Вардарска  4 и  др.,  Нови  Сад; 

9. Зора  Ловре  и  др., Милутина  Ћојића  4а, Нови  Сад; 

10. Ивана  Васић  и  др., Кочи  Ивана  18, Нови  Сад; 

1 1. Александар  Бубоња, Нови  Сад; 

12. Владимир  Тресиглавић , Врпіачка  8, Нови  Сад; 

13. PROJECT GALENЅ  іNVEЅT DOO, Нови  Сад; 

14. KOPREN DOO NOVI ЅAD, Раде  Кончара  1, Петроварадин ; 
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15. Никола  Асурџић, Нови  Сад; 

16. Славица  Полексић, Јована  Поповића  57, Нови  Сад  (за  станаре  улице  Јована  Поповића  и  
Илариона  Руварца); 

17. Марко  дамјанић, Петефи  Шандора  153, Нови  Сад  

1 8. Електродистрибуција  Србије  д.о.о. Београд, Булевар  уметности  12, Нови  Београд; 

19. RENTAЅ  DOO, Булевар  патријарха  Павла  117, Нови  Сад; 

20. Зоран  Еига, Хероја  Пинкија  67, Нови  Сад; 

21. Изградња  доо, Нови  Сад; 

22. даринка  и  даница  Топић, Нови  Сад; 

23. Ибоња  Молнар, Нови  Сад; 

24. Александар, драгана, Александра  и  Никола  Несторов , Футошки  пут  99, Нови  Сад; 

25. .Њињана  Блитва, Нови  Сад; 

26. Оливера  Радовановић , Хероја  Пинкија  32, Нови  Сад; 

27. Предраг  Марић, Аугуста  Цесарца  17, Нови  Сад; 

28. Мирка  Јbубић, Мостар; 

29. Весна  Дукаи, Морнарска  40, Нови  Сад; 

30. Предраг  Марић, Аугуста  Цесарца  17, Нови  Сад; 

3 1. драгослав  Стевановић, Рудничка  10е, Нови  Сад; 

32. Јелица  Хегедиш, Симе  Матавуња  8, Нови  Сад: 

33. Александар, драгана, Александра  и  Никола  Несторов , Футошки  пут  99, Нови  Сад; 

34. Весна  дукаи, Морнарска  40, Нови  Сад; 

35. Предраг  Марић, Аугуста  Цесарца  17, Нови  Сад; 

36. Миросав  Косанић, Максима  Горког  4ц, Нови  Сад, у  име  драгана  Ђорђевић, Руменачка  45, Нови  
Сад  и  дејана  Ђорђевић, Толстојева  32А, Нови  Сад; 

37. Горан  Аћимовић, Јована  Поповића  61, Нови  Сад; 

38. Марко  Царић, НАЈЕВРОПЈЂАНИН  доо, Исе  Бајића  4; 

39. даринка  и  даница  Топић, Нови  Сад; 
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40. Милош  Коњевић, Нови  Сад; 

41. Мила  Веселиновић , Прешернова  8, Нови  Сад; 

42. Јованка  Будаков, Илариона  Руварца  19а, Нови  Сад; 

43. Милав  и  Бранка  Грубић, Хероја  Пинкија  52, НоЕи  Сад; 

44. Живка  Мирковић, Ади  Ендреа  3, Нови  Сад  и  Мирослав  Живојинов, Бранимира  Ћосића, Нови  
Сад; 

45. Ристо  Ракић  (за  Сашу  Јанковић, Тургењева  1, Нови  Сад); 

46. ддалтон, Васе  Стајића  19, Нови  Сад; 

47. ,,Изодом  доо, Ћирила  и  Методија  70, Нови  Сад; 

48. ,,ГРА-ВЕТ  ИНВЕСТ , Ћирпанова  25, Нови  Сад; 

49. Нада  Бига, Хероја  Пинкија  67, Нови  Сад; 

50. ГРА-ВЕТ  ИНВЕСТ , Ђирпанова  25, Нови  Сад; 

5 1. ГРА-ВЕТ  ИНВЕСТ , Ђирпанова  25, Нови  Сад; 

52. Славко  Стокић, Јастребачка  49, Нови  Сад  

53. Миле  Потребић, Хероја  Пинкија  13; 

54. Мирослав  Војиновић , Хероја  Пинкија  58; 

55. Градска  управа  за  грађевинско  земл,иште  и  инвестиције, Стевана  Брановачког  3, Нови  Сад; 

56. Ивана  Мињковић, Јанка  Чмелика  24а, Нови  Сад; 

57. диана  Перишић, Сомборска  1, Нови  Сад; 

58. Марко  Лекић, Булевар  патријарха  Павла  8, Нови  Сад; 

59. Светислав  Иванковић , динка  Шимуновића  48, Петроварадин ; 

60. Соња  Видојевић, Толстојева  20/34, Нови  Сад; 

61. Мишко  Пековић, Ченејска  43, Нови  Сад; 

62. Јасна  Мркшић  (за  Аниту  Зиројевић, Милутина  Бојића  јА, Нови  Сад); 

63. Бранко  Мињковић, Јанка  Чмелика  24а, Нови  Сад  

64. Срећко  Радовановић  (за  Влатку  Тепић  и  Маргит  Татаи, Павлека  Мишкина  38, Нови  Сад; 

65. Шарика  Мамић, Нови  Сад; 
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66. Теодор  и  Мирослав  Продановић , Нови  Сад; 

67. Томислав  Матић, Нови  Сад; 

68. Стамбена  заједница  Хероја  Пинкија  18 и  18а; 

69. Стево  Атанасоски , Нови  Сад; 

70. Горан  Најданов  и  др,, Хероја  Пинкија  132А, Нови  Сад; 

7 ј . Лука  Величковић , Илирска  44, Нови  Сад; 

72. дарко  Рис, Хероја  Пинкија  35, Нови  Сад; 

73. Марија  Ђорић, Студеничка  17/13, Нови  Сад  

74. DOO ,,EMERALD Novі  Ѕad, Булевар  војводе  Степе  52, Нови  Сад; 

75. Бобан  Стојић, Ђорђа  Никшића  Јохаиа  22, Нови  Сад; 

76. Бобан  Стојић, Ђорђа  Никшића  Јохана  22, Нови  Сад; 

77. Бобан  Стојић, Ђорђа  Никшића  Јохана  22, Нови  Сад; 

78. Саша  Калаба, Илариона  Руварца  27, Нови  Сад; 

79. Ново  Фемић, Илариона  Руварца  27, Нови  Сад; 

80. Светозар  и  Татјана  Ракић, Хероја  Пинкија  26, Нови  Сад; 

81. Славица  Стаменковић  (раније  Јовановић), Баuијска  улица  20, Нови  Сад; 

82. Гојко  Савић, Улице  Јернеја  Копитара, Нови  Сад; 

83. Анђелија  и  драган  Јеринић, Милан  Токић  и  Милица  Шурјан, Улица  Тихомира  Остојића, Нови  
Сад; 

84. СТ  Еуроградинг  доо, Ђевђелијска  57, Београд; 

85. Неименовано  лице  

86. Неименовано  лице  

87. Неименовано  лице  

88. Борка  и  Зоран  Виторовић  из  Сомборске  49, Нови  Сад; 

89. драган  Миладиновић , Банијска  22, Нови  Сад; 

90. доо  Ваер  Нови  Сад, Гогол,ева  28, Нови  Сад; 

91. ,,Чив-грасиокомерц  доо, Улица  Ћирила  и  Методија  бр! 1, Нови  Сад; 



б  

92. Бојан  Сајловић, Лазе  Лазаревића  4/12, Нови  Сад; 

93. ЈЂињана  Кежић  у  име  Рашевић  Зорице  и  Недењковић  Весне  и  Ђорђа  са  адресом  Футошки  пут  
97, Нови  Сад; 

94. Лињана  Кежић  у  име  Александар  доо  са  адресом  Цара  душана  бр. 69, Нови  Сад; 

95. ,дОО  ,,Вук  2005 Каћ; 

96. Ранко  Тодоровић, Марија  Валент  и  Радојка  и  Милан  Јурић; 

97. драган  Танкосић  по  овлашћењу  странке, Максима  Горког  35, Нови  Сад; 

98. доо  ,,Emerald hіll Нови  Сад, Булевар  војводе  Степе  бр.  52, Нови  Сад; 

99. ,,The Manual co., Змај  Јовина  18, Нови  Сад; 

100. Станари  зграде  на  Булевару  патријарха  Павла  бр.  51-53, Нови  Сад; 

10 1. Микромаркет  НС  доо, Цара  душана  50, Нови  Сад; 

102. Сања  и  Милан  Ђокић, Нови  Сад; 

103. Марјан  Вишњовски , далматинска  3, Нови  Сад  и  драган  Милојевић, далматинска  29, Нови  
Сад; 

104. драган  Миладиновић , Банијска  22, Нови  Сад; 

105. Мирјана  Матић, Хероја  Пинкија  23, Нови  Сад; 

106. Катица  Ладишић, Нови  Сад; 

107. Породица  Мартин, Симе  Матавуња  7; Нови  Сад; 

108. Радојка  Латиновић, Хероја  Пинкија  58 а, Нови  Сад; 

109. Мијодраг  Шњука, Нови  Сад; 

1 10. Јелена  Кочоба, Богдана  Шупута  9, Нови  Сад; 

111. Јокановић  у  име  правног  субјекта  ,,Амаро , Хероја  Пинкија  8, Нови  Сад; 

112. Милош  Мирков  у  име  ,,Лине  доо  и  Гордана  Аћимовић, власник  парцеле  7124, обоје  из  Новог  
Сада; 

113. Иво  Новаковић, Хероја  Пинкија  69/ц, Нови  Сад; 

114. ,,Најевропњанин  доо, ,,Квадрат  градња  доо  и  ,,Мд  градња  инвест  021 доо; 

115. ,,Најевропњанин  доо  из  Новог  Сада; 

116. Марија  Хадик, Вршачка  71а, Нови  Сад  
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117. ,,Најевропњанин  доо  и  ,,Квадрат  градња  доо  из  Новог  Сада; 

1 1 8. Чедомир  Вујовић, Вук  Вујовић, дуња  Раковић  и  Оња  Стојановић  из  Новог  Сада: 

1 19. Верица  и  Радован  добранић, Нови  Сад; 

120.Теодор  и  Мирослав  Продановић  и  Војислав  Бугарски, Нови  Сад: 

121. дина  и  Срђан  Ђилас, Адреналин  парк  Земња  чуда; 

122. Влада  Стевановић, Нови  Сад; 

123. Пу  Земња  чуда  са  комшијама  и  родитењима ; 

124. Пу  Земња  чуда  и  староседеоци  из  Петефи  Шандора  1-41; 

125. драгана  и  Срђан  Ђилас, Поликлит-іика  ConѕHіum, Нови  Сад; 

126. Раде  дунђер, Лазе  Јјазаревића  37д, Нови  Сад; 

127. Јасна  Савић, Цара  Лазара  бр.б,  Сремска  Каменица; 

128. Вера  Кастратовић , Нова  8 бр!  9, Петроварадин ; 

129. Марија  Кастратовић, Нова  8 бр. 9, Петроварадин ; 

130. Жењко  Кастратовиh, Нова  8 бр.  9, Петроварадин ; 

13 1. Борис  Бошковић, Нова  8, бр.7, Петроварадин ; 

132. Нада  Манојловић, Лисинскога  1, Петроварадин ; 

133. GLAЅЅMAX NЅ, Нови  Сад; 

134. Милан  Тодоровић, Милутина  Бојића  1 1, Нови  Сад; 

135. Рајко  Блажић, Павлека  Мишкина  9, Нови  Сад; 

136. Yponі  Бла?кић, Гагаринова  lођ, Нови  Сад; 

137. Сања  Тодоровић. Теодора  Павловића  26/13; 

138. Сањаи  Милан  Ђокић, Нови  Сад  

139. Ђорђе  драгојевић, Коло  српских  сестара  17, Нови  Сад; 

140. Александар  добрић, Коло  српских  сестара  17, Нови  Сад; 

141. ,,Незнанијунакдоо , Трг  незнаногјунака  2, Нови  Сад; 

142. ,,Лампонедоо , Индустријска  зона  66, Бачки  Гlетровац; 

143. БОЛТ-ИНГ  доо, Браће  Рибникар  41,Нови  Сад; 
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144. Ранко  Јовановић, Павле  Бартск, Клара  Нађ, Маргит  Перлаки, Болманска  2 и  4, Нови  Сад; 

145. ,,Амакас  градњадоо , Нови  Сад; 

146. ,,Амакас  градњадоо , Нови  Сад; 

147. Власник  парцеле  1901 (Нечитко  потписано  име), Илариона  Руварца, Нови  Сад; 

148. Јелена  Глишић  Зевеђи, Васе  Стајића  14, (за  ФЕРОНА  ДОО), Нови  Сад; 

149. Оливер  Зевеђи, Васе  Стајића  14 (за  Јелена  Нађ, Андреа  Нађ  и  Бела  Нађ), Нови  Сад; 

150. Атгила  Миавец, Радничка  55/2, Нови  Сад; 

15 1. Тадић  Александар  (Адвокат  Миливој  Степанов): 

152. Браћа  дринић  доо  Нови  Сад, Бранка  Ћопића  203, Нови  Сад; 

153. Браћа  дринић  доо  Нови  Сад, Бранка  Ћопића  203, Нови  Сад; 

154. Доо  ПЛАМЕН  ИНВЕСТ  Инђија, Крања  Петра  66, Инђија  (власник: Јанко  Кртолица); 

155. Мирослав  Војиновић, Радојка  Латиновић, Иво  Новаковић, Верица  Новаковић, Георгије  
Најданов , Светозар  Најданов , Милица  Мијаиловић , Славица  Ристић, Хорија  Сомођи, Радован  
Јајић, Зорица  Шнајдер, добрија  Момчилов  и  Слобода  Вулетић, Ноци  Сад  

156. Ивана  Хамп, Булевар  патријарха  Павла  27, Нови  Сад; 

157. Светлана  Павловић, Балзакова  21, Нови  Сад; 

158. Дуња  Ковачевић, Булевар  патријарха  Павла  27/27, Нови  Сад; 

159 Саша  Стевановић , Булевар  патријарха  Павла  95, Нови  Сад; 

160. Билана  Поповић, Булевар  кнеза  Милоша  17; 

16 1. Милан  Ступар  (у  име  Милосава  Леловића) 

162. Апдреа  Шћекић, Ћирила  и  Методија  68, Нови  Сад; 

163. Ружица  и  Брацо  Совил  Ћирила  и  Методија  56, Нови  Сад; 

164. Зоран  Мићић  из  Новог  Сада, ул. Сентелеки  Корнела  бр. 1 8; 

165. Пламен  Инвест  Доо  Инђија; 

166. AіrPort доо  Нови  Сад; 

167. Јасмин  Шуіла, Нови  Сад-ван  рока; 
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1б  - па  надале. Нилинка  Валентовић , Софија  Јелић, Мирјана  Пупјкаш, душан  Цветковић, 
Александер  Стојићевић , Сандра  Барцал, душица  Милосавњевић , Дара  Качавенда, Нина  Кнежевић, 
Миодраг  Кнежевић, Андрија  Зарија, Милан  Нанђа, Игор  Свитлица, Светлана  Бошковић, Ђорђе  
Бегић, драган  Капор, Марсеј  Грошко, Наташа  Бачинац, Ивана  (Стојиловић) Маринковић, Софија  
Јелић, Бранко  М., Ивана  М., Маријана  Јанковић, Небојша  Николић, ЈБубомир  Моромилов, Тијана  
Жујић, Јелена  Чиплић, драган  Маравић, Весна  Близанац, Ивана  Матић, Мирела  Књаић, Саша  
Савић, Бранислава  Бодрожић, Александар  Калањ, драгиша  Калањ, Карло  Валентовић , Срђан  
Палић, Каролина  Калањ, Андрија  Вукајловић , дара  Рађен, 3орица  Калањ, Мирјана  Аничић, 
Милана  Аничић, Розација  Барцал, Станко  Ну?кдић, Милош  Папић, Бранимир  Вакањац, Јелица  
Милић, Мирко  Аврамовић, Маја  Манојловић ;Божена  Којић; Мирза  Ибраковић; Дијана  
Величковић ; драган  Влашић; душица  Јовичић; Слободан  Бојковић; Невена  Ковачевић  Васић; 
Наталија  Попов; Наталија  Живковић; Милица  Обрадовић; Мандица  Лињак; 3ита  Вајда  Шпирић; 
Слађана  Малиновић ; дејан  Поповић; дарко  Попов; Јbубица  Поповић; Никола  Камајић; Немања  
Свркота; Никола  Шпирић; Дарко  Топић; Јелена  Ковачевић  Воргучин; Тамара  Глуховић; драгана  
Мисић; Данијела  Томовић; Анита  Брзаковић; Дејан  Вујичић; Катица  Жигић; Радоман  Радоман; 
Андреј  Матијевић ; дијана  Матијевић ; Верона  Ури; Марија  Мијајловић; Лидија  Ђокић; Марко  
Попадић; Иван  Ричић; Јованка  Мазалица; Бисерка  Милошевић; Амила  Цапар; Ститамица  Ченан; 
Милица  Анђушић; Андријапа  Попадић; Тијана  Санал; Јармила  Дурошка; Новак  Марија; Милица  
Радошевић ; Јована  Живојновић ; Момчило  дакић; Радивој  Малетин; Валентина  Калај ; Слободан  
Тркуња; Пеђа  Мишић; Галнна  Петровнћ ; Јадранка  далмација; Габрнјела  Мишенген ; Александра  
Стојановић; Зоран  Маленица; Катица  Маленица; драгана  Вукајловић; Боривој  Крстић; Мuлка  
Ранојлов; Иваuа  Јуришин; даuијела  Фаркаш, Весна  Марковнћ; Милош  Јуријпин; 3оран  С. 
Стојадиновић ; Војислав  Нинковић; Марија  Грбић; Станислав  Дамјанов ; Бранuслава  дамјаиов ; 
Владимир  Жигић; Горица  Савић; Ру)кица  Хајдош; димитрије  Крстић; Милош  Бојић; Мuлан  
Радовановић; Слађана  Оњача; Радован  Оњача; Свјетлана  Оњача; Владан  Враголић ; Маријана  
Опачић, Слободан  Остојић; Апатовић  Вида; Остојић  Владнмнр ; Зорана  Стојанов ; драгица  
Нuнковић; Марко  Позерсић ; НатаЈІја  Шербеђuја; данијел  Шuмо; Јелена  Лазић; Дејаu Павловиh; 
Ђорђе  Станић; Игор  Савић; Сузаuа  Цветаuовић  Крстић; Зораu Крстић; Ана  Жнвановић; Ненад  
Растилић ; Роберт  Чех; Јованка  Стојаковић; Тамара  Мандић; Милош  Вранешевић , Милица  
Јовановић, душан  Ћурчuн, Јованка  Стојановић, Милаu Барош, Милош  Вукић, Милан  Обрадов  ић, 
Сања  Живковић, Munau Ђенге, Ненад  Јоваuовић, Владимир  Филиповић, Норберт  Чорба, Мuрослав  
Ворешевић, Весна  Врањковић, Светко  Врањковнћ, Емилuја  Стојановић , марина  Витковић, 
Милорад  Роквuћ, Јелена  Барош, Роберт  Кот, Слађана  Јbубиичић, Брајан  Брковић, Анђелка  
Самарџић, Маја  Самарџић  Лукић, Маша  Павловић, Оливера  Милаuовuћ, Гордана  Кошаuин, 
Светлана  Верепіевић , Владимир  Ивковић, Ђуро  Јовић, 3вездана  Гладовић,далибор  Савић, Тања  
Лаздревић, Золтан  Золтаu, Марјан  Клајн, Мuрјана  Ђурић, Алексаnдра  Моћевић, Марко  Моћевић, 
Алексаuдра  Тасковић, Драгана  Бањаuин, Ана  Прокић, Срђан  Плавшић, Јелена  Јовић, Ристо  
Столић, Слободаu Мартић, Милијана  Столнћ, Јелена  Ћеранић, Александар  Лазаревић, Јован  
Марковић, Весна  Томић, Милан  Стаuић, Борис  Ћетковuћ, Зора  Роквић, Илинка  Стакић, Даница  
Станић, Munau Булајић, Сретен  Танацковић , драгана  Танацковић , Марија  Частван, Сара  ласица, 
данијела  Ивковић, Татјана  Марић, Марина  Лазић  Рунџановић , Милица  Десница, Ева  Поnuћ, Ања  
Берић  Радучај , Внтомир  Васић, Милан  Орлuћ, драгана  Михањнца, Олга  Беговић, Сима  Окаuов, 
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Живојин  Пстров, Славица  димитријевић, дупіан  Величковић , Сава  Вукајловић , Иван  Поповић, 
Наташа  Поповић, Татјана  Молдваи, Мира  Радоман, Јасмина  Контић, Ливија  Нешковић, Милица  
Видовић, ђорђе  Дамјанов , Радинка  Ђураков  Оњача, Божислав  Радочај , Златко  Релановић, Марин  
Полексић, Зорица  Војводић, Марин  Карин, Иван  Крајцер, дејан  Периз, Миња  Михалица, Јелена  
поповић, Мињана  Брзак, Мињана  Брзак, душан  Главинић, Магдалена  Говорчин , душан  Млинко, 
Никола  Говорчин, Станислав  Крајцер, Јован  Вучковић, Митра  Вучковић; Софија  Рењановић ; 
Сретенка  Цвејанов ; Радомир  Ћириловић; Њињана  Ћириловић; Никола  Вујичић; Горан  Крунић; 
Ратко  Милићевић ; Славица  Малиновић  Милићевић ; Зоран  Јевтић; Изабела  Беговић, Срђан  Пејић; 
Никола  Живковић, Антун  Важонић; Валерија  Важенић; Ружица  Бокаћ; Вукица  Ердењаn; Слободаn 
Јовић; Лидија  Стошић; Филип  Петровић; Емил  Курлинак ; Александар  дојчић; Спасенија  Саnжак; 
Катарина  Мијатовић; Мирјана  Јоковић; Горан  Пејић; Ненад  Ласица; Небојша  Нешковић; Милош  
Ђурић; Бранислава  Кнежевић; Ружица  Бариnіић, Мирјана  Мијатовић ; Татјана  Мијатовић; 
Алксандар  Живанов; Милан  дамњановић ; Тамара  Мињатовић; Ивана  Дамњановић ; Маринко  
Мињатовић; Верица  Сечи; Ђуро  Мијатовић ; душан  Кривошија; Маријана  Басара; Бранко  Пановић; 
Јелена  Пановић; Слободан  Ердевик; драгана  Рајков; Владимир  Стаменковић ; Никола  Драгић; Иван  
Младеновић; Богданка  Јованов  Стојанов; Владимир  Стојанов; Филип  Стојаuовски; Мирослав  
Попов; Милена  Попов; Јелена  Јовановић ; Татјана  Ердевик, Александар  Стојановић; Никола  Стела; 
дражен  Седлар; Александар  С., Њињана  Ђурић; Душан  Обрадовић; Тијана  Станић, Роберт  
Тало,Томић  Ангелина, Мандић  ЈелисаветаАлександра  Томић- Коларски,Милица  Босанац  Вујичић, 
Линда  Терзић, Андреа  Цапар,Душан  Вукић, Јелена  Вукић, Јован  Лукић, Ненад  дамјатіов , душан  
дамјанов , Корнел  Ђивеси, Вукашин  Бајић, Богдан  Боровац, Бојан  Кнежевић, Весна  Благојевић, 
Јасмина  Ћурчић, Бранислав  Ћурчић, Богдан  Рашић, Јованка  Гавранчић, драгослав  Гавранчић, 
Божидар  Станковић, Хелена  Станковић, Силвија  Цапар, Тања  Књајић, Стефан  Мишић, Тала  
Голуша, Зораu Цветковић, дијана  Цветковић, Марија  Вукић, Данило  Конривица, Њубиша  Вукић, 
Браnка  Пилић, Снежана  Божанић, Олгица  Јерковић, душко  Јокић  Александар  Роцков, Марио  
Станић, Терезија  Станић, Ксенија  Бајић, Ксенија  Исаиловић, Милош  Кудус, Весна  дукаи, Богдан  
Жеравица, 3орица  Станковић, Ева  Хатала, Тијаnа  Бјелобрк, Наташа  Стевановић , Бојана  Лончар, 
данко  Паскањевић , Никола  Латић, Миланка  Милошевић, Анђелка  Марковић, дамир  Ђукић, 
Владимир  Ба, Синиша  Мазалица, Зорица  Тодоровић, ,(нечитко  име) Тодоровић, Сузана  
Скендеројски , Катарина  Мењих, Иваnа  Каnтар, Светлана  Мацановић, Марко  Лубурић, Цвета  Пеце, 
Марина  Јеремић  , Ружица  димовић, Нина  Богдановић , Александар  Гелер, Ђуја  Новаковић, 
Славоњуб  Јоваnовић,Александар  Баћић, Јасна  Маринковић , Горан  Ђерић, Инес  Убанек, Тамара  
Морача, Бој  ана  Бодрога, Милован  Тој  ага, Слободанка  Тој  ага, Њубица  Миленковић, Тибор  
Скотовић, Милан  Ралић, Владо  Ховап, Сања  Бијеловић, Миланка  Поповић, дубравка  Ивковић, 
Маја  Јокић, Ивка  Нађбаби, Зоран  Радоман, Милена  Бојић, Ђорђе  Илић, Тереза  Чамбор, Игор  
Марков, драгослава  Апић  Шијачки, Ирена  Вучић, драгица  Ханђа, Слободан  Шекеровић, Паула  
Кухајда, Жењка  Стеваnовић, Горица  Пајић, Јелена  Лагатор, Сибил  Хорват, Јоваuа  Радман, Верона  
Марков, драгана  Шкрбић, Лана  Лесковац, Марија  Медаков, Наташа  Мећашев, Александар  
Веселиновић, Милан  Плековић, Лука  Ђуровић, Татјана  Живковић, Ђорђе  Поповић, дубравка  
Ераковић, Ивана  Поповић, даница  Вешковић, Златко  Амбришак, Игор  Петковић, Валерија  динић, 
Александра  дилберовиh, Алекса  Бјелобрк, даnијела  Субић, Предраг  делић, Јован  Јовић, Олга  
дрчелић, Милорад  Илић, Марија  Павловић, Предраг  Милошевић, Јелена  Хорват, Илона  Хорват  
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Урбан, Едмонд  Макашци, Станислава  Стевановић, Небојша  Ћурчић, В. Субашић, Миа  Кнежевић, 
Романа  Кне)кевић, драган  Ђорђевић, Илић  Јелена,јјlмит  дејана, Милан  Илић, Милош  Николић, 
Милош  Кнежевић, Рења  Тамара  Глипіић-Кривошија  Перковић  ЈЂубица  Марина  Попов  Ивал  Филеп  
Лешевић  Небојша  Јелена  Самарџија  Иван  Живковић  Алексаидар  Пушкаш  Новаковић  Милица  
данило  Максимовић  Стефан  Живковић  Јовановић, Михајло  Варга, Моника  Јелић, Предраг  Елена  
Слевак  Горан  Варју  Марија  Варју  давид  Мајтан  Роберт  Кухајда  Кодтиh Јелена  Танасије  Буловић  
Мина  Јелачић  Бојана  Анђелковић  Милена  Црњак  Ана  Цветковић  Никола  Младеновић  Сузана  
Младеновић  Мирослава  Немет  Ивана  Игњатовић  Марко  Војновић  Ерчан  Хума  Ана  Тодоровић  
Миленко  Васић, Зоран  Англовски, Бојан  дрчелић, Кристина  Шимон, Мињан  Сајдл, Сања  
Обрадовић, драган  Бабић, Никола  Павловић, Радован  Влајковић, Новак  Ераковић, Јhињана  
Поповић, Милена  Самарџијево , Адам  Фаин, Ерне  Симић, Милованка  Јуруковски , Зораu 
Чобановић, Младен  Еиковић, ЈЂињана  Панић, Слободаu Ћинић, Роберт  Пап, Јасенка  Штеванов  
Станојковић  драган  Јурковић  Бранка  Јурковић  Емил  Кишгеци  Ален  Асуси  Соња  Баћіћ  Синиnіа  
Милановић  Синиша  Радановић  Маја  Ру)кичић, Славица  Стојковић, Лугоња  Милица  Шандора  
Пастор  Кристина  Кухајда  Салак  Илинка  Сања  Петров  Милутин  Кокотовић  драган  Гвозденовић  
Софија  Саџаков  Стеван  Филиповић  Ивана  Аџић  Поњак  данило  Отић  Ивана  Михајлов  Светлана  
Пејчић  Ивона  Остојић  Јелена  Басарић  Слађана  Панић  Басариh ВелишкаЖарко  Јованов  Шекеровић  
данијела  даnијела  Јовчић  Драгана  Ђапић  Рушкуц  Федор  Пупић  Сара  Јелисавета  Ј. Андреа  Немет  
Светозар  Вењовић  Милијана  делибаnіић  Кемсић  Еранко  даушан  Клипа  Маја  Стојињковић  Сташа  
Николић  Ладислав  Поша  Бобан  Борис  даниела  Марков  Јелена  БркиhЈустина  Поша  Срђан  
Стојињковић  Милош  Николић  Ђорђе  Јовановић  Гаварић  Марко  Светлана  Брацановић  Хорват  
Рудолф  Бранкица  Свијић  Варга  Ф. ЈЂкњана  Спасојевић , Станко  Брацановић, Анђела  Бурић  Марко  
Марковић  Веселин  Жви)кдак, Немања  Гавриловић  Еранислав  Потић  Пеђа  Јовановић  Тамара  Андо  
Милојка  Митровић  Јулија  Капорњајијасмипа  Марић-Биреш  Вера  Козоморић  Матеја  Маричић  
Анђелија  Вучуревић  Зоран  Бабин  Владимир  Ашћерић  Кошутић  Ђорђе  драган  Живковић  Вања  
Живковић  Раца  Бињана  Мињко  Обрадовић  Бињана  Обрадовић  Бојана  Живковић  Мирослав  
Хорватски  Гордана  Хорватски  Саво  Ра)кић  Александар  Ткалец  Марина  Радосавњевиh Стана  Летић  
Маја  ЈЂубојевић  Андреј  Станчић  Бињана  Савић  Мирчетић  д. Бињана  Савић  Горадана  гона, 
Миросалав  Радић, Маријана  Васић  Стејепановић , Татјана  Бобић, Влада  Петровић  

Примедба  број  1 

Примедбу  је  поднео  Д-далтон. Примедба  се  
Сад  2, у  улици  Јо)кефа  Атиле  22 и  24, чији  је  
4821 КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Јо)кефа  Атиле  2 

,,Констатовали  смо  да  је  на  предметним  
стамбених  објеката  спратности  По(Су)+П+3, 
и  дворишном  делу. 

парцелама  предвиђена  изГрадња  вишепородичних  
ширине  габарита  14м, на  уличном  делу  парцела, као  

Будући  да  је  за  реализацију  планског  решења  нашим  парцелама  потребно  припојити  и  суседну  
парцелу  број  4821 КО  Нови  Сад  2, у  улици  Јожефа  Атиле  20, подносимо  следеће  примедбе: 

односи  на  парцеле  број  4822 и  број  4823 у  КО  Нови  
власник  подносилац  примедбе, као  и  на  парцелу  број  
о. 
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1. Молимо  да  се  из  обавезног  формирања  парцеле  ради  изградње  планираних  објеката  искњучи  
парцела  број  4821 КО  Нови  Сад  2, у  улици  Јожефа  Атиле  20. Будући  да  су  наше  парцеле  укупне  
површине  1 838 м2 , ширине  уличног  фронта  21 .6 м; а  парцела  број  4821 КО  Нови  Сад  2 има  
површину  876 м2 и  улични  фронт  ширине  23,3 ш, обе  будуће  грађевинске  парцеле  имају  довоњну  
површину  и  ширину  уличног  фронта  да  би  биле  самосталне  грађевинске  парцеле. 
2. Будући  да  се  одвајањем  ових  парцела  на  парцели  број  4821 КО  Нови  Сад  2, у  њеном  
дворишном  делу  не  може  градити  део  објекта  који  је  предвиђен  Нацртом  плана, предлажемо  да  се  
висина  планираних  објеката  повећа  са  По(Су)+П+3 на  По(Су)+П+3+Пс  (повучени  спрат), те  на  тај  
начин  изврши  надокнада  предвиђене  површине . Повећање  спратности  предлажемо  имајући  у  виду  
да  је  планираном  зоном  изградње  индекс  заузетости  37%, што  је  знатно  мање  у  односу  на  
максимално  дозвоњеног  индекса  заузетости  у  зони  општеградског  центра. 
3. Такође  предлажемо  алтернативни  режим  за  овај  простор : уколико  се  парцеле  број  4822, број  
4823 и  број  4821 у  КО  Нови  Сад  2, споје  уједну  целину, предлажемо  да  се  висина  објеката  задржи  
на  По(Су)+П+3+Пс, а  да  ширина  објеката  буде  16 м, а  да  приземње  уличног  објекта  према  улици  
Јожефа  Атиле  буде  пословне  намене. 
Прихватањем  ових  примедби  убрзала  би  се  реализација  планираног  решења. Такође  треба  рећи  да  
је  и  овако  повећан  габарит  планираних  објеката, мањи  од  максимално  дозвоњених  показатења  
изграђености  за  намену  општеградских  и  линијских  центара, који  овде  припадају  и  локацијски , јер  
се  доиста  ради  о  центру  Телепа, са  културним, верским, образовним  и  угоститењским  садржајима . 

36ог  свега  горе  наведеног, молим  да  се  прихвате  наше  примедбе  на  нацрт  пгР  простора  у  западном  
делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду. 

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

Примедба  број  2 

Примедбује  поднео  Бојан  Вујовић. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  6950/1 у  КО  Нови  Сад  2, у  
улици  Морнарској  59, која  је  намењена  за  општестамбене  зоне. Објекат  на  предметној  парцели  
означен  као  постојећи  објекат  који  је  могуће  задр?кати, а  наведена  спратност  је  П+2+Пк. ,,С  
обзиром  на  то  да  се  на  апрцели  налази  постојећи  објекат  спратности  П+1+Пк, односно  да  је  у  
тренутно  Еа)кећем  плану  тіогрешно  наведена  спратност  објекта, предлажем  да  се  усвоје  следеће  
сугестије: 

- да  постоји  могућност  рушења  постојећег  објекта  ради  изградње  новог  вишепородичног  
објекта  спратности  П+3, у  складу  са  параметрима  дефинисаним  будућим  планом; 
- да  се  омогући  доградња  постојећег  објекта  до  максималног  индекса  заузетости  парцеле  до  
40%, обзиром  да  тренутна  заузетост  парцеле  мања  од  максималне  дозвоњене; 
- да  се  на  предметној  парцели  омогући  надоградња  постојећег  објекта  до  максималне  планом  
предвиђене  спратности  П+3, обзиром  даје  тренутна  спратност  постојећег  објекта: приземње  спрат  
и  поткровл.е  (П+1+Пк); 
- да  се  на  парцели, осим  главног  објекта, омогући  и  изградња  помоћног  објекта-гаража  
спратности  П; 
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- Да  новим  планом  не  постоји  обавеза  припајања  предметне  парцеле  са  целим  или  деловима  
суседних  парцела, обзиром  да  предметна  парцела  испуњава  услове  који  су  предвиђени  за  
грађевинску  парцелу  (парцелаје  480 м2) 

Комисија  за  плановс  Дсо  примедбе  прихвата , део  примедбе  не  прихвата  , а  за  део  примедбе  
сматра  да  Нијс  основан , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  Извеіптају  о  спроведсном  
јавном  увиду. 

Примедба  број  3 

Примедбу  је  поднео  Славиша  Неговановић . Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4774 у  КО  Нови  
Сад  Јј, у  улици  Ћирила  и  Методија, чији  је  власник  подносилац  примедбе . 

,,Молимо  Вас  да  уважите  моју  иницијативу  и  извршите  корекцију  локације  будуће  
трансформаторске  станице  на  исток  у  дубину  или  крајњу  границу  парка. і{ако  на  потезу  од  1 50 м  
са  северне  и  североисточне  стране  постоје  две  трансформаторске  станице, уколико  постоји  потреба  
за  још  једном, молим  вас  да  исту  изместите  и  будућу  парцелу  за  ту  намену  померите  
североисточно  на  други  крај  парковске  површине  (за  око  70 метара) јер  у  том  смислу  неће  ником  
сметати  јер  су  стамбени  колективни  објекти  у  том  случају  преко  пута  од  завршетка  парковске  
површине  

Образложење : објекат  који  планирам  да  правим  је  намењен  породичном  становању  са  погледом  
главне  фасаде  на  исток  преко  дворишта  на  парковску  површину, тако  да  овај  планирани  положај  
угрожава  моју  удобност, квалитет  становања  као  и  )КивОт  и  здравње  моје  породице  

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  4 

Примедбује  поднео  ,,PROFІT PROJEKT DOO u ,,VEKTRA BK PLUЅ  DOO. 

Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7421/1 у  КО  Нови  Сад  11, у  улици  Хероја  Пинкија. На  
планирано  решење  имају  примедбу  и  предлоге : ,,Пре  свега  на  спратност  објекта, којаје  утврђена  на  
П+2, предлакемо  да  иста  буде  П+3 са  обавезном  гаражом  у  подземној  нетажи, а  из  разлога  што  је  
спратност  објекта  од  П+3, или  П+2+Пк  планирана  дуж  целе  улице  Хероја  Пинкија, па  је  чак  и  
породично  становање  у  улици  Болманској  по  још  увек  ва?кећем  плану  за  Телеп, овим  нацртом  
планирано  за  вишепородично  становање  спратности  П+3. На  тај  начин  власник  ове  парцеле  се  
ставња  у  неповоњнији  поло?Кај  у  односу  на  суседне  парцеле, које  су  овим  нацртом  добиле  већу  
спратност, и  уједно  омогући  висинско  уједначавање , а  не  спуштање  спратности  на  углу. Што  се  
тиче  грађевинских  линија  предлажемо  да  се  грађевинска  линија  из  улице  Болманска  утврди  на  5 м  
од  регулационе  линије, а  из  разлога  што  се  тако  боње  организује  положај  објекта  на  nарцели, и  
омогући  формирање  више  паркинг  места  на  парцели. Подсећамо  да  је  важећим  планом  детане  
регулације  за  Телеп, грађевинска  линија  и  из  улице  Болманска  утврђена  на  5 м  од  регулационе . 
Такође, имамо  примедбу, а  повезану  са  претходном , на  котирано  удалење  бочне  фасаде  на  4 м  од  
ивице  парцеле, молимо  да  иста  буде  на  3,40 м, или  да  се  уопште  не  котира  бочно  удалење, што  је  
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довоњно  за  организацију  приступа  апрцели, а  последица  је  пројектовања  грађевинске  линије  на  5 
м  оД  регулационе  линије  из  Болманске  улице, како  је  предвиђено , као  што  смо  већ  навели, сада  
важећим  планом  детално  регулације  за  Телеп. Такође, подсећамо  да  важећим  планом  деталне  
регулације  није  било  котирано  удањење  од  бочне  границе  парцеле. У  прилогу  се  доставла  
ситуација  са  пројектованим  положајем  објекта. 

Планом  је  дефинисано  следеће : ,,На  парцелама  уз  Вршачку  улицу  на  којима  је  Планом  утврђена  
изградња  објеката  спратности  П+2 могућа  је  повећана  спратна  висина  приземња  са  обавезним  
пословним  садржајима , па  је  нејасно  да  ли  је  ово  правило  изузетак  и  односи  се  само  на  улицу  
Вршачку, или  се  односи  и  на  остале  просторе  у  намени  општеградског  и  линијског  центра, када  се  
планира  пословање  у  приземњу, а  што  би  било  логично  посебно  што  је  важећим  планом  регулације  
Телепа, ова  могућност  дата  за  намену  пословања  са  Вншепородичним  становањем . Стога, 
предлажемо  да  се  текст  плана  допуни, да  је  у  случају  изградње  пословног  приземла  и  у  улици  
хероја  Пинкија  дозволено  пројектовање  повећане  спратне  висине  приземла . Или  дати  ову  
могућност  као  опште  правило, када  се  планира  пословање  у  приземњу . 

Комисија  за  планове  прихвата  приІиедбу . 

Примедба  број  5 

Примедбује  поднео  ,,ЅWEET LІFE GRADNJA DOO. 

Овим  путем  подносимо  примедбу  на  Нацрт  ПГР  Телепа, који  је  тренутно  на  јавном  увиду. Овом  
примедбом  предлажемо  да  се  парцелама  7868, 4866/1, 4864, 4853/2, 4853/1, 4852/2 (све  КО  Нови  
Сад  11), планира  формирање  јединствене  парцеле  на  којој  би  била  могућа  изградња  стамбеног  
објекта. Планирана  парцела  би  имала  проценат  изграђености  50%, са  сnратношћу  Су  (или  
По)+П+3. Према  регулацији  улице  Петефн  Шандора  бисмо  планирали  у  приземлу  локале. У  
прилогу  примедбе  дајемо  скицу  положаја  објекта. 

Сматрамо  да  је  парцела  погодна  за  овакав  вид  планирања. Окружена  је  будућчм  јавним  
површинама  у  виду  парковски  уређене  површине  зеленила  u спортског  парка  у  зеленилу. Сама  
будућа  парцела  имала  би  доволан  капацитет  за  овакву  спратност  и  заузеће, са  могућношћу  
обезбеђивања  довоњног  броја  паркинг  места  у  подрумској  гаражи. 

Сматрамо  да  је  висинска  регулацнја  П+3 прuмерена, јер  је  то  по  броју  етажа  слично  спратности  
П+1+Пк, с  обзиром  да  се  у  простору  Пк  могу  формиратн  две  етаже, као  н  са  спратношћу  П+2+Пк. 
Ми  нисмо  заинтересовани  за  формирање  никаквих  поткровња. 

Комисија  за  планоне  прихвата  примедбу. 

koNіucuja сматра  да  на  предметном  локалитету  није  неопходно  тачно  дефинисати  намеву  дом  
за  старе, већ  оставити  могућност  организације  простора  у  складу  са  текућим  потребама , при  
томе  да  предметне  парцеле  остаиу  у  намени  општеградског  центра . 



ј-ѕ  

Причедба  број  б  

Примедбу  су  поднели  Ирина  Кориакина , Иван  Папуга  и  Јотановић  Миливојка. 

Примедба  се  односи  на  парцелу  број  5842/2, а  предлог  је  да  се  уцрта  стамбени  објекат  број  2 у  
улици  Петефи  Шандора. Инвеститор  ГолубицаМилан  је  2015 године  изградио  нелегалан  објекат  
бр.2, прво  предвиђен  за  гараже, а  после  претворен  у  стамбени  објекат. Купци  станова  су  уговоре  о  
купопродаји  оверили  код  јавног  бележника, али  не  могу  да  добију  грађевинску  дозволу  нити  
озакоњење  док  се  не  измени  план. 

Комисија  за  планове  део  причедбе  прихвата , а  део  примедбе  не  прихвата , уз  образдожсње  
обрађивача  навсдено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  7 

Примедбу  је  подвео  Милан  Стевановић . Примедба  се  односи  на  парцелу  број  5 138/2 у  КО  Нови  
Сад  јј, у  улици  Рејмонтовој , чији  је  власник  подносилац  примедбе . 

дана  3. 10.20 19. доставио  сам  вам  захтев  у  вези  Плана  генералне  регулације  за  насење  Телеп  ПГР  
2284 за  катастарску  парцелу  број  5138/2 КО  Нови  Сад  11 којом  приликом  сам  вас  обавестио  да  на  
наведеној  парцели  постоји  легелан  објекат  на  основу  правоснажног  решења  о  озакоњењу  у  улици  
Рејмонтова  број  1 б. Такође  сам  тражио  са  се  изврши  пренамена  парцеле  у  вишепородично  
становање  имајући  у  виду  да  сте  то  већ  учинили  на  суседној  парцели. Увидом  у  Плап  генералне  
регулације  за  насење  Телеп  ПГР  2284 установио  сам  да  нисте  усвојили  примедбу  те  да  сте  планом  
предвидели  зелену  површину, са  ознаком  блок  404, што  је  најблаже  речено  непримеренои  што  се  
коси  са  свим  моралним  принципима  имајући  у  виду  да  сам  вам  доставио  доказ  да  је  поменит  
парцела  претходним  планом  била  предвиђена  за  индивидуално  становање  и  да  је  то  фактичко  
стање  на  терену. Могли  сте  извршити  увид  у  катастарску  евиденцијуиз  које  се  види  да  је  то  
грађевинска  парцела  на  којој  се  налази  објекат  за  становање . 

Такође  вас  обавештавам  да  стамбени  објекат  на  поменутој  парцели  има  једини  приступ  из  
Рејмонтове  улице  и  поседује  кућии  број  16, те  је  гјотребно  предвидети  колски  nролаз  ка  парцели  из  
улице  Рејмонтова , што  трентуним  предлогом  плана  није  предвиђено . 

Молим  вас  да  извршите  увид  у  катастарску  евиденцију  и  исправите  грешку  коју  сте  направили  не  
уважавајући  фактичко  стање  на  терену  које  је  уједно  и  правно  покривено  званичном  евиденцијом  
катастра  и  документацијом  коју  поседујем . Молим  вас  да  вратите  намену  за  поменуту  парцелу  у  
становање  имајући  у  обзиру  горе  наведено . 

Комисија  за  планове  не  лрихвата  причедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Примедба  број  8 

Примедбу  су  nоднели  Славица  Путник, Марко  Путник,Мери  Јанош, Мара  Меић, Габор  Пот, Горан  
Ћесаров, Игор  Аћимовић, Милан  Аћимовић, Тот  Розалија, душица  Фелбанов, Зора  Ловре  и  
Миклош  Пот.. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  4507, 4508, 4509, 4510 и  4511 у  КО  Нови  Сад  1ј, 
на  углу  улици  Вардарске  и  Милутина  Бојића, чији  су  становници  подносиоци  примедбе . 

Садашлим  планом  је  јіредвиђено  да  се  на  месту  породичних  кућа, потез  Милутина  Бојића  и  
Вардараске  гради  јавна  гаража. Становници  у  Милутина  бојића  1 и  Вардарској  4, б, 8 и  10 
(катастарске  парцеле  4507, 4508, 4509, 45 10 и  45 11 КО  Нови  Сад  2) сматрају  да  би  требало  вратити  
ранији  предлог  плана  у  овом  делу  и  дозволу  градње  вишеспратница  П+5+Пт. 

Куће  које  се  налазе  на  споменутим  парцелама  су  грађене  углавном  60-тих  година. Трошкови  
одржавања  су  велики  (крова, помоћних  објеката, ограда, фасада, изолације ). 

На  Буелвару  Европе  су  изграђене  вишеспратнице  које  директпо  гледају  на  двориuіта  поменутих  
објеката  и  тако  нарушавају  приватност  и  мир  станарима. 

,,Зонед  зграда  која  се  налази  тачно  испред  помениутих  парцела, са  својих  13 спратова  заклања  и  
сунчеву  светлост . док  седите  у  дворишту  изложени  сте  nогледима  и  буци  са  тераса  и  ис  станова  
вишеспратница , на  десетине  станова, који  буквално  окружују  куће. Око  кућа  је  константно  ђубре  
које  је  индивидуално  немогуће  очистити  обзиром  на  фреквенцију  станара  зграде, посетилаца  и  
пролазника . 

Са  Булевара  Европе  је, у  улици  Милутина  Бојића, са  десне  стране, пре  броја  2, изграђена  зграда  
инвеститора  ,,А  градња  и  то  П+5+Пт. 

Обзиром  на  све  навеедене  чињенице , наша  иницијативаје : 

да  се  на  наведеној  локацији  Милутина  Бојића  1, Вардарска  4,6,8, 1 0 (катастарске  парцеле  4507, 
4508, 4509, 4510 и  4511 КО  Нови  Сад  2) дозволи  изградња  вишеспратница  П+5+Пт. У  супротном  
ниједан  инвеститор  неће  nреузети  наше  куhе, јер  му  се  не  исплати  ниска  спратност . 

Образложење : Спратност  коју  предлажемо  била  би  у  складу  са  већ  поменутом  зградом  на  парцели  
4397/1 инвеститора  ,,А  градња  Нови  Сад, а  такође  би  била  и  складан  nрелаз  са  објекта  ,,Зонед  
према  малим  објектима  у  залеђу. Осим  тога, тенденција  је  да  се  у  свим  улицама  које  излазе  на  
булеваре, па  тако  и  на  Булевар  Европе  и  Булевар  патријарха  Павла, полако  руше  старе  куhе, 
обично  приземне  или  са  поткровлем  и  да  се  на  њиховом  месту  граде  зграде  веће  спратности  и  за  
колективно  становање . Обзиром  да  такав  развој  неминовно  повећава  број  становника , предлажемо  
да  положај  будућих  објеката  на  поменутим  парцелама  предвидите  тако  да  поштујете  грађевинску  
линију  објекта  ,,Зонед  према  улици  Милутина  Бојића, да  Вардарску  улицу  прожирите  да  би  
формирали  пристојан  ред  паркинг  места  испред  новог  објекта  уз  подразумевајући  тротоар, а  да  
предвидите  и  паркинг  етажу  испод  објекта  у  габариту  коју  омогућавају  парцеле, као  штосе  сада  
ради  и  у  другим  деловима  града. 

Комлсија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Примедба  број  9 

Примедбу  су  поднели  Зора  Ловре  и  др... Примедба  се  односи  на  парцеле  број  4507, 4508, 4509, 
45 10 и  45 1 1 у  КО  Нови  Сад  11, на  углу  улици  Вардарске  и  Милутина  Бојића, чији  су  становници  
подносиоци  примедбе! Садашлим  планом  је  предвиђено  да  се  на  месту  породичних  кућа, потез  
Милутина  Бојића  и  Вардараске  гради  јавна  гаража. Становници  у  Милутина  бојића  1 и  Вардарској  
4, 6, 8 и  10 (катастарске  парцеле  4507, 4508, 4509, 4510 и  4511 КО  Нови  Сад  2) сматрају  да  би  
требало  вратити  ранији  предлог  плана  у  овом  делу  и  дозЕолу  градње  вишеспратница  П+5+Пт. 

Куће  које  се  налазе  на  споменутим  парцелама  су  грађене  углавном  б0 тих  година. Трошкови  
одржавања  су  велики  (крова, помоћних  објеката, ограда, фасада, изолације )! 

На  Буелевару  Европе  су  изграђене  вишеспратнице  које  директпо  гледају  на  на  дворишта  
поменутих  објеката  и  тако  нарушавају  приватност  и  мир  станарима. 

,,Зонед  зграда  која  се  налази  тачно  испред  помениутих  парцела, са  својих  13 спратова  заклања  и  
сунчеву  светлост. док  седите  у  дворипіту  изложени  сте  погледима  и  буци  са  тераса  и  ис  станова  
вишеспратница, на  десетине  станова, који  буквално  окружују  куће. Око  кућа  је  константно  ђубре  
које  је  индивидуално  немогуће  очистити  обзиром  на  фреквенцију  станара  зграде, посетилаца  и  
пролазника . 

Са  Булевара  Европе  је, у  улици  Милутина  Бојића, са  десне  стране, пре  броја  2, изграђена  зграда  
инвеститора  ,,А  градња  и  то  П+5+Пт. 

Обзиром  на  све  навеедене  чињенице , наша  иницијативаје : 

да  се  на  наведеној  локацији  Милутина  Еојића  1, Вардарска  4,6,8,10 (катастарске  парцеле  4507, 
4508, 4509, 4510 и  4511 КО  Нови  Сад  2) дозволи  изградња  вишеспратница  П+5+Пк. У  супротном  
ниједан  инвеститор  неће  преузети  наше  куће, јер  му  се  не  исплати  ниска  спратност . 

Образложење : Спратност  коју  предлажемо  била  би  у  складу  са  већ  поменутом  зградом  на  парцеди  
4397/1 инвеститора  ,,А  градња  Нови  Сад, а  такође  би  била  и  складаи  прелаз  са  објекта  ,,Зонед  
према  малим  објектима  у  залеђу. Осим  тога, тенденција  је  да  се  у  свим  улицама  које  излазе  на  
булеваре, па  тако  и  на  Булевар  Европе  и  Булевар  патријарха  Павла, полако  руше  старе  куће, 
обично  приземне  или  са  поткровлем  и  да  се  на  њиховом  месту  граде  зграде  веће  спратности  и  за  
колективно  становање . Обзиром  да  такав  развој  неминовно  повећава  број  становника, предлажемо  
да  положај  будућих  објеката  на  поменутим  парцелама  предвидите  тако  да  поштујете  грађевинску  
линију  објекта  ,,Зонед  према  улици  Милутина  Бојића, да  Вардарску  улицу  прожирите  да  би  
формирали  пристојан  ред  паркинг  места  испред  новог  објекта  уз  подразумевајући  тротоар, а  да  
предвидите  и  паркинг  етажу  испод  објекта  у  габариту  коју  омогућавају  парцеле, као  штосе  сада  
ради  и  у  другим  деловима  града. 

Комисија  за  планове  не  лрихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Примедба  број  10 

Примедбу  је  поднела  Ивана  Васић  уз  сагласност  Катице  Стефанов, Слободана  Јовића, Младена  
Џелетовића  и  Владимира  Рускаи.. Предлажемо  да  на  парцелама  1757, 1758, 1759, 1760 и  1761/1 КО  
Нови  Сад  јј  у  улици  Ивана  Кочија  у  Новом  Саду  буде  дозволена  иста  спратност  као  и  на  
парцелама  1754, 1753, 1750. Све  ове  парцеле  се  налазе  у  датој  улици. Постоји  могућности  и  
договор  за  спајање  предложених  парцела  са  парцелама  коеј  излазе  на  Булевар  патријарха  Павла  
1756/1 и  1762/1. 

Све  дате  парцеле  припадају  једној  датој  компактној  парцели  која  се  налази  у  комплексу  између  
Булевара  патријарха  Павла  Мелхиора  Ердухњија  и  Ивана  Кочија. 

Сматрамо  да  би  с&овим  спајањенм  створила  мног  обола  приступачност  тј . Прилаз  самом  објекту. 
Улаз  аутима  у  овај  комплекс  би  био  доста  ефикаснији . Рампа  за  улаз  би  била  уједној  лици  а  излаз  у  
другој . Сама  организација  паркинг  места  у  склопу  објекат  би  била  много  ефикаснија . 

Имајући  у  виду  да  се  парцеле  које  се  налазе  уз  Булевар  патријарха  Павла  налазе  на  самој  кривини , 

сматрамо  да  би  овај  начин  организације  датог  простора  био  доста  ефикаснији  и  сигурнији  у  
погледу  саобраћаја. 

Наш  предлог  је  да  се  све  парцеле  које  се  налазе  на  парној  страни  у  улици  Ивана  Кочија  буду  у  
општеградском  центру. Haіn предлог  за  спратност  на  целој  парној  страни  у  улици  Ивана  Кочијаје  
П+4+ПК  или  П+5 са  равним  зеленим  кровом  (чиме  би  се  искористио  простор  за  зелену  површину). 

Сматрамо  да  су  наши  предлози  конструктивни  како  за  сам  комплекс  у  погледу  искоришћености  
сигурности  у  погледу  саобраћаја  за  сам  град  као  и  забудућег  инвеститора . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  уВиду. 

Примедба  број  11 

Примедбу  је  поднео  Александар  Бубоња.. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  6128 и  6127/3 КО  
Нови  Сад  ЈI које  се  налазе  на  углу  улица  Фејеш  Кларе  и  Ћирила  и  Методија. Планом  који  је  
изложен  на  јавни  увид, наведне  парцеле  се  обавезно  спајају  и  чине  нову  грађевинску  парцелу, 
површине  1156 м2  на  којој  се  планира  изградња  објекта  у  оквиру  намене  општеградског  центра  
спратности  П+2, П+3 и  П+4. 

Након  увида  у  планирано , анализирали  смо  смо  идејно  решење  објекта  у  цињу  утврђивања  
капацитета  и  констатовали  да  се  на  планираној  парцели  може  реализовати  око  90 стамбених  
јединица  просечне  површине  60 м2, а  број  паркинг  места  која  се  могу  усотварити  је  136. Имајући  у  
виду  и  ширину  регулације  улице  Фејеш  Кларе, планиране  намене  у  окружењу  (пијаца, вртић, спорт  
и  рекреација) односимо  примедбу  и  сугестију  да  планирана  спратност  буде  Су+П+2+Пс, 
Су+П+З+Пс  и  Су+П+4+Пс. У  оквиру  повученог  спрата  би  се  планирало  неколико  станова  
луксузног  типа  и  већих  површина, са  припадајућим  терасама. Нови  број  планираних  станова  не  би  
угрозио  планирани  капацитет  паркинг  места  с  обзиром  на  то  да  су  они  и  у  овом  случају  већи  од  
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планираног  броја  станова. За  реализацију  планираног  решења  неопходно  је  решити  инамену  
парцеле  6127/1 чији  смо  власници, а  планирана  је  за  проширење  улице  Фејеш  Кларе, која  је  од  
изузетне  важности  за  саобраћајну  мрежу  Телепа. 

Повучени  спрат  би  се  планирао  уз  улицу  Фејеш  Кларе  и  био  би  повучен  за  3 м  од  грађевинске  
линије  оријентисане  ка  улицама  Ћирила  и  Методија  и  новој  приступној  улици  спортско  
рекреативним  површинама, а  2 м  од  грађевинске  линије  оријентисане  ка  улици  Фејеш  Кларе  и  
дворишном  делу  парцеле . Цела  површина  исрпед  повучене  етаже  би  била  озелењена  те  би  се  са  
улице  одавао  утисак  као  да  се  на  згради  налази  парковска  површина. С  обзиром  на  то  да  у  близини  
нема  изградње  високих  објеката  и  имајући  у  виду  наведене  параметре, сматрамо  да  планирање  
повученог  спрата  неће  угрозити  већ  утврђени  концепт  и  правила  уређења  у  оквиру  намене  
општеградског  центрајер  се  ради  о  централном  делу  Телепа  са  разноврсним  околним  садржајима. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  12 

Примедбује  поднео  Владимир  Тресиглавић . 

Као  власник  парцеле  2194 КО  Нови  Сад  2 у  уливи  Вршачка  број  8 у  блоку  оивиченом  улицама  
Паионска, Футошки  пут, Вршачком  као  и  продужетком  улице  Косте  Абрашевића , подносим  
примедбе  за  предметну  парцелу  на  ПГР  којије  ставен  најавни  увид. 

1. да  спратност  буде  П+3 без  спајања  са  суседном  парцелом  (како  није  предвиђено  планом  - 
предвиђено  је  спајање) из  разлога  што  се  на  суседним  парцелама  налази  пуно  изграђених  легалних  
објеката  и  у  процесу  легализације  који  су  у  функцији  и  немогуће  је  очекивати  да  се  споје  две  
парцеле  само  из  тог  разлога. Економска  испалтивост  ниеј  оправдана  суседној  парцели  да  се  спаја  
са  нашом  парцелом  тренутно  и  као  такво  предложено  спајање  није  изгледно  да  се  деси  у  
будућлости . Уједно  ако  наша  спратност  остане  П+2 и  ми  изградимо  објекат  те  спратности  и  као  
тако  ће  ћошак  блока  из  Вршачке  улице  остати  недовршен  из  угла  урбанистичке  целине  предвиђене  
планом . Једина  опција  да  се  на  суседној  парцели  у  скоријој  будућности  нађе  економска  
исплативност  за  новоградњу  је  и  да  се  и  њима  дозволи  спратност  П+3. Уједно  преко  пута  на  
парцелама  су  предиђени  објекти  П+2+Пк  који  ће  својом  висинском  котом  слемена  бити  и  већu од  
тражене  спратности  П+з. у  прилогу  слика  коај  показује  однос  изграђених  и  неизграђених  делова  
парцеле  преко  кровних  равни  објеката. 
Слика  7. 

2. да  висина  приземња  без  обзира  на  спратност  буде  дозвоњена  до  5 м  ради  изградње  пословних  
простора  са  већим  висинама  због  поставке  система  вентилације  и  климатизације  са  коначним  
спуштеним  плафоном  без  опције  формирања  галерије  међуетаке . 
3. да  се  дозволи  колски  и  пешачхи  пут  у  дворишту  парцеле  и  на  деловима  дворишта  гдје  испод  
гаража  уз  поштовање  параметара  даје  озелењавање  парцеле  дозвоњено  са  3О% површине  парцеле. 
Уједно  планом  је  написано  да  је  изнад  свих  гаража  обавеза  формирање  зелених  кровова  а  да  није  
јасно  дефинисано  да  ли  се  то  односи  и  на  то  кадаје  гаража  у  склопу  надземног  помоhног  објекта  на  
парцели. 
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4. да  се  дозноли  излаз  на  раван  кров  изнад  последње  етаже  објекта  ради  одржавања  крова  објекта  
и  као  и  техничких  инсталација  климатизације  и  вентилације . Ова  примедба  се  однос  и  на  цео  план  
пошто  у  текстуалном  делу  плана  то  није  дефинисано . 

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

Примедба  број  13 

Примедбује  поднео  GALENЅ  INVEЅT DOO. 

Примедба  се  односи  на  планирани  грађевински  комплекс  1-ламела  1 и  2 (спајање  парцела  6956/1 и  
6956/8) и  грађевински  комплекс  2 - ламела  3 и  ламела  4 (деоба  парцела  6964 за  део  који  припада  
новопланираној  улици  нан  регулационе  линије  и  спајање  парцела  6956/4, 6956/5 и  дела  6964 која  ће  
после  деобе  добити  нови  број) 

Предла?кемо  повећање  спратности  плаиираних  објеката  са  Су+П+2+Пк  на  Су+П+З+Пс  до  П+4. 

На  тај  начин  би  се  објекти  на  наведеним  парцелама  боње  уклопили  са  планираним  суседним  
нарцелама  чија  је  спратност  П+з  до  П+4. Повећањем  спратности  смањили  смо  заузетост  на  
парцели, добили  смо  мало  већу  бруто  површину  (око  100 м2), квалитетније  решење  станова  и  
надокнадили  изгубњену  површину  насталу  траженим  повлачењем  габарита  објекта  (ламела  4) од  
границе  парцеле  6965/2. Код  грађевинског  комплекса  1 (ламела  1 и  2 - спајање  парцела  
6956/16956/8) предвиђен  је  колски  приступ  са  једне  улице, пошто  је  овај  комплекс  мањи  и  мања  је  
фреквенција  саобраћаја . 

Предлажемо  да  се  грађевинске  парцеле  чија  је  ширина  мања  од  1 8м  обезбеди  приступа  са  једне  
улице  односно  из  улице  Јернеја  Копитара  одакле  је  планирано  инфраструктурно  опремање  због  
боњег  и  фунскционалног  решења  партерног  уређења  и  приступа  објектима. 

У  прилогу  доставњамо  два  цртежа  - ситуациони  план  са  старим  предлогом  габарита  и  спратности  
и  са  новим  предлогом . 

Комисија  за  планове  лрихвата  примедбу . 

Примедба  број  14 

Примедбу  је  поднео  KOPREN DOO. Компанија  Копрен  је  власник  парцела  1738/1 и  1739/1 КО  
ј-Iови  Сад  2, на  којима  је  изграђена  самоуслужна  праоница  за  коју  имамо  употребну  дозволу. 
Узимајући  у  обзир  да  се  по  новом  плану  улази  у  зону  општеградски  и  линијски  центри  као  и  да  је  
на  суседној  парцели  1741/1 предложено  повећање  спратности  са  По+П  до  По+П+8 а  такође  и  на  
парцелама  у  правцу  запада  према  Ветернику  на  П+4 или  П+5, сматрамо  да  би  и  на  нттјим  
парцелама  требало  подићл  спратност  како  би  улаз  у  град  има  уједначен  репрезентативан  изглед. 
донесете  ли  позитивну  одлуку  и  подигнете  спратност  у  складу  са  суседном  парцелом  1741/1, 
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Копрен  д.о.о. је  спреман  да  поруши  садашњу  аутопраоницу  направи  стамбено-пословни  објекат  у  

складу  са  законом, посебно  узимајући  у  обзир  обезбеђење  и  изградњу  довоњног  броја  паркинг  

места,јерје  проблем  са  паркирањем  актуелан  на  већини  локација  у  граду. 

Променом  плана  и  изградњом  објекта  насуседној  nарцели  1741/1 доћи  ћемо  у  проблем  јер  ће  рад  

аутопраонице  због  буке  изазвати  незадовоњство  станара. Повећањем  спратности  уклоnили  би  се  у  

простор  са  суседном  зградом  на  парцели  1741/1, а  град  би  кроз  наплату  комуналног  опремања  имао  

директну  корист. У  токује  израда  идејног  решења. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , а  део  примедбе  не  прихвата , уз  образложсње  

обрађивача  наведено  у  Извсштају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примсдба  број  15 

Примедбу  је  поднео  Никола  Асурџић.. Настанак  и  развој  њудских  насења  одувек  је  био  на  одређен  

начин  контролисан  воденим  површинама . Реке, водена  раскршћа, језера  и  друге  водене  површине  

посебно  су  били  значајни  за  формирање  средњевековних  утврђених  градова  и  имали  вишеструки  

значај  за  њихов  опстанак . Управо  се  на  сличан  начин  развио  и  град  Нови  Сад  на  левој  обали  једне  

од  највећих  Европских  река, на  реци  дунав. 

Вода  ствара  живот, она  је  есенција  универзума . Осим  своје  утилитарне , вода  поседује  и  

декоративну  функцију  у  природном  пределу. Вода  одувек  заузима  значајно  место  у  укуnној  слици  

града. 

Водене  површине  затечене  у  природном  окружењу  града, често  се  уређују  различитим  

интервенцијама  и  на  тај  начин  прилагођавају  потребама  заједнице . Са  друге  стране  и  сам  град  се  

просторно  и  физички  обликује  према  тој  воденој  површини . Тако, на  пример, настају  луке, марине, 

шеталишта, видиковци  и  други  објекти  у  служби  развоја  града  на  води. Ови  објекти  су  сами  по  

себи  атрактивни  зајавност  и  по  правилу  генеришу  активности  њуди  поред  воде. Воду  у  градовима  

можемо  искористити  и  за  побоњшање  микроклиме , јер  она  утиче  на  смањење  температуре  ваздуха  
и  nовећање  вла?кности . 

У  градовима  у  републици  Србији  ситуација  по  питању  коријпћења  водених  површина  није  на  

завидном  нивоу  (лично  мишњење  базирано  на  научним  радовима). Градови  изгледају  мало  

изоловано  од  река  на  којима  леже. Због  запуштености  речних  обала  или  изграђености  саобраћајних  

објеката, токови  и  обале  не  представњају  довоњно  декоративан  моменат  у  граду, иако  су  његов  

саставни  део. 

Узимајући  у  обзир  све  горе  наведено  желим  да  изразим  сугестију  а  која  се  односи  на  План  

Генералне  Регулације  Простора  у  Западном  Делу  Града  на  Подручју  Телепа  у  Новом  Саду  који  је  

тренутно  на  јавном  увиду. Сугестија  се  односи  на  Просторну  целину  7 у  оквиру  овог  nлана  а  

nодручје  које  се  пружа  дуж  Шумске  улице  и  насипа  у  Новом  Саду, који  је  део  nодручја  између  

насења  Телеп  и  насења  Адице. 

Сугестија : 
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да  се  у  горе  поменутој  Просторној  целини  7 а  у  зони  између  улице  Илије  Гарашанина  до  насипа  
првог  реда  одбране  од  поплава  (улица  Подунавска) урбанистичким  пројектнима  омогући  очување  
водене  површине. Постојећи  канал  другог  реда  одбране  од  поплава  Т-800 на  траси  од  око  2,3 km a 
дуж  улице  Шумске  је  делом  зацевњен  а  планира  се  његово  комплетно  зацевњење , према  јавним  
плановима  генералне  регулације . 

Потез  који  наводим  горе  јесте  најшири  и  најдубњи  део  канала  Т-800 а  који  још  није  зацевњен. Овај  
део  каналаје  добро  одржаван  од  стране  институција  задужених  за  исто. Нема  наноса  земње  на  дну, 
барско  растиње  се  редовно  уклања  механизацијом . 

У  наведеном  потезу  канал  ј  е  тренутно  дужине  око  150 м, просечна  ширина  му  је  око  5 м  а  заузима  
површину  близу  1 000 м2. На  слици  1 испод, може  се  видети  део  канала  на  који  се  односи  ова  
сугестија . Парцела  на  којој  је  потез  који  описујемје  2602/21 а  уписана  у  КО  Ветерник . 

уз  стручно  планирање, извођење  и  одржавање,  верујем  да  се  наведена  поврпјина  канала  може  
сачувати  а  самим  тим  и  потенцијална  водена  површина  која  би  имала  позитивне  ефекте  горе  
наведене, на  њуде  који  живе  и  бораве  у  околини. Верујем  да  стручњаци  лако  могу  доћи  до  
закњучка  како  и  на  који  начин  је  могуће  наставити  зацевњење  овог  канала  а  да  се  описани  потез  
изузме  обзиром  на  наведене  бенефите. Такође  верујем  да  блаковремена  промена  плана  за  позицију  
црпне  станице  на  овом  потезу  неће  имати  отежавајуће  утицаје  на  само  извођење  црпна  станица  се  
може  преместити  или  јужно  од  насипа  прве  категорије  одбране  од  гтоплава  (Подунавска  улица) или  
северно  од  потеза  који  описујем  у  овој  сугестији . 

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

Примедба  број  16 

Примедбу  је  поднела  Славица  Полексић  (за  станаре  улице  Јована  Поповића  и  Илариона  Руварца). 
,,Моја  примедба  се  односи  на  парцеле  број: 5416, 5417, 5418, 5418, 542о  и  5421, КО  Нови  Сад  11 на  
којој  се  предвиђа  градња  спратности  П+1+Пк. Пошто  је  према  важећем  плану  у  блоку  427 након  
изградње  здравствене  установе  дошло  до  промене  намене  из  породичног  у  вишепородично  
становање  (до  П+2+Пк), изузев  на  делу  блока  уз  улицу  Јована  Поповића, где  су  куhе  нрој  57, 59, 
61, 6ІА  и  25, инвеститори  су  откупили  све  објекте  до  овоих  кућа  и  изградили  вишеспратне  објекте  
(П+2+Пк  и  П+3+Пк). С  обзиром  на  то  да  су  ови  објекти  за  вишепородично  становање  у  потпуности  
нарушили  приватност  и  квалитет  становања  у  овим  породичним  кућама, смањили  њихову  
вредност, могућност  продаје  и  исnлативост  адаптације  и  улагања, а  да  је  и  у  овом  нацрту  плана  
остало  исто, предлажемо  да  се  повећа  спратност  и  на  овом  делу  блока  427. Тиме  би  се  формирао  
блок  са  објектима  исте  спратности  који  би  и  визуелно  и  функционално  био  логична  целина. Такође  
верујемо  да  би  се  повећала  вредност  НаІпих  кућа  и  отворила  могућност  за  улагања  и  градњу. уз  
захтев  прилажем  и  фотографије . 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , а  дсо  примедбе  не  прихвата , уз  образложење  
обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду, осим  за  лланирану  спратност  
објеката. Комисија  прихвата  да  је  спратност  објекта  буде  п+3. 
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Примедба  број  17 

Примедбује  поднео  Марко  Дамјанић.. Сугестија  за  парцелу  5861/1 и  4887 КО  Нови  Сад  2 које  су  у  
обухвату  пгР  простора  у  западном  делу  града 5  на  подручју  Телепа. 

1. Увидом  у  предложено  планско  решење  ПГР-а  упознат  сам  да  је  на  гіарцели  586 1/1, Петефи  
Шандора  155, чији  сам  власник, планирано  породично  становање  спратности  П+1+Пк. Сугестија  се  
односи  на  грађевинску  линију  плаиираних  објеката 5  имајући  у  виду  да  се  планира  увлачење  
објеката  у  односу  на  регулациону  линију, да  се  дефинише  у  текстуалном  делу  ПГР, да  се  
дозвоњава  увлачење  објекта  5 м  у  односу  на  регулациону  линију. 
2. Друга  сугестија  се  односи  на  парцелу  4887 КО  Нови  Сад  2, Петефи  Шандора  3 1, чији  исам  
власник, на  којој  се  планира  општеградски  и  линијски  центар  према  улици  Петефи  Шандора 5  с  тим  
да  се  доњи  део  парцеле  планира  за  комплекс  спортског  центра. Сагласан  сам  са  предложеним  
плаnским  решењем, уз  сугестију  да  се  у  текстуалном  делу  плана  дефинише  да  је  парцела  
самостална , имајући  у  виду  да  је  са  једне  стране  већ  изведен  објекат, а  са  друге  стране  друга  
намена. 
3.  
Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата, а  за  део  примедбе  сматра  да  није  основан, уз  
образложење  обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  18 

Примедбу  је  поднела  Електродистрибуција  Србије.. Увидом  у  изложени  нацрта  ПГР  простора  у  
западном  делу  града  на  подручју  Телепа, доставламо  следећу  примедбу: 

За  потребе  израде  предметног  плана, ималац  јавних  овлашћења, Електродистрибуција  Србије  је  
дана  17.8.2021. године  доставио  обрађивачу  плана  услове  за  израду  истог. 

Увидом  у  предметни  план  уочено  је  да  у  графичком  делу  плана, односно  у  план  намене  површина  
са  режимимаизградње  нису  у  потпуности  уграђени  услови  које  је  ималац  јавног  овлалјћења  
доставио  обрађивачу  плана. Примедбасе  односи  на  урбанистичке  блокове  број  402 и  418. У  блоку  
402 је  предложена  локација  будуће  трансформаторске  станице  супротно  условима  имаоца  јавног  
овлашћења . У  блоку  418 није  назначена  ниједна  од  предложених  локација  за  изградњу  будуће  ТС. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  наведено  у  Извештају  о  
спроведеном  јавном  увиду. 

Прииедба  броі  19 

Примедбу  је  поднео  Рентас  доо.. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  8001 КО  Нови  Сад  11 
(односно  na парцеле  бр. 7293/1, 7293, 7292/1, 7292/2) на  којој  се  предвиђа  изградња  објекта  
спратности  П+3+Пк. Предлаже  се  повећање  спратности  на  П+5+Пк, индекс  заузетости  100% у  
приземњу  и  приземна  етажа  6 м  висине. 
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Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образдожење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  уВиду. 

Піимедба  бро  20 

Примедбу  је  поднео  Зоран  Бига. Примедба  се  односи  на  парцелу  6856, КО  Нови  Сад  11 на  којој  се  
предивђа  вишепородично  становање  спратности  П+2+Пк. Предла?кем  да  се  подигне  спратност  на  
П+з  са  заузетошћу  парцеле  минимум  50% и  помоћних  објеката  минимално  20%. Тако  да  плац  у  
Хероја  Пинкија  67 (6856) буде  самодовоњан  за  формирање  самосталне  грађевинске  парцеле  за  
вишепородично  становање . 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата, а  део  примедбе  іie прихвата, уз  образложење  
обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  21 

Примедбу  је  поднео  Изградња  доо.. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  5183/1 КО  Нови  Сад  11. 
Цињ  примедбе  је  повећање  зелених  поврпіина , изградња  на  свим  парцелама  у  складу  са  истим  
индексима  заузетости  и  избегавање  обавезног  спајања  парцела  јер  има  пуно  власника  (преко  10), а  
све  како  би  дошло  до  што  брже  реализације  плана. Обезбедиће  се  хуманије  становање, више  
ваздуха  и  светлости . Грађевинска  линија  на  парцели  нема  смисла  јер  је  остала  из  плана  из  2010. 
године. Предлажемо  измену  плана  на  начин  да  потенцијални  инвеститотри  и  власници  не  зависе  од  
од  свих  власника  блока  403, већ  да  свака  група  парцела  има  свој  удео  у  изградњи  комплекса, у  
уделу  како  је  сада  већ  предложено  око  12% за  одвајање  за  улицу  и  заједничке  површине  које  град  
прибавња  у  својину, остатак  88% за  подрумску  етажу  гараке  које  су  неопходне , а  55% за  изградњу  
надземних  атажа  По+П+4. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата, а  део  примедбе  не  прихвата, уз  образложење  
обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду, осим  следећег: 

Комисија  сматра  да  је  потребно  увести  правило  за  овај  локалитет  да  је  у  случају  спајања  
свих  ларцела  у  предметном  блоку  могућа  другачија  организација  уз  обавезну  разраду  
урбанистичким  пројектом. 

Піимедба  біој  22 

Примедбу  су  поднели  Даница  и  Даринка  Топић. Власници  смо  парцеле  1 892, КО  Нови  Сад  11 у  
улици  Илариона  Руварца  1 8 на  Телепу  и  увидом  у  ПГР  утврдили  смо  да  је  парцела  намењена  за  
породично  становање . Предла?кемо  да  се  предметна  парцела  односпо  простор  дуж  улице  Илариона  
Руварца  пренамени  из  породичног  становања  у  општестамбену  зону  или  вишепородично  
становање  мањих  спратних  внсина. 
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Посебно  напомињемо  да  је  улица  Илариона  Руварца  у  генералном  плану  третирана  као  примарна  
саобраћајница , даје  као  таква  и  приказана  на  графичком  приказу  у  Нацрту  и  да  у  складу  са  рангом  
саобраћајнице  треба  планирати  намену  дуж  примарне  саобраћајне  Мре)ке. Исто  је  важна  чињеница  
да  се  планира  проширење  регuлације  улице  Илариона  Rуварца  и  то  нарочито  на  западни  страну  где  
се  налази  и  наша  парцела. Самим  тим  с  истиче  значај  предметне  саобраћјнице . Из  овога  произлази  
да  је  оправдано  извршити  промену  намене  чак  и  у  генрралном  плану  јер  ће  се  стећи  услови  да  се  
формирањем  шире  саобраћајнице  стекну  услови  за  промену  намене, а  на  начин  како  су  третиране  
улице  Суботичка  и  Вршачка. Посебно  истичемо  да  је  простор  уз  улицу  Хероја  Пинкија  и  ју)кно  од  
њега  већ  у  намени  општеградског  центра, вишепородично  становање  и  општестамбене  зоне  са  
спратношћу  од  П+з  па  навише, а  да  се  у  већини  простора  не  планира  ширење  регулације  улица  
нити  се  ради  о  примарним  саобраћајницама , нити  је  исто  могуће  за  разлику  од  улице  Илариона  
Руварца. 

Из  свега  наведеног, молимо  да  у  генералном  плану  дефинишете  другу  намену, а  не  породично  
становање  уз  улицу  Илариона  Руварца. Неnрихватањем  наше  примедбе, ми  становници  улице  
Илариона  Руварца  смо  доведени  у  неравноправан  положај  у  односу  на  друге  делове  Телепа, 
нарочитојер  се  планира  ширење  регулације  на  страну  где  се  налазе  наше  парцеле. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , у3 образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  23 

Примедбу  је  поднела  Ибола  Молнар . ,,Предлажем  да  регулациона  линија  на  парцели  7437 (Хероја  
Пинкија  89) прати  линију  постојећег  објекта  с  обзиром  да  желим  да  останем  у  

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , а  део  примедбе  іie прихвата, уз  образложење  
обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  24 

Примедбу  су  nоднели  Александар, драгана, Александра  и  Никола  Несторов . Подносиоци  
иницијативе  су  сувласници  на  парцели  број  1721 КО  нс  2, на  локацији  Футошки  пут  број  99. 
Увидом  у  ПГР  просотра  за  породично  станоавње  Телеп, на  nарцели  бр,  172 1 и  на  парцелама  1 7 19 и  
1 720 предивђена  је  изградња  објеката  спратности  П+4. С  обзиром  на  чињеницу  да  простор  - 
троугао  између  улица  Футошки  пут, Булевар  патријарха  Павла  и  Сомборске  улице, фактички  чнни  
једну  целину  те  да  је  на  угловима  улица  Патријарха  Павла  и  Соморске , и  Футошки  пут  и  
Патријарха  Павла, предвиђена  изградња  објеката  спратности  По+П  до  По+П+8, подносиоци  
nредлажу  измену  плана  те  да  се  на  nарцелама  17 19, 1720 и  1 72 1 омогући  градња  објеката  
спратности  По+П  до  По+П+8. 

Подносиоци  указују  на  чињеницу  да  се  ова  локација  налаази  на  самом  уласку  у  град  да  nредставња  
једну  целику, те  да  је  логично  да  и  естетски  да  се  на  истој  изгради  импозантан  објекат  идентичан  
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предвиђеним  објектима  на  друга  два  ћоніка. Указујемо  да  имамо  идејни  пројекат  објекта  који  би  се  
градио  на  предметној  парцели  спратности  од  По+П  до  По+П+8. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата, а  део  примедбе  не  прихвата, уз  образложење  
обрађива tја  наведено  у  Извсштају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примсдба  број  25 

Примедбу  је  поднела  ЈБињана  Блитва. Обраћам  се  у  своје  име  и  у  име  станара  улице  Сентелеки  
Корнела  која  се  налази  на  Телепу. Наш  проблем  је  једна  коловозна  трака  и  непостојање  тротара. 
Улица  је  тренутно  двосмерна  са  само  једном  коловозном  траком. У  нашој  улици  се  налази  ОШ  
Јо?кеф  Атила, велика  већина  ђака  у  школу  иде  пешице  и  то  кроз  улицу  која  нема  тротоар. деца  се  
крећу  коловозом  куда  иду  и  аутомобили . Поред  коловоза  се  појавњују  рупе  усред  мимоилажења  
возила. 

Апелујемо  да  се  у  улици  целокупном  дужином  направо  тротоар  и  да  се  прошири  коловоз  на  две  
траке. Улица  је  постала  прометна  њеним  спајањем  са  Булеваром  патријарха  Павла  са  једне  и  
пробијања  насипа  са  друге  стране. Фреквенција  саобараћаја  је  порасла  за  300 %. У  прилог  дописа  
фотографије . 

Комисија  за  планове  сматра  да  примеба  није  основана, уз  образложење  обрађивача  наведено  
у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  26  

Примедбу  је  поднела  Оливера  Радовановић . Примедба  се  односи  на  парцеле  број  7 108, 7 1 09, 7 1 1 1 
КО  Нови  Сад  11 које  се  налазе  у  Улици  хероја  Пинкија  и  на  којима  се  предвиђа  изградња  објекта  
спратности  П+2. Предлог  је  да  се  спојеним  парцелама  повећа  спратност  на  П+3 или  П+2+Пк. ,,Ако  
се  већ  парцеле  спајају, онда  повећање  спратности  неће  амбијентално  угрозити  улицу, него  ће  се  
уклопити /кореспондираће  са  зградом  преко  пута  којаје  већ  подигнута  и  има  спратност  П+З  на  две  
парцеле. Исто  тако  неће  утицати  на  стари  амбијент  јер  он  више  не  постоји  око  две  цркве  нити  у  
Улици  хероја  Пинкија. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата, а  део  примсдбе  iie прихвата. 

Комисија  сматра  да  је  за  северни  део  улице  Хероја  Пинкија  (од  Ј. Копитара  до  Л.Лазаревића ) 
потрсбно  планирати  објекте  спратности  П+2+Пк. Комисија  такође  сматра  да  је  у  овом  делу  
потребно  дати  могућност  изградњс  објеката  ове  спратности  на  свакој  појединачној  парцсли. 

Примедба  број  27 

Примедбу  је  поднео  Предраг  Марић. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  6242/1, на  којој  је  
предвиђена  изградња  објекта  спратности  П+1+Пк, у  оквиру  намене  општеградски  центри  и  6242/5, 
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КО  Нови  Сад  јј, на  којој  је  предвиђена  намена  породичНо  становање . Како  смо  власници  обе  
парцеле  извршили  би  обједоњавање  парцела, чиме  бисмо  добили  парцелу  површине  1556 м2. Наш  
предлог  је  и  да  се  на  парцели  6242/5 промени  намена  у  општеградски  и  линијск  ицентри  и  да  се  на  
обе  парцеле  (убудуће  једна) дозволи  изградња  објеката  до  спратности  П+3 или  П+2+Пс. По  нашем  
мишлењу  парцела  је  доста  велика  и  не  бисмо  имали  проблем  да  обезбедимо  паркинг  места  за  
толики  објекат, а  остаје  доволно  простора  за  слободну  и  зелену  површину  на  парцели. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  број  2  

Примедбу  је  поднео  Мирка  ЈЂубић. Примедба  се  односи  напарцеле  4549 и  4548 КО  Нови  Сад  1ј. 
Предлог  је  да  се  усклади  са  изграђеним  објектима  на  парцелама  непосредно  уз  парцелу  4549, а  
односи  се  на  парцеле  4550/2 и  455 1/4 на  којима  је  спратност  Су+П+3+Пк. Молим  повећање  
спратности  на  парцели  4549 и  4548 на  Су+П+3+Пк  - дуплекс . 

Комисија  за  планове  сматра  да  примеба  није  основана, уз  образложење  обрађивача  навсдено  
у  Извснітају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  29 

Примедбу  је  поднела  Весна  дукаи. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  6884 и  6885/1. Након  
спајања  ове  две  парцела  укупна  nовршина  ће  бити  око  1 .430 м2. Молимо  да  се  у  оквиру  планиране  
намене  и  спратности , у  блоку  493, додају  специфични  услови  за  овај  локалитет, на  коме  ће  бити  
дозволено  одступање  додатних  1О% у  односу  на  планирани  максимални  индекс  заузетости  од  40% 
(да  буде  50%) и  да  се  дозволи  изградња  сутеренске  ета)ке. Ова  предложена  промена  би  реално  
омогућила  лакшу  реализацију  на  терену, тачније  привођење  планираној  намени. 

Комисија  за  планове  Дсо  примедбе  прихвата , део  примедбе  не  прихвата , а  за  дсо  примедбе  
сматра  да  није  основан, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  
јавном  увиду , осим  за  део  примедбе  који  сс  односи  на  индскс  заузетости . 

Комисија  прихвата  део  примедбс  који  се  односи  на  индекс  заузетости  од  50%.7 

Примедба  број  30 

Примедбу  је  поднео  Предраг  Марић. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  544 1 и  5442/1, КО  Нови  
Сад  11, на  којимаје  предвиђена  изградња  објеката  спратности  По+П+Г+8 и  uодземне  етаже  (гараже  
испод  целе  парцеле) са  наменом  огіштеградски  и  линијски  центри . 

Предлажем  изградњу  објекта  2По+П+Г+8+Пс  са  две  подземне  етаже  испод  целе  парцеле. Планом  
предвиђен  објекат  би  у  основи  прземња  имао  бруто  површину  сса  855м2, док  би  по  спратовима  
бруто  површина  била  сса  750м2. Укугіна  површина  (бруто  П+Г) би  била  сса  1 .400м2, а  спратова  
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(ј-Ујјј) сса  б.000м2. Нето  корисна  површина  би  била  сса  1050 м2, пословног  дела  (Пр+Г), за  које  
је  потребно  обезбедити  1 5 ПМ, а  нето  површина  стамбеног  дела  би  била  4,500 м2. Плнирамо  да  
просечна  квадратура  стана  буде  60 м2, тако  да  би  смо  имали  око  75 станова, за  које  морамо  
обезбедити  исто  толико  паркинг  места. Укупно  је  потребно  је  обезбедити  90 паркинг  места. Према  
доставњеној  скици  гараже  са  два  нивоа  види  се  да  можемо  д  аобезбедимо  106 гаражних  места. 
Како  можемо  да  задоволимо  одређен  број  паркинг  места  молимо  да  нам  се  изађе  у  сусрет  и  
одобри  повећање  спратности  заједну  повучену  етажу  која  би  заузимала  до  70% од  етаже  спратова. 
На  тај  начин  би  добили  око  450 м2  корисног  простора, односно  још  7 станова  за  које  можемо  да  
обезбедимо  паркинг  места. 

Објекат  и  парцела  су  неправилног  облика, доста  сложеног. Предвиђен  је  смањен  габарит  спратова  
у  односу  на  приземње . По  нашој  рачуници , спратнн  делови  (габарит  који  је  задат  планом) 
заузимају  сса  85% габарита. Уцртани  габарит  је  сложен  и  доста  тежак  за  функционално  решавање  
станова. ;олимо  вас  да  рамотрите  могућност  да  дозволите  формирање  слободног  габарита  на  
вишим  етажама  (і-VІІІ) y проценту  заузетости  од  85% у  односу  на  приземње . Тако  да  би  то  
оставило  слободу  будућем  пројектанту  да  квалитетно  репји, пре  свега  функционалну  организацију  
етаже  као  и  изглед  самог  објекта  који  је  од  изузетног  значаја. У  графичком  прилогу  дат  је  
потенцијални  габарит  спратова  који  заузима  85% основе  приземла. Тачан  габарит  биће  дефинисан  
функционалним  решењем  основе  спрата, а  пре  свега  визуелном  студијом  изгледа  објекта, а  у  
складу  са  задатим  параметрима . Својим  габаритом  и  спратношћу , објекат  се  намеће  као  будући  
репер  овог  дела  града, због  тога  сматрамо  да  треба  оставити  слободу  будућем  пројектанту, како  би  
се  добио  квалитетан  објекат  што  мислимо  даје  и  била  идеја  обрађивача  плана. 

Планом  је  предвиђена  изградња  ТС  на  парцели  према  Булевару  патријарха  Павла. Молимо  Вас  да  
узмете  у  разматрање  да  се  она  премести  на  зелену  површину  на  углу  улица  Јована  Поповића  и  
Тицанове, преко  пута  нашег  објекта. Предлог  положаја  будуће  ТС, дат  је  у  графичком  прилогу. 
Предвиђени  објекат  би  имао  гаражу  на  два  нивоа  под  земњом, која  би  била  у  категорији  великих  
гаража  (преко  1 .500 м2). 3а  ову  врсту  гаража  захтева  се  посебан  систем  вентилације , одимњавање , 
аутоматски  систем  за  дојаву  и  гашење  пожара . Канали  за  одимњавање  и  вентилацију  су  доста  
великог  попречног  пресека. 3а  ТС  се  захтева  канал  за  пролаз  каблова  до  ТС  који  треба  да  виси  с  
аплафона  гараже  мин  80см. Са  свим  инсталацијама  самог  објекта  и  гараже, то  додатно  оптерећује  
и  компликује  синхрон  плаи  свих  инсталација . 

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

Примедба  број  31 

Примедбу  је  поднео  драгослав  Стевановић . Примедба  се  односи  на  парцеле  755 1/3, 755 1/4, 755 1/5, 
755 1/6, 7567/3 и  7568/1. Примедба  је  поднета  због  отвореног  пролаза  ширине  од  5 метара, из  Улице  
Лазара  Стојковића , у  ду?кини  55 метара, након  примопредаје  земње  граду  од  стране  бивших  
сукорисника . Monu ce помоћ  у  привођењу  намени  предметних  парцела. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примеба  није  основана, уз  образложење  обрађивача  наведено  
у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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ПриNіедба  број  32 

Примедбу  је  поднела  Јелица  Хегедиш. Примедба  се  односи  на  парцелу  7261/1, КО  Нови  Сад  11 на  
којој  се  предвиђа  зелена  површина  која  је  спојена  са  парцелом  7262/3. Тражим  да  се  на  парцели  
7261/1 и  7262/3 врати  претходни  план  по  ком  је  било  прсдвиђено  да  се  зида  зграда  за  колективно  
становање  П+3+Пк. Ми  власници  парцеле  7261/1 ту  живимо  и  по  новом  плану  ћемо  бити  социјално  
угрожена  категорија  становника  јер  су  објекти  у  лошем  стању  и  ми  од  експропријације  нећемо  
моћи  да  решимо  наше  елементарно  право  на  становање . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обраlјивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  33 

Примедбу  су  поднели  Александар , драгана, Александра  и  Никола  Несторов . Подносиоци  
иницијативе  су  сувласници  на  парцели  број  1721 КО  Нови  Сад  11, на  локацији  Футошки  пут  број  
99. Примедбаје  иста  као  примедба  број  24. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , а  део  примедбе  пе  прихвата , уз  образложење  
обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  34 

Примедбу  је  поднела  Весна  дукаи . Примедба  се  односи  на  парцеле  број  68а4 и  6885/1. Примедба  
је  иста  као  примедба  број  24. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , део  примедбе  не  прихвата , а  за  део  примедбе  
сматра  да  није  основан , уз  образложсње  обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  
јавном  увиду, осим  за  део  примедбе  који  се  односи  на  индекс  заузетости . 

Комисија  прихвата  део  примедбе  који  се  односи  на  индекс  заузетости  од  50%. 

Примедба  број  35 

гјримедбу  је  поднео  Предраг  Марић. Примедба  се  односи  на  парцеле  5441и  5442/1 (све  КО  Нови  
Сад  11) . Примедбаје  иста  као  примедба  број  30. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , а  део  примедбе  не  прихвата , уз  образложење  
обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Примедба  6јој  36 

Примедбу  је  поднео  Миросав  Косанић, у  име  драгана  Ђорђевића  и  Дејана  Ђорђевића, Толстојева  
32А, Нови  Сад  Суцласници  су  парцеле  7253 КО  Нс  2, која  је  предвиђена  за  изградњу  путне  
инфрасруктуре . Постојећим  планом  регулације  за  Телеп, рагулациона  и  грађевинска  линија  су  
поставл,ене  у  истој  линији  и  проду)кетак  су  осе  изrрађеног  објекта  на  парцели  7916, а  које  су  
паралелне  са  осом  будућег  моста  и  помоћне  саобраћајнице . Такође  грађевинска  зона  П+4+Пк  је  
обихватила  знатан  део  парцеле  7253, заједно  са  суседним  парцелама .. 

Новим  планом  дошло  је  до  увлачења  регулационе  и  грађевинске  линије  шТо  је  проузроковало  
измеіптање  грађевинске  зоне  Пр+4+Пк  изван  парцеле  број  7253..а  простор  између  регулационе  и  
грађевиснке  линије  који  је  био  предвиђен  као  паркинг  простор, сада  је  намењен  за  бициклистичку  
стазу  и  измештену  приступну  саобраћајницу  (сада  увучену  према  парцели  7253). 

Правац  постојеће  регулационе  линије  је  нарушен  усвајањем  захтева  ,,Алехандар  д.о.о. за  
измештање  регулационе  линије  на  ћошку  парцеле  7249/2 (која  ће  уједно  остати  и  грађевинска  због  
постојећег  објекта). А  све  с  цињем  легализације  прибли)кно  32 м2  дела  објкета  који  би  према  
постојећем  плану  био  срушен, дакле  нелогичност  је  у  ствари  уступак  учињен  у  корист  ,,Алехандар  
д.о.о. и  на  штету  свих  осталих  власника  парцела  оштећених  овим  планом . 

Ми  тражимо  враћање  регулационе  линије  на  првобитне  позиције  и  корекцију  помоћне  
саобраћајнице  и  бициклистичке  стазе  према  мосту  или  да  се  регулациона  и  грађевинска  линија  
извуку  до  тачке  постојеће  регулационе  и  грађевинске  линије  уз  корекцију  помоћне  саобраћајнице  
према  мосту  или  што  ближе  будућој  бициклистичкој  стази, почевши  од  ћошка  објекта  на  парцели  
7249 на  којује  измештена  регулациона  линија. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  нијс  основана , уз  образложење  обрађивача  наведено  
у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  37 

Примедбу  је  поднео  Горан  Аћимовић  уз  сагласност  свих  станара. Примедба  се  односи  на  парцеле  
од  5416 до  5421 на  којима  је  предвиђенио  индивидуално  становање  односно  дозвоњена  спратност  
је  приземње+спрат+поткровње . Треажим  да  се  у  улици  Јована  Поповића, од  парцеле  број  5416 до  
парцеле  број  5421 (од  јастребачке  до  Илариона  Руварца) непарна  страна, дозволи  колективна  
градња  приземње+три  спрата+поткровње . Разлог  је  тај  што  су  зграде  иза  нас  изграђене  у  тој  
висини  и  гледај  у  наша  дворишта. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата, а  део  примедбе  не  прихвата, уз  образложење  
обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду, осим  за  планирану  спратност  
објеката. Комисија  прихвата  да  је  спратност  објекта  буде  п+3. : 

Примедба  број  38 



31 

Примедбу  је  поднео  Марко  Царић, (НАЈЕВРОПЈЂАНИН  дОО). Примедба  се  односи  на  гхарцеле  
7016 и  7017 (све  КО  Нови  Сад  јј). Молимо  да  се  за  парцеле  7016 и  7017, на  адреси  Јернеја  
Копитара  28, помери  задња  грађевинска  линија  за  2 метра  ка  парконској  површини  тако  да  би  
дубина  фронта  била  26 м. Гјредложена  измена  нам  је  потребна  како  би  објекат  био  изграђености  
40%. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  39 

Примедбу  су  поднели  даница  и  даринка  Топић. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  1892, КО  
Нови  Сад  јј  у  улици  Илариона  Руварца  18 на  Телепу  . Примедбаје  иста  као  примедба  број  22 

Комисија  за  планове  не  прихвата  пригиедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  40 

Примедбу  је  поднео  Милохл  Коњевић. Примедба  се  односи  на  парцелу  2661/1 КО  Нови  Сад  іі . 
Молимо  да  нам  се  омогући  повећање  спратности  објекта  заједну  етажу  више  и  то  у  улици  Нова  66, 
на  парцели  266 1/1. За  ову  парцелу  тренутно  је  у  плану  спратност  П+2+Пк. Имајући  у  виду  да  је  за  
објекте  на  парцелама  2647/1 и  2649/1 као  и  на  парцелама  преко  пута  и  то  2641/1 и  2640/6 
предвиђена  сnратност  П+3+Пк, молимо  вас  да  исту  спрстност  предвидите  и  на  нашој  парцели  број  
2661/1. 

Такође  вас  молимо  да  нам  омогућите  изградњу  подземе  гараже  испод  целе  парцеле  2661/1 односн  
ода  се  сутеренска  гаража  поклапа  са  грађевинском  линијом . Тражимо  и  да  проценат  изграђености  
буде  40%, затим  задр?кавање  вашег  новог  предлога  да  наш  будући  објекат  буде  удајен  од  међе  
суседне  парцеле  у  ширини  3,5 м  и  подизање  спратности  на  Су+П+3+Пк. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  41 

Примедбу  је  поднела  Мила  Веселиновић . Примедба  се  односи  на  парцеле : 747 1/1, 7470, 7469, 7472, 
7473 и  7471/2 (све  КО  Нови  Сад  јј) на  којима  је  планирано  вишепородично  становање  средње  
густине  спратности  П+3. Наведене  парцеле  чине  грађевинску  парцелу. Тражимо  да  се  планира  
изградња  вишепородичном  стамбеног  објекта  спратности  По+ГІ+3+Пс. Површина  грађевиснке  
парцеле  ће  износити  5.362 м2.Бруто  површина  овако  планираног  објекта  ће  износити  уз  индекс  
заузетости  до  40% и  5 етажа  10.724 м2.Нето  површина  би  износила  8.043 м2.Уз  просечиу  
поврпјину  стана  60 м2. потребно  је  обезбедити  134 паркинг  места, а  на  основу  површине  парцеле  
можемо  добити  158 места., што  је  24 паркинг  места  више  него  што  је  потребно . Плус  што  ће  се  
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одређени  део  паркинг  места  изградити  и  у  делу  приземња . Из  претходно  наведеног  је  јасно  да  ће  се  
на  грађевинској  парцели  уколико  с  еусвоји  примедба, решити  без  проблема  потребно  паркирање  и  
потребан  проценат  зеленила  (25%). Због  тога  предлог  сматрамо  потпуно  оправданим . 

Комисија  за  плановс  прихвата  примсдбу. 

Примедба  број  42  

Примедбује  поднела  Јованка  Будаков . Примедба  се  односи  на  парцелу  1948/1 КО  Нови  Сад  11, која  
је  према  тренутном  плану  намењена  за  породично  становање . На  месту  где  је  предвиђена  изградња  
трафо  станице  на  парцели  се  већ  налази  изграђен  помоћни  објекат  који  нема  употребну  дозволу, а  у  
непосредној  близини  је  и  прикњучак  на  постојећу  канализациону  мре?ку. С  обзиром  на  зрачења  
која  проузрокује  молимо  вас  да  планом  избришете  уцртану  трафо  станицу. 

Комисија  за  планове  дсо  прiiмедбс  прихвата , а  део  примедбс  не  прихвата , уз  образложење  
обрађива tiа  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  43  

Примедбу  су  поднели  Милан  и  Бранка  Грбић. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7037 КО  Нови  
Сад  11 у  улици  Хероја  Пинкија  52 (угао  са  Морнарском  улицом) . Нацрт  ПГР  предвиђа  
вишепородично  становање  П+3 и  заузетост  од  50%. Увидом  у  ПгР  уочено  је  да  је  предложени  
индеке  заузетости  на  парцели  број  7037 много  мањи  у  односу  на  окружење  и  парцеле  обухваћене  
овим  планом. Консултовали  мсо  обрађивача  плана  и  прихватили  сугестију  да  је  могуће  повећати  
индекс  заузетости  тако  да  се  у  делу  будућег  објекта  у  Морнарској  улици  повећа  основа  за  10х4,2 м  
те  ће  тако  коефицијент  изграђености  бити  47%. (слика  20) 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  број  44  

Примедба  се  односи  на  парцеле  број  5094 и  5099 к.О. Нови  Сад  11: Подносиоци  примедбе  су  
власници  станова  који  се  налазе  у  породичној  ісући  на  парцели  5094 К.О. Нови  Сад  11, укупне  
површине  202 м2. Породична  кућаједним  делом, у  којем  се  налазе  купатила, задире  у  парцелу  број  
5099 К.О. Нови  Сад  1ј, укупне  површине  312 м2, којаје  ујавној  својини  Града  Новог  Сада, а  истој  
парцели  налазе  се  и  помоћни  објекти  подносилаца  примедбе , за  чије  коришћење  су  једно  време  
плаћали  надокнаду  месној  заједници , али  право  коришћења  никада  није  званично  реализовано  и  
уписано. Нацртом  ГУП-а  Новог  Сада  до  2030. године, за  Улицу  Ади  Ендреа  је  предвиђено  
породично  становање . Међутим, за  парцелу  на  којој  се  налази  породична  кућа  (број  5094) није  
предвиђено  обавезно  спајање  са  парцелом  5094. 

Подносиоци  примедбе  предлажу  да  се  одреди  обавезно  спајање  парцела  5094 и  5099 К.О. Нови  
Сад. 



33 

(У  прилогу  примедбе  су  изводи  из  базе  података  катастра  непокретности ). 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

приІиедба  број  45  

Примедбу  је  поднео  Ристо  Ракић  (за  Сашу  Јанковић  Примедба  се  односи  на  парцелу  број  5020/1, 

КО  Нови  Сад  11 у  улици  Петефи  Шандора  26. Планом  је  предвиђена  изградња  објекта, али  се  истим  
захтева  минимална  ширина  фронта  од  1 5 м, а  да  би  иста  била  грађевинска  парцела! Имајући  у  виду  
да  парцела  број  5020/1 има  постојећу  ширину  од  13 м, сматрамо  да  је  најцелисходније  да  парцела  
задржи  своје  тренутне  габарите, те  да  је  постојећа  ширина  од  1 3 м  довоњна  за  изградњу  објекта  
предиђеног  Планом  генералне  регулације  и  да  наведена  парцела  буде  самостална  грађевинска  
парцела  у  постојећим  границама . Истичемо  да  у  досадашњим  плановима  није  постојала  ознака  Z за  
обавезно  спајање. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  46  

Примедбу  је  поднео  д-далтон . Власници  смо  парцеле  7995 КО  Нови  Сад  11 у  Которској  улици  број  
7 на  којој  је  предвиђена  изградња  вишепородичног  стамбеног  објекта, спратности  Су+П+2+Пс, 

ширине  габарита  14 м. Будући  даје  планирани  објекат  увучен  од  суседне  парцеле  број  6801 5 м, те  
да  се  због  тога  габарит  нашег  објекта  не  може  развити  по  целој  дужини  парцеле  у  правцу  улице  
Которске , ради  субституције  површине  предвиђене  за  изградњу, подносимо  следеће  примедбе : 

1. Молимо  да  се  ширина  хоризонталног  габарита  повећа  са  14 на  16 м  целом  дужином  
планираног  објекта  
2. Молимо  да  се  на  простору  стицања  два  кубуса  дозволи  други  ниво  последње  етаже  Пс, тако  да  
се  станови  на  том  објекту  пројектовати  као  дуплекси  са  пуном  спратном  висином  друге  етаже. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  47 

Примедбује  поднео  ,,Изодом  доо  Примедба  се  односи  на  парцелу  4835 КО  Нови  Сад  11 на  којој  се  
предвиђа  изградња  два  објекта  спратности  П+3 са  наменом  општеградски  и  линијски  центри. 
Молимо  да  нам  се  одобри  повећање  габарита  дворишног  објекта  са  lбх l3 м  на  19х13 м, тако  да  
објекат  буде  поставњен  на  нову  регулациону  линију  према  будућој  зеленој  површини . Површина  
парцеле  после  одузимања  дела  за  зелену  површину  ће  бити  око  960 м2. С  обзиром  на  површину  
парцеле  молимо  и  повећање  спратности  објекта  заједну  повучену  етажу. 

Комисија  за  плановс  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Примедба  број  48 

Примедбује  поднео  ,,ГРА-ВЕТ  ИНВЕСТ , Примедба  се  односи  на  парцелс  број : 2782, 2783, 2784 и  
2780 КО  Нови  Сад  11 на  којима  се  предвиђа  градња  објекката  спратности  п+3, са  наменом  
општеградски  и  линијски  центар . Молимо  да  нам  се  дозволи  промена  габарита  објекта  према  
улици  Гери  Карола  тако  да  објекат  буде  удален  3,5 м  од  ивице  парцеле  број  2785, како  би  се  
добио  колски  пролаз  у  двориште . Кко  на  овај  начин  смањујемо  габарит  и  заузетост  парцеле  
молимо  вас  да  нам  подигнете  сратност  дела  објекта  у  Гери  Карола  за  једну  повучену  етажу  тако  
да  спратност  буде  П+2+Пс. Суседни  објекат  на  парцели  у  Суботичкој  улици  је  спратности  
П+2+Пкл+Пк2. Планом  је  предвиђено  да  наш  објекат  буде  П+3 што  tіe бити  ниже  од  суседног  
објекта. Како  је  нам  објекат  на  углу, а  површина  парцеле  је  доста  велика, молимо  да  се  одобри  
повећање  спратности  заједну  повучену  етажу. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата, а  део  примедбе  не  прихвата, уз  образложење  
обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. Комисија  сматра  да  је  
потребно  увести  правило  да  је  могуће  повлачење  габарита  објекта  4 тп  од  границе  парцеле  бр. 
2785 уз  могућност  формирања  отвора  на  тој  фасади. 

примедба  број  49 

Примедбује  поднела  Нада  Бига. Примедба  се  односи  на  парцелу  6856 КО  Нови  Сад  јј  

Примедбаје  иста  као  примедба  број  20.. 

Примедба  се  делом  прихвата, а  делом  не  прихвата  

Примедба  број  50 

Примедбу  је  поднео  ,,ГРА-ВБТ  ИНВЕСТ . Примедба  се  односи  на  парцеле: 7169, 7170/4, 7174/4, 

7172/1 и  7171/1 на  којима  се  предвиђа  градња  стамбеног  објекта  спратности  П+3 са  наменом  
општестамбене  зоне. Тражимо  промену  габарита  објекта. Објекат  на  суседној  парцели  7989 је  у  
изградњи  и  повучен  је  од  ивице  наше  парцеле  за  5,4м  од  парцеле  број  7989. А  да  буде  померен  на  
ивицу  парцеле  број  7168, која  је  намењена  за  зелену  површину. Објекат  у  изградњи  на  суседној  
парцели  је  спратности  П+2+Пк  дуплекс, објекат  преко  пута  у  улици  Лазе  Лазаревића  28 је  
спратности  П+2+Пк1+Пк2.. Молимо  да  се  размотри  могућност  подизања  спратности  једну  
повучену  етажу,која  би  заузимала  до  60% последње  етаже, јер  би  наш  објекат  у  супротном  био  
нижи  од  оних  на  суседним  парцелама. На  овај  начин  можемо  да  добијемо  квалитетно  
функционалније  решење  станова  са  великим  терасама  на  последњој  ета)ки  и  да  се  висински  
уклопимо  са  изграђеним  суседним  објектима. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата, а  део  примедбе  не  прихвата, уз  образложење  
обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Примедба  број  51  

Примедбу  је  поднео  ,,ГРА-ВЕТ  ИНВЕСТ . Примедба  се  односи  на  парцеле  број : 7263, 7264/1, 

7264/2 на  којимаје  предвиђена  градња  п+3. Молимо  да  нам  се  дозволи  изградња  два  објекта  у  низу  
са  дубином  од  12 м. Наше  парцеле  излазе  на  две  улице, са  задатим  параметрима  и  грађевинским  
линијама, могли  бисмо  да  направимо  разне  комбинације , два  објекта  на  парцели  као  и  суседи. По  
нама, 6оле  је  за  слику  града  и  формирање  уличног  фронта  да  се  на  свим  парцелама  у  улици  зида  
континуални  габарит  објекта  са  дубином  од  12 іn. На  овај  начин  се  добија  нешто  већа  заузетост  
парцеле  али  је  површина  парцеле  велика  да  може  да  се  обезбеди  довоњан  број  паркинг  места  и  да  
део  парцеле  буде  озелењен! 

Комисија  за  планове  сматра  да  примеба  није  основана , уз  образложење  обрађивача  наведено  

у  Извепітају  о  спроведеном  јавном  уВ11ду. 

Примедба  број  52 

Примедбује  поднео  Славко  Стокић. 

1. ПРИМЕДБА  НА  НЕУСАГЛАШЕНОСТ  СА  ВА)КЕЋИМ  ПЛАНОМ  ВИШЕГ  РЕДА  
Будући  да  су  Нацртом  ПГр  за  Телеп  предвиђене  бројне  значајне  измене  у  односу  на  тренутни  
важећи  Гнерални  урбанистички  план  за  Нови  Сад, а  како  је  Нацрт  новог  Генералног  урбанистичког  
плана  за  Нови  Сад  2030 такође  у  овом  тренутку  на  Јавном  увиду  (до  05.02.2022.), тражимо  да  се  
Јавни  увид  за  ПГР  Телепа  у  пуном  трајању  ПОНОВИ  НАКОН  што  буде  усвојен  нови  ГуП  за  град  
НОВИ  САД. Сматрамо  ово  неопходним  и  незаобилазним  условом  како  би  Нацрт  ПГР  Телепа  
могао  да  се  анализира  и  тумачи  и  осмили  правилно , и  евентуалне  примедбе  подносе  основано  у  
складу  са  важећим  планом  вишег  реда. 

2. ПРИМЕДБА  НА  ПРЕНАМЕНУ  ПРОСТОРА  НА  КРАЈУ  БУЛЕВАРА  ПАТРИЈАРХА  ПАВЛА, 
ИЗМЕЂУ  БУЛЕВАРА  14 УЛИЦЕ  СОМБОРСКЕ  
Према  Одлуци  о  обустави  отвореног  поступка  јавне  набавке  ЗА  ИСРАдУ  ТЕХНИЧКЕ  
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА  ИЗГРАдЊУ  РЕГИОНАЛНОГ  ЦЕНТРА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦј4ЈЕ  
(донетој  06.08.2019., број  ХХИВ-с-с/19-124), од  овог  објекта  се  на  датој  локацији  одустаје  на  
основу  петиције  2535 грађана, предатој  ЈКП  Урбанизам  у  децембру  201 8.године, у  којој  грађани  
јасно  и  аргументовано  траже  да  се  објекат  ватрогасног  дома  измести  са  ове  локације  како  би  се  
формирала  парковска  поврсина, на  целој  неизграђеној  површини  у  овом  делу, која  обухвата  
нарцеле  1741/1, 1736, 1742/1, 1740/1, 1735, 1743/1, 1734, 1744/1. 

Противно  овоме, Нацрт  ГУП-а  предлаже  изградњу  објеката  на  више  од  пола  ове  површине, са  

наменом  општеграски  центар. 

Обзиром  да  се  и  у  самој  Студији  зелених  и  рекреативних  површина  рађеној  за  потребе  израде  
Нацрта  ГУП-а  јасно  наводи  да  ,,најпроблематичнији  простори  у  смислу  недостатка  сваког  типа  
зеленила  јесу  стамбене  зоне  трансформације : Подбара, Грбавица, Нова  детелинара  и  Телеп , јопі  
једном  инсистирамо  да  се  цела  до  сада  неизграђена  површина  на  овом  потезу, која  је  једина  већа  
неизграђена  површина  у  насењу  Телел, дефинитивно  одреди  за  уређену  парковску  површину! 
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3. ПРИМЕДБА  НА  ГЕНЕРАЛНИ  МАЊАК  ПЛАНИРАНОГ  ЗЕЛЕНИЛА  У  НАСЕЈЂУ  ТЕЛЕП  

Населе  Телеп  обухвата  површину  од  5,72 kм2  (ради  орјентације  навешћемо  да  сва  четири  Лимана  
заједно  са  морнарицом  и  универзитетским  парком  заузимају  3,98 kм2). Број  пораста  становништва  
на  територији  Телепа  је  у  рапидном  порасту, а  то  населе  нема  ниједан  парк, и  има  само  једну  до  
сада  уређену  мању  зелену  површину  са  дечјим  игралиштем  и  истрчавалиштем  за  псе. 

Обзиром  на  све  наведено, тражимо  да  се, поред  парка  из  претходне  тачке, Планом  јасно  одреде  
додатне  зелене  зоне  у  целом  населу. Тражимо  да  ове  зоне  буду  јасно  видњиве  у  Плану, и  одређено  
као  императив  за  планове  нижег  реда. Такође  тражимо  да  се  у  визуелним  презентацијама  јасно  
разликују  зелене  зоне  јавних  и  приватних  површина, како  се  не  би  стварала  илузорна  слика  о  
јавним  зеленим  површинама  у  насењу, које  су  заправо  у  приватном  власништву  и  ограђене . 

4. ПРИМЕДБА  НА  УВОЂЕЊЕ  НАМЕНЕ  ОПШТЕГРАДСКИХ  ЦЕНТАРА  У  НАСЕЈЂУ  ТЕЛЕП  

Тражимо  да  се  из  Плана  избрише  намена  општеградски  центри , нарочито  у  улицама  које  својим  
капацитетом  не  могу  да  испрате  параметре  изградње  које  та  намена  омогућује , што  су  у  првом  реду  
све  секундарне  и  остале  мање  саобраћајнице  на  Телепу. Такође  овим  поводом  узети  у  обзир  већ  
постојеће  гужве  на  примарним  саобраћајницама  на  Телепу, те  већ  отежан  пролаз  возила  кроз  
Булевар  Патријарха  Павла  и  стварање  гужве  на  кружном  току, куда  треба  обезбедити  у  сваком  
моменту  неометан  пролаз  возилима  хитне  помоћи. 

Комисија  за  планове  ііe прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  53  

Примедбу  је  поднео  Миле  Потребић. Власник  сам  парцеле  број  7280 КО  Нови  Сад  11, која  се  
налази  у  улици  Хероја  Пинкиј  а  13. Постојећим  планом  на  подручју  Телепа  планирана  је  спратност  
стамбено-пословног  објекта  Пр+3 и  заузеће  парцеле  40%. Стамбени  објекат  који  се  налази  у  
непосредној  близини  (улица  Лазе  Лазаревића  17) је  спратности  Пр+2+Пк  и  изведен  са  50% заузећа  
парцеле . Стога  тражимо  да  се  са  спратношћу  изједначимо  са  поменутим  објектом  с  обзиром  да  се  
uaіііa парцела  налази  у  главној  улици  ујужном  делу  Телепа. 

Комисија  за  плановс  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примсдба  број  54 

Примедбу  ј  е  поднела  Мирослав  Вој  иновић. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  685 1, КО  НС  2. 

Власник  сам  породичне  стамбене  зграде  површине  73 м2  у  улици  Хероја  Пинкија  58. Објавњеним  
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нацртом  предвиђено  је  да  се  на  парцелама  6846 и  6847 које  се  налазе  одмах  поред  моје  куће  
дозв0лава  градња  п+3, а  на  парцели  6853/1 (Хероја  Пинкија  60) дозволена  спратност  је  П+2+Пк. 

За  десну  страну  улице  Хероја  Пинкија  ниједним  планским  документом  није  предвиђено  
ограничење  градње  на  две  надземне  етаже, предлажем  да  у  се  у  коначном  тексту  пропише  П+3 или  
најмање  П+2+Пк  као  дозвоњена  спратност  за  парцелу  685 1. 

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

Примедба  број  55  

Примедбује  поднела  Градска  управа  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције . 

1. На  страни  103 предметног  Нацрта  плана, поднаслов  ,,Хотел-постојећи  комплекси-блокови  393, 

407 и  502, трећи  пасус  дефинише  локацију  за  коју  се  код  нашег  органа  води  поступак  отуђења  
непосредном  погодбом; с  тим  у  вези, потребно  је  да  се  дефинипіу  урбанистички  параметри  (индекс  
заузетости , спратност, индекс  изграђености ) за  предметну  парцелу, као  што  је  на  суседним  
парцелама  исте  намене, у  истом  блоку. На  основу  тражених  параметара  се  утврђује  тржишна  
вредност  предметне  парцеле  (к.п. бр.7083/l Нови  Сад  11.) 

2. У  Нацрту  предметног  плана  постоји  обавезност  спајања  катастарских  парцела  бр. 4662/1, 4664, 

4665/3 КО  Нови  Сад  11 ради  формирања  грађевинске  парцеле. За  парцеле  бр. 4665/4 и  4665/5 није  
уцртано  обавезно  обједињавање  парцела. Попіто  је  испод  свих  наведених  парцела  планирана  
подрумска  етажа, у  којој  би  се  изградила  ггаркинг  места  са  комуникацијама , помоћне  и  техничке  
просторије , потребно  је  да  се  парцела  бр. 4665/4 и  4665 обавезно  спајају  у  грађевинску  парцелу, са  
јасним  графичким  приказом  

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , а  део  примедбе  не  прихвата, уз  образложење  

обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеНом  јавном  увиду. 

Примедба  број  56 

Примедбује  поднела  Ивана  Мињковић . Примедбаје  иста  као  примедба  број  52 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  

Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

примедба  број  57  

Примедбу  је  поднео  Диана  Перишић. Примедбаје  иста  као  примедба  број  52 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Примедба  број  58 

Примедбује  поднео  Марко  Лекић,. Примедбаје  иста  као  примедба  број  52 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађиваја  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  59 

Примедбује  поднео  Светислав  Иванковић. Предлажем  да  се  текст  нацрта  плана  допуни  у  делу  који  
се  односи  породично  становање , тј . на  правила  за  формирање  комплекса  породичног  становања  за  
које  се  израђује  урбанистички  комплекс  и  то  у  делу  који  се  односи  на  парцелацију . Предлажем  да  
се  задрже  правила  за  формирање  грађевинске  парцеле  као  што  су  сада  дате  предлогом  нацрта,  али  
да  се  планом  омогући  да  се, након  изградње  стамбених  објеката, а  у  складу  са  законом  о  
планирању  и  изградњи , издвојити  део  под  објектима  као  катастарске  парцеле, а  да  остали  део  буде  
издвојен  као  површина  за  заједничко  коришћење . Подразумева  се  да  би  све  заједно  и  надале  у  
складу  са  одредбама  закона  била  грађевинска  парцела. Предла)кем  да  текст  који  се  додаје  гласи : У  
оквиру  сваког  комплекса  дефинисаће  се  парцеле  под  објектима  и  заједничко  коришћење  слободних  
делова  комплекса, са  интерним, приступним  саобраћајницама  и  уређеним  озелењеним  просторима . 

Комисија  за  планове  не  лрихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  60  

Примедбу  је  поднео  Соња  Видојевић. Предлажем  да  се  текст  Нацрта  плана  допуни  у  тачки  9.4.2 

Опште  стамбене  зоне, Вишепородично  становање, специфични  услови  за  реализацију , са  текстом  
којн  је  део  текста  важећег  ПДР-а  Шумске  улице  у  Новом  Саду  , у  тачкн  4. 1 .2. Правнла  грађења  на  
nовршинама  осталих  намена, Вишепородично  становање  средњих  густина  (изграђено  и  
завршавање  постојећег , П+1+Пк, П+2+Пк  и  П+3+Пк), а  који  гласи: 

у  урбанистичкој  целнни  5, у  КО  Ветерник , на  неизграђеном  углу  Шумске  улице  са  Улицом  Симе  
Сарајлије ; обавезно  је  формирање  грађевинске  nарцеле  од  nарцела  бр.  2580/9 и  2580/62; 

максимални  капацитетје  б  станова  на  парцели; 

- урбанистичкој  целини  5, у  КО  Ветерник, на  неизграђеном  углу  Шумске  улице  са  Улнцом  Павла  
Бакића; задржава  се  грађевинска  парцела  број  2588/19; максималнн  капацитет  је  б  станова  на  
nарцели. 

На  овај  начин  би  се  на  овим  парцелама  и  у  Нацрту  плана  задржала  правнла  грађења  нз  важећег  
ПДР-а  Шумске  улице  у  Новом  Саду, с  обзиром  даје  у  припремн  документација  за  градњу  

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 
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Піимедба  број  61 

Примедбу  је  поднео  Мишко  Пековић. Предлажемо  да  се  на  локацији  Хероја  Пинкија  1 дозволи  
изградња  стамбене  зграде  П+Г+5+Пс  изнад  ког  ће  се  формирати  проходан  кров  са  излазном  
кућицом  до  15% површине  основе. Због  визуелног  и  амбијенталног  изгледа  смо  мишњења  да  би  
овим  допринели  лепніем  изгледу  града. 

Комиеија  за  планове  не  прихвата  примедбу , у3 образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  епроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  62 

Примедбу  је  поднела  Јасна  Мркшић  (за  Аниту  Зиројевић). Примедба  се  односи  на  парцелу  број  
4506/2 КО  Нови  Сад  Іі, чији  је  власник  подносилац  примедбе . У  нацрту  плана  генералне  
регулације  предвиђена  је  изградња  гараже  на  парцелама  бр.  4509 и  4803/4 и  деловима  парцела  
4507, 4508, 4510, 4511, 4800 и  4801. У  образложењу  плана  наведеноје  даје  ,,евидентан  недостатак  
паркинг  места  у  улицама, поготово  у  окружењу  објекта/блока  велике  спратности , што  ствара  
проблеме  становницима  улица  Тихомира  Остојића, Вардарске  и  Милутина  Бојића. Наопомњемо  
да  само  становници  наведених  улица  неамју  саобраћајне  проблеме  нити  проблема  са  апркирањем, 

јер  исти  имају  своја  дворишта, гараже  или  прилазе  испред  капија  односно  ограда. Истима  би  се  
усвајањем  предметног  ПГР-а  створили  огромни  саобраћајни  проблеми , с  обзиром  да  би  њихове  
улице  представњале  транзит  до  јавне  гараже. Планом  генералне  регулације  се  дакле  решава  
паркирање  становника  са  булеварских  вишесратница  и  то  на  начин  на  се  исто  измешта  у  зону  
породичног  становања  спратности  до  2 спрата  у  мирне  улице, уских  асфалта, у  којима  се  и  два  
аутомобила  тешко  мимоиђу, у  улице  препуне  деце, зеленила, изоловане  од  буке, саобраћајне  гужве  
и  издувних  гасова. Изградња  јавне  гараже  се  дакле  предвиђа  у  једне  од  ретких  оаза  у  близини  
Булевара  Европе. 

Овим  путем  указујемо  и  на  оцену  стања  зеленила  ,,постојеће  јавно  зеленило  није  заступњено  у  
потребној  мери-разноврсношћу  категорија , као  и  довоњном  проценту  површине  по  
становнику . ..зелене  површине  унутар  уличних  профила  су  заступњене  у  мањем  обиму..несостају  
дрвореди  у  улицама  већих  и  мањих  профила. ..друге  планиране  јавне  површине  су  у  недовоњној  
мери  озелењене . 

Уз  овакву  оцену  стања  зеленила  у  нацрту  пгр  предвиђена  је  изградња  јавне  гараже  на  једном  од  
ретких  места  које  располаже  разноврсном  врстом  и  количином  зеленила!. 

Планираном  изградњом  јавне  гараже  мирне  и  тихе  улице  претвориле  би  се  у  24часовни  транзит  до  
гараже, тим  пре  што  је  улаз  у  гаражу  испланиран  баш  из  улице  Милутина  Бојића, која  нема  
капацитет  за  такав  промет. Поређења  ради, у  претходном  плану  на  датим  парцелама  планирана  је  
изградња  објекта  спратности  П+4+Пк  и  зеленило  партера, што  је  предметним  нацртом  уклоњено, 

те  уместо  да  улазак  у  улицу  буде  са  амбијентаnним  зеленилом , исти  ће  бити  закрчен  од  аутомобила  
и  саобраћајне  гужве. Потреба  за  променом  ПГРа  у  овом  делу  састоји  се  у  очувању  мирних, тихих  и  
зелених  улица  од  буке, промета, саобраћајних  гужви  и  издувних  гасова, јер  тога  у  граду  има  на  
претек, док  улице  које  су  сачуваnе  свој  мир  у  урбанистичком  развоју  мањка. Предметна  примедба  
представња  став  свих  станара  у  Улици  Милутина  Бојића  и  изражава  потребу  за  укњучивањем  свих  
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учесника  у  процес  планирања . Како  грађани  не  би  били  принуђени  да  организују  грађанске  
протесте, доводе  медије, и  тиме  ослабе  поверење  грађана  у  систем  и  у  град, поготово  у  светлу  
еколошког  набоја  код  великог  броја  грађана, овим  путем  вас  молимо  да  узмете  примедбу  у  
разматрање  и  уклоните  изградњујавне  гараже. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Комисија  сматра  да  не  треба  планирати  улаз—излаз  гараже  у  делу  парцеле  до  породичног  
становања , као  и  да  је  потребно  планиратіі  визуелну  заштиту  и  зелену  зону  ка  суседној  
парцели  породичј lог  становајbа. 

Примедба  број  63 

Приемдбује  поднео  Бранко  Мињковић . Примедбаје  иста  као  и  примедба  број  52. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  епроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  64 

Примедбу  је  поднео  Срећко  Радовановић  (за  Влатку  Тепић  и  Маргит  Татаи). Подносиоци  су  
власници  породичних  стамбених  објеката  и  посебі-јих  делова  тих  објеката  који  се  налазе  на  
парцели  2677 К.О. Нови  Сад  1ј. Самим  тим, подносиоци  су  власници  и  
помоћних  објеката  као  и  земњипіта  на  истој  парцели, па  имају  правни  интерес  да  уложе  
примедбе  поводом  нацрта  плана. 

ВАЖЕЋИ  ПЛАН  

Тренутно  ва?кећим  Планом  детањне  регулације  Телепа  у  Новом  Саду  (Службени  лист  Града  Новог  
Сада  бр. 40/2017) за  парцелу  2677 К.О. Нови  Сад  11 предвиђеноје  еледеће : 

- мали  део  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  11 (северозападни  део  парцеле  цца  44м2) налази  се  у  зони  
регулације  основне  јпколе, 

- део  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  11 (централни  део  парцеле  - део  који  излази  на  улицу  Павлека  
Мишкина  између  парцела  2678 и  2676) предвиђен  је  за  породично  становање  (до  П+1+Пк), 

- део  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  11 (западни  део  парцеле  део  који  излази  на  улицу  
Суботичка  између  nарцела  2675 и  2674) намењен  је  пословању  са  вишепородичпим  
становањем  (до  П+2+Пк). 

НАЦРТ  ПЛАНА  

Нацртом  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  
Новом  Саду  који  је  на  јавном  увиду  и  против  кога  се  улаже  ова  примедба, за  парцелу  2677 
К.О. Нови  Сад  јј  предвиђено  је  следеће: 



41 

- мали  део  парцеле  2677 к.о. Нови  Сад  11 (северозападни  део  парцеле  цца  44м2) 
налазн  се  у  зони  регулације  основне  школе  - исто  као  у  ва?кећем  плану, 

- део  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  11 (централни  део  парцеле  - део  који  излази  на  улицу  
Павлека  Мишкина  између  парцела  2678 и  2676) предвиђен  је  за  породично  
становање  (до  П+1+Пк) - за  цца  167 м2  увећана  зона  породнчног  становања  у  
односу  на  важећл  план, 

- за  део  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  јІ  (западни  део  парцеле  - део  који  излази  на  улицу  
Суботичка  између  парцела  2675 и  2674) предвиђено  је  спајање  Тог  дела  парцела  са  
парцелом  2675 и  формирање  озелењених  скверова  - измењена  је  намена  простора  
из  пословања  са  вишегјородичним  становањем  у  озелењени  сквер  и  предвиђено  
спајање  са  парцелом  2675. 

Подносиоци  немају  примедбе  у  односу  на  део  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  11 у  делу  који  се  налази  
у  зони  регулације  основне  школе  (исто  је  било  и  у  ва?кећем  плану). 

Подносиоци  улажу  примедбе  у  односу  на  део  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  11 који  је  важећим  
планом  предвиђен  за  пословање  са  вишепородичним  становањем  (до  П+2+Пк), а  за  који  је  нацртом  
предвиђено  да  ће  бити  зелена  површина-озелењени  сквер. Подносиоци  сматрају  да  им  се  на  тај  
начин  фактички  одузима  цца  500 м2  њихове  парцеле  и  да  се  драстично  умањује  вредност  њихове  
парцеле  јер  је  уместо  изградње  објекта  на  том  делу  парцеле, предвиђена  зелена  површина-
озелењени  сквер. 

Подносиоци  сматрају  да  се  у  околини  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  Іі  (уопште  у  том  кварту) налази  
довоњно  зелених  површина  у  оквиру  дворишта  основне  школе. Зелене  површине  које  се  налазе  у  
оквиру  основне  школе  су  приведене  намени, засађена  је  трава  и  на  тим  зеленим  површинама  се  
налази  већн  број  дрвећа, а  поред  тога, свакао  је  планом  предвиђено  и  проширење  зоне  основне  
школе  на  део  гіарцеле  2677 К.О. Нови  Сад  јј, а  у  том  делу  би  могла  бити  додатно  оплемењена  и  
проширена  зелена  површина  у  оквиру  основне  школе . 

Поред  тога, цела  парцела  2675 К.О. Нови  Сад  11 је  нацртом  предвиђена  за  зелену  површину-
озелењени  сквер. Како  површина  ове  парцеле  износи  861 м2, то  је  и  више  него  довоњно  за  
озелењени  сквер  (за  дечије  игралише  или  за  терен  за  истрчавање  паса, а  чак  има  довоњно  простора  
и  за  обе  намене). Када  се  узму  у  обзир  нових  861 м2  који  су  предвиђени  за  зелену  површину-
озелењени  сквер  (парцела  2675 К.О. Нови  Сад  11) и  кад  се  поред  тога  узме  у  обзир  огромна  зелена  
површина  која  се  налази  у  оквиру  основне  школе, а  које  су  међусобно  у  непосредној  близини, јасно  
је  да  није  нужно  и  да  није  неопходно  да  део  парцеле  2677 к.О. Нови  Сад  11 који  излази  на  
Суботичку  улицу, буде  такође  предвиђен  као  зелена  површина-озелењени  сквер. 

Како  нацртом  није  предвиђена  изградња  спортских  терена, већ  искњучиво  озелењени  сквер  (дечије  
игралиште  или  терен  за  истрчавање  паса) површина  парцеле  2675 К.О. Нови  Сад  11 је  и  више  него  
довоњна  за  предвиђену  намену, а  посебно  јер  је  та  парцела  у  искњучивом  власништву  Града  Новог  
Сада  па  на  тај  начин  не  би  била  повређена  ничија  власничка  права  нити  би  била  умањена  било  чија  
имовина. 

Зелена  површина-озелењени  сквер  на  делу  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  11 није  неопходан  а  поред  
тога  не  би  се  уклопио  у  околину  у  урбанистичко -архитектонском  смислу, имајући  у  виду  да  је  
нацртом  предвиђено  да  је  цела  Суботичка  улица  (све  парцеле  осим  дела  парцеле  2677 и  целе  
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парцеле  2675) предвиђена  за  изградњу  објеката-опппеградских  и  линијских  центара  (П+1+Пк), па  
је  логично  да  и  наведени  део  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  јј, такође  буде  предвиђен  за  изградњу  
општеградских  и  линијских  центара . 

36ог  свега  наведеног, подносиоци  улажу  примедбу  на  нацрт  и  предлажу  да  Комисија  за  планове, 
усвоји  примедбу  и  да  измени  нацрт  плана  тако  піто  ће: 

- предвидети  да  се  западни  део  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  11 (који  излази  на  Суботичку  улицу  
између  парцела  2675 и  2674) налази  у  зони  општеградских  и  линијских  центара, 

- предвидети  да  тај  део  парцеле  није  предвиђен  за  озелењени  сквер, 
- предвидети  да  неће  бити  обавезно  спајање  тог  дела  парцеле  са  суседном  
парцелом  2675 к.о. Нови  Сад  11. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

примедба  број  65 

Примедбу  је  поднела. Шарика  Мамић. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  6354/5 КО  Нови  Сад  
11. Овим  се  противим  Нацрту  предметног  Плана, у  делу  у  ком  исти  
предвиђа  изградњу  трансформаторске  станице  на  парцели  број: 6854/5 к.о. 

Нови  Сад  11, која  се  налази  у  улици  Хероја  Пинкија  69 А, а  на  којој  имам  
изграђену  породичну  стамбену  зграду, која  чини  моје  власништво  и  у  којој  
живим  са  својом  породицом  Наиме, сматрам  да  изградња  трансформаторске  станице, за  потребе  
стамбених  и  других  објеката  у  делу  Телепа, који  ће  се  градити  у  близини  моје  породичне  стамбене  
зграде, треба  да  се  врши  на  парцелама, на  којима  ће  се  будући  објекти  градити, а  не  на  мојој  
парцели, све  с  обзиром  на  близину  моје  куће  у  којој  ?КИВИМ  и  негативан  угицај  трансформаторске  
станице, који  ће  иста  имати  на  моје  здравње  и  на  здравње  моје  породице . Стога  се  противим  
наведеном  Нацрту  плана  генералне  регулације  у  делу  да  се  ТС  изгради  на  парцели  број :6854/5 к.о. 

Нови  Сад  Іі, на  којој  живим. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  66 

Примедбу  су  поднели  Теодор  и  Мирослав  Продановић  и  Војислав  Бугарски . Примедба  се  односи  
на  планирану  дубину  уличних  и  дворишних  објеката, индекс  заузетости  и  спратност  објеката  на  
к.п. 7011, 7012 и  7013 КО  Нови  Сад  ИИ, у  Улици  Хероја  Пинкија, број  47 и  45. 

Текст  из  Плана: ,,На  парцелама  на  којима  није  дефинисана  максимална  зона  изградње , максимални  
индекс  заузетости  је  50%. Према  графици  из  Плана  и  уцртаним  градевинским  линијама, индекс  
заузетости  на  предметним  парцелама  је  цца. 43%. Предлог  је  да  се  грађевинска  линија  објеката  
формира  тако  да  се  омогући  индекс  заузетости  50%, што  би  се  остварило  формирањем  уличног  
објекта  дубине  16 м  и  дворишног  објекта  дубине  14м. 
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ј . На  скици  из  Плана  приказана  позиција  парцела  к.п. 7011.7012. 7013 и  дубине  објеката  са  парне  
и  непарне  стране  

Као  додатни  аргумент  за  корекцију  грађевинских  линија  објеката, скрећемо  пажњу  да  је  дубина  
уличног  објекта  са  непарне  стране  улице  планирана  14м, док  је  са  парне  стране  у  истом  делу  улице  
дубина  објекта  lбм  (дубине  парцела  су  56м  на  обе  стране  улице). Планирани  индекс  заузетости  са  
парне  странеје  50%. Ускладити  дубину  објеката  и  индекс  заузетости  са  парним  делом  улице. 

шина  k.p. 7011,7012,7013 КО  Нови  Сад  11 

д  објектом  - Улични  објекат  х  1 бм 352м2  

д  објејпом  - дворишни  објекат  хі4м=273м2  

д  објектом  - Укупно  -273=625м2  

кс  заузетости  грађевинске  парцеле  1250* 100=50% 

уги  део  примедбе  се  односи  на  измену  предлога  спратности  на  предметним  парцелама. 
Планирана  удањеност  између  уличног  и  дворишног  објекта  износи  25м, а  уколико  би  се  усвојио  
предлог  повећања  дубине  објекта  21 м. 

С  обзиром  да  је  оријентација  објекта  повоЈЂна. тј . дворишни  објекат  ниже  спратности  је  
југоисточне  оријентације , и  повећањем  спратности  у  односу  на  планирану  остварује  се  
одговарајућа  осунчаност  и  проветреност  објеката. 

Из  претходно  наведеног, предлаже  се  да  се  сnратност  уличног  објеката  буде  П+4, а  дворишног  
објеката  п+3. 

Удањеност  уличног  и  дворишних  објекатаје  већа  од  висине  слемена  уличног  вишег  објекта. 

Као  пример  за  сличну  ситуацију  у  Плану  прилаже  се  скица  из  Плаuа, такође  из  Улице  хероја  
Пинкија, у  блоку  497, део  оријентисан  ка  Улици  хероја  Пинкија  (непарна  страна  од  к.п.7282-7294), 
где  је  дубина  парцела  исто  56м, као  и  на  предметним  парцелама, дубина  уличног  објекта  је  већим  
делом  планирана  lбм, а  дворишних  14м, спратности  у  овом  делу: П+4 за  улични, П+3 за  
дворишни . 

Из  наведених  примера, нумеричких  показатења  и  графичких  приказа, преиспитати  могућност  да  се  
ускладе  дубине  уличних  и  дворишних  објеката  на  грађевинској  парцели  к.п. 701 1,7012,7013, тако  
да  улични  објекат  уместо  14м  буде  планиран  јбм, а  дворишни  уместо  12м  буде  планиран  14м. 
Спратности  П+4 уместо  П+3 за  уличнн  објекат, П+3 уместо  П+2 за  двориіпни  објекат. 

2. На  парцели  к.п.7013 КО  Новн  Сад  Ијј  градевинска  лннија  дворишног  објекта  је  увучена  у  
односу  на  суседну  парцелу  к.п.7017 2,5м. С  обзиром  да  су  дворишни  објекти  од  парцеле  к.п. 7002-
7013 планиранu у  непрекинутом  низу, и  да  се  парцела  у  том  делу  наслања  на  дворишни  део  
парцеле  к.п.7017 на  којој  је  грађевинска  линија  објекта  којаје  дефинисана  за  парцелу  7017 удалена  
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од  ивице  парцеле  на  том  делу  lбм, да  ли  постоји  могућност  да  се  грађевинска  линија  дворишног  
објекта  парцеле  к.п.7013 продужи  тако  да  се  поклапа  са  границом  парцеле  

3. Сугестија  да  се  у  текстуални  део  Плана  уврсти  да  у  оквиру  приземла  које  се  користи  у  
пословне  намене  и  чија  висина  износи  цца. 4,5м, у  делу  ваздушног  простора  МО)КС  да  се  формира  
галерија, која  не  утиче  на  спратност  објекта. 

4. Сугестија  на  текстуални  део  Плана  у  делу  ,,Препусти  

Навод  из  Плана: ,,Уколико  се, као  елемент  артикулације  фасаде  користе  препусти  на  делу  објекта  
вишем  од  3 м, обавезно  је  да  се  они  заврше  заклучно  са  последњим  спратом , односно  раван  фасаде  
поткровла  не  може  имати  препусте . Хоризонтална  пројекција  испада  може  бити  удалена  од  
основног  габарита  максимално  1,20 м. На  планираним  објектима  у  оквиру  намене  општестамбене  
зоне, випіепородично  становање , вишепородично  становање  са  елементима  линијског  центра  и  
линијског  центра  дозволава  се  планирање  препуста  целом  дужином  на  фасадама  оријентисаним  ка  
улици, заједничкој  блоковској  површини  и  парковској  површини , а  на  дворишним  фасадама  се  
препусти  планирају  дуж  свих  фасада, уз  ограничење  да  је  хоризонтална  пројекција  фасаде  
препуста  удалена  минимум  2,50 м  од  границе  суседне  парцеле  и  минимум  4 м  од  објекта  на  
суседној  парцели  Испред  линијског  центра  додати  ,,опјuтеградског  и  

Сугестија  за  део  који  се  односи  на  хоризонталну  пројекцију  испада. 

Хоризонтална  пројекција  испада  може  бити  удалена  од  основног  габарита  максимално  1,20 м  ка  
регулационој  линији. У  осталим  случајевима  према  члану  29 из  ПРАВИЛНИКА  О  опшТим  
ПРАВИЛИМА  ЗА  ПАРЦЕЈІАЦИЈУ , РЕГУЛАЦИЈУ  ИЗГРАДЊУ  ( Сл. гласник  РС , бр. 
22/2015). 

Испади  на  објекту  (еркери. доксати . балкони . уиазне  надстрешнице  са  и  без  стубова. 
надстрепнице  и  сл.) не  могу  прелазити  грађевинску  линију  више  од  1.60 м. односно  регулациону  
линију  више  од  1.20 м  и  то  на  делу  објекта  вишем  од  3.00 м.н . 

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

Примедба  број  67 

Примедбу  је  поднео  Томислав  Матић. Примедба  се  односи  на  парцелу  број : 7278 КО  Нови  Сад  11, 
на  којој  је  Планом  могућа  изградња  једног  пословно -стамбеног  објекта  или  једног  стамбеног  и  
другог  пословног  објекта, као  и  пословног  објекта  без  становања  и  да  је  могуће  смањити  број  
јединица. Предлог  је  да  се  у  другом  објекту  на  парцели  7278 у  улици  Лазе  Лазаревића  15 омогући  
повећање  броја  функционалних  јединица, да  се  укине  одредба  да  је  могуће  смањити  број  
функционалних  јединица. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , а  за  део  примедбе  сматра  да  није  основан , уз  
образложење  обрађивача  наведено  у  Извештају  о  епроведеном  јавном  увиду. 
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Примедба  број  68 

Примедбује  поднела  Стамбена  заједница  Хероја  Пинкија  18 и  18а. Примедба  се  односи  на  парцелу  
број  7941 КО  Нови  Сад  Іі . изВршили  смо  увид  у  документацију  којаје  најавном  увиду  и  залазили  
смо  да  је  у  планској  документацији  на  суседној  парцели  број  7130/5 предвиђена  изградња  објекта  
спратности  до  П+2! 

Сматрамо  да  је  ово  немогуће  из  разлога  што  је  објекат  планиран  на  самој  граници  са  нашом  
парцелом , а  на  Плану  није  приказано  стварно  стање  - парцеле  број  7120 и  7121 КО  Нови  Сад  11 

више не постоје јер су током изградње објекта спојене у  
новоформирану  парцелу  7941 КО  Нови  Сад  2 на  којој  је  изграђен  наш  стамбени  
објекат  спратности  По+П+2-дуплекс! 

Овај  новопланирани  објекат  на  парцели  7130/5 који  је  уметнут  између  наше  и  суседне  парцеле  
7130/3, је  преблизу  свим  већ  изграђеним  објектима  (на  5м  од  наше  зграде, и  на  4м  од  објекта  на  
гтарцели  7130/3 ) а  обзиром  на  оријентацнју  прозора  и  дворишта, сигурно  нарушава  квалитет  
становања  и  вредност  објеката  на  обе  парцеле. 

Молимо  вас  да  ОБАВЕЗНО  унесете  измене  у  ПЛАН  јер  је  изградња  објекта  П+2 на  
парцели  7130/5 немогућа  из  напред  наведених  разлога  

Комисија  за  лланове  прихвата  примедбу. 

Комисија  сматра  да  је  на  парцели  7130/5 потребно  кориговати  грађевинеке  линије  тако  да  се  
остави  пролаз  4м  до  постојеће  ТС  и  1,5 м  од  границс  југоисточне  границе  парцеле  са  
могућношћу  формирања  високопарапетних  прозора . 

Примедба  број  69  

Примедбу  је  поднео  Стево  Атанасоски  . Моја  примедба  се  односи  на  парцелу  број  7212, 7213/2 и  
7213/1 КО  Нови  Сад  11 на  којима  се  предвиђа  изградња  објеката  сгтратности  п+3 са  наменом  
општестамбене  зоне. 

Молимо  Вас  да  размотрите  могућност  повећања  спратности  и  да  се  уцрта  габарит  објекта  који  
предла?кемо, а  који  је  уцртан  у  графичком  прилогу  (лист  1). Предла?кемо  да  нам  се  одобри  
изградња  објекта  сnратности  П+3+Пс  или  П+4. Суседни  објекат  на  парцели  бр.  7240, је  већ  
изграђен  и  има  спратност  П+2+Пк-дуп, што  је  за  једну  етажу  више  од  онога  што  се  на  нашој  
парцели  предвиђа  планом, а  на  другој  суседној  парцели  се  новим  планом  предвиђа  још  виши  
објекат  П+5. Због  тога  сматрамо  да  би  висински  трабало  да  се  уклопе  два  суседна  објекта. Предлог  
је  да  се  дозволи  изградња  полуатриумског  објекта  који  би  чинио  целину  са  предвиденим  објектима  
на  суседној  парцели  и  затварао  блок  са  северне  стране  као  у  графичком  прилогу. НаТІте  парцеле  су  
укупне  површине  1709,00м2, а  после  издвајања  парцеле  7213/3 за  улицу  и  спајањем  парцела  укупна  
површина  за  изградњу  је  1 5 1 0,00м2. Парцела  излази  на  две  улице  и  довоно  је  велика  да  
изградњом  поџемних  гаража  можемо  да  обезбедимо  потребан  број  паркинг  места  за  већи  објекат  и  
да  велики  део  парцеле  остане  за  зеленило  (преко  30%) што  би  омогућило  комфорније  становање . 
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Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , а  део  примедбе  не  прихвата . 

Комисија  прихвата  да  се  планира  спратност  на  прсдметној  парцели  П+З+Пк. 

Примедба  број  70  

Примедбу  су  поднели : Горан  Најданов , Горјан  Најданов , Георги  Најданов , Ћорђе  Најданов , 
димитрије  Најданов, Милош  Најданов , Јелена  Најданов, Снежана  Најданов , Плавшић  Славко, 
Плавшић  Јадранка, Плавшић  Милица, Плавшић  Милана, Плавшић  Марија, Плавшић  Тоде, 
Плавшић  Игор, Плавшић  Марија, Плавшић  Николина, Плавшић  димитрије, Плавшић  Петар, 
Плавшић  Игор, Плавшић  Тијана, Нлавшић  Срђан, Миковић  Никола, Миковић  дајана, Миковић  
Марија, Миковић  Матеја, Миковић  Мила, Миковић  Мирела, Миковић  Миона, Светозар  Најданов  
Ми  смо  група  грађана  која  има  своје  куће  у  којима  ?Киви  на  парцелама  7724, 7725, 7695 

и  769,6 у  улицама  Хероја  Пинкија  и  Рудничкој . Куће  су  грађене  од  1963.године. Неки  делови  
објеката  су  грађени  и  седамдесетих  и  осамдесетих  година  прошлог  века. У  кућама  тренутно  живи  9 
породица  са  укупно  28 чланова. Куће  су  грађене  из  сопствених  средстава  и  плаћамо  порезе  на  њих. 
У  кућама  имамо  инсталирану  комплетну  инфраструктуру  коју  смо  финансирали  самодоприносима  
и  самостално  (вода, канализација, струја, гас, телефон, кабловска). У  овим  кућама  од  како  су  
направлене  ?КИВИ  већ  и  четврта  генерација  Новосађана . Некретнине  су  тренутно  у  процесу  
озакоњења.Проблем  је  у  томе  што  не  можемо  да  легализујемо  своје  некретнине  пошто  је  Планом  
генерлне  регулације  Телепа  у  Новом  Саду  кроз  наше  парцеле  планиран  продужетак  улице  Фејеш  
Кларе. Сматрамо  да  за  овим  продужетком  улице  Фејеш  Кларе  нема  потребе  нити  да  ће  бити  
потребе  у  будућности . Саобраћај  који  се  одвија  у  делу  улице  Фејеш  Кларе  од  улице  Раковачке  до  
улице  Рудничке  није  таквог  Интензитета  нити  ће  по  нама  икада  бити  таквог  интензитета  да  би  се  
ова  улица  даЈЂе  проду?Кавала  поготово  зато  што  када  би  продужили  да.ње  ову  улицу  према  улици  
Хероја  Пинкија  дал,е  би  наишли  на  одбранбени  насип  тј .улица  не  би  водила  нигде  сем  на  
одбранбени  насип. да  напоменемо  чињеницу  да  се  у  близини  планираног  продужетка  улице  Фејеш  
Кларе  већ  налазе  улица  Шумска  и  улица  Хероја  Пиникија  које  у  истом  смеру  као  и  планирани  
продужетак  улице  Фејеш  Кларе  већ  спајају  одбрамбени  насип  са  делом  Телепа  са  којим  би  их  
спојио  и  тај  планирани  део  продужетка  улице  Фејеш  Кларе . Мислимо  да  су  тренугно  а  да  ће  и  у  
будућиости  та  два  cііoja (улицама  Шумском  и  Хероја  Пинкијом) са  одбранбеним  насипом  бити  
сасвим  доволна  да  прихвате  не  само  тренутни  саобраћај  већ  и  много  већи  саобраћај  којег  по  нама  
никад  неће  ни  бити  у  овом  делу  Телепа. Тренутно  сви  који  хоће  да  из  тог  дела  улице  Фејеш  Кларе  
иду  на  одбрамбени  насип, Адице  и  Камењар  и  дал,е  насипом  за  Ветерник  и  Футог  могу  да  скрену  
на  постојећем  крају  улице  Фејеш  Кларе  десно  у  улицу  Рудничку  и  да  дођу  до  улице  Шумске  и  тако  
се  том  улицом  уклуче  на  одбранбени  насип  и  даЈЂе  ка  поменутим  локацијама . Сви  који  би  хтели  да  
иду  у  део  Телепа  југоисточно  од  улице  Хероја  Пинкија  могу  да  скрену  лево  на  крају  улице  Фејеш  
Кларе  и  Рудничком  улицом  дођу  до  улице  Хероја  Пинкија  и  дал,е  ка  поменутој  локацији . Због  ових  
разлога  које  сматрамо  за  објективне  молимо  Вас  да  размотрите  и  прихватите  нашу  примедбу  и  
іЈромените  у  овом  делу  план  генералне  регулације  Телепа  како  би  ми  коначно  могли  да  
легализујемо  своје  објекте  на  нашим  парцелама  јер  ми  друге  стамбене  објекте  немамо  и  како  би  
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мопш  као  и  сви  остали  грађани  Новог  Сада  који  су  легализовали  своје  некретнине  имати  
предвидливију  будућносг  за  нас,нашу  децу, унуке  и  праунуке . 

: Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложсње  обрађивача  навсдсно  у  
Извспітају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  71 

Примедбује  поднео  Лука  Величковић ,. Примедбаје  иста  као  примедба  број  52 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извсштају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  72 

Примедбу  је  поднео  дарко  Рис. Примедба  се  односи  на  парцелу  6991 и  6986, к.о. Нови  Сад  11, 
укупне  површине  2.695м2, на  којима  се  предвиђа  изградња  објекта  спратности  П+3 са  наменом  
општестамбене  зоне. Предлог  је  померање  регулационе  линије  према  парку  за  око  4м  тако  да  она  
буде  у  правцу  са  ивицом  парцеле  7013. Планомје  предвиђено  одузимање  око  6О% наше  парцеле  за  
Нови  парк. Молимо  да  размотрите  да  нам  се  повећа  заузетост  парцеле  и  да  се  у  план  уцрта  габарит  
објекта  који  предлажемо  (графички  прилог). Наш  габарит  би  заузео  већи  проценат  парцеле  у  
односу  на  оно  што  је  предвиђено  планом. Заузетост  смо  гледали  спрам  парцела  преко  пута  улице  
где  је  уцртан  габарит  објекта  који  заузима  и  до  55% парцела, као  и  парцеле  у  јужном  делу  улице, 
према  дунаву, гдеје  заузетост  50%. Парцелаје  доста  велика  и  без  проблема  можемо  да  обезбедимо  
дов0лно  паркинг  места. а  близина  парка  и  слободне, зелене, површине  повећава  атрактивност  
локације  за  породично  становање, тако  да  мо?кемо  да  идемо  и  на  већи  просек  станова. Исто  молимо  
вас  да  размотрите  подизање  спратности , због  свега  напред  наведеног. Наш  uредлог  је  спратност  
објекта  П+3+Пс. Предлажемо  и  промену  положаја  новопланиране  трансформаторске  станице, нов  
поло?кај  смо  дали  у  графичком  прилогу. Предла)кемо  да  она  буде  на  делу  наше  парцеле  где  је  
предвиђена  зелена  површина. Прилажемо  графички  прилог  са  уцртаним  предлогом  габарита  
објекта  и  положајем  трансформаторске  станице . 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , а  део  примедбе  не  прихвата . 

Комисија  не  лрихвата  део  примсбе  који  се  односи  на  Тс, остали  део  примедбе  сс  прихвата . 

Примедба  број  73  

Прнмедбује  поднела  Марија  Ђорић. Примедбаје  иста  као  примедба  број  52 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  навсдено  у  
Извсштају  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Примедба  број  74 

Примедбу  је  поднео  DOO ,,EMERALD HІLL као  заинтересована  страна  са  уделом  у  делу  
к.п.бр.7265/2, 7265/4, 7266/2, 7266/3, 7266/4 к.О. Нови  Сад  11 у  улици  Симе  Матавула  бр.6. 
Примедба  се  упућује  ј-та  спратност  и  габарит  објекта  који  су  предвиђени  нацртом. Нацртом  планаје  
предвиђен  стамбени  објекат  спратности  П+3+Пк. Молимо  вас  да  омогућите  повећање  спратности  
на  П+4+Пк. Новим  планом  је  предвиђено  смањење  габарита  објекта  у  односу  на  претходни  план, 
па  се  други  део  наше  молбе  односи  на  задржавање  габарита  објекта  по  важећем  плану  деталне  
регулације . 

Комисија  за  планове  део  примедбс  прихвата , а  део  примедбе  нс  прихвата . 

Комисија  прихвата  да  спратност  планираног  објскта  буде  П+4+Пс. Габарит  објскта  потребно  
је  проширити  до  границе  парцелс  озелењеног  сквера . 

Примедба  број  75 

Примедбу  је  поднео  Бобан  Стојић. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  5252 К.О. Нови  Сад  11. С  
обзиром  на  то  да  сам  ја  власник  друге  две  парцеле  бр.5254 и  5255. Предлог  је  да  спратност  буде  
дозволена  до  П+2+Пк  како  на  малој  парцели  коју  ћу  иначе  припојити  мојој  већој  парцели  број  
5254, тако  и  на  остале  две. На  тај  начин  би  ми  било  олакшано  изградити  све  у  етапама. 

Комисија  за  планове  прихвата  лримедбу . 

Примедба  број  76  

Примедбу  је  поднео  Бобан  Стојић. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  5254 к.О. Нови  Сад  11. С  
обзиром  на  то  да  сам  ја  власник  друге  две  парцеле  бр.5252  и  5255. Предлог  је  да  спратнсст  на  свим  
парцелама  буде  дозвоњена  до  П+2+Пк  На  тај  начин  би  ми  било  олакшано  изградити  све  из  више  
етапа. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  77 

Примедбу  је  поднео  Бобан  Стојић. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  5255 К.О. Нови  Сад  11. С  
обзиром  на  то  да  сам  ја  власник  друге  суседне  парцеле  број  5254, мој  предлог  је  да  спратност  на  
свим  парцелама  буде  дозвслена  ,,до  П+2+Пк  На  тај  начин  би  ми  било  олакшано  изградити  све  из  
више  етапа. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 
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Пјимедба  број  78 

Примедбу  је  поднео  Саша  Калаба. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7937 к.о. Нови  Сад  1ј. 
Нелегално  смо  комшија  ија  направили  из  гіостојећих  станова  чији  смо  власници  излаз  на  nостојећи  
раван  кров. Молимо  вас  да  новим  планским  решењем  предвидите  могућност  изласка  на  раван  кров  
у  габариту  од  максимално  20% постојеће  површине  крова. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  79 

Примедбу  је  поднео  Ново  Фемић. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7937 К.О. Нови  Сад  11. 

Нелегално  смо  комшија  и  ја  направили  из  постојећих  станова  чији  смо  власници  излаз  на  постојећи  
раван  кров. Молимо  вас  да  новим  планским  решењем  предвидите  могућност  изласка  на  раван  кров  
у  габариту  од  максимално  20% постојеће  површине  крова. 

Комисија  за  плаlІове  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  80  

Примедбу  су  поднели  Светозар, Татјана  и  Мирјана  Ракић. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  
7112 и  7113 у  КО  Нови  Сад  11., у  Улици  хероја  Пинкија  26. 

Подносиоци  примедбе  предлажу  да  се  спајањем  парцела  повећа  планирана  спратност  на  П+3 или  
П+2+Пк. Сматрају  да  уколико  се  парцеле  споје  у  јединствену  грађевинску  парцелу  ,,повећање  
спратности  неће  амбијентално  угрозити  улицу, него  ће  се  уклопити  и  кореспондирати  са  зградом  
преко  пута  која  је  већ  подигнута  и  има  спратност  П+3 на  две  парцеле  исто, па  зграда  неће  угицати  
на  стари  амбијентјер  он  више  не  постоји  око  две  цркве, нити  у  Улици  хероја  Пинкија . 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , а  део  примедбе  не  прихвата . 

Комисија  сматра  да  је  за  део  улице  Хероја  Пинкија  (од  .Ј. Копитара  до  Л.Лазаревића ) 
потребно  плаiiирати  објекте  спратности  П+2+Пк. Комисија  такође  сматра  да  је  у  овом  делу  
потребно  дати  могућност  изградње  објеката  ове  спратности  на  свакој  нојединачној  парцели . 

Примедба  број  81 

Примедбу  је  поднела  Славица  Стаменковић  (раније  Јовановић). Примедба  се  односи  на  парцелу  
број  1819 у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Банијској . 

,,Имајући  у  виду  да  је  површина  предметне  парцеле  602 м2, ширина  уличног  фронта  15,09 м, и  
дубина  парцеле  39,98 м  чиме  иста  спада  у  оптималну  парцелу, да  максимална  развијена  корисна  



50 

површина  породичне  куће  износи  480 м  (или  БРГП  свих  објеката  до  600 м2), те  да  је  индекс  
изграђености  40%, предлажем  да  се  планом  дозволи  могућност  изградње  главног  објекта  са  4 
јединице  (стана) у  главном  објекту  (колико  је  могуће  према  тренутно  важеhем  плану), чиме  се  не  
утиче  на  удобност, а  чува  се  стандард  породичног  становања. Тренутним  предлогом  плана  и  
ограничењем  од  максимално  три  стамбене  јединице  се  на  предметној  парцели  оставња  могућност  
изградње  објекта  непримерене  величине  и  намене. Обзиром  на  површину  предметне  парцеле, на  
истој  је  могуће  изградити  комфоран  стамбени  породични  објекат  Су+П+1+Пк, са  максимално  
развијеном  корисном  површином  која  садржи  најмање  4 стамбене  јединице, при  чему  има  
обезбеђено  гаражирање  за  више  од  4 возила  у  сутрену  и  велики  проценат  зелених  површина  на  
самој  парцели  ... 

Комисија  за  плановс  не  прихвата  примедбу, уз  образложењс  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  82 

Примедбу  је  поднео  Гојко  Савић  из  Улице  Јернеја  Копитара, Нови  Сад. Примедба  се  односи  на  
парцеле  број  7214/1, 7215/1, 7217/1, 7217/2 и  7216 све  у  КО  Нови  Сад  2. 

,Наведеним  планом  на  парцелама  број  7214/1, 7215/1, 7217/1, 7217/2 и  7216 све  у  КО  Нови  Сад  2, 
предвиђена  је  општестамбена  зона  (породично  становање  до  П+1+Пк  или  вишепородично  
становање  средњих  густина  до  П+З). На  парцелама  које  се  налазе  поред  наведених  парцела  број  
7214/1, 7215/1, 7217/1, 7217/2 и  7216 све  у  КО  Нови  Сад  2, предвиђенаје  намена  вишепородично  
становање  средњих  и  високих  густина  П+2+Пк  до  П+4+Пк  (П+5) у  низовима  и  отвореним  
блоковима, са  условима  за  озакоњење  објеката  веће  спратности . Такође, парцеле  преко  пута  
наведених  парцела  су  исте  намене  и  спратности  (вишепородично  становање  средњих  и  високих  
густина  П+2+Пк  до  П+4+Пк  (П+5)) у  низовима  и  отвореним  блоковима , са  условима  за  озакоњење  
објеката  веће  спратности) Подносиоци  примедбе  траже  да  се  на  предметним  парцелама  промени  
планирана  намена  и  спратност  објеката, те  да  се  и  на  њима  планира  намена  вишепородично  
становање  средњих  и  високих  густина  П+2+Пк  до  П+4+Пк  (П+5)) у  низовима  и  отвореним  
блоковима  , са  условима  за  озакоњење  објеката  веће  спратности  и  спратност  П+4. Подносилац  
примедбе  наводи  ,,Промена  би  имала  смисла, зато  што  су  парцеле  које  се  граниче  са  парцелама  
чији  сам  ја  власник, као  и  парцеле  преко  пута  мојих  парцела  (и  у  непосредном  окру)кењу), те  
наведене  намене  и  спратности, па  се  изједначавањем  са  њима  не  нарушава  архитектонски  склоп  и  
низ, а  економска  вредност  мојих  парцела  би  самим  тим  порасла. 

У  прилогује  дат  извод  из  графичког  прилога  плана  намене  површина. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  83 
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Примедбу  су  поднели  Анђелија  и  драган  Јеринић, Милан  Токић  и  Милица  Шурјан. Примедба  се  
односи  на  парцеде  број  4495 и  4497 у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Тихомира  Остојића  14 и  16 у  Новом  
Саду. 

Подносиоци  примедбе  су  власници  катастарских  парцела  број  4495 и  4497 у  Улици  Тихомира  
Остојића . Примедбу  подносе  на  планирану  намену  породично  становање  и  предлажу  да  се  за  
предметне  парцеле  утврди  намена  вишепородично  становање  средњих  густина  П+2+Пк, као  што  је  
на  суседним  парцелама  бр. 4501, 4513/1 и  4513/2. Сматрају  да  анализа  предметне  локације  то  
допуілта, а  пре  свега  се  позивају  на  паркирање  сматрајући  да  је  у  подрумској  етажи  могуће  
остварити  30 паркинг  места  колико  би  било  потребно  у  случају  предложене  изградње, као  и  да  би  
се  у  двориште  могло  реализовати  зеленило  на  више  од  25% парцеле. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  84 

Примедбу  је  поднео  СТ  Еуроградинг  доо! Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7077 у  КО  Нови  
Сад  2, у  Улици  Морнарској ! 

Подносиолац  примедбе  тражи  да  се  на  предметној  парцели  за  коју  је  планирана  спратност  П+з  и  
максимални  индекс  заузетости  до  40% омогући  формирање  корисног  простора  у  оквиру  волумена  
косог  крова, што  би  по  захтеву  представвало  засебну  етажу  у  виду  поткровла  без  надзитка  или  
повучени  спрат. 

Комисија  за  планове  Не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађ iiвача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавііом  увиду. 

Примедба  број  85 

Примедбује  поднело  неименовано  лице  а  односи  се  на  парцеле  број  2603 и  2605 у  кО  Нови  Сад  2, 

у  Улици  Богдана  Шупута. 

Парцеле  су  планом  намењене  за  породично  становање  и  подносилац  наводи  да  укупна  површина  
износи  више  од  1200 м2. Наводи  се  да  ,,према  важећем  плану  Мо?ке  да  се  изгради  5 објеката  на  
различитим  парцелама. Молимо  вас  да  нам  се  омогући  да  не  правимо  пасаж  на  свакој  
новоформираној  парцели . Већ  да  приступ  дворишту  обезбедимо  кроз  колски  пролаз  и  један  пасаж  
са  правом  службености  пролаза. 

Комисија  за  планове  дсо  примедбе  прихвата , а  део  пртімедбе  Не  прихвата , уз  образложење  
обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  86 
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Примедбу  је  поднело  неименовано  лице  а  односи  се  на  парцеле  број  6403/1 и  6403/3 у  КО  Нови  
Сад  2, у  Улици  Которској . 

Парцеле  су  планом  намењене  за  породично  становање  и  подносилац  у  својој  примедби  наводи  да  
укупна  поврмина  износи  1 . 1 15 м2. Наводи  се  да  према  предложеном  плану  могу  да  се  формирају  3 
или  4. У  складу  са  тим  наводи, као  у  примедби  бр.  85, ,,Молим  да  нам  се  омогуђи  да  не  правимо  
пасаж  на  свакој  од  новоформираних  парцела, нето  да  обезбедимо  колски  приступ  дворишту  са  
једним  пасажем, са  службеношћу  пролаза  кроз  који  би  се  приступало  и  осталим  парцелама. 

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

Примедба  број  87 

Примедбу  је  поднело  неименовано  лице  а  односи  се  на  парцелу  број  5331 у  КО  Нови  Сад  2, у  
Улици  Илирској . 

Парцела  је  планом  намењена  за  породично  становање  а  подносилац  примедбе  сматра  да  је  
потребно  с  обзиром  на  површину  парцеле  која  износи  586 м2. дозволити  изградњу  објекта  са  4 
стамбене  јединице  као  што  је  по  важећем  плану. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  88 

Примедбу  су  поднели  Борка  и  Зоран  Виторовић. Примедба  се  односи  се  на  парцелу  број  5804/3 у  
КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Сомборској  бр. 49. 

Подносиоци  примедбе  наводе  да  део  Улице  Сомборске, у  делу  наведене  парцеле  представња  
логичан  наставак  Булевара  патријарха  Павла, подноси  предлажу  измену  плана  тако  да  се  и  на  
парцели  бр. 5804/3 омогући  изградња  објекта  спратности  По+П+5+Пс. У  примедби  указују  на  то  да  
се  локација  налази  на  улазу  у  град, да  представња  једну  целину, да  је  то  логично  и  естетски , те  
траже  да  се  на  парцели  изгради, како  кажу, ,,импозантан  објекат, идентичне  спратности  објеката  на  
Булевару  патријарха  Павла. У  наставку  примедбе  наводе  и  да  поседују  идејни  пројекат  објекта  који  
би  градили  на  парцели  и  који  би  био  спратности  По+П+5+Пс. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , а  део  примедбе  не  прихвата . 

Комисија  прихвата  да  планирана  спратност  објеката  у  делу  Сомборске  улице  где  се  налази  
предметна  парцсла  (између  осовинских  тачака  9141и  9373) буде  П+З+Пс. 

Приіиедба  број  89 
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Примедбује  поднео  драган  Миладиновић  Примедба  се  односи  се  на  парцелу  број  18 18 у  КО  Нови  
Сад  2, у  Улици  Банијској  бр. 22. 

Подносиоци  примедбе  да  поседује  породични  стамбени  објекат  површине  93 м2  изграђен  1967. 
године  као  и  помоћни  објекат  у  Дворишном  делу  парцеле  који  је  површине  97 м2  и  који  је  
озакоњен . Подносилац  nримедбе  негодује  над, како  је  назива, ,,линијом  спратности  која  
онемогућава  надзиђивање  објеката  у  дворишту . Предлаже  да  се  планом  предвиди  могућност  
одступања  од  спратности  и  да  се  на  објектима  који  су  у  функцији  становања, тј . и  на  дворишним  и  
помоћним  објектима  омогући  изградња  јом  једне  ета?ке  са  надзитком  од  1,8 м  како  би  се  решио  
проблем  стамбеног  питања  у  многим  породицама . Нарочито  предлаже  да  се  на  његовој  парцели, тј . 
на  парцели  број  1 8 18 омогући  надоградња  спрата  или  поткровња  са  надзитком  1 ,8 м  на  помоћном  
стамбеном  објекту  у  дворишту . Напомиње  даје  као  отац  троје  деце  у  немогућјтости  да  им  на  други  
начин  реши  стамбено  питање  и  наводи  да  се  на  парцелама  од  600 м2  у  његовој  улици  зидају  
огромни  објекти  који  су  спратности  П+1+Пк  због  чињенице , како  каже, мто  су  у  питању  главни  
објекти. 3аклучује  да  је  депопулација  становништва  у  земли  велики  проблем  и  сматра  да  би  
прихватање  његове  примедбе  помогло  у  остајању  младих  у  земњи. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  90 

Примедбује  поднео  доо  Ваер  Нови  Сад, Гогоњева  28, Новн  Сад. Примедба  се  односи  се  на  парцеле  
број  7997, 5108 и  7965 у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Богдана  Шупута. 

Подносиоци  примедбе  наводе  даје  потребно  да  се  планирана  спратност  на  предметном  простору  и  
која  је  утврђена  као  По+П+2+Пс  коригује  на  По+П+3+Пс, с  обзиром  да  је  суседни  објекат, тј . 
објекат  са  десне  стране  веће  спратности . Сматрају  да  је  новонастала  ситуација  и  будућа  
парцелација  за  парцеле  које  наводи  аргумент  за  корекцнју  спратности  и  усклађивање  са, како  ка)ку, 
новонастајтом  ситуациј  ом. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

Прнмедба  број  91 

Примедбу  је  поднео  ,,Чив-грасиокомерц  доо, Улица  Ћирила  и  Методија  бр. 1, Нови  Сад. 
Примедба  се  односи  се  на  парцелу  број  4704 у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Ћирила  и  Методија. 

Подносиоци  примедбе  наводе  да  су  се  већ  обраћали  са  примедбом  у  вези  своје  парцеле. Кажу  да  је  
у  међувремену  извршена  парцелација  на  парцеле  број  4704/1 и  4704/2 и  кажу  да  нису  о  истој  
обавештени , као  и  да  не  постоји  нити  број  предмета  нити  решења  на  основу  којег  је  урађена  
парцелација . Наводе  да  је  предметна  парцела  плавирана  за  спајање  са  парцелом  на  којој  се  налази  
Гимназија  Лаза  Костић  и  која  је  у  јавној  својини. Наводи  да  је  то  спајање  планирано  последњих  25 
година  а  да  за  предметну  парцелу  до  дана  данашњег  није  донето  решење  о  експропријацији . 
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Наводе  ,,Доношењем  предметног  планског  aіna, подносиоцима  примедбе  је  онемогућено  право  
својине  на  предметној  парцели  у  корист  јавног  интереса, односно  дошло  је  до  мешања  (ограничења  
права) на  мирно  уживање  и  поболшање  кванитета  рада  и  стаовања  подносиоца  током  дужег  
временског  периода  непривођењем  землишта  намени, што  за  последицу  има  правну  несигурност  
подносиоца  у  погледу  шта  ће  бити  са  њиховом  имовином . Подносиои  примедбе  сматрају  да  је  
постојањем  планског  акта  који  до  данашњег  дана  није  реализован , дошло  до  нарушености  
равнотеже  између  јавног  интереса  и  права  појединаца , те  да  исти  представња  повреду  права  на  
имовину  због  смањене  могућности  коришћења  земњшта  услед  његовог  дугогодишњег  
непривођења  намени . Нећињенем  града  сматрају  да  се  чини  штета  према  подносиоцима  примедбе . 
Наводе  и  да, према  њиховим  сазнањима, код  оснивача  Гимназије  нису  у  наредном  периоду  од  5 
година  предвиђена  средства  за  проширење  Гимназије . дале  напомињу  да  имје  парцела  број  4704/1 
предвиђена  за  одузимање  због  изградње  моста, те  да  се  одузимањем  и  парцеле  којаје  у  обухвату  
овог  плана  наноси  ненадокнадива  штета. Свој  став  подносиоци  засанивају  на  стандардима  
садржаним  у  одлукама  Европског  суда  за  лудска  права  (наводећи  случајеве  које  сматра  значајним  
за  свој  случај ). Дале, у  својој  примедби  подносилац  указује  на  по  њему  нетачно  унет  податак  о  
величини  парцеле  која  припада  Гимназији  Лаза  Костић, а  која  је  послужила  као  улазни  и  базични  
податак  за  предложена  планска  решења  у  погледу  пропіирења  парцеле  број  7135/1, а  на  рачун  
парцеле  број  4704/2 КО  Нови  Сад  2. Наиме, у  текстуалном  деnу  плана  се  наводи  да  парцела  број  
7135/1 има  површину  од  11.600 м2 те  да  је  за  потребе  формирања  спортског  терена  Гимназије  
потребна  површина  од  20.000 м2, те  да  се  разлика  надокнађује  одузимањем  делапарцеле  број  
4704/2 КО  Нови  Сад  2. Увидом  у  лист  непокретности  који  је  приложен  у  примедби , стоји  да  је  
површина  парцеле  19.094 м2, те  даје  разлика  до  исказане  површине  само  1000 м2. Сматрају  да  су  
тиме  нарушена  права  власника  парцеле  број  474/2, те  да  се  може  оспорити  утврђивање  јавног  
интереса  за  одузимањем  дела  наведене  парцеле  и  припајање  парцели  бр. 7 135/1. 

Наводе  још  да  се  у  непосредној  близини  игралишта  Гимназије  налази  терен  Спортског  друштва  
који  се  граничи  са  тереном  Гимназије  и  који  су  ученици  објекта  којије  некада  био  основна  школа  
користили  деценијама  и  који  је  имао  свој  парцелни  број  4724/1, а  који  је  припојен  парцели  број  
7135/1 корисника  Гимназије  у  цињу  проширења  капацитета  Гимназије . Сматрају  да  је  
нерационално  да  Град  Нови  Сад  nnaha приватном  nицу  експропријацију  землишта  ради  јавног  
интереса  уместо  рационачног  коришћења  постојећих  спортских  терена. Наводе  да  Гимназија  
поседује  уређен  парковски  простор, што  по  њима  указује  да  постојећи  простор  Гимназије  
задовоњава  потребе  пројектованог  броја  ученика. Такође, питају  која  је  исплативост  градње  
фискултурне  сале  ако  се  узме  у  обзир  даје  у  непосредној  близини, на  месту  некадашњег  спортског  
друштва  ,,Партизан  (на  парцели  број  4724/2) планиран  спортско-рекреативни  центар. 

У  примедби  надале  траже  да  се  на  делу  парцеле  који  преостаје  након  одузимања  за  потребе  
изградње  моста  и  Булевара  Европе, пnанира  изградња  нословностамбеног  објекта  чији  би  се  
праметри  определиnи  планским  документима . Подносиоци  примедбе  се  повизају  на  одговор  дат  у  
претходном  периоду  када  захтев  такође  није  прихваћен  и  кажу  да  би  њихов  објекат, као  слободно  
стојећи  објекат  био  пандам  објекту  Президента , да  би  нагласио  улазак  у  Улицу  Ћирила  и  Методија, 
или  као  издужени  следио  низ  изграђених  посnовно  стамбених  објеката  дуж  Булевара  Европе, од  
Ф)ггошког  пута  до  кружног  тока, те  да  би  тако  чинио  стабилну  противтежу  Президенту , као  и  густо  
изграђеним  стамбеним  објектима  Галенса. Сматрају  да  је  последња  могућност  и  планирање  
реконструкције  објеката  или  замена  постојећих . 
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Подносиоци  закњучују  примедбу  са  захтевом  да  се  одустане  од  одузимања  дела  парцеле  број  
4704/2 , те  да  се  за  предметну  парцелу  предвиди  могућност  градње  пословно-стамбеног  објекта  
спратности  као  у  окружењу, тј . П+б. Додају, да  је  идентична  примедба  поднета  на  гуп  Новог  
Сада. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  92 

Примедбу  је  поднео  Бојан  Сајловић, Лазе  Лазаревића  4/12, Нови  Сад. Примедба  се  односи  се  на  
парцеле  број  2235 у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  дубровачкој . 

Подносилац  примедбе  тражи  да  се  ггланом  утврди  могућност  изградње  4 стамбене  јединице  у  
оквиру  објекта  породитшог  становања  као  што  је  могуће  у  важећем  плану, а  не  3 како  је  наведено  у  
текстуалном  делу  плана  најавном  увиду. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  
Извештају  о  сnроведеном  јавном  увиду. 

у  

Примедба  број  93 

Примедбује  поднела  адвокат  ЈЂињана  Кежић  у  име  Рашевић  Зорице  и  Недењковић  Весне  и  Ђорђа. 
Примедба  се  односи  се  на  парцеле  број  1725 и  1726 у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Футошки  пут. 

Примедба  се  састоји  од  5 примедби . 

- ,,Примедба  1: У  графичком  прилогу  ,,План  намене  површина  са  режимима  изградње  
приказаиа  је  обавезна  препарцелација  дела  земњишта  које  је  раније  издвојено  за  јавну  намену, а  овим  Планом  се  планира  као  земњиште  остале  намене. Међутим, није  приказана  нова  линија  парцеле  између  парцела  остале  намене. Предлог: на  графичком  приказу  обележити  нову  границу  
парцела  остале  намене, да  би  свака  грађевинска  парцела  имала  улични  фронт  у  тіродужетку  
постојећих  парцела. Подносилац  примедбе  предлаже  да  се  уцрта  нова  граница  парцеле  на  предложени  начин: 
- ,,Примедба  бр. 2: У  тексту  Плана  на  страни  96 дата  су  правила  за  изградњу  за  Општеградски  и  линијски  центар  коме  припадају  предметне  парцеле  и  у  ком  се  наводи: ,,Зона  изградње  и  спратност  објекта  на  постојећој  или  планираној  грађевинској  парцели  дефинисани  су  на  појединим  парцелама  што  је  дефинисано  на  графичком  приказу  број  3. Зона  изградње  представња  макснмално  дозвоњени  хоризонтални  габарит  у  При3ему•  На  северном  делу  парцеле  приказани  максимални  габарити  у  приземњу  у  случају  са  и  без  спајања  суседних  парцела, што  не  резултира  квалитетним  концептом  објекта  иа  парцели. Такође  је  обележена  ширина  објекта  од  11,5м  дјто  упућује  да  би  објекат  био  са  отворима  оријентисан  на  четири  стране, па  је  упитно  зашто  је  дефинисана  дужина  тракта  (lбм), ако  је  дефинисан  индекс  заузетости  за  ову  зону? Предлог: да  се  грађевинска  линија  планираног  објекта  дефинише  према  доставњеном  графичком  прилогу  уз  ове  примедбе: 

,,Параметри  и  
- Примедба  бр. З: Потребно  је  у  складу  са  Примедбом  бр. 2 прецизирати  правила  изградње  на  странама  99 и  100 где  су  описани  специфпчни  услови  за  реализацију  на  предметним  парцелама. 
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Предлог: На  страни  99, у  последњем  пасусу  уместо  ,,спратности  П+4 да  стоји: ,,спратности  Гј+5 
(Сходно  гіримедби  бр.4).  На  страни  1 00, наставак  пасуса  са  99. стране  другу  реченицу: ,,У  случају  
спајања  парцела  бр.  1725, 1726, 1727 и  1728.... заменити  са  реченицом : ,,У  случају  спајања  парцела  
бр. 1725, 1726, 1727 и  1728 у  НоВу  грађевинску  парцелу  површине  приближно  2617м2 изградњу  
објеката  реализовати  према  параметрима  за  ову  ЗОН  уз  поштовање  Задатих  грађевинских  линија  
према  регулационим  линијама  приказаних  на  графичком  прилогу  број  З . 
-. На  крају  наведеног  пасуса  на  страни  100 додати  предлог  из  примедбе  бр.5. 
- ,,Примедба  бр. 4: На  основу  анализе  услова  грађења  на  суседним  парцелама  повећати  
спратност  планираних  објеката  на  предметној  парцели  на  П+5. Образложење : На  парцели  остале  
намене  са  западне  стране  (1721/1) планиран  је  коридор  озелењене  површине  унутар  комплекса  у  
ширини  од  8м  у  северном  делу, а  у  јужном  ширине  око  15м, те  би  спраност  од  П+5 задовоњила  
међусобно  растојање  објеката  према  параметру  међусобног  растојања  од  половине  висине  
планираних  објеката. Такође  на  парцелама  источно  од  предметне  (нпр. бр. 1729) планира  се  
спратност  П+5. (видети  графички  прилог  ,,Параметри  и  примена ) 
- Примедба  бр.  5: Како  су  за  ове  парцеле  дефинисина  специфични  услови  изградње, сматрамо  да  
је  неопходно  дефинисати  и  саобраћајни  приступ  на  парцели . Предлог: саобраћани  колски  приступ  
парцели  дозволен  је  са  два  саобраћајна  прикњучка: са  Улице  Сомборске  и  са  режијске  
саобраћајнице  према  Улици  Футошки  пут. 
- У  прилогу  примедбе  датаје  анализа  грађења  на  предметним  нарцелама. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , део  примедбе  нс  прихвата , а  за  део  примедбе  
сматра  да  није  основан , у3 образложење  обрађивача  наведено  у  Изветптају  о  спроведеном  
јавном  увиду. 

Примедба  број  94 

Примедбу  је  поднела  адвокат  ЈЂињана  Кежић  у  име  Александар  доо. Примедба  се  односи  се  на  
парцеле  број  7249/5 и  7250/5 у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Симе  Матавуња. 

Подносилац  примедбе  наводи  следеће: ,,текстуалном  делу  Плана  на  97. страни, поднаслов  
,,обезбеђење  приступа  и  паркирање  у  другом  пасусу  стоји : ,,Обавезан  колски  приступ  до  објеката  
је  са  секундарне  уличне  мреже. Не  дозволава  се  приступ  возилима  до  објеката  са  коловоза  
Булевара  Европе, изузев  у  хитним  случајевима , односно, изградња  пасажа  није  могућа  ради  
приступа  са  Булевара  Европе, већ  искњучиво  са  секундарне  уличне  мреже  и  са  режијске  

Како  се  не  може  предвидети  динамика  реализације  Плана, неопходно  је  
дефинисати  приступ  парцелама  до  реализације  Плана. Нпр. може  доћи  до  реализације  коловоза  
Булевара  Европе, а  режијска  саобраћајница  се  не  распростире  до  предметне  парцеле, те  та  парцела  
нема  могућност  колског  прилаза  са  јавне  површине . Предлог: ,Дефинисати  саобраћајне  прилазе  до  
потпуне  реализације  Плана, односно  омогућити  приступ  предметним  парцелама  најавну  површину  
- Улицу  Симе  Матавуња. 

Комнсија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана , уз  образложење  обрађивача  наведено  
у  Извеіптају  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Примедба  број  95 

Примедба  је  поднео  доо  ,,Вук  2005 Каћ, и  поднета  је  за  парцелу  број  6966 у  КО  Нови  Сад  11, у  
Улици  Морнарској . Подносилац  примедбе  тражи  да  се  за  парцелу  на  којој  је  предвиђена  намена  
општестамбене  зоне  планом  утврди  могућност  одступања  од  планираног  индекса  заузетости  До  
10%, тако  да  максимални  индекс  заузетости  парцеле  буде  50%, да  се  омогући  формирање  корисног  
простора  у  оквиру  волумена  косог  крова  или  формирање  повучене  етаже  како  би  се  формирали  
дуплекс  станови  на  трећем  спрату. Подносилац  примедбе  сматра  да  гтарцела  број  6966 по  
површини  и  ширини  фронта  испуњава  прописане  минималне  услове  и  да  измене  не  би  утицале  на  
квалитет  становања, суседне  објекте, архитектонско  обликовање  и  друго. Предлажу  да  максимално  
искористе  и  подрумску  етажи  а  да  терасу  изнад  четврте  етаже  формирају  као  Непроходан  зелени  
кров. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  нс  прихвата , а  за  део  примедбе  сматра  да  није  основан, уз  
образложење  обрађивача  наведено  у  Извемтају  о  спровсденом  јавном  увиду. 

Примедба  број  96 

Примедбу  су  поднели  Ранко  Тодоровић, Марија  Валент  и  Радојка  и  Милан  Јурић  као  власници  
парцела. Примедба  се  односи  се  на  парцеле  број  4745, 4747, 4748/1 и  4748/2 све  у  КО  Нови  Сад  2, у  
Улици  Ћирила  и  Методија. 

Подносиоци  примедбе  траже  да  се  план  измени  тако  да  се  уместо  спратности  П+1+Пк  на  
парцелама  бр. 4745 и  4748/1 (које  су  на  углу) утврди  спратност  на  П+3+Пк  како  би  се  
,,архитектонски  нагласили  углови  објекта  Наводе  да  би  део  објекта  који  је  nланиран  на  парцели  
4747 био  у  складу  са  планом  предвиђеним  параметрима  ради  уклапања  у  низ  објеката  у  Улици  
Ћирила  и  Методија. Наводе  да  би, с  обзиром  да  се  планира  одузимање  значајног  дела  нарцеле  број  
4745 и  цела  парцела  4748/2 за  јавну  саобраћајну  поврпіину, изградили  сутеренску  гаражу  испод  
целе  парцеле, како  кажу  већег  капацитета  од  потребног, а  у  цињу  задовоњења  потребе  за  
недостајућлм  паркинг  местима  за  већ  изграђене  објекте  на  суседним, већ  изграђеним  парцелама. 
Наводе  да  све  парцеле  )келе  да  споје  ујединствену  грађевинску  парцелу, да  заузетост  остане  50% и  
да  приступ  буде  из  околних  улица. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  97 

ПриМедбу  је  поднео  адвокат  Драган  Танкосић  по  овлашhењу  странке, Максима  Горког  35, Нови  
Сад. Примедба  се  односи  се  на  парцеле  број  7261/2, 7261/3 и  7261/4 (све  КО  Нови  Сад  11), у  Улици  
Симе  Матавуња. 

Подносилац  примедбе  тражи  да  се  намена  површина  на  предметним  гтарцелама  усклади  са  
фактичким  стањем  на  терену, тј . да  се  смањи  површина  намењена  за  зеленило . Сматра  даје  улица  
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непотребно  проширена  на  штету  наведених  парцела. Сматра  да  нема  основа  за  оволико  проширење  
и  планирану  намену. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  98 

Примедбу  је  поднео  доо  ,,Emerald ћјјј  Нови  Сад, Булевар  војводе  Степе  бр. 52, Нови  Сад. 
Примедба  се  односи  се  на  парцехје  број  7039, 7040, 7041/1 и  7041/2 (сВе  КО  Нови  Сад  1ј), у  Улици  
Морнарској  бр. 21а  и  23Тјодносилац  примедбе  тражи  да  се  план  коригује  на  предметним  
парцелама  тако  да  се  уместо  спратности  П+3 утврди  могућност  изградње  додатне  етаже, тј . 
повучеиог  четвртог  спрата . Последња  етажа  предлаже  да  буде  повучена  за  по  2 м  са  сваке  стране . 
Наводи  да  има  решење  за  паркирање  И  Гаражирање  за  све  станове  и  локале  који  би  се  у  таквом  
објекту  градили. Такође  тражи  да  се  коригује  грађевинска  и  регулациона  линија  према  планираној  
зеленој  површиНи  са  североисточне  стране. Наводии  следеће: ,,планира  се  одузимање  1 1 м  
дворишног  дела  парцеле  ради  омогућавања  пешачког  прилаза  парку, а  с  обзиром  да  је  до  наше  
парцеле  пешачки  пролаз  ширине  4 м, предлажемо  да  и  у  зони  наше  парцеле  та  ширина  остане  
идентичиа, тј . 4 м, као  и  да  се  као  што  је  и  по  предлогу  плана, грађевинска  и  реГулациона  линија  
према  планираном  парку  (ка  североисточној  страни) поклапају, са  северозападне  стране  парцеле  
предвиђено  је  да  се  објекат  повуче  4 м  у  односу  на  границу  парцеле, а  ми  предлажемо  да  се  због  
могућности  Двосмерног  колског  саобраћаја  то  повлачење  повећа  на  5 метара, али  у  том  случају  вас  
молимо  да  нам  са  те  стране  на  спратовима  омогућите  препусте  (1,2 м) у  пуној  ду?кини  објекта. 
Такође  вас  молимо  да  нам  омогућите  формирање  препуста  и  према  планираном  парку  на  
североисточној  страни  објекта  читавом  дужином  објекта. У  прилогу  је  дата  предложена  основа  
објекта  са  П+3+Пс  и  нумерички  приказ  површина  и  броја  станова, локала  и  гаража  које  би  
остварили  у  две  ламеле. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. Комисија  сматра  да  на  лредметном  локалитету  
треба  дефинисати  степсн  заузетости  до  65%. 

Примедба  број  99  

Примедбује  nоднео  предузеће  ,,Тће  МалuаЈ  со. Примедба  се  односи  се  на  парцеле  број  4672, 4673, 
4674 (све  КО  Нови  Сад  ІІ). 

Примедба  се  састоји  од  5 примедби . 

- ,,Примедба  бр. 1: У  блоку  број  418, у  зони  планиране  јавне  повргпине приступне  саобраћајнице  уз  источну  границу  катастарске  парцеле  4674 према  Булевару  Европе, на  локалитету  који  је  у  власНиштву  фирме  ,,Мануал , налази  се  тридесет  јабланова. Предлажемо  да  се  нацртом  плана  предвиди  забрана  сечења  дрвећа  у  том  потезу  а  да  се  паркинзи  испланирају  тако  да  не  угрозе  дрвеће. 
- Примедба  бр!2.: У  делу  блока  који  обухвата  катастарске  парцеле  4674, 4672 и  4673 предвиђена  
спратност  објекта  је  По+П+3+Пс, у  средишњем  делу  блока  у  објекту  према  Булевару  патријарха  
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Павла, nредвиђена  спратност  објекта  је  По+П+4+Пс. У  приземлу  објеката  плаиирана  намена  
пословног  простора  је  музеј  као  пратећи  део  делатности  коју  обавња  занатска  радионица  
,,Мануал , паје  потребна  Висина  приземне  етаже  6,5 м  са  могућнопіћу  извођења  галерије . 
- Примедба  бр. 3. У  делу  блока  4 1 8 у  објектима  према  далматинској  улици  предвиђена  
спратност  објекта  је  По+П+З+Пс. Предлаже  се  повећање  спратности  на  По+П+4+Пс, како  би  се  
испратио  континуитет  висина  објеката  према  далматинској  улици. У  делу  блока  према  Булевару  
патријарха  Павла  предвиђена  сгтратност  објекта  је  По+П+4+Пс. Предлаже  се  повеlтіање  спратности  
како  би  се  испратио  континуитет  висина  објеката  према  Булевару  патријарха  Павла. 
- Примедба  бр. 4. У  средимњем  депу  блока  4 1 8 предлаже  се  коефицијент  заузетости  50% 
приземних  делова  објеката  и  40% пројекције  спратних  делова  објеката. 3ахтев  за  повећаним  
габаритом  приземња  је  уследио  ради  потребе  за  повећањем  дубине  приаемне  етаже  објеката  према  
Булевару  патријарха  Павла  ради  функционисања  организације  музеја  као  пратеће  делатности  коју  
обавња  заиатска  радионица  ,,Мануал . 
- Примедба  бр. 5.: Изграђени  објекти  у  блоку  418 до  Булевара  Европе  немају  формиране  
пепјачке  улазе  према  новопланираној  саобраћајници  на  кп  4674. Предлаже  се  формирање  интерне  
блоковске  саобраћајнице  из  далматинске  улице. 
-. Примедба  бр. 6.: Предлаже  се  да  део  зелене  јавне  површине  испред  објекта  према  Булевару  
патријарха  Павnа  постане  зона  заштитног  зеленила  са  контролом  приступа. У  приземлу  објекта  
планирана  намена  пословног  простора  је  музеј  као  пратећи  део  делатности  коју  обавња  занатска  
радионица  ,,Мануал . 

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

Примедба  број  100 

Примедбу  су  поднели  станари  зграде  на  Булевару  патриј  арха  Павла  бр.  5 1-53, Нови  Сад. Примедба  
се  односи  се  на  планирано  решење  локације  на  углу  Булевару  патријарха  Павла  и  Шарпланинске , 
на  парцелама  5510/1 и  5511 у  КО  Нови  Сад  2. 

Подносиоци  примедбе  наводе  да  су  за  предметни  простор  поднели  лримедбу  и  на  раном  јавном  
увиду  када  је  приказано  планирана  намена  ,,вишепородично  становање  са  елементима  линијског  
центра, спратиости  П+3+Пк  до  П+4+Пк  и  навели  разлоге  за  напуштање  предложеног  концепта, али  
примедбе  нису  усвојене . Сматрају  даје  планирано  решење  на  предметним  парцелама  сада  у  нацрту  
плана  још  неповоњније  по  њих, јер  се  предвиђају  објекти  спратности  По+П+3 и  По+П4 на  ове  две  
мале  парцеле. Подносиоци  примедбе  сматрају  да  су  таква  намена  и  спратност  на  предметним  
парцелама  неприхватливи , траже  да  се  задржи  планирана  намена  и  спратност  како  је  то  дато  и  
важећим  планом  из  2016. године. Наводе  даје  увидом  ујавно  доступну  базу  РГЗ  уочено  да  се  ради  
о  парцелама  које  су  мале  површине  за  те  спратности  (парцела  број  55 10/1 има  површину  5 17 м2, а  
парцела  5511 633 м2). Питају  зашто  се  мења  план  за  овај  део  Телепа  кадаје  недавно  усвојен  план, а  
објекат  на  парцели  55 10/1 је  легализован  пре  годину  дана. Наводе  да  је  парцела  55 1 1/1 недавно  
прометована  и  сматрају  даје  нови  власник  тај  који  жели  да  зида  спорни  планирани  објекат, будући  
да  их  је  о  томе  нова  власница  известила . У  својој  примедби  надање  наводе  следеће, по  њима  
аргументе, против  изградње  објеката  планиране  спратности : 
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,,Размак  између  наше  зграде  и  предвиђене  новоизграђене  зграде  планира  се  свега  Неколико  метара  
піто  је  Недопустиво . 

- Нове  зграде  које  се  новим  концептом  планирају  потпуно  ће  заклонити  светлост  станарима  постојеће  зграде  која  на  својој  источној  страни  има  отворе  - прозоре  на  фасади  по  свим  етажама. То  је  уједно  и  једино  светло  одређеним  становима  - питамо  се  да  ли  је  то  допуштено  и  по  правилима  струке? 
- Обзиром  да  је  у  новим  зградама  предвиђен  подрум  постоји  велика  опасност  од  урушавања  наше  зграде  приликом  ископавања  а  све  имајући  у  виду  близину  објеката, 
- Иста  стварје  када  су  мере  безбедности  у  питању, пожари  и  сл. 
- Питање  паркинга  је  сада  већ  горуће  питање, шта  би  било  када  би  се  усвојио  ванј  предлог  и  изградиле  нове  зграде. Инвеститорје  обавезан  дфа  изгради  поједно  паркинг  место  за  1 стан, а  овде  то  није  могуће. 
Подносиоци  примедбе  закњучују  са  тим  да  инвеститор  изградње  неће  имати  проблеме  које  ће  
имати  они  са  недостатком  светлости, паркинга  и  друго, већ  ће  имати  само  профит. Напомињу  да  је  
зграда  усењена  1989. године, да  је  тада  планирано  породично  становање  у  окружењу  што  је  
омогућавало  квалитетно  осветњење  станова. 

Напослетку , кажу  да  се  изричито  противе  усвајању  предло)кеног  плана  у  наведеном  делу  Телепа  и  
траже  да  се  задржи  постојеће  плаг-іско  решење  са  објектима  спратности  П+Пк. 

Уз  примедбу  је  приложена  фотографија  cnoprіe источне  стране  и  ііотписи  25 власника  станова  у  
згради . 

Комисија  за  планове  неприхвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  
Извештају  о  спровсденом  јавном  увиду. 

у  

Приіиедба  број  101 

Примедбу  су  поднели  Микромаркет  НС  доо, Цара  душана  50, Нови  Сад  и  Александар , Александра  
и  3оран  Гаврић, Суботичка  78, Нови  Сад. Примедба  се  односи  се  на  парцеле  број  2506, 2507 и  2508 
све  у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Симе  Матавула. 

Подносилац  примедбе  тражи  да  се  на  парцелама  2506, 2507 и  2508 (све  КО  Нови  Сад  11) дозволи  
изградња  објекта  спратности  П+2+Пк, како  би  се  објекти  висински  изједначили  са  постојећим  
објектом  на  парцели  број  25 10. Подносиоци  сматрају  да  би  се  подизањем  спратности  за  једну  
етажу  добила  естетски  боња  целина  с  обзиром  да  се  парцеле  2506 и  2507 налазе  на  углу  Улица  Ади  
Ендреа  и  Суботичке . Напомињу  да  би  објекат  оплеменили  равним  зеленим  кровом. 

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

Примедба  број  102 

Примедбу  су  поднели  Сања  и  Милан  Ђокић  из  Новог  Сада. Примедба  се  односи  се  на  парцеле  број  
7203, 7204, 7205 и  7206 све  у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Лазе  Лазаревића  44-46. 
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Подносиоци  примедбе  траже  да  се  на  предметним  парцелама  уместо  планиране  спратности  п+3 и  
индекса  заузетости  40% предвиди  спратност  П+5 и  индекс  6О%, с  обзиром  да  у  поменутој  улици  
већ  постоје  објекти  те  спратности . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведсно  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  уВиду. 

Примедба  број  103  

Примедбу  су  поднели  Марјан  Вишњовски  из  далматинске  3, Нови  Сад  и  драган  Милојевић, 
далматинска  29, Нови  Сад. Примедба  се  односи  се  на  парцеле  број  4801/2 и  4803/2 у  КО  Нови  Сад  
2. 

Подносилац  примедбе  траже  да  се  на  парцелама  бр. 4801/2 и  4803/2 изврши  промена  намене  
земњишта  те  да  се  дозволи  изградња  вишеспратних  стамбених  зграда, као  на  суседној  парцели  у  
власништву  Рапида. Наводе  да  су  се  обраћали  са  својим  примедбама  заводу  и  раније, с  обзиром  да  
је  на  њиховој  парцели  дуже  време  планирана  површина  јавне  намене  - прво  дом  здравла, а  потом  
јавна  гаража . Наводе  да  су  фирме  Ротор  и  Рапид  власници  крајњих  парцела  планираних  за  
обједињавање  са  њима  а  да  они  за  изградњу  гараже  нису  заинтересовани , с  обзиром  да  имају  
другачије  интересе . Сматрају  да  су  таоци  времена  јер  предуго  Град  парцеле  није  откупио  за  јавну  
намену, а  њима  је  изградња  на  њима  онемогућена . Уколико  није  могућа  промена  намене, траже  да  
се  градња  гараже  планира  само  на  њиховим  парцелама  јер  се  власници  парцела  са  којнма  је  
обавезно  спајање  ради  изградње  гараже  изразнто  опиру  планираној  изградњи . Сматрају  да  би  тако  
изградња  била  извеснија, а  власници  би  након  20 година  били  задовоњни. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  104 

Примедбу  је  поднео  драган  Миладиновић , Банијска  22, Нови  Сад. Примедба  се  односи  се  на  
парцелу  број  1 8 1 8 у  ко  Новн  Сад  2, у  Улици  Банијској  бр. 22. Примедба  је  иста  као  примедба  број  
89 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  105 

Примедбу  је  поднела  Мирјаuа  Матић, Хероја  Пинкија  23, Нови  Сад. Примедба  се  односи  се  на  
парцеле  број , 7145 и  7146/1 у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Хероја  Пинкија. 26 и  парцелу  7138/2 КО  
Нови  Сад  2 у  Улици  Лазе  Лазаревића . 
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Примедба  се  састоји  од  две  примедбе : 

- Примедба  бр.  1.: Подносилац  примедбе  тражи  да  се  парцеле  7145 и  7146/1 након  спајања  
сматрају  потпуном  грађевинском  парцелом  с  обзиром  да  је  на  суседној  парцели  7143 реализован  
вишепородични  стамбени  објекат  П+2+Пк, а  на  суседној  7147 и  7148 објекат  Радосног  детињства . 
Тра?ки  да  се  њеној  парцели  планира  изградња  објекта  спратности  П+2+Пк  или  П+2+Пс. Такође  
тражи  да  се  дозволи  формирање  пасажа  искњучиво  за  приступ  подземној  гара?ки, без  обавезе  
колског  приступа  дворишном  делу, јер  је  и  са  те  стране  планирана  површинајавне  намене, 
- Примедба  бр. 2.: Подносилац  примедбе  тражи  да  се  на  парцели  7138/2 парцели  планира  
изградња  објекта  спратности  П+2+Пк  или  П+2+Пс  с  обзиром  да  се  на  суседној  парцели  7 1 37 

налази  реализован  објекат  спратности  П+2+Пк. Прилаже  фотографије . 

KON1HCHja за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  број  106 

Примедбу  је  поднела  Катица  Ладишић. Примедба  се  односи  се  на  nарцелу  број  5418 у  КО  Нови  
Сад  11 , у  Улици  Јована  Поповића . 

Подносилац  примедбе  тражи  да  се  на  парцели  5418 планира  општестамбена  зона  и  да  се  
спратностима  изједначе  са  планираним  наменама  у  гіреосталом  делу  блока  427 и  428. 

Комисија  за  планове  део  примедбс  прихвата , а  део  примедбс  не  прихвата , уз  образложеіБе  
обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду, осим  за  планирану  спратност  

објската . Комисија  прихвата  да  је  спратност  објекта  буде  п+3. 

Примедба  број  107  

Примедбу  је  поднела  породица  Мартин. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7262/4, КО  Нови  Сад  
11. Према  Плану  намене  површина  и  режимима  изградње, у  Улици  Симе  Матавуња, катастарске  
парцеле7262/4 и  7262/5 КО  Нови  Сад  11, са  површинама  285м2  и  417м2  ( укупно  око  900м2), 

намењене  су  озелењеном  скверу, са  теренима  за  игру  деце  и  истрчавање  naca. Озелењени  трг  је  
дефинисан  у  одењку  ,,9.5.9 Озелењени  

,,Озелењени  сквер  (трг) представња  уређену  јавну  површину . Површине  су  највеlYим  делом  
озелењене, а  у  оквиру  њих  се  планирају  и  поплочани  делови  као  зоне  линијске  и  концентрисане  
комуникације . Сваки  озелењени  сквер  (трг) уредиће  се  у  складу  са  функцијом  и  окружењем, што  ће  
се  дефинисати  пројектом  уређења. Могућа  је  поставка  водених  површина, чесми, као  и  клупа, 

осветњења  и  сл.,, 

Прва  примедба  се  односи  на  неадекватну  намену, положај  и  величину  површине  озелењеног  
простора  као  дечијег  игралишта: 

1. Ограничења  у  погледу  локације  члана  4 Правилника  о  безбедности  дечијих  игралишта  



63 

дечја  игралишта  се  не  могу  налазити  поред  потенцијално  опасних  подручја, или  подручја  где  бука  
отежава  комуникацију  и  представња  и3в0р  штетног  утицаја, у  овом  случају  близини  транзитог  
саобраћаја , планираног  вијадукта  и  моста. 

2. Уколико  се  односи  на  дечије  игралиште  
игралишта, прилаз  дечјем  игралишту  мора: 
а)бити  удањен  од  саобраћаја  и  паркираНих  
саобраћајем  

б)бити  такав  да  спречи  кориснике  да  без  намере  приступе  подручјима  у  којима  се  возила  крећу  и  
паркирају! 

Прил3 дечјим  игралиштима  из  околних  зграда, планира  се  на  такав  начин  да  се  избегава  прелазак  
саобраћајница , ако  је  то  могуће. 

З . Према  Члану  6 Правилника  о  безбедности  дечијих  игралишта  
дечје  игралиште  nоставњено  на  удањености  мањој  од  5 м  од  саобраћајнице  или  зоне  паркирања, 
уколико  нем  других  природних  или  наменских  баријера  које  онемогућавају  отворен  приступ  
саобраћајници , имају  ограду  минималне  висине  І  м, без  избочених  и  опјтрих  елемената  и  таквог  
облика  да  не  може  да  дође  до  заглавњивања  било  ког  дела  тела. 

друга  примедба  се  односи  зелењени  сквер  чија  би  намена  била  простор  за  истрчавање  паса  у  
односу  на  Решење  о  одреживању  простора  на  територији  rрада  Новог  Сада  на  којима  с  еизводе  пси  
и  мачке  ради  истрчавања , у  непосредној  близини  већ  постојећег  простора  код  аутобуске  окретнице  
у  Улици  Иве  Андрића, у  површиНи  од  800 м2). 

На  наведеној  локацији  озелењавање  простора  који  формира  ,али  сквер, ггланира  се  поставка  
водених  површина, чесми, као  и  клупа, осветњења, планиране  су  и  намене  које  по  функцији  
захтевају  или  строге  безбедоносне  одредбе  Правилника  о  безбедности  дечијих  игралишта  или  
захтевају  ограђене  парковске  гіоврђине, хињаде  квадратних  метара  намењених  псима  и  мачкама  
ради  истрчавања  и  сл! 36ог  свега  наведеног  потребно  је  да  планиран  простор  величине  грађевинске  
парцеле  за  становање  и  пословање . 3адржи  те  функције . 

Предлаже  се  да  се  у  плану  не  појави  могућност  пренамене  простора  које  ће  да  добије  лице  изјавно-
нриватног  партнерства . 

Комисија  за  планове  Део  примедбе  не  прихвата , а  за  део  примедбс  сматра  да  није  основан, уз  
образложсње  обрађивача  наведено  у  Извсштају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  108 

Примедбу  је  поднела  Радојка  Латиновић. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  6852, КО  Нови  Сад  
ІІ. Власник  сам  nородичне  стамбене  зграде  површине  138 м2  у  улици  Хероја  Пинкија  58а. 
Објавњеним  нацртом  предвиђеноје  да  се  на  парцелама  6846 и  6847 које  се  налазе  одмах  поред  моје  
куће  дозвоњава  градња  п+з, а  на  парцели  6853/1 (Хероја  Пинкија  60) дозвоњена  спратност  је  
П+2+Пк. За  десну  страну  улице  Хероја  Пинкија  ниједним  планским  документом  није  предвиђеј-то  

према  члану  5 Правилника  о  безбедности  Дечијих  

зона, а  посебно  од  оНих  са  транзитним  и  брзим  
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ограничење  градње  на  две  надземне  етаже, предлажем  да  у  се  у  коначном  тексту  пропише  П+З  или  
најмање  П+2+Пк  као  дозвоњена  спратност  за  парцелу  685 1. 

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

Примедба  број  109 

Примедбу  је  поднео  Мијодраг  Шлука. Примедба  се  односи  се  на  парцеле  број  7263, 7264/1 и  
7264/2 све  у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Лазе  Лазаревића  27-29. 

Подносилац  примедбе  тражи  да  на  парцелама  7263, 7264/1 и  7264/2 уместо  спратности  П+1+Пк  и  
П+2+Пк  планира  спратност  П+3+Пк  или  П+3+Пс  и  да  се  повећа  индекс  заузетости  на  50%. 
Сматрају  да  су  планиране  спратности  у  окру?кењу  угрожавајуће  по  њих  и  да  би  повећани  
капацитети  на  њиховој  парцели  били  одговарајућа  компензација  за  губитак, како  кажу, 
ннвестиционе  вредности  њихових  парцела. 

Комисија  за  нланове  прихвата  примедбу. 

Примедба  број  110 

Примедбу  је  поднела  Јелена  Кочоба, Богдана  Шупута  9, Нови  Сад. Примедба  се  односи  се  на  
парцеле  број  2595 и  2599 у  КО  Нови  Сад  П, у  Улици  Богдана  Шупута. 

Подносилац  примедбе  тражи  да  се  намена  површина  на  предметним  парцелама  nромени  као  на  
парцелама  са  којима  се  граниче, да  се  повећа  на  П+2+Пк  са  могућношћу  изградње  више  стамбених  
јединица  као  у  вишепородичном  становању, а  уколико  се  то  не  омогућл  онда  да  се  врати  могућност  
4 стамбенејединице  у  зони  породичног  становања  као  до  сада. 

У  прилогу  доставња  фотографије  изведених  објеката  у  околини . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  уВиду. 

Примсдбаброј  111 

Примедбу  је  поднео  Томнслав  Јокановић  у  име  правног  субјекта  ,,Амаро , Хероја  Пинкија  8, Нови  
Сад. Примедба  се  односи  се  на  парцеле  број  4710 у  КО  Нови  Сад  11, у  Улици  Хероја  Пинкија. 
Подносилац  прнмедбе  тражи  да  из  разлога  смањења  заузетости  површине  у  основи  повећа  
спратност  како  бн  се  изравнао  са  суседним  објектима . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извемтају  о  спроведеноч  јавном  увиду. 
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Примедба  број  112 

Примедбу  су  поднели  Милом  Мирков  у  име  ,,Лине  доо  као  власник  парцеле  7122 и  Гордана  
Аћимовић , власник  парцеле  7124, обоје  из  Новог  Сада. Примедба  се  односи  се  на  парцеле  број  
7122 и  7124 у  КО  Нови  Сад  11, у  Улици  Хероја  Пинкија  14-16. 

Подносиоци  примедбе  траже  да  се  на  њиховим  парцелама  уместо  спратности  П+2 и  заузетости  
50% планира  спратност  П+2+Пк  и  заузетост  70%. Наведено  траже  јер  сматрају  да  би  се  тако  
усагласили  са  визом  изграђених  објеката  дуж  Улице  Хероја  Пинкија. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата, а  део  примедбе  не  прихвата. 

Комисија  ематра  да  је  за  део  улице  Хероја  Пинквјја  (од  Ј. Копитара  до  ЈLЛазаревића) 
потребно  планирати  објекте  спратности  П+2+Пк. Комисија  такође  сматра  да  је  у  овом  делу  
потребно  дати  могућност  изградње  објеката  ове  спратііости  на  свакој  појединачној  парцели. 

Примедба  број  113  

Примедбу  је  поднео  Иво  Новаковић, Хероја  Пинкија  69/ц, Нови  Сад. Примедба  се  односи  се  на  
парцелу  број  6854/3 у  КО  Нови  Сад  11, у  Хероја  Пинкија. 

Подносилац  примедбе  тражи  да  се  на  парцели  број  6854/3 планира  спратност  П+3 уместо  П+2+Пк  
како  је  предложено  планом. Наводи  да  је  наведена  парцела  на  најни)кој  коти  у  Улици  Хероја  
Пинкија, да  се  налази  на  углу  улица  Хероја  Пинкија  и  Болманске, као  и  да  су  у  близини  преДетне  
парцеле  планирани  објекти  спратности  П+з. 

Комисија  за  плановс  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  114 

Примедбу  су  поднела  предузећа  ,,Најевропњанин  доо, ,,Квадрат  градња  доо  и  ,,МД  градња  инвест  
02 1 доо. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7044 у  КО  Нови  Сад  ІІ, y Улици  Јернеја  Копитара. 

Подносилац  примедбе  тражи  да  се  на  парцели  број  7044 одобри  изградња  Дворишног  објекта  са  
угаоним  акцентом , тј . спратност  П+3. Сматрају  даје  захтев  оправдаи  с  обзиром  да  се  иза  поменуте  
парцеле  планира  зелена  површина  па  су  става  да  никога  неће  реметити . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извеіптају  о  спровсденом  јавном  увиду. 

Примедба  број  115 
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Примедбу  је  поднело  предузеће  ,,Најевропњанин  доо  из  Новог  Сада. Примедба  се  односи  се  на  
парцелу  број  7033 у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Хероја  Пинкија  48. 

Подносилац  примедбе  Тра?ки  да  се  ширина  крила  усагласи  са  ширином  крила  на  парцелама  7035/1 
и  7035/2 на  адресу  и  Хероја  Пинкија  50 и  са  парцелом  7037 на  адреси  Хероја  Пинкија  52. 

Комиеија  за  плајiове  прихвата  примсдбу . 

Примедба  број  116 

Примедбу  су  поднела  Марија  Хадик! Примедба  се  односи  на  парцелу  број  2346 КО  Нови  Сад  11, на  
којој  се  предвиђа  градња  објекта  спратности  П+2 

. Ставлам  іјримедбу  да  се  планом  дозволи  и  трећи  спрат  из  следећих  разлога: 

- На  ћошку  улицаАди  Ендре  и  Вршачке  ( парцеле  број  5190, 5159, 5157 КО  Нови  Сад  јІ)је  планом  
гіредвиђено  да  се  дозволи  слратност  П+4 као  и  П+4+Пс  и  према  томе  сматрамо  де  је  логично  да  се  
урбанистичка  целина  и  са  друге  стане  улице  на  ћошковима  исто  усклади  приближно  са  висинама  
суседних  објеката. 

-Уједно  на  следећем  ћоску  на  углу  улица  Вршачке  и  Јована  Поповићаје  спратност  свих  објеката  на  
ћошковима  и  на  парцелама  до  њих  у  улици  Врмачка  предвиђена  планом  П+2+Пк. Према  томе  
сматрамо  да  је  тиме  урбанистичким  планом  већ  уочена  потреба  за  на  глашавање  чопікова  ове  
улице  и  да  сто  то  онда  примени  и  на  моју  парцелу  2346 КО  Нови  Сад  јј  као  и  на  суседну  парцелу  
2346 КО  Нови  Сад  11 као  и  преко  пута  на  парцелама  5192 и  5193 КО  Нови  Сад  11. 

2. Ставлам  примедбу  да  висина  приземла  без  обзира  на  спратност  буде  дозвоњена  до  5м  ради  
изградње  пословних  простора  са  већим  висинама  због  поставке  система  вентилације  и  
климатизације  са  коначним  спуштеним  плафоним  без  опције  формирања  међуетаже -галерије. (у  
текстуалном  делу  плана  пише  даје  могућа  виша  висина  приземла  за  објекте  спратности  П+2) 

3. Ставњам  примедбу  да  се  дозволи  колски  и  пешачки  пут  у  дворишту  парцеле  и  на  деловима  
дворишта  где  је  испод  гаража  уз  поштовање  наравно  параметара  да  је  озелењавање  працеле  
дозволено  на  3О% површине  парцеле. (Мислим  даје  немогуће  условити  да  се  пројектним  решењем  
зелене  површине  партерног  уређења  морају  наћи  на  делу  изнад  подземне  гараже  као  што  је  у  
текстуалном  делу  плана  написано). Уједно  

планом  је  написано  да  изнад  свих  гаража  је  обавеза  формирање  зелених  кровова  а  да  није  јасно  
дефинисано  да  ли  се  то  односи  и  на  то  кадје  гаража  у  склопу  надземног  посебног  помоћног  објекта  
на  парцели. 

4. Ставлам  примедбу  да  се  дозволи  излаз  ( кровна  кућица  са  степеништем  из  централног  
степеништног  простора  објекта) на  раван  кров  изнад  последње  ета)ке  објекта  ради  одржавања  
крова  објекта  као  и  техничких  инсталација  клнматизација  и  вентилација . Ова  примедба  се  односи  и  
на  цео  план  пошто  у  текстулном  делу  плана  то  није  дефинисано . 
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5. Ставњамо  примедбу  да  се  планом  дозволи  изградња  нови  објеката  без  обзира  на  величину  
парцеЈте  и  ширину  уличног  фронта  у  случају  да  се  део  парцеле  одваја  зајавну  намену. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , део  примедбе  не  прихвата , а  за  Део  примедбе  
сматра  да  није  основан, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  Извештају  о  епроведсном  
јавном  увиду. 

Примедба  број  117 

Примедбу  је  поднело  предузећа  ,,Најевропњанин  доо  и  Квадрат  градња  доо, Примедба  се  односи  
на  парцеле  број  7930 и  6873/2 у  КО  Нови  Сад  11, у  Улици  Морнарска. 

1. Потребно  је  повећати  спратност  са  П-део  п+г  на  Су+П+Г  

У  текстуалном  делу  Плана  генералне  регулацијс  простора  западног  дела  града  на  подручју  Телепа  
је  предвиђено  да  се  спортски  цснтри  реализују  на  основу  Урбанистичког  пројекта, те  Вас  молимо  
да  ускладитс  графички  и  текстуални  део  Плана  који  се  односи  на  спровођење , тако  да  овај  
спортски  цснтар  нема  обавезу  израде  Урбанистичког  пројекта. 

На  прсдметном  локалитетује  предвиђена  изградња  спортског  центра  са  базенима . Предвиђеноје  да  
се  у  сутеренској  етажи  налазе  техничке  просторије  за  потребе  базенске  технике  којим  би  се  могле  
приступити  и  изван  објекта  ради  одржавања. Такође, предвиђене  су  свлачионице  и  санитарни  
чворови  у  сутерену  објекта. Централни  базен  је  превиђен  да  буде  издигнут  у  односу  на  терен  због  
технологије  рада  и  одр?кавања. Базенска  nлажа  са  лежалкама  је  плалираиа  око  базена  и  на  
галерији . Архитектонским  решењем  је  предвиђено  да  галерија  буде  на  максимално  
70% површине  приземња, у  деловима  около  базена , а  нс  како  је  то  приказано  у  Нацрту  плана. 
Молимо  Вас  да  нам  одобрите  сугестије  које  смо  навели  и  предвидели , како  би  функционисање  
будућег  спортског  центра  било  што  лакше  и  ефикасније . 

Комисија  за  плановс  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  118 

Примедбу  су  поднели  Чедомир  Вујовић, Вук  Вујовић, дуња  Раковић  и  Оња  Стојановић . Примедба  
се  односи  на  парцелу  број  2193 у  КО  Нови  Сад  11, у  Улици  Панонска  2ц  

да  ли  nостоји  могућност  да  се  за  предметну  парцелу  промени  намена  у  општеградски  центар? 
Изграђени  објекат  на  парцели  је  пословно-стамбени, те  би  намена  општеградски  центар  више  
одговарала  постојећем  стању. У  Нацрту  ГУП-а  2030, на  предметној  локацији  планирана  је  зона  
опілтеградског  центра, те  је  тако  и  тражена  промена  намене  у  складу  са  планом  вишег  реда. 

Такође 5  у  огnптим  правилима  у  тексту  Плана  наведено  је  да  је  минимална  површина  парцеле  за  
намену  ,,пословање  на  улазним  правцима  2000-2500 м2, док  предметна  парцела  има  1000 м2  и  у  
погледу  хоризонталног  габарита  је  завршена  грађевинска  целина. С  обзиром  на  повећање  обима  
делатности  и  потребама  за  ширење  просторних  каnацитета, за  предметну  локацију, потребно  је  
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повећање  спратности . Постојећи  објекат  је  спратности  П+1+ПК. да  ли  је  могуће  повећати  
планирану  спратност  објекта  на  П+3 или  П+З+Пк? На  суседној  парцели  која  је  планирана  као  
огіштеградски  центар, планирана  спратностје  П+з. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, у3 образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиДу. 

Примедба  број  119 

Примедбу  су  поднели  Радован  и  Верица  добранић . Примедба  се  односи  на  парцелу  6242/3 и  
бр.6242/4 у  к.о. Нови  Сад  11,, у  Улици  Которска. 

Ставламо  примедбу, али  и  сугестију  да  се  на  нашим  парцелама  бр.  6242/3 и  бр.6242/4  промени  
намена  из  rіородичног  у  опuзтеградски  и  линијски  центри, као  што  је  планирано  на  парцели  поред, 
парцели  преко  пута  и  парцелама  у  блиском  окружењу. 

Образложење  

Нацртом  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  
Саду, на  суседној  парцели  бр. 6242/1, која  се  граничи  са  наше  две  парцеле  бр. 6242/4 и  бр.  6242/3, 
планирана  је  намена  општеградски  и  линијски  центри  (стамбени , стамбено  пословни, пословно  
стамбени  или  пословни  објекти). 

На  парцели  бр. 6809 (изграђен  објекат  Су+П+1+Пк-ДУПЛЕКС), која  се  налази  преко  пута  наше  
парцеле  бр.  6242/4, такође  је  планирана  намена  општеградски  и  линијски  центри. 

На  почетку  улице  Которска, под  парцелом  бр. 6241 (изграђен  објекат  П+3), која  се  налази  поред  
парц. бр. 6242/1, такођеје  планирана  намена  општеградски  и  линијски  центри. 

Преко  пута  наше  парцеле  6242/4, налази  се  парцела  бр. 6805 (дечје  игралиште ), а  преко  лута  те  
парцеле  су  парцеле  бр. 6802, бр.  6803, бр. 6804, бр.  6762, бр. 6761/1 и  бр.  6761/2, на  којима  је  
такође  планирана  намена  опіuтеградски  и  линијски  центри . 

Парцела  бр.  6242/1 на  којој  је  планирана  намена  општеградски  и  линијски  центар  се  по  дужини  
граничи  са  обе  наше  парцеле  бр. 6242/3 и  бр. 6242/4 те  се  на  обе  наше  парцеле  губи  смисао  
породичног  становања. 

Како  нагпе  парцеле  бр. 6242/3 и  6242/4 испуњавају  све  урбанистичке  услове: положај , површину  и  
ширину  уличног  фронта, а  налазе  се  непосредно  поред  и  окружене  су  парцелама  на  којима  је  
планирана  намена  општеградски  и  линијски  центри, сматрамо  да  је  оправдано  и  целисходно  да  се  
промени  планирана  намена  на  нашим  парцелама  6242/3 и  6242/4, из  породичног  становања  у  
општеградски  и  линијски  центри  и  то  под  истим  условима  какви  су  планирани  за  парцелу  бр. 
6242/1. 

Увидом  у  Нацрт  ПГР-а  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  број  2284-1 јасно  је  да  
идући  на  југ  наuзе  парцеле  број  6242/4 и  број  6242/3 природно  припадају  зони  општеградских  
линијских  центара  и  уклапају  се  у  будуће  планове. 
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Сходно  свему  наведеном  предлажемо  да  се  и  на  нашим  парцелама  бр.  6242/3 и  6242/4 промени  
намена  из  ііородичног  у  општеградски  линијски  центри, исте  спратности  и  сВиМ  осталим  условима, 
како  је  планирано  на  парцели  6242/1. 

Тиме  се  омогућава  стварање  најрационалнијих  урбанистичких  предуслова  за  заокружење  тог  дела  
јужног  Телепа, и  у  скпаду  је  са  цињем  Генералног  урбанистичког  плана  за  подручје  Телепа  и  
наменом  вишег  реда, у  коме  се  планира  да  јужни  Телеп, постепено  прерасте  из  породичног  у  
вишепородично  становање . 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  120 

Примедбу  су  поднели  Теодор  Продановић , Мирослав  Продановић . и  Војислав  Бугарски  У  Улици  
хероја  Пинкија  на  низу  парцела  од  к!п! 7003 до  7014 КО  Нови  Сад  11 планирани  су  улични  објекти  
(спратности  П+3) и  дворишни  објекти  (П+2) намене  општеградски  и  линијски  центар! Предлог  да  
се  кроз  планирану  парковску  површину  са  дворишне  стане  парцела, паралелно  уз  парцеле  планира  
јавна  саобраћајница  са  попречним  паркирањем , како  би  дворишни  објекти  имали  обезбеђен  колски  
приступ  и  

били  независни  од  прометне  Улице  хероја  Пинкија. Такође, интерном  саобраћајницом  се  
омогућава  и  безбедносни  приступ  противпожарним  возилима. Уједно  би  се  смањио  и  недовоњни  
број  паркинг  места  који  је  уз  Улицу  Хероја  Пинкија  планиран  као  гтодужно  паркирање . Парковска  
површина  са  дворишне  стране  објеката  је  довоњно  велика  да  се  испланира  квалитетно  зеленило , а  
да  се  уз  саме  ободе  парцела  формира  и  интерна  саобраћајница . Уз  парцеле  тротоар  може  бити  
минималних  димензија  до  2м, ширина  саобраћајнице  5,5м  и  попречно  гіаркирање  са  једне  стране  
5м. Предлог  је  да  застор  паркинг  површина  буде  планиран  од  травних  саћастих  решетки  или  
травнатих  бетонских  растера, како  би  интерна  саобраћајница  имала  што  мањи  утицај  на  укупну  
зелену  парковску  површину . лако  постоји  обанеза  обезбеђивања  паркинга  на  парцели  1 место /1 
стан, додавање  интерне  саобраhајнице  са  дворишне  стране  би  делимично  решило  проблем  
паркирања  посетилаца , с  обзиром  на  недовоњан  број  паркинг  места  на  јавној  површини  у  Улици  
хероја  Пинкија. Прикњучак  интерне  саобраћајнице  би  могао  бити  на  новопланирану  саобраliајницу  
сајугоисточне  стране  парка, којој  се  приступа  из  Морнарске  улице. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извегптају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  121 

Примедбу  су  поднели  дина  и  Срђан  Ђилас. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4875 у  КО  Нови  
Сад  іІ, y Улици  Ћирила  и  Методија  94. 

Као  власник  парцеле  4875 КО  Нови  Сад  И, на  Телепу, улица  Ћирила  и  Методија  94, на  парцели  је  
тренутно  у  функцији  Адреналин  Парк  који  је  у  функцији  још  од  2013 године. За  функционисање  
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Адреналин  парка  Нису  потребпе  додатне  парцеле, оН  на  целој  гіредметној  парцели  функционише  
потпуно  независио . Те  вас  овим  путем  молимо  да  ие  обаве?кете  предметну  парцелу  спајањем  са  
суседним  парцелама  ради  формирања  већег  спортског  садржаја  јер  до  тога  никада  неће  доћи, 
самим  тим  што  суседи  нису  спремни  да  продају  делове  својих  парцела  те  та  обавеза  спајања  на  
дужи  низ  година  блокира  комплетан  део. Овим  Путем  вас  молим  да  на  мојој  парцели  осим  
спортског  садржаја  омогућите  и  изградњу  једног  стамбеног  објекта  цца  100т2,за  породицу  која  би  
одржавала  поменути  Адреналин  парк. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата, а  део  примедбе  не  прихвата, уз  образложење  
обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду, осим  следећег: 

Комисија  прихвата  да  као  усмеравајуће  правило  за  разраду  урбанистичког  пројеЈпа  буде  да  
је  могуће  формирањс  једног  стана  од  100 м2  за  одржавање  парка. 

Примедба  број  122 

Примедбује  поднео  Влада  Стевановић . Примедба  се  односи  на  парцелу  број  5138/1 у  КО  Нови  Сад  
јј, у  Улици  Богдана  Шупута  84. 

Увидом  у  План  генералне  регулације  за  населе  Телеп  ПГР  2284 установио  сам  да  сте  планирали  
промену  на  парцели  5138/1 К.О. Нови  Сад  1ј, у  ул. Богдана  Шупута  бр. 84. 

Молим  вас  да  се  парцела  5 iзg/i К.О. Нови  Сад  11, у  ул. Богдана  Шупута  бр. 84, врати  у  намену  као  
гнто  је  у  тренутно  важећем  плану  и  предвиди  као  засебна  грађевинска  парцела . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извемтају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  123 

Примедбу  су  поднели  ПУ  Земња  луда  са  комшијама  и  родитењима  

Као  власник  парцеле  4873/1 на  којој  се  налази  ПУ  Земла  чуда  КО  Нови  Сад  11, на  Телепу, улица  
Петефи  Шандора  27, подносим  примедбу  са  жењом  да  се  у  улици  Петефи  Шандора  са  непарне  
стране  не  мења  спратност, јер  би  се  тиме  очувала  зона  елитног  становања, и  омогућио  боњи  рад  
културних , црквених  и  спортских  садржаја  у  ближој  зони, који  овај  део  Телепа  и  заслужује  и  тиме  
би  се  смањио  постојећи  обим  возила  у  зони  и  дала  могућі-іост  нормалном  фунционисању  свих  
постојећих  културних , црквених  и  спортских  објеката  и  садржаја  који  су  у  тренутном  плану, за  
који  можемо  рећи  даје  одличан  у  овом  делу  и  да  га  треба  очувати  и  унапредити . 

Такође, иако  смо  већ  навели  да  смо  да  се  не  мења  спратност  у  зони  и  да  предвиђени  старачки  дом  у  
улици  Петефи  Шандора  на  парцелама  4853/1, који  једини  има  сада  дозволу  за  спратност  п+3+пк, 
једини  такав  и  остане, као  сјајан  објекат  уз  градски  парк  у  зони  2 цркве  и  културно  спортских , 
малих  стамбених  објеката. Због  много  шире  користи  од  још  једног  вишеспратног  стамбеног  
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објекта . За  ту  парцелу  бр. 4853/1, за  коју  смо  добили  информацију , да  ће  можда  бити  захтев, да  се  
пребаци  у  стамбени, желимо  да  уложимо  приговор  да  се  промена  намене, ни  случајно  не  дозВоли. 

Разлог  евентуалног  захтева  власника  може  бити  само  због  не  гледања  шире  слике  потенцијала , и  
значаја  за  ширу  заједницу. Старачки  дом  у  данашње  време, а  и  за  будућност, осим  сЕима  јасних  
друштвених  и  социјалних  nредности , сигурно  представња  и  одличан  пословни  подухват, и  за  
инвеститоре  и  за  град  и  Државу, са  врло  потенцијано  задовоњним  корисницима, па  и  са  те  стране  
нема  резона  мењати  му  намену. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  пріімедбу . 

Образдожење  је  дато  у  одговору  на  примедбу  број  5. 

Примедба  број  124 

Примедбу  су  поднели  Земња  чуда, староседеоци  и  установе  из  Петефи  Шандора  1-4 1. Примедба  се  
односи  на  део  парцелу  број  5019 у  КО  Нови  Сад  11, у  Улици  Петефи  Шандора. Наша  иницијатива  
се  односи  на  то  да  део  парцеле  5019 који  неће  припасти  будућем  парку  буде  претворен  у  Паркинг  и  
пејлачки  пролаз  из  Петефи  Шандора  улице  

Исту  иницијативу  смо  већ  поднели  2019. године  и  имате  је  евидентирану , али  нисмо  добили  
никакав  одговор  до  сада, па  ћемо  је  поновити . Пре  свега  преко  пута  предметне  парцеле  налази  се  
дечија  установа, а  пар  кућа  дање  и  тениски  клуб, па  би  било  изузетнолепо  и  практично  да  педагози  
могу  децу  понекад  да  одведу  до  новопланираног  парка  што  би  свакако  ишло  у  прилог  и  његовој  
основној  намени. Значајно  би  се  смањило  загушење  саобраћаја  и  повећала  безбедност  истог  у  
јутарњим  и  поподневним  сатима  када  родитењи  довозе  односно  долазе  по  своје  малишане . Било  би  
лепо  да  након  привођења  намени  свих  парцела  у  овом  делу  Петефи  Шандора  остане  бар  један  
пролаз  до  будућег  парка  и  Булевара  Патријарха  Павла  како  не  би  сви  станари  будућих  објеката  
морали  ићи  около  у  парк  или  на  станице  јавног  превоза. 

Како  би  се  пешачки  пролаз  користио  и  као  паркинг  значајно  би  смањио  растући  проблем  
недостатка  паркинга  на  овој  локацији . Како  се  предметна  парцела  већ  налази  у  поседу  Града  Новог  
Сада  не  би  било  потребе  за  откупом  парцеле  што  у  многоме  олакшава  испуњење  наше  иницијативе  

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Прнмедба  број  125 

Примедбу  је  поднели  су  драган  и  Срђан  Ђилас. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4042 у  КО  
Нови  Сад  11, у  Улици  Вршачка  2 1. 

Овим  путем  подносимо  примедбу  на  Нацрт  ПГР  Телепа, којије  тренутно  најавном  увиду. 
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Као  власници  парцеле  4042 КО  Нови  Сад  11 (гјарцела  је  2274/2), на  Телепу, улица  Вршачка  21, 
подНосимо  примедбу  са  жењом  да  се  уколико  дође  до  промене  спратности  у  Вршачкој  улици  и  
нама  дозволи  да  на  нашој  предметној  парцели  подигнемо  спратност  на  П+3. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  126 

Примедбу  је  поднео  Раде  дунђер. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  7249/1 и  7250/1 у  КО  Нови  
Сад  јј, у  Улици  Лазе  Лазаревића . 

Корисник  сам  и  власник  1/1 катастарских  парцела  број  7249/1 и  7250/1 у  КО  Нови  Сад  2 и  власник  
пословно -стамбеног  објекта  на  парцели  број  7249/1 у  улици  Лазе  Лазаревића  бр. 37д  

1.0 ЧИЊЕНИЧНО  СТАЊЕ  У  ВЕЗИ  ПАРЦЕЛА  7249/1 и  7250/1 

1. 1 Обе  парцеле  су  укупне  површине  835 /м2/ /7249/1 = 420 м2, 750/1 4 15 м2/ 

1 .2 На  плацу  7249/1 је  саграђен  стамбено-пословни  објекат  у  складу  и  у  свему  no пројектној  
документаији , од  УТУ-услова  до  Грађевинске  и  Употребне  дозволе  

1.3 У  оквиру  стамбено -пословног  објекта  постоје  3 /три/ стамбеме  јединице  са  укупно  цца  300 
/м2/ 

1 .4 У  оквиру  пословног  простора  постоје  две  јединице  са  укупно  цца  205 /м2/ 

1 .5 Унутар  оквира  од  обе  парцеле.постоји  паркинг  за  цца  20 возила  која  се  чувају  током  поправки  

1 .6 У  стамбеним  јединицама  живе  као  подењена  породица  5 одраслих  особа  и  5 деце  

1 .7 Породице  егзистирају  од  рада  у  делатностима  пословног  простора,и  немају  намеру  а  ни  
средстава  да  се  са  делатношћу  изместе  негде  мимо  постојеће  локације . 

Бојазан  породице,обзиром  на  планове  Града  за  неко  блиско  будуће  време  је  да  ће  морати  
измештати  и  локацију  становања  и  локацију  пословања, а  због, како  се  обично  сматра  ,,бучне  
деланости  реална  је  предпоставка  да  ћемо  вероватно  бити  и  приморавани  на  то,чиме  би  породица  
изгубила  егзистенцију . 

1.8 Парцеле  под  бројевима  7249/2 и  7250/2 које  су  власништво  предузећа ДОО  се  
налазе  у  продужетку  мојих  парцела  и  по  новом  плану  су  ,,увезане  са  мојим  парцелама. 

Са доо  ја  сам  се  договорио  о  измени  положаја  међе  између  наших  парцела, о  чему  
је  сачињена  заједничка  Иницијатива  којаје  као  усаглашена  предата  у  ЈП  Урбанизам  Нови  Сад  дана  
11.07.2019 год,а  чију  копију  прилажем  уз  овај  захтев. О  постигнутом  договору, сачињен  је, 
усаглашен  и  потписан  међусобни  уговор,чију  копију, такође  прилажем  овом  захтеву. 
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1.9 Нацртом  uлана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  
Новом  Саду  планирано  је  да  парцеле  7249/1 и  7250/1 буду  у  намени  Вишепородично  становање  
средњих  и  високих  густина  П+2+Пк  до  П+4+Пк  (П+5) са  елементима  линијског  центра  у  низовима  
и  отвореним  блоковима  са  условима  за  озакоњење  објеката  веће  спратности !!.Нацртом  плана  је  на  
мојим  парцелама  планиран  више- породични  објекат  спратности  П+2, планиране  зоне  изградње  
240 м2 (12х20м). Такође  је  планирано  спајање  мојих  парцела  са  парцелама  4247/2, 7249/2 и  7250/2, 
на  

којимаје  планиран  објекат  П+4+Пк, ради  формирањајединствене  грађевинске  парцеле. 

Као  суверени  власник  наведених  парцела, односно  изграђеног  стамбено -пословног  простора, 
намењеног  за  живот  и  егзистенцију  породице  (5 одраслих  особа  и  5 деце), молим, тражим  и  
предлажем : 

1. Да  моје  парцеле  (7249/1 и  7250/1) формирају  грађевинску, без  ,,увезивања  са  парцелама  7249/2 
и  7250/2 

2. да се  дефинише  већа  површина  зона  изградње  на  мојим  парцелама  са  цца  50 % заузетости  
парцеле, а  не  како  је  планом  предвиђено  цца  29 % заузетости  парцеле  

3. Да се  повећа  спратност  објекта  и  да  она  буде  С+ П+3 

уз  наведена  три  предлога  за  решење, која  би  могла  задоволити  мене  и  моју  породицу, прилажем  и  
идејне  скице  за  решење. 

Образложење : 

1. На  парцелама  7249/2 и  7250/2 је  изграђен  нови  пословни  објекат  и  његов  власник  нема  намеру  
да  га  рупіи  да  би  се  градио  нови  планирани  објекат  тако  да  се  на  дужи  период  мени  ограиичава  
могућност  било  какве  изградње  на  мојим  парцелама, будући  да  бих  био  условњен  спајањем  
наведених  парцела  ради  формирањајединствене  грађевинске  парцеле . Поред  наведеног,обзиром  да  
нам  је  држава  онемогућила  далњи  рад  Техничког  прегледа,а  ЈП  УРБАНИЗАН  није  дала  
сагласност  за  изградњу  новог  Тегн.прегледа  на  слободној  парцели  7250/1, и  ја  ћу  бити  приморан  за  
дислокацију  свог  пословног  простора, дакле  продају  садапјњег. 

2. Планирана  зона  изградње  (240 м2) је  29% укупне  површине  мојих  парцела, што  је  сувише  
мали  проценат  и  не  даје  могућност  да  се  реализује  планирани  објекат, које  тржиште  некретнина  и  
комерцијални  услови  поставлају . Планирана  заузетост  парцеле  од  цца  50 % би  омогућила  
реализацију  nланираног  објекта  и  испуњење  осталих  урбаuистичких  параметара  (Потребан  број  
паркинг  места  у  подруму  испод  целе  парцеле  и  потребан  проценат  зеленила  у  дворишту.. 

3. Нелогична  ми  је  поставка  да  се  суседни  објекти  са  обе  стране  мојих  парцела,планирају  као  
П+3,а  са  друге  стране,на  мојим  парцелам, само  као  П+2. Такоде  је  и  постојећи  објекат  који  се  гради  
на  крају  улице  Лазе  Лазаревића  П+3+Пк. Исто  тако  се  и  на  почетку  улице  Лазе  Лазаревиhа  
завршава  градња  објекта  са  П+3+Пк. Ја  се  са  оправдањем  питам:који  је  разуман  разлог  даје  само  на  
мојим  парцела  предвиђена  спратност  од  само  Гј+2. 
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4. Сматрам  да  би  се  предлогом  спратности  с+п+3 на  мојим  парцелама,постигло  реално, много  
60ле,рационалније  и  праведније  урбанистичко  решење. 

Сходно  овде  реченом,у  прилогу  дописа  прилажио  сам  две  варијанте  могућих  решења,као  пример  
будуће  организованости  парцела  

Сматрам  да  су  моји  предлози  врло  реални  и  праведни  и  надам  се  да  ће  бити  усвојени . 

Комисија  за  плановс  део  примедбе  прихвата, а  део  примедбе  не  прихвата , уз  образложеп)е  
обрађивача  наведено  у  Извеідтају  о  спроведеном  јавном  увиду, осим  за  формирање  
грађевинских  парцела . 

Комисија  сматра  да  је  могуће  формирати  две  грађевгјнскс  парцеле  тако  да  нова  граница  
парцеле  буде  удањена  минимално  2,5 тп  од  границе  североисточног  објекта. 

Примедба  број  127 

Примедбује  поднели  су  Јасна  Савић. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  7116 и  7117 у  КО  Нови  
Сад  11, у  Хероја  Пинкија  22. 

Постојећим  Планом  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  
Новом  Саду, предвиђена  спратност  стамбено-пословног  објекта  је  Пр+2 и  заузеће  парцеле  50%. 
Стамбени  обј  екат  који  се  налази  у  непосредној  близини  (у  улици  Херој  Пинкија  бр.l 8, nарцела  број  
7120, К.О. Нови  Сад  2) је  спратности  Пр+2+Пк  и  изведен  са  70% заузећа  парцеле, стога  тражимо  да  
се  са  спратношћу  изједначимо  са  поменутим  објектом . Овом  примедбом  тражимо  да  се  на  нашим  
планираним  стамбено-пословним  објектима  дода  поткровње  или  повучена  трећа  етажа. Такође  
тражимо  да  се  објекти  формирају  као  самостални  на  нанјој  парцели  због  немогућности  договора  са  
суседима . Сматрамо  да  у  предложеном  урбанистичком  репіењу  ширина  фронта  није  толико  битан  
фактор  пошто  смо  се  одлучили  за  изградњу  два  објекта  на  два  различита  колска  прилаза, један  из  
улице  Хероја  Пинкија, а  други  из  новопланиране  улице. Молимо  цењене  планере  и  комисију  за  
планове  да  прерадом  планског  решења  предвиде  могућност  изградње  стамбено-пословних  објеката  
у  улици  Херој  Пинкија  бр.22, са  изменом  додавања  поткровња  или  повучене  треће  етаже  и  
формирањем  стамбено-пословних  објеката  као  самосталне  целине  на  парцели. Са  обзиром  да  је  
проценат  заузећа  смањен  са  70% на  50%, молимо  промену  постојеће  спратности  са  Пр+2 на  
Пр+2+Пк, са  повећавањем  спратности  заједну  етажу  и  то  у  виду  поткровла  или  повученог  трећег  
спрата. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , а  део  примедбе  не  прихвата . 

Комисија  сматра  да  је  за  део  улице  Хероја  Пинкија  (од  Ј. Колитара  до  Л.Лазаревића) 
потребно  планирати  објекте  спратности  П+2+Пк. Комисија  такође  сматра  да  је  у  овом  делу  
гкотребно  дати  могућност  изградње  објеката  ове  спратности  на  свакој  појединачној  парцели. 

Примедба  број  128 
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Примедбује  поднела  Вера  Кастратовић . Примедбаје  иста  као  примедба  број  52 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложсње  обрађивача  навсдено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Притиедба  број  129  

Примедбује  поднела  Марија  Кастратовић . Примедбаје  иста  као  примедба  број  52 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложеіБе  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Притчедба  број  130  

Примедбу  је  поднео  је  Желжо  Кастратовић . Примедба  је  иста  као  примедба  број  52 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  навсдено  у  
Извештају  о  спроведсном  јавном  увиду. 

Примедба  број  131 

Примедбује  поднео  Борис  Бошковић . Примедбаје  иста  као  примедба  број  52 

Комисија  за  плаiiове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавиом  увиду. 

Примедба  број  132  

Примедбује  поднела  Нада  Манојловић . Примедбаје  иста  као  примедба  број  52 

Комисија  за  плајіове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведсном  јавном  увиду. 

Примедба  број  133 

Примедбу  је  поднело  је  GLAЅЅMAX NЅ. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  542 1 у  КО  Нови  Сад  
11, у  Јована  Поповића. 

Предла?кемо  да  се  на  парцели  због  околних  зграда  и  новонастале  ситуације  у  делу  промени  намена  
из  породичног  у  вишепородично  П+3(4) , овим  путем  вас  молим  и  да  омогућите  независану  
реализацију  објекта  на  мојој  парцели  због  nonіer односа  и  нерералних  жења  мојих  комшија . 
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Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата, а  Део  примедбе  не  прихвата, у3 образложење  
обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду, осим  за  планирану  спратност  
објеката . Комисија  прихвата  да  је  спратност  објекта  буде  п+3. 

Примедба  број  134 

Примедбу  је  поднео  Милан  Тодоровић. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  4493/2 КО  Нови  Сад  
11, у  Улици  Милутина  Бојића. Моја  примедба  се  односи  на  парцелу  4493/2 КО  НС2 на  којој  се  
предвиђа  смањење  са  4 на  3 стамбене  једивице  Мој  предлог  је  да  се  оставе  4 стамбене  јединице  јер  
се  не  губи  на  квалитету  живота. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  135 

Примедбу  је  поднео  Рајко  Блажић. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  224 у  кО  Нови  Сад  11, у  
Улици  Гери  Кароња  9 

Моја  примедба  се  односи  на  парцелу  2824, на  којој  се  предвиђа  градња  урбаних  вила  са  3 стамбене  
јединице  чиме  умањујете  могућлост  власника  парцеле  да  сам  инвестира. Мој  предлог  је  да  остане  
по  старом  градња  урбаних  вила  али  са  4 стамбене  јединице  што  по  нашем  мишњењу  не  умањује  
квалитет  живота. У  противном  би  било  много  теже  и  компликованије  направити  пројекат  са  три  
велика  стана  и  не  би  их  било  лако  продати. дакле  новим  планом  са  три  стана  ће  нам  у  многоме  
отежати  да  само  градимо  вилу. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спровсденом  јавном  увиду. 

Примедба  број  136 

Примедбу  је  поднео  Уроіи  Блажић. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  2232 у  КО  Нови  Сад  11, у  
Улици  дубровачка  7.. 

Моја  примедба  се  односи  на  парцелу  2232 ко  НС2, Ул. дубровачка  7, на  којој  се  предвиђа  
смањење  броја  стамбенихјединица  са  4 на  3. 

Као  сувласник  наведене  парцеле  предлажем  да  не  умањуј  ете  број  стамбених  ј  единица, већ  оставите  
по  старом  да  би  као  власник  лакше  пронашао  инвеститора  да  изгради  вилу  а  у  замену  за  плац  нам  
даједан  стан. На  три  стамбенејединице  кажу  иивеститори  да  им  се  не  исплати. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  
Извсштају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

у  
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Примедба  број  137 

Примедбује  поднела  Сања  Тодоровић . Примедба  се  односи  на  парцелу  број  36/13 КО  Нови  Сад  11, 
у  улици  Милутина  Бојића.Моја  примедба  се  односи  на  парцелу  4493/2 КО  НС2, Милутина  Бојића  
1 1, на  којој  се  предвиђа  смањење  броја  стамбених  јединица  са  4 на  3. Да  остану  4 стамбене  
јединице! 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведсном  јавном  уВ11ду. 

Примедба  број  138 

Примедбу  су  поднели  Сања  и  Милан  Ђокић, Примедба  се  односи  на  парцеле  број  7116 и  7117 у  КО  
Нови  Сад  1Ј, у  Хероја  Пинкија  22. 

Молимо  Вас  да  изађете  у  сусрет  нашој  примедби  и  да  на  парцелама  бр.  7203/1, 7204/1, 

7204/2, 7205 и  7206/1 К.О. Нови  Сад  ИИ  у  улици  Лазе  Лазаревића  у  Новом  Саду, уместо  намене  
опілтестамбене  зоне  планирате  намену  вишепородично  становање  средњих  и  високих  густина  
максималне  спратности  П+5, имајући  у  виду  да  је  ова  намена  и  спратност  већ  планирана  у  
непосредном  окру)кењу. 

Комисија  за  планове  нс  прихвата  примедбу, уз  образложењс  обрађивача  наведено  у  
Извсштају  о  сјіроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  139 

Прнмедбује  поднео  Ђорђе  драгојевић . Примедбаје  иста  као  примедба  број  52. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примсдбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спровсденом  јавном  увиду. 

Примедба  број  140 

Примедбује  поднео  Александар  добрнћ. Примедбаје  иста  као  примедба  број  52. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложењс  обрађивача  наведсно  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  141 



78 

Примедбу  је  поднео  ,,Незнани  јунак  Доо. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7156 у  КО  Нови  
Сад  11, у  Хероја  Пинкија. 

Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7156 к.о. Нови  Сад  11 којаје  у  својини  подносиоца  примедбе  
и  која  се  граничи  са  планираним  ,,Јавним односно  парцелом  7154/2 К.О. Нови  Сад  11. 
Према  нацрту  плана  даје  се  могућност  припајања  наведене  парцеле  парцели  7920 или  парцелама  
7153 и  7154/1 К.О. Нови  Сад  јј, што  подносилац  примедбе  сматра  да  није  могуће, јер  је  објекат  на  
парцели  7920 у  потпуности  реализован , а  на  парцелама  7153 и  7154/1 је  започет  поступак  
реализације  за  градњу, тако  да  у  оба  случаја  због  стечених  обавеза  по  питању  имовинских  односа, 
није  могуће  остварити  припајање  парцеле  7156 наведеним  суседним  парцелама. 

Подносилац  примедбе  предлаже  да  се  узму  у  обзир  наведене  чињенице  н  да  се  планом  омогући  да  
парцела  број  7156 К.О. Нови  Сад  ІГ  буде с  обзиром  да  су  добили  службеност  
пролаза, чиме  су  остварили  пристул  улици  хероја  Пинкија, а  граниче  се  са  јавном  површином  
,,Јавним као  и  да  се  на  предметној  нарцели  омогућн  изградња  стамбеног  или  стамбено  
пословног  објекта, са  паркирањем  у  подруму  испод  целе  парцеле. 

Комисија  за  плановс  део  примедбе  прихвата , а  део  примедбе  не  прихвата . 

Комисија  сматра  да  је  предметну  парцелу  могуће  наменити  за  паркинг  простор, уколико  
постојн  могуhност  службеиости  пролаза. 

Примедба  број  142 

Примедбу  је  поднело  ДОО  ,,ЛАМПОНЕ  Бачки  Петровац . Примедба  се  односи  на  парцеле  број  
7258/1 у  КО  Нови  Сад  11, у  Улици  Лазе  Лазаревић . 

Подносилац  примедбе  наводи  да  је  власник  парцела  број  7258/1, 7258/3, 7258/4 К.О. Нови  Сад  11, 
на  којима  у  постојећем  стању  нема  изграђених  објеката. Нацртом  предметног  плана  планирано  је  
да  парцела  7258/1 К.О. Нови  Сад  1ј, већим  делом  буде  у  намени  ,,опште  стамбене  зоне  - 

Вишепородично  становање  средњих  густина  до  П+3, а  њен  мањи  део, као  и  парцеле  7258/3 и  
7258/4 буду  у  намени  ,,јавна  површина  - за  шта  се  одузима  350 м2. 

Подносилац  ітримедбе  предла?ке: 

- да  се  ларцела  намењена  за  ,,остало  грађевинско  зем.њиште  приклучи  зони  ,,вишепородично  
становање  средњих  и  високих  густина  П+2+Пк  до  П+4+Пк  (П+5) са  елементима  линијског  центра  
у  низовима  и  отвореним  блоковима  са  условима  за  озакоњење  објеката  веће  спратности  и  да  се  
планирају  на  њој  два  објекта  (према  булевару  Европе  П+4+Пк, а  према  улици  Лазе  Лазаревића  
П+3); 
- да  се  да  могућност  спајања  са  суседном  планираном  грађевинском  парцелом  (7256/1, 7256/3 и  
7256/2) уколико  би  се  дошло  до  договора  о  заједничкој  изградњи  са  комшијама; 
- да  се  излаз  из  планиране  улице  на  режијску  саобраћајницу  на  Булевару  Европе  дефинише  са  10 
м  ширине; 
- да  се  паркирање  решава  у  подрумској  гараки. 
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Комисија  за  планове  дсо  примедбс  прихвата , дсо  примсдбе  не  nрихвата, а  за  део  приІиедбе  
сматра  да  није  основан , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведсном  
јавном  увиду, осим  слсдећег: 

Комисија  сматра  да  је  могуће  реализовати  два  нсзависна  габарита  објекта  оријснтисана  
према  две  улице  повезана  гаражом. Комисија  прихвата  да  спратност  планираних  објеката  
буде  П+3+Пк. 

Примедба  број  143 

Примедбу  је  поднео  доо  ,,БОЛТ-.ј IНГ  Јанковић  Вукић.. Примедба  се  одНоси  на  парцеле  број  
7286, 7285 и  7282 К!О• Нови  Сад  11, у  Хероја  Пинкија., које  су  у  Власништву  подносилаца  
примедбе, који  наводе  да  је  планирана  спратност  новоизграђених  објеката  до  улице  једним  делом  
П+4 на  парцели  7286 уз  објекат  у  улици  Хероја  Пинкија  број  5, а  на  парцелама  7285 и  7282 
предвиђена  је  спратност  П+3, као  и  на  делу  парцеле  7286. Подносиоци  примедбе  предлажу  да  се  
преиспита  могу1шост  повећања  спратности  на  парцелама  7285, 7286 и  7282 К.О. Нови  Сад  1ј, на  
приземле  и  четири  спрата  (П+4), чиме  би  се  задржала  иста  спратност  и  добила  уједначеност  
висина  свих  објеката  у  низу  у  овом  делу  улице  Хероја  Пинкија, а  сматрају  и  да  су  ове  парцеле  
довоњно  велике  да  обезбеде  одговарајући  број  паркинг  места  у  складу  са  наведеним  повећањем . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  144 

Примедбу  су  поднели  Ранко  Јовановић, Павле  Еертек, Клара  Нађ  и  Маргит  Перлаки.. Примедба  се  
односи  на  парцеле  број  7417, 7418, 7419 и  7420 К.О. Нови  Сад  1ј, које  су  у  власништву  
подносилаца  примедбе , који  сматрају  да  би  изградња  повучене  4. етаже  или  Пк  била  идеална  за  
велике  станове  са  кровном  терасом  и  погледом  према  граду  и  Дунаву. Такође  наводе  даје  величина  
свих  парцела  преко  1200 м2, а  ширина  уличног  фронта  око  3 1 м, те  предлажу  да  се  nредвиди  
могућност, али  не  и  обавеза  спајања  наведених  nарцела, као  и  да  им  се  дозволи  изградња  
вишепородичног  стамбеног  обј  еката. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  145 

Примедбу  је  nоднео  дОО  ,,АМАКС  ГРАДЊА  Нови  Сад.. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  
6200 К.О. Нови  Сад  11 на  којој  је  предвиђена  намена  општеградски  и  линијски  центри  спратности  
до  П+1+Пк. 

Подносилац  примедбе  nредлаже  да  се  дозволи  изградња  објекта  спратности  По+П+2+ Пс  и  наводи  
да  nарцела  број  6200 К.О. Нови  Сад  11, по  површини  и  ширини  фронта  испуњава  прописане  
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минималне  услове  и  сматра  да  Допуштене  измене  неће  утицати  на  квалитет  становања  и  суседне  
објекте, као  и  да  ће  израдом  пројектне  Документације  Максимално  искористити  подрум  објекта  за  
формирање  гара?кних  места  и  бициклане, као  и  формирање  зелених  површина  на  парцели  (изнад  
сутерена  објекта), а  у  случају  допуштања  да  се  формира  трећа  повучена  етажа  са  равним  кровом, 
предлаже  формирање  неопходног  зеленог  крова. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавпом  увиду. 

Примедба  број  146  

Примедбу  је  поднео  доо  ,,АМАКС  ГРАДЊА  Нови  Сад.. Примедба  се  односи  иа  nарцеле  број  
7198/1, 7947 и  7199/1 К.О. Нови  Сад  11, на  којима  се  предвиђају  општестамбене  зоне  
(вишепородично  становање  средњих  густина  до  П+3). 

Подносилац  примедбе  предлаже  да  се  дозволи  одступање  од  планираног  индекса  заузетости  до  
10% и  омогући  формирање  повучене  етаже. Парцеле  7198/1, 7947 и  7 і  99/1 К.О. Нови  Сад  іі  (које  
ће  бити  спојене  у  једну  парцелу) по  површини  и  ширини  фронта  испуњава  прописане  минималне  
услове  и  сматра  да  Допуштене  измене  неће  утицати  на  квалитет  становања  и  суседне  објекте, као  и  
да  ће  израдом  пројектне  документације  максимално  искористити  сутерен  објекта  за  формирање  
гаражних  места  и  бициклане , као  и  формирање  зелених  површина  на  парцели  (изнад  сутерена  
објекта), а  у  случају  допуштања  да  се  формира  четврта  повучена  ета)ка  са  равним  кровом, 
предлаже  формирање  Неопходног  зеленог  крова. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихВата , а  део  примедбе  не  прихВата . 

Комисија  прихвата  део  примедбе  који  се  односи  на  планирани  индекс  заузетости. Комисија  
не  прихвата  остали  део  примедбе. 

Примедба  број  147 

Поднослац  примедбе  наводи  даје  власник  парцеле  број  1901 К.О. Нови  Сад  11, на  простору  који  се  
налази  у  обухвату  предметног  плана, где  његов  постојећи  објекат  прелази  једним  малим  делом  на  
парцелу  1900 К.О. Нови  Сад  јј, тако  да  би  се  морала  кориговати  постојећа  регулациона  линија  која  
је  дата  садашњим  планом. Објекат  који  се  налази  на  парцели  број  1 900 је  такође  у  власништву  
подносиоца  примедбе  и  он  је  у  склопу  садашњег  објекта, али  се  приликом  проширења  улице  
Илариона  Руварца  нашао  на  парцели  број  1900 К.О. Нови  Сад  11. Такође  подносилац  примедбе  
наводи  да  ће  објекат  број  1. на  парцели  1900 срушити  због  проширења  улице  и  моли  да  се  размотре  
његове  примедбе  и  предлози . 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Примедба  број  148 

Примедбу  је  поднео  Доо Нови  Сад. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  4927, 4928 и  
4965 и  део  парцеле  4939 К.О. Нови  Сад  11. Подносилац  примедбе  је  власник  парцела  4927, 4928 и  
4965 К.О. Нови  Сад  11 и  паланира  да  на  постојећим  парцелама  изгради  пословни  комплекс  - 
здравствену  установу , а  у  том  цилу  ће  откупити  од  Града  део  парцеле  4939 к.о. Нови  Сад  11, како  
би  се  створили  услови  за  спајање  садашњих  парцела  број  4928 и  4965. 

Подносилац  примедбе  предлаже  да  се  у  коначни  предлог  плана  имплементира  решење  по  основу  
кога  ће  бити: 

- планирана  грађевинска  линија  на  парцели  4928 К.О. Нови  Сад  11 на  2,ООм  од  границе  са  
парцелом  број  4939 Улица  Александра  Белића, уместо  3,ООм  како  је  предложено  нацртом  ПГР-а; 
- планирана  грађевинска  линија  према  парцели  број  4929 - на  4,ООм  од  објекта  изграђеног  на  
парцели  4929 К.О. Нови  Сад  11; 

дозвоњена  изградња  тзв. техничке  етаже  на  плочи  изнад  другог  спрата, уз  зону  комуникација, 
у  објекту  спратности  П+2, који  ће  се  градити  на  сад 1тТІњОј  парцели  4928 К.О. Нови  Сад  11; 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  број  149  

Примедбу  су  поднели  Нађ  Јелена, Нађ  Андреа, Нађ  Бела, путеМ  nуномоћника  адвоката  Зевеђи  
Оливера  из  Новог  Сада.. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  5067/1, 5О67!2, 5069 К.О. Нови  Сад  
11. 

Подносилац  примедбе  предлаже  следеће : 

- да  план  парцелације  остане  исти, односно  да  се  постојеће  парцеле  5067/1 и  5067/2 споје  са  парцелом  5069, те  да  се  издвоји  парцела  за  пролаз  од  улице  Суботичке  до  парцеле  5121/2, ширине  
до  2,5 метара; 
- да  се  нови  планирани  објекат  увуче  (грађевинска  линија) укупно  4 м  од  новосаграђеног  
објакта  на  парцели  5О71, како  би  се  и  на  овом  објекту  могли  плаиирати  прозори; 
- да  се  од  постојеће  површине  спојених  парцела  5067/1, 5067/2 и  5069 омогући  изградња  новог  објекта  степена  заузетости  50%, спратности  П-І-4+ повучена  5 етажа; 
- да  се  омогући  да  приземле  пројектује  као  високо  гхриземње  са  исклучивом  наменом  за  становање . Наводи  се  да  је  предметни  објекат  доста  увучен  у  Суботичку  улицу, да  није  ни  мало  
пролазна  локација  и  неће  постојати  заинтересованост  куnаца  за  пословни  простор. Из  тог  разлога  подносиоци  nримедбе  моле  да  урбанисти  омогуће  да  се  сутеренска  етажа  нредвиди  за  заједничке  просторије  и  nаркинг  места  (као  и  део  дворишта), а  да  се  доњи  део  приземне  етаже  пројектује  почев  од  1,20 см  од  кота  уличног  тротоара  са  наменом  за  становање . 

Комисија  за  планове  део  примедбе  прихвата , део  примедбе  не  прихвата , а  за  део  примедбе  
сматра  да  није  основан, уз  образложсње  обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  
јавном  увиду. 

Примедба  број  150 
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Примедбу  је  поднео  Атила  Миавец. примедба  се  одНоси  на  парцеле  бр
: 7256/1, 7256/3, 7256/8 И  

7256/6 к.о. Нови  Сад  H, y улици  Симе  матавуЈЂа  бр. 10 (парцеле  излазе  и  на  улицу  Лазе  

лазаревића). 

Тренутно  на  јавиом  увиду  на  нашој  парцели  је  предвиђено  
да  се  гради  стамбени  објекат  П+3 према  

улици  Лазе  лазаревића  и  П+4+Пк  према  улици  Симе  МатавузБа. Имајући  у  виду  да  је  планирана  

грађевинска  парцела  површине  1030 м2  (укупна  поврніина  наших  парцела), а  да  плаиирани  објекти  

на  нашој  парцели  заузимају  свега  33%, предлажемо  да  се  заузетост  парцеле  повећа  на 
 40%, тако  

пјто  би  се  повећала  дубина  објекта  према  улици  Лазе  
Лазаревића  са  12м  на  14м, као  и  да  се  дода  

крило  објекта  према  улици  Симе  Матавуѕbа  димензије  5х8м  које  би  било  орјентисано  према  

дворишту . Такође  сматрамо  да  наше  парцеле  треба  
да  чине  јединствену  грађевинску  парцелу, 

имајући  у  виду  то  да  је  фронт  наше  парцеле  lбм  (а  
површина  1030 м2) а  фронт  парцела  са  којом  

сте  ставили  обавезу  спајања  су  по  1 lм  (парцеле  7251/1 и  7252/1). Напомињемо  да  уколико  нам  

омогућите  формирање  грађевинске  парцеле  по  нашем  
предлогу , знатно  би  сте  нам  убрзали  

реализацију  изградње  планираних  објеката  на  нашој  
парцели, обзиром  на  то  да  на  суседним  

гіарцелама  које  у  предлогу  стоје  за  обавезу  
спајањана  нашим  парцелама  стоји  више  власника  који  

отежавај  у  реализацију . 

комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  151  

Примедбу  је  поднео  Тадић  Александар  (Адвокат  Миливој  
Степанов) 

Примедба  се  односи  на  парцеле  2656 и  2657 К.О. Нови  Сад  11. 

Планом  је  предвиђено  породично  становање . Међутим, због  постојеће  трафостапице  и  висине  

суседне  зграде, парцеле  више  нису  погодне  за  породично  становање . Из  тих  разлога  пуномоћиик  

странке  предлаже  измену  плана  тако  што  ће  се  на  предметним  
парцелама  предвидети  изградња  

објекта  за  колективно  становање . 

Пуnомоћник  странке  скреће  пажњу  даје  парцела  бр. 2657 у  јавној  својини  Града  Новог  Сада. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  

Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  152  

Примедбу  је  поднео  Браћа  дринић  доо  Нови  Сад  примедба  
се  односи  на  парцелу  бр. 5038/1, улица  

Петефи  Шандора  14а. 

На  нашој  парцелн  је  предвиђено  да  се  гради  стамбени  
објекат  П+2, а  наш  предлог  је  да  се  промени  

спратност  објекта, тако  да  новопланирани  објекат  буде  спратности  
П+2+Пс  (повучен  спрат). На  

овај  начин  би  се  висински  усагласили  са  постојећим  суседним  
објектом  на  парцели  5041/3 на  који  

у  
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имамо  обавезу  да  наслонимо  нам  новопланирани  објекат. Напомињемо  да  нашим  објектом  неhемо  

прећи  Висину  слемена  суседног  објекта. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образдожење  обрађивача  наведено  у  

Извештају  о  спроведеном  јавном  увиДу. 

Примедба  број  153  

Примедбу  је  поднео  Браћа  Дринић  доо  Нови  Сад  Примедба  се  односи  
на  парцелу  број  5 181/5 (угао  

Вршачке  улице  и  Булевара  Патријарха  Павла). 

Планом  је  предвиђено  да  се  на  парцели  гради  стамбени  објекат  П+З+Пк, а  наш  предлог  је  да  се  

промени  обликовање  објекта  тако  да  спратност  објекта  буде  П+4+Пс  (повучен  спрат). На  Овај  

начин  се  не  би  повећала  бруто  квадратура  објекта, као  ни  висина  планираног  објекта  у  nредлогу  

плана, већ  би  се  добило  на  комфору  и  квалитету  стамбених  јединица, такође  би  се  допринело  

изгледу  самог  објекта  који  се  налази  на  углу  једне  од  најпрометнијих  раскрсница  на  Телепу. 

КоNшсија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  број  154  

Примедбу  је  поднео  доо  ПЛАМЕН  ИНВЕСТ  Инђија  Примедба  се  односи  на  парцелу  7030, 

Хероја  Пинкија  бр, 44, а  подносилац  предла)ке: 

- Потребно  је  повећати  индекс  заузетости  на  50%, што  одговара  и  у  складу  са  наменом  за  опште  

градски  центар . 
- Повріпина  парцеле  7030 је  П=1262 м2 (план. грађ. површина  је  П 1072,60 м2), планом  

предвиђена  заузетостје  П 416,3О  м . 

Предлаже  се  повећање  заузетости  за  П=120,0О  м2, како  би  укупна  заузетост  била  П=536,З0 м2. 

Са  овим  индексом  се  могу  реализовати  постојећи  власници  на  парцели  7030 (б  физичких  и  1 

правно  лице) и  имати  економску  рачуницу  изградње  новог  објекта. 

Комисија  за  плаиове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  

Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примсдба  број  155  

Примедбу  су  nоднели  Мирослав  Војиновић , Радојка  Латиновић, Иво  Новаковић, Вернца  

Новаковић, Георгије  Најданов , Светозар  Најданов , Милица  Мијаиловнћ , Славица  Ристић, Хорија  

Сомођи, Радован  Јајић, Зорица  Шнајдер, добрија  Момчилов  и  Слобода  Вулетић  Ми  као  власници  

парцела  на  подручју  Телепа, на  којима  имамо  породичне  куће, сматрамо  да  се  нацртом  

предложеног  плана  мора  вратити  могућност  изградње  зграда  са  четири  стана  на  подручју  овог  
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насења. Ми  смо  оштећени  немогућно Lнћу  продаје  наших  парцела  будућим  инвеститорима  који  
би  

градили  овакве  зграде, Док  су  неке  наше  комніије  то  урадиле  и  оствариле  корист. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено 
 у  

Извештају  о  спроведеном  јавном  уВиду. 

Примедба  број  156  

Примедбује  поднела  Ивана  Хамп. Примедбаје  иста  као  примедба  број  52. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено 
 
у  

Извештају  о  спроведеиом  јавllом  увиду. 

примедба  број  157  

примедбује  поднела  Светлана  Павловић . Примедбаје  иста  као  примедба  број  52. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено 
 у  

Извештају  о  спроведено Nl јавиом  увиду. 

Примедба  број  158  

Примедбу  је  поднела  дуња  Ковачевић . Примедбаје  иста  као  примедба  број  52 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  
обрађивача  наведено  у  

Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  159 

Примедбује  поднела  CaHіa Стевановић . Примедбаје  иста  као  примедба  број  52. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  навеДено 
 
у  

Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  160  

Примедбује  поднела  Билана  Поnовић! Примедбаје  иста  као  примедба  број  52. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  
наведено  у  

Извеіптају  о  спроведеном  јавноМ  увиду. 
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Примедба  број  161  

Примедбу  је  поднео  Адвокат  Милан  Ступар  (у  име  Милосава  
леловића) примедбу  подноси  као  

власник  парцеле  бр. 5 144 к.о. Нови  Сад  11. предметне  парцела  је  предлогом  плана  предвиђена  за  

зелену  површину, са  још  две  суседне  парцеле  и  то: 5 141(1 и  5 145. Пре  овог  предлога  плана  

наведене  парцеле  су  биле  предвиђене  за  индивидуалНу  
стамбену  градњу . Моја  горе  наведена  

парцела  се  граничи  са  парц. бр. 5 142 к.о. Нови  Сад  11, која  је  такође  моја  гіарцела, а  на  којој  су  

изграђени  стамбени  и  други  објекти, које  моја  породица  и  ја  користимо . Парцела  бр. 5142 је  у  

улици  Богдана  Шупута. Парцела  бр. 5144 се  у  катастру  непокретности  води  као  парц. бр. 5144/1 и  

5144/2 и  излазе  на  улицу  Богдана  Шупута, а  преко  парцеле  бр. 5142, што  показује  повезаност  тих  

парцела  у  једну  целину . Моје  парцеле  бр. 5142 и  5144 чине  једну  неодвојиву  целину, с  обзиром  да  

је  гтарцела  бр. 5144 у  ствари  двориште  за  стамбене  објекте  изграђене  на  парцели  бр
. 5142. Цела  

концепција  изградње  објеката  на  парц. бр. 5 142 је  урађена  с  обзиром  на  повезаност  и  заједничко  

коришћење  са  парцелом  бр. 5144. 

Одузимањем  предметне  парцеле  и  претварањем  у  зелени  појас, губи  
се  сваки  смисао  и  стамбених  

објеката  и  квалитета  коришћења  истих  на  парцели  5142. 

Уопште  није  јасно  како  је  могуће  тако  променити  регулациони  
план  и  концепцију  индивидуалне  

стамбене  изградње  дела  Града  Новог  Сада  претворити  у  нејпто  сасвим  
друго, потпуно  непотребно , 

са  огромниМ  утицајем  на  живот  становника  Телепа. 

Молим  вас  да  још  једном  преисnитате  nредлог  плана  и  усвојите  овај  приговор , те  nарцеле  које  су  

предвиђене  за  зелену  површину  оставите  у  ре)І(иму  индивидуалне  стамбене  градње. 

Прилози : пуномоћ; извод  са  сајта  РГЗ-а  за  парцеле  бр: 5 144/1 и  5 144/2. 

Комисија  за  плаllове  не  прихВаТа  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  

Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  162  

Примедбује  поднела  Андреа  Шћекић. примедбе  се  односе  на: 

Планске  параметре  (спратност: приземње  и  спрат) за  изградњу  у  улици  Јо?кеф  Атиле  и  Ћирила  и  

Методија  

Као  власник  непокретности  на  овој  локацији  тражи  већу  
спратност . 

Ову  своју  примедбу  подносилац  образла?ке  следећим  разлозима: 

- Сматра  да  на  конкретном  месту  мора  бити  дозвоњена  већа  
спратност, како  би  објекти  били  

усаглаіLlени  са  околином , као  јединствена  целина. 

ОЕРАЗЛОЖЕЊЕ : 

Имајући  у  виду  тренутну  планску  регулацију  у  погледу  спратности , ја  као  сувласник  

непокретности  на  адреси  Ћирила  и  Методија  бр. 58, изграђене  на  парцели  4786/1 К.О. Нови  Сад  11, 

у  
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уписано  у  лисТ  непокреТНости  број  10803 К.О. Нови  Сад  Іі, улажем  ову  примедбу  у  цињу  измене  

Плана  деталпе  регулације  подручја  Телепа  у  Новом  Саду  и  то  у  
делу  који  се  односи  на  

предвиђену -дозвоЈЂену  изградњу  у  погледу  спратности  објекта. 

Чврсто  стојим  при  ставу. да  не  постоји  ни  један  једини  разлог  да  се  на  локацијама  - улицама  
Јожеф  

Атиле  и  Ћирила  и  Методија  не  дозволи  градња  објеката  веће  спратности , прецизније  спратиости: 

приземње  и  три  спрата  + поткровње  (П+3+ПК). 

МишЈЂења  смо  да  је  измена  Плана  преко  потребна  и  не  постоји  оправдан  разлог  
да  се  не  дозволи  

градња  веће  спратности  од  прописане , шта  виніе  сматрамо  да  би  објекти  спратности  : приземње  и  

три  спрата  + поткровње  (п+3+ПК), била  оптимална  величина  изграђености  објекта, како  за  

околину, тако  и  за  целокупан  кварт. 

део  Телепа  коме  припадају  предметне  улице-парцеле, већ  садрже  објекте  затра)кене  спратности , па  

и  доста  веће  спратности  од  промене  која  се  овим  путем  предлаже  (
примера  ради  стамбена  зграда  

грађевинског  предузећа  ПРЕЗИДЕНТТ , на  самом  почетку  улице  Ћирила  и  Мстодија, на  кружном  

току, спратности  је  7 спратова). 

Имајућу  у  виду  да  на  суседним  парцелама, односно  наведеним  улицама  већ  постоје  објеіпи  овде  

предло?кене  спратности , сматрамо  да  је  повећање  спратности  потребно  ради  усклађивања  
тзв. 

кровних  венаца, односно  ради  успоставЈЂања једнејединствене  целине  наведеног  дела  града. 

Наведене  парцеле-улице  можда  не  припадају  ужем  градском  центру, али  са  друге  стране  
добра  

саобраћајна  повезаност  и  непосредна  близина, пре  свега  Булевара  Патријарха  Павла  и  улице  Цара  

душана  који  се  налазе  свега  пар  стотина  метара  од  наведених  
парцела-улица, те  посматраnо  и  са  

транзитне  стране  затражена  већа  спратност  објеіnа  ни  у  најмањој  мери  не  би  утицала  на  стварање  

негативне  фреквентности  саобраћаја. 

Близина  горс  два  наведена  булевара  свакако  утиче  на  већи  развој  
комерцијалне  делатности , па  

самим  тим  последично  долази  и  до  повећане  потражње  и  то  како  за  
пословним  простором  тако  и  

стамбеним  простором  у  наведеном  кварту. 

Такође, треба  нагласити  и  да  на  подручју  обухваћеним  планом  нема  
заштићених  културних  добара, 

ни  заштићених  амбијенталних  целина. 

Будући  да  се  спрам  наведених  парцела  налази  студентски  дом  
ттЕвропатт  (колегијум), сматрамо  да  

апсолутна  кота  будуће  изграђених  објеката  треба  да  буде  приближно  као  и  
кота  горе  навсденог  

дома. 

Имајући  у  виду  све  горе  наведено , подносилац  приговора  овим  путем  тражи  од  надлежног  

поступајућег  органа, да  преиспита  своју  одлуку  која  се  односи  на  улице  Ћирила  
и  Методија  и  

Јожеф  Атиле, те  након  тога  изврши  измену  Плана  деталне  регулације  
подручја  дела  Телеп, и  

дозволи  изградњу  објеката  спратности  : приземње  и  три  спрата  + поткровЈЂе  (П+3+пК), уместо  

Плаnом  предвиђених  нижих  објеката. 

Комисија  за  пданове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведсно  

Извештају  о  спроведеном  јавноN1 УВИДУ. 

у  
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примедба  број  163  

Примедбу  су  поднели  Ружица  и  Брацо  Совињ. Примедбаје  иста  као  и  примедба  162, 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено 
 
у  

Извештају  о  спроведевом  јавном  увиду. 

Примедба  број  164  

Примедбу  је  поднео  Зоран  Мићић. Подносилац  овим  путем  подноси  примедбу  на  Нацрт  ПГР-а  

простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  (у  дањем  тексту  
ПГР), те  предлаже  

измештање!уклањање  заштитног  појаса  секундарног  насила  која  је  уцртана  у  плану, а  која  прелази  

преко  катастарске  парцеле  бр. 6579 к.о. Нови  Сад  11, која  је  у  власништву  подносиоца  ове  

примедбе , те  истиче  следеће : 

ПГР-ом  је  предвиђено  задржавање  постојећег  заштитног  појаса  секундарног  насипа, а  чиме  су  у  

великој  мери  онемогућене  могућности  власника  кат. Парцела  у  том  подручју, те  се  они  суочавају  

са  проблемима  који  се  огледају  у  немогућности  било  какве  легалне  градње  
или  реконструкције  

објеката  у  том  појасу, а  што  је, сматрам  бесмислено  из  разлога  јер  су  иза  линије  насипа, дакле  

према  реци, већ  изграђени  велики  комплекси  за  становање, те  је  тај  део  града  потпуно  

урбанизован . 

Стога  није  јасно  шта  тачно  штити  тај  секундарни  насип, када  иза  њега  већ  има  неколико  хињада  

стаиова  и  кућа. дакле, неспорно  је  да  линија  насипа  треба  да  буде  између  између  тих  

новосаграђених  објеката  и  реке, а  не  да  буде  поставњена  неколико  стотина  метара  дање. 

Неспорно  је  да  је  у  моменту  поставњања  насипа  на  предметној  локацији  постојао  
разлог  због  кога  

је  секундарни  насип  поставњен  на  том  месту, али  урбанизацијом  овог  дела  града, постојање  истог  

је  изгубило  сваки  смисао, а  као  што  сам  претходно  навео, заштитни  појас  тог  насипа  у  великој  

мери  ограничава  права  власника  парцела  које  тај  појас  захвата . 

Због  свега  горе  наведеног, подносилац  предлаже  да  се  његова  примедба  усвоји, на  начин  како  је  

предложено  у  првом  ставу  ове  примедбе , те  да  се  такво  решење  имплементира  и  кроз  план  детањне  

регулације  тог  простора. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  наведено  у  

Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

прнмедба  број  165  

Примедбу  је  поднео  Пламен  Инвест  Доо  Инђија. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7029. к.о. 

Нови  Сад  11. Поілтовани , овим  путем  подносимо  примедбу  на  план  генералне  регулације  простора  

у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду  која  се  односи  на  парцелу  
број  7029 К.О. 
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Нови  Сад  11. Тренутно  на  јавном  уВиду  на  наіпој  парцели  је  предвиђено  да  се  гради  стамбени  

објекат  П+2, наш  предлогје  да  се  промени  обликовање  објекта  тако  да  спратност  објекта  буде  п+3 

са  50% заузетости  главним  објектом  + 1О% заузетости  са  приземним  поеловним  анексом, зато  смо  

обезбедили  довоњно  паркинг  места  у  сутерену  и  дворишту . Такође  вас  молимо  да  нам  омогућите  

формирање  препуста  у  іпирини  1,м. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  

Извештају  о  спроведено Nl јавном  увиду. 

Примедба  број  166 

Примедбу  је  поднео  AіrPort доо  Нови  Сад. Поштовани , овим  путем  подносимо  примедбу  на  план  

генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду  која  се  

односи  на  парцелу  број  5164/2,5175/1,5173/1, 5176/3 и  5174/1(угао  Вршачке  улице  и  Булевара  

Патријарка  Павла). Тренутно  на  јавном  увиду  на  нашој  парцели  је  предвиђено  да  се  гради  

стамбени  објекат  П+3+Пк, наш  предлог  је  да  се  промени  обликовање  објекта  тако  да  спратност  

објекта  буде  П+4+Пс  (повучени  спрат), на  овај  начин  се  не  би  повећала  бруто  квадратура  објекта  

као  ни  висина  планираног  објекта  у  предлогу  плана, већ  би  се  добило  на  конфору  и  квалитету  

стамбених  јединица , такође  би  се  допринело  изгледу  самог  објекта  који  се  налази  на  углу  једне  од  

најпрометнијих  раскрсница  на  Телепу. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

Примедбе  које  су  доставњене  ван  рока: 

прнмедба  број  167  

Примедбу  је  поднео  Јасмин  Шуша  Нови  Сад. Примедба  се  однои  на  парцелу  број  7147 на  којој  се  

планира  предшколска  установа. Предлог  је  да  се  врати  претходна  намена, с  обзиром  на  то  да  

подносиоц  примедбе  на  парцели  има  стамбени  објекат. 

Комисија  за  планоне  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  

Извенiтају  о  спроведено Nl јавном  увиду. 

Примедба  број  168  

Примедбу  су  поднели  Нилинка  Валентовић , Софија  Јелић, Мирјана  Пуіпкаш, душан  Цветковић, 

Александер  Стојићевић , Сандра  Барцал, душица  Милосавњевић , дара  Качавенда, Нина  кнежевић, 

Миодраг  Кнежевић, Андрија  Зарија, Милан  Нанђа, Игор  Свитлица, Светлана  Бошковић, Ђорђе  

Бегић, драган  Капор, Марсеј  Грошко , Наташа  Бачинац, Ивана  (Стојиловић ) Маринковић , Софија  

Јелић, Бранко  М., Ивана  М., Маријана  Јанковић, Небојша  Николић, јЂубомир  Моромилов , Тијана  

Жујић, Јелена  Чиплић, драган  Маравић, Весна  Близанац, Ивана  Матић, Мирела  Књаић, Саша  

Савић, Бранислава  Бодрожић, Александар  Калањ, драгиша  Калањ, Карло  Валентовић, Срђан  

у  

у  
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Палић, Каролина  Калањ, Андрија  Вукајловић, дара  Рађен, Зорица  Калањ, Мирјана  Аничић, 

Милана  Аничић, Розација  Барцал, Станко  Ну)кдић, Милош  Папић, Бранимир  Вакањац, Јелица  

Милић, Мирко  Аврамовић, Маја  Манојловић;Божена  Којић; Мирза  Ибраковић; дијана  

Величковић; драган  Влашић; дупјица  Јовичић; Слободан  војковић; Невена  Ковачевић  Васић; 

Наталија  Попов; Наталија  Живковић; Милица  обрадовић ; Мандица  ЈБињак; Зита  Вајда  Шпирић; 

Слађана  Малиновић; дејан  Поповић; дарко  Попов; ЈБубица  Поповић; Никола  Камајић; Немања  

Свркота; Никола  Шпирић; дарко  Топић; Јелева  Ковачевић  Воргучин; Тамара  глуховић ; драгана  

Мисић; данијела  Томовић; Анита  Брзаковић; дејан  Вујичић; Катица  Жигић; Радоман  Радоман; 

Андреј  Матијевић ; дијана  Матијевић ; Верова  Ури; Марија  Мијајловић ; Лидија  Ђокић; Марко  

Попадић; Иван  Ричић; Јованка  Мазалица; Бисерка  Милошевић; Амила  Цапар; Ститамица  Ченан; 

Милица  Анђушић; Андријана  Попадић; Тијана  Санал; Јармила  дуроnіка; Новак  Марија; Милица  

Радошевић; Јована  живојновић ; Момчило  дакић; Радивој  Малетин ; Валентива  Калај ; Слободан  

Тркуња; Пеђа  Мишић; Галина  Петровић ; Јадранка  далмација ; Габријела  Мишенген; Александра  

Стојановић; Зоран  Маленица; Катица  Маленица; драгана  Вукајловић ; Боривој  Крстић; Милка  

Ранојлов ; Ивана  Јуришин ; данијела  Фаркаш, Весна  Марковић ; Милош  Јуришин ; Зоран  С. 

Стојадиновић ; Војислав  Нинковић; Марија  Грбић; Станислав  дамјанов ; Бранислава  дамјанов ; 

Владимир  Жигић; Горица  Савић; Ружица  Хајдош ; димитрије  Крстиh; Милош  Бојић; Милан  

Радовановић; Слађана  Оњача; Радован  Оњача; Свјетлана  Оњача; Владан  Враголић; Маријана  

Опачић, Слободан  Остојић ; Апатовић  Вида; Остојић  Владимир ; Зорана  Стојанов ; драгица  

Нинковић; Марко  Позерсић ; Наташа  Шербеђија; давијел  Шимо; Јелена  Лазић; дејан  Павловић; 

Ђорђе  Станић; Игор  Савић; Сузана  Цветановић  Крстић; Зоран  Крстић; Ана  Живановић; Ненад  

Растилић; Роберт  Чех; Јованка  Стојаковић ; Тамара  Мандић; Милош  Вранешевић , Милица  

Јовановић, душан  Ђурчин, Јованка  Стојановић , Милан  Барош, Милош  Вукић, Милан  Обрадов  ић, 

Сања  Живковић, Милан  Ђенге, Ненад  Јовановић , Владимир  филиповић, Норберт  Чорба, Мирослав  

Ворешевић, Весна  Врањковић, Светко  Врањковић, Емилија  Стојановић, марина  Витковић, 

Милорад  Роквић, Јелена  Барош, Роберт  Кот, Слађана  Јbубиичић, Брајан  Брковић, анђелка  

Самарцић , Маја  Самарџић  Лукић, Маша  Павловић , Оливера  Милановић, Гордана  Кошанин, 

Светлана  Верешевић , Владимир  Ивковић, Ђуро  Јовић, Звездана  гладовић ,далибор  Савић, Тања  

Лаздревић, Золтан  Золтан, Марјан  Клајн, Мирјана  Ђурић, Александра  Моћевић, Марко  Моћевић, 

Александра  Тасковић, драгана  Бањанин, Ана  Прокић, Срђан  плавшић, Јелена  Јовић, Ристо  

Столић, Слободан  Мартић, Милијана  Столић, Јелена  Ћеранић, Ллександар  Лазаревић, Јован  

Марковић, Весна  Томић, Милан  Станић, Борис  Ћетковић, Зора  Роквић, Илинка  Станић, даница  

Станић, Милан  Булајић, Сретен  Танацковић , драгана  Танацковић , Марија  Частван, Сара  ласица, 

данијела  Ивковић, Татјана  Марић, Марина  Лазић  Рунџановић, Милица  десница, Ева  Попић, Ања  

Берић  Радучај , Витомир  Васић, Милан  Орлић, драгана  Михањица, Олга  Беговић, Сима  Оканов, 

Живојин  Петров, Славица  димитријевић , душан  Величковић, Сава  Вукајловић , Иван  Поповић, 

Наташа  Погјовић, Татјана  Молдваи, Мира  Радоман, Јасмина  Контић, Ливија  Нешковић , Милица  

Видовић, ђорђе  дамјанов, Радинка  Ђураков  Оњача, Бо)кислав  Радочај , Златко  Рењановић, Марин  

Полексић, Зорица  Војводић, Марин  Карин, Иван  Крајцер, дејан  Периз, Миња  Михајвица, Јелена  

поповић, Мињана  Брзак5  Мињава  Брзак, думан  Главинић, Магдалена  Говорчин , душан  Млинко, 

Никола  Говорчин , Станислав  Крајцер, Јован  Вучковић, Митра  Вучковић ; Софија  Рењановић; 

Сретенка  Цвејанов ; Радомир  Ћириловић ; Јbињана  Ђириловић; Никола  Вујичић; Горан  Крунић; 

Ратко  Милићевић ; Славица  Малиновић  Милићевић; Зоран  Јевтић ; Изабела  Беговић, Срђан  Пејић; 

Никола  живковић, Антун  Важонић; Валерија  Важенић; Ружица  Бокаћ; Вукица  Ердењан ; Слободан  
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Јовић; Лидија  Стошић; Филип  Петровић ; Емил  Курлинак; Александар  дојчић; Спасенија  Санжак; 

Катарина  Мијатовић; Мирјана  Јоковић; Горан  Пејић; Ненад  Ласица; Небојша  Нешковић; Милош  

Ћурић; Бранислава  Кнежевић; Ружица  Баришић, Мирјана  Мијатовић ; Татјаиа  Мијатовић; 

Алксандар  Живанов ; Милан  дамњановић ; Тамара  Мињатовић; Ивана  дамњановић ; Маринко  

Мињатовић; Верица  Сечи; Ћуро  Мијатовић ; душан  Кривошија; Маријана  Басара; Бранко  Пановић; 

Јелена  Пановић; Слободан  Ердевик; драгана  Рајков ; Владимир  Стаменковић ; Никола  драгић; Иван  

Младеновић ; Богданка  Јованов  Стојанов; Владимир  Стојанов ; Филип  Стојановски ; Мирослав  

Попов; Милена  Попов; Јелена  Јовановић ; Татјана  Ердевик, Александар  Стојановић; Никола  Стела; 

дра?кен  Седлар ; Александар  С., Јhињана  Ђурић; душан  Обрадовић ; Тијана  Станић, Роберт  

Тало,Томић  Ангелина, Мандић  ЈелисаветаАлександра  Томић- Коларски ,Милица  Босанац  Вујичиh, 

Линда  Терзић, Андреа  Цапар,душан  Вукић, Јелена  Вукић, Јован  Лукић, Ненад  дамјанов, душан  

Дамјанов , Корнел  Ћивеси, Вукашин  Бајић, Богдан  Боровац, Бојан  Кне?кевић, Весна  Благојевић , 

Јасмина  Ћурчић, Бранислав  Ћурчић, Богдан  Рашић, Јованка  Гавранчић, драгослав  Гавранчић, 

Бо)кидар  Станковић, Хелена  Станковић, Силвија  Цапар, Тања  Књајић, Стефан  Мишић, Тала  

Голуша, Зоран  Цветковић , дијана  Цветковић , Марија  Вукић, данило  Копривица, јЂубиша  Вукић, 

Бранка  Пилић, Снежана  Бо)канић, Олгица  Јерковић, Душко  Јокић  Александар  Роцков, Марио  

Станић, Терезија  Станић, Ксенија  Бајић, Ксенија  Исаиловић, Милош  Кудус, Весна  дукаи, Богдан  

Жеравица, Зорица  Станковић , Ева  Хатала, Тијана  Бјелобрк , Наташа  Стевановић , Бојана  Лончар, 

данко  Паскалевић, Никола  Латић, Миланка  Милошевић, Анђелка  Марковић, дамир  Ђукиh, 

Владимир  Ба, Синиша  Мазалица, Зорица  Тодоровић, ,(нечитко  име) Тодоровић, Сузана  

Скендеројски , Катарина  Мењих, Ивана  Кантар, Светлана  Мацановић, Марко  Лубурић, Цвета  Пеце, 

Марина  Јеремић  , Ружица  димовић, Нина  Богдановић, Александар  Гелер, Ђуја  Новаковић, 

Славоњуб  Јовановић,Александар  Баћић, Јасна  Маринковић , Гораn Ћерић, Инес  Убанек, Тамара  

Морача, Бојана  Бодрога, Милован  Тојага, Слободанка  Тојага, ЈЂубица  Миленковић , Тибор  

Скотовић , Милан  Ралић, Владо  Ховап, Сања  Бијеловић , Миланка  Поповић, дубравка  Ивковић, 

Маја  Јокић, Ивка  Нађбаби, Зоран  Радоман, Милена  Бојић, Ђорђе  Илић, Тереза  Чамбор, Игор  

Марков, драгослава  Апић  Шијачки, Ирена  Вучић, драгица  Ханђа, Слободан  Шекеровић , Паула  

Кухајда, Жењка  Стевановић, Горица  Пајић, Јелена  Лагатор, Сибил  Хорват, Јована  Радман, Верона  

Марков, драгана  Шкрбић, Лана  Лесковац , Марија  Медаков, Наташа  Мећашев, Александар  

Веселиновић , Милан  Плековић, Лука  Ђуровић, Татјана  Живковић, Ђорђе  Поповић, дубравка  

Ераковић, Ивана  Поповић, даница  Вешковић, Златко  Амбришак, Игор  Петковић, Валерија  динић, 

Александра  дилберовић , Алекса  Бјелобрк , данијела  Субић, Предраг  делић, Јован  Јовић, Олга  

Др  челић, Милорад  Илић, Марија  Павловић, Предраг  Милошевић, Јелена  Хорват, Илона  Хорват  

Урбан, Едмонд  Макашци, Станислава  Стевановић , Небојша  Ћурчић, В. Субашић, Миа  Кнежевић, 

Романа  Кнежевић, драган  Ђорђевић , Илић  Јелена,Шмит  дејана, Милан  Илић, Милош  Николић, 

Милош  Кнежевић, Рења  Тамара  Глишић-Кривошија  Перковић  ЈЂубица  Марина  Попов  Иван  Филеп  

Лешевић  Небојша  Јелена  Самарџија  Иван  Живковић  Александар  Пушкаш  Новаковић  Милица  

данило  Максимовић  Стефан  Живковић  Јовановић, Михајло  Варга, Моника  Јелић, Предраг  Елена  

Слевак  Горан  Варју  Марија  Варју  давид  Мајтан  Роберт  Кухајда  Кодтић  Јелена  Танасије  Буловић  

Мина  Јелачић  Бојана  Анђелковић  Милена  Црњак  Ана  Цветковић  Никола  Младеновић  Сузана  

Младеновић  Мирослава  Немет  Ивана  Игњатовић  Марко  Војновић  Ерчан  Хума  Ана  Тодоровиh 

Миленко  Васић, Зоран  Англовски , Бојан  дрчелић, Кристина  Шимон, Мињан  Сајдл, Сања  

Обрадовић, драган  Бабић, Никола  Павловић, Радован  Влајковић, Новак  Ераковић , ЈЂилана  

Поповић, Милена  Самарџијево , Адам  Фаин, Ерне  Симић, Милованка  Јуруковски, Зоран  
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Чобановић, Младен  Биковић, јЂињана  Панић, Слободан  Ђинић, Роберт  Пап, Јасенка  Штеванов  
Станојковић  драган  Јурковић  Бранка  Јурковић  Емил  Кишгеци  Ален  Асуси  Соња  Баћић  Синиша  
Милановић  Синиша  Радановић  Маја  Ружичић, Славица  Стојковић, Лугоња  Милица  Шандора  
Пастор  Кристина  Кухајда  Салак  Илинка  Сања  Петров  Милутин  Кокотовиh драган  Гвозденовић  
Софија  Саџаков  Стеван  Филиповић  Ивана  Аџић  Поњак  данило  Отић  Ивана  Михајлов  Светлана  
Пејчић  Ивона  Остојиh Јелена  Басарић  Слађана  Панић  Басарић  ВелишкаЖарко  Јованов  Шекеровић  
данијела  данијела  Јовчић  драгана  Ђапић  Рушкуц  Федор  Пупић  Сара  Јелисавета  Ј. Андреа  Немет  
Светозар  Вењовић  Милијана  делибашић  Кемсић  Бранко  даушан  Клипа  Маја  Стојињковић  Сташа  
Николић  Ладислав  Поша  Бобан  Борис  даниела  Марков  Јелена  БркићЈустина  Поша  Срђан  
Стојињковић  Милош  Николић  Ђорђе  Јовановић  Гаварић  Марко  Светлана  Брацановић  Хорват  
Рудолф  Бранкица  Свијић  Варга  Ф. ЈЂињана  Сгіасојевић , Станко  Брацановић , Анђела  Бурић  Марко  
Марковић  Веселин  Жвиждак, Немања  Гавриловић  Бранислав  Потић  Пеђа  Јовановић  Тамара  Андо  
Милојка  Митровић  Јулија  КапорњајиЈасмина  Марић-Биреш  Вера  Козоморић  Матеја  Маричић  
Анђелија  Вучуревић  Зоран  Бабин  Владимир  Ашћерић  Кошутић  Ђорђе  драган  Живковић  Вања  
Живковић  Раца  Бињана  Мињко  Обрадовић  Бињана  Обрадовић  Бојана  Живковић  Мирослав  
Хорватски  Гордана  Хорватски  Саво  Ражић  Александар  Ткалец  Марина  Радосавњевић  Стана  Летић  
Маја  јЂубојевић  Андреј  Станчић  Бињана  Савић  Мирчетић  д. Бињана  Савић  Горадана  гона, 

Миросалав  Радић, Маријана  Васић  Стејепановић , Татјана  Бобић, Влада  Петровић  

Примедбаје  иста  као  примедба  број  52. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу , уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавноги  увиду. 

*** 

Комисија  сматра  да  је  Нацрт  плана  потребно  допунити  тако  да  сс  у  општим  правилима  за  
породично  становање  наведе  да  је  могућа  изградња  у  непрскинутом  низу  уз  сагласност  
коruшија, као  и  да  је  у  оквиру  ове  наruене  могуће  планирати  објекате  за  технички  преглед. 

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи , Извсштај  се  доставња  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање . 
Након  поступања  по  овом  Извештају , обрађивач  плана  ће  ллански  документ  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  происдуру  доношеіћа . 

Овим  Извештајем  ставња  се  ван  снаге  Извештај  број  У-35-720/21 од  24.02.2022. године. 

Овај  Извештај  је  саставни  део  Записника  са  169. ссднице  Коruисије  за  плановс  од  10.02.2022. 

године  и  Запиеника  са  170. седнице  Комисије  за  планове  од  17.02.2022. године. 
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ПРЕдСЕдјИК  КОМИСИЈЕ  г
В.д. Начелника  

Градскс  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

Радоња  дабегић, дипл.инж.арх. \\ г   

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ : 

1. Зоран  Вукадиновић , дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић , дипл.инж.арх. 

З. Радосав  Шћепановић , дипл .инж.арх.  

4. Милан  Ковачевић, дипл.инж.арх.  

5. Иван  Бракочевић , дипл.инж.арх. 



 

<ххх  
ЈІ1 УРБАНИЗАіТ  

ЗА8ОЛ  ЗА  УР5АЖ3ЛЈіI ЈАВНО  ј1РЕдУ3ЕЋЕ  УРБАНМЗАW ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  нови  сјі, БУЛЕВАР  ЦАРА  ЈІАЗАРА  ЗЛIј  
Телефон:  +381 21 48О2i99, фас: +заi 21 455395 Емајј: оffІсе@пѕuњаnјzам.гѕ .пѕџјbапјzам.к  

ИВЕ[ПТАЈ  
о  спроведсно Nі  јавјіом  УВјјДУ  

у  Нацрт  плана  rcііcpannc perynanujc простора  у  запалііом  дслу  грала  на  подручју  
Телепа  y HoBoNI Саду  

Градоначелник  Града  Новог  Сада  донео  је  даііа  3О.t2.2021. годнне, закњучак  
број:35-720/2021-јј, да  се  утврђује  Нацрт  плана  генералве  регулације  простора  у  
загтадном  делу  града  на  подручју  Телепа  у  Новом  Саду, издаже  на  јавни  увид  у  трајању  
од  30 дана  и  то  од  6. јануара  2022. годиие  До  4. фебруара  2022. године, сваког  радног  
дана, у  холу  зграде  ЈП  Урбанизам . Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  
3, у  времену  од  9,00 до  14,00 часова, као  и  у  просторітјама  Месне  заједнице  ,,Острво , 
Нови  Сад, Улица  Народиог  фронта  број  7 1, Месне  зајсдніјце  ,,Иво  Андрић  Нови  Сад, 
Улица  Бановић  Страхиње  број  20. Месне  заједііице  .Јужни  Телеп ‚ Новн  Сад, 
Јаношикова  улица  број  lа, Месне  заједнице  ..Братство  Телеп  l-Іови  Сад, Улица  
Илариона  Руварца  број  1 8а, Mecіie заједнице  ,.Никола  Тесла  - Телеп , Нови  Сад, Улица  
Гери  Кароња  број  5 и  Месне  заједнице  ‚,Адице , Нови  Сад, Улица  Симе  Шолаје  2а. 

У  оставЈLеном  року  за  доставњање  примедби . предлога  и  сугестија, стигло  је  
примедби, предлога  и  сугестија. 

ј . Д-далтон, Васе  Стајиhа  19, Нови  Сад; 
2. Бојан  Вујовић, Сестара  Ниuковић  12, Нови  Сад; 
3. Славиша  Неговановић, Нови  Сад; 
4. ,,PROFІT PROJEKT DOO, Вука  Kapauuha 1, Нови  Сад  u ,.VEKTRA BK 

PLUЅ  DOO. Радничка  15, Новн  Сад; 
5. ЅWEET LIFE ORADNJA DOO. Балзакова  14. Новu Сад; 
б. Ирина  Кориакина, Иван  Папуга  и  Јотановић  Миливока  из  ј-јовог  Сада; 
7. Милан  Стевановић, міапп.ѕtеvапоvіс gмајІ.сом,  Нови  Сад; 
8. Славица  Путник. Вардарска  4 и  др., Нови  Сад; 
9. Зора  Ловре  и  др., Милутііна  Ћојића  4а, Нови  Сад: 
10. Ивана  Васић  И  Др., Кочu Иваііа  18, Нови  Сад; 
1 1. Александар  Бубоња, Нови  Сад; 
12. Владимир  Тресиглавић, Вріначка  8. Н()ви  Сад; 
13. PROJECT GALENЅ  ІNVEЅT DOO, Нови  Сад; 
14. KOPREN DOO NOVІ  ЅAD, Pane Кончара  1, Петроварадин ; 
15. Никола  Асурцић, Нови  Cat: 

ПИБ: 100237773 матичнн  број. 08113700 шифрадепатности : 7111 
тећи  рачун: Банка  Интесз: 16О.923824-ав Банка  Поштанска  штефконица: 200-2632220102934-31 АИК  банка: 105-32666-98 



16. (лавица  ј  јо:јекснћ. Јоваіта  ! !оІіовііІіа  57. І oі;u Ca:і  ( за  cі a ііape v:іице  Јоваіта  

погіовиhа  і  Hnapuoі  іa Рvварца ): 

17. Марко  дамја fјић. Петефи  Lliaііnopa 153, ІІoі;u Can 

1 . L:іектроліw І  ріібцпја  ( рбіОе  л.о _о. ћеоіра:ј. ћііевар  мстносі  в  1 2. І  Іовн  

Београл; 
19. RFNrAЅ  r)OO. Булевајз  іІa і pu І apxa І  І a і;:іa І  I 7. І  Іови  ( ал; 

20. оран  Біііа. Хероја  І  ііііікііја  67. Нови  ( ј ; 

2 l - І -I тралііа  лоо. І  Іовп  ( а:ј; 

22. дарні iка  іі  даІІІIІ tа  І oіііі lі. І  Іовіі  (a:u 

23. Гlбоњі  MO:ІІІ ap. І  Іови  ( ал; 

24. д:tек<лііілар. драіатіа. д:іексаІ  іnpa іі  і  І  u ко:іа  І  І  есторов. Фv і  oІІІK іі  І  і vі  99. I-І oііu 

Ca;t; 

25. Jhu:bauLі  Блјітва. Новн  ( ал; 

26. Оіивера  Радоваіјовић. Хероја  І  јивкија  32. І  Іови  Сад; 

27 I іредріг  Mapuh. дугуста  І .tec іі pііa 17. 1 Іnвіі  ( ал; 

2Х. Мјірка  Јћоііh. Mocі ap; 

29. Bceіі a )tvK;Hі .  Морііарска  40. і  І oіііі  (a:t; 

30. І penpa і  Mupіі h. дуіусіа  ј  tecapііa 17. І  Іоніт  (a:t; 

3 1 . драіосІајІ  ( ісііаііовіт iі. Р _оіјтчка  І ()с. І  Іовіт  ( а:ј; 

32 І e:і uі ta Xeі c ііііn. ( іімс  \I;іі a іі \. і a Ѕ. ІІовіі  (a і ; 

3 3 . длексаі  іnap. драгаіја. Л:-ісксаіілра  и  Г  І  и  ко:ја  І  І ee і opoіі. Фујоіііки  ј  ј vт  99. і  І oіііі  

34. Весна  д  каіт. Морнарска  40. І  Іови  Сад; 

35. ј  Іpenpar Mapііh. Avrvc і  a Цесарја  1 7. і  Іовіі  Сал; 

Ч . Mupocaіі  kocaіііі lі . Максіт \іа  І  ііркот  -Іі t. І  І o і;іі  (a:t. y имс  драгаііа  hopl)eіііі h. 

јІ tІК  45. !- І oі;іі  (a:t іі  дејаііа  hoііhe і;uІі. І  o:іc іојсі;а  32д. І  І oі;іі  (a:t; 

3 7. І  оран  \hіі \uііііі h. .Јоваііа  llоііовііћа  (і  l . І  І oі;іі  ( a:і ; 

ЗХ. Марко  Ј  tapіі lі . І  І A.І FHP( )nJb\ І  HH і  :іoo. і Icc h;іі ulіa  4; 

39. дарннка  и  даіјица  1oіііі h. І  Іовіі  СІл; 

40. Mu:І oіn Коіћсвііћ . І  овіт  Са:ј; 

41. Мила  Весе:јіјјјовић. 8. І  Іови  Ca:і; 

42 . Јованка  ћу;іаков. H;іapі-і oііa Руварііа  1 9а. 1 Іoі;іі  Can; 

43 - M ujіaіі  іі  bpaіі  ка  Грубић. Хероја  Гlиі  і  кија  52. l Іови  ( д; 

44. Жііііка  Мііркоі;нћ. \:ііі  І : іі :tііea  3. І  І oіііі  (a:і  іі  Міірос:іав  Жіівојііјіоіі . 

ћраіі  іі  м  и  ііa hocіііі a. І  Іовіі  ( an; 

45. Puc і o Ракііh ( іa (aііі  јаіікоііііІі . І \ јііеіі)еі;а  І  . І oі;іі  (a;і ); 

46 )ј  да:і  і ou. Hauc ( і  aі uha І  9. І  овu ( аі; 

47. ..H Іono\і Іoo. hіі pіі:іa іі  \le і o:ііі ja 70. I Іовіі  ( ад; 

4Х  .._ ј  Рд-Ні  І  HІІHF( L - ћјірііаііова  25. lloіііі  (;і:і; 

49. І  јада  ћііі  a. XcІіoі a І  Ііјіікііја  і7. l Іовіі  (a;і; 

50. ІРЛНІ  І  ІІІ mІ :.(....._  hііііnaіі oі;a 25. l Іовіі  ( ај; 

51. І  PA-BFT і IІ-І BL( .... hіі pіі aіі oі;a 25. l Іовіі  ( а:; 



52. Сзіавко  Стокић, Јастребачка  49, HoBІі  Сад  
53. Миле  Потребић, Хероја  Пинкија  13; 

54. Мирослав  Војиновић , Хероја  Пинкија  58: 
55. Градска  угірава  за  грађевинско  земјЂипіте  и  инвествције , Стсвана  

Брановачког  3. Новіі  Сад; 

56. Ивана  Мињковић, Јаiіка  Чмелііка  24а. Нови  Сад; 
57. диана  Нерншић, Сомборска  1. Нови  Сад; 
58. Марко  Лекић, Булевар  патријарха  Павла  8, Нови  Сад; 
59. Светислав  Иванковић , динка  Шимуновића  48, Петроварадин : 
60. Соња  Видојевић , Толстојева  20/34, Нови  Сад; 
61. Мипіко  Пековић, Ченејска 43. Нови  Сад; 
62. Јасна  Мркшuћ  (за  Аниту  Зиројевuћ, Милутина  Бојића  IА, Нови  Сад); 
63. Бранко  Мгі.іковнћ, Јанка  Чмелика  24а, Нови  Сад  
64. Срећко  Fадовановић  (за  Влатку  Тепић  и  Маргит  Татаи, []авлека  Мишкина  

38, Новіi Сад; 

65. Шарика  Мамић, Нови  Сад; 
66. Тео.дор  и  Мирослав  Продановнћ , Новіі  Сад; 
67. Томислав  Матић, Нови  Сад; 
68. Стамбена  заједница  Хероја  Пішкија  18 и  І  8а; 
69. Стево  Атанасоски . Нови  Сад: 
70. Горан  Најданов  и  др., Хероја  Пинкнја  132А. НовіІ  Сад; 
71. Лука  Велн tІковић, Илирска  44. Нови  Сад; 
72. дарко  Рис, Хероја  Пинкија  35, Нови  Сад; 
73. Марија  Ћорић, Студеничка  17/13, Нови  Сад  
74. DOO ,,EMERALD HILL Novі  Ѕad, Булсвар  војводе  Степе  52, Нови  Сад; 
75. Бобан  Стојић, Ћорђа  Никшнћа  Јохана  22, Нови  Сад; 
76. Бобан  Стојић, Ћорђа  Никіiіића  Јохана  22, Новu Сад; 
77. Бобан  Стојић, Ћорђа  Никшића  Јохана  22. Нови  Сад; 
7g. Саша  Калаба, Илариона  Руварца  27. Нови  Сад; 
79. Ново  Фемић, Илариона  Руварца  27. Нови  Сад; 
80. Светозар  и  Татјана  Ракић, Хероја  Пинкија  26, 1-јони  Сад; 
81. Славица  Стаменковић  (раније  Јовановић ), Баііијска  улица  20, Нови  Сад; 
82. Гојко  Савић, Улице  Јернеја  Копитара , 1-Іови  Сад; 
83. Анђелија  и  драган  Јеринић. Милан  Токић  и  Милица  Шурјан , Улица  

Тихоіира  Остојића. Нови  Сад; 
84. СТ  Еуроградинг  доо, Ћевђслијска  57. Београд: 
85. Нсименовано  лице  
86. Неименовано  јіице  
87. Неименовано  лице  
88. Борка  и  Зоран  Виторовић  из  Сомборске  49. Нови  Сад; 
89. драган  Миладиновић , Банијска  22. Нови  Сад; 
90. доо  Ваер  Нови  Сад, Гогол,ева  28. Нови  Сад; 



9 1 . ..Чгів-грасuокоNјерц  ;Іoo. УжІца  Fііі prі na іі  Метолнја  бр. 1 . І  !ови  Сал: 

92. Бојан  Сајловпћ . ,Назе  Јіазаревііћа  4/1 2, І-!ови  Сал: 

93. Јћил)агја  Кежић  y HNІC Раіііевић  Зорице  и  І  Іеделковић  Веене  и  Ћорђа  са  

алресоі  Фт  oі  іікн  rі  r 9 7. І  o nі  і  (a: r 

94. Ј  hu:і,aііa kежіІћ  іі  іе  д. іексагілар  :јоо  еа  а:гјесом  І  tapa д  ііі ana бр  69. Новіј  

( ал: 

95. ЈЦ )() ..Вук  2005 Каћ: 

96. іаНко  і onopoі Hі h. Марііја  Lј_ ТЛіі  іТ  Ра:гоІка  іі  \ ііі , і aіі  .І pііІ i 

97, ДІ)аіаіІ  Іаіікосн h ііo ов:јаііјііеіј v сіраііке . Максіііа  ! оркоі  35. І  !овіі  Сал: 

98. до() ,,Fnіerald lіі l і  І  Іови  (rt Булеиар  ігојволе  ( і eііe бр. 52. І  !овп  ( ал: 

99. ,: ј  ј м со.•• .3мај  Ј  o в  іІ  і  a І  8. і  овјі  (a.t: 

1 00. (raііapu зграле  і ia Булевар  і  іатријарха  Лав:ја  бј) .5 1 53 . І  !овіі  (a:t: 

101 Мјікро Nіаркет  НС  доо. і  Ідра  дуіјіана  50. І-Іовіі  Стг  
()2. (aіі,a u M іі naіі  Ђокић. І  !ови  Сал: 

1()3. Mapі aіі  Вјтјііњовскн . )tа:ііат  нвска  3. Ј  Іовіі  (an іі  драіав  \Iіі:іоіевuћ. 

да_ і  іат  іі  іі  c ка  2 9. І  ! ов  іі  ( a:і: 
104. дратаіі  МјІ:іа:Ііііјовјі h. Њііјіјска  22, І oіііі  (a:І: 

105. Мираіја  Manі h. Xepo і u І  јіііікіјја  23. ј  јоііи  ( ал: 

06. Катіјііа  jІ a,rііііііі h. І  І oіііі  ( an: 

107, ! І opo:І rіі ru \lapr іііі . ( іііe \Ia і a іі _ і ,a 7: ііовіі  (a, і: 

1 08. Ралојка  ј lатіјііовић . Хернја  Гјиіікііја  58 а. І  І mіі  (an: 

1 09 M і  іј  onpaі  - І  і  І:і) ка. І  і  (і  ііі  і  (a:І: 
І  0.,kјіена Boі naіі a ІІјііта  9. і  !овіі  (a:L: 

1 І  і  . .іокаііовііћ  іімe правііог  сvбјекта  ..Лмаро . Хероја  llннкііја  8. І  іовіі  Сајг  
ј  2. Mu:іoііі  Міірков  y u і e .,Ji ііііe :іoo u І  opna іі a дlіимовііІі . іі:іасііик  ііapііe:і c 

7 l 24. оооје  ііі  Hoііoі  (a:ta: 

l 3. Hво  І  Iоваковіі 1і . Xepoja І  Ігііікііја  69: іІ , І loіііі  (a:r: 

І  4, ..І  Іајеііроіі:гавніГ  :гоо. ..Квалраі  І  рагња  :roo іі  ..\lд  і  ПііНі  гііівесі  021 

:too: 

І 5. ..ј  Іајевроіі:іаіііііГ  noo ііі  І  І oііoі  (.a:іa: 

І 6. Марпја  Ха:гіік, Вргјіа tіка  7 ! а. Новіі  (a;t 

І 7. ,,І -јајевроіі: аііиіі  доо  іі  ..Кііалрат  градіі )а  лоо  ііз  І  Іовог  Сада; 

і  8. Чедомир  Вvјовић. Вук  Bvі onіі h. дуііа  Раковиіі  іі  ()ња  Сіојаііовић  из  І  Іовог  

( а:іа  

І  19. Hepііі ra іі  Ра:іоваіі  доораііііІі . І !овіі  ( а:г : 
120. І  co:rop іі  \l іі poc:і a іі  І  Ірогаііовіі lі  іі  ВоІјіс:І ;гв  ј )\ і  арскіі _ І  іовіі  ( а.: 

12 1. дііііа  іі  (phaіі  hіі:іac. .\ rpc іі a:ііііі  ііарк  3е \ ј , іаі  і \:іa: 

І  22. H:і a:ta ( теііаііовнћ . І  Іовіі  ( ал: 

ј  23. І  јУ  3еі:іа  іі :Іa ca коміігјіја Nіа  іі  ро:І u Іс:і )іІма : 

1 24. І  јУ  Зеі,іа  іла  u c і apoce:tcoі tіі  ііі  І  Іеіефи  І  І kt іі :ropu І -4 і  

125. драіаііа  іі  (pІ)a іі  Ћіі:іас. јіо:ііік:ііјјјііка  (.oііѕіІііііі . і lовн  (;і:r: 

1 26. Ра:ге  дун iјер. Јlазе  ЛаіаревгіІіа  3 7:і. 1 Іовіі  Са:г: 

4 



127. Јасна  Савић. Цара  Лазара  бр.6.  Сремска  Каменица; 
128. Вера  Кастратовић , 1-Јова  8 бр. 9, Петроварадигт ; 
129. Марија  Кастратовић , Нова  8 бр.  9, [Іетроварадин ; 
130. Же.јbко  Кастратовић , Нова  8 бр.  9, Петроварадіпі ; 
131. Борис  Бошковић, Нова  8. бр.7,  Петроварадин ; 
132. Нада  Манојловнћ , Јlисинскога  1. ПетроварадпіІ ; 
133. GLAЅЅMAX NЅ, Новн  Сад: 
134. Милан  Тодоровић , Милугина  Бојића  1 І , Нови  Сад; 
135. Рајко  Блажић, Павлека  Мишкина  9, Нови  Сад; 
136. Урош  Блажић, Гагаринова  l ођ, Нови  Сад; 
137. Сања  Тодоровић . Теодора  Павловића  26/13; 
138. Сања  н  Милан  Ћокић. ј-Iови  Сад  
139. Ћорђе  драгојевић , Коло  српскnх  сестара  17. Нови  Сад; 
! 40. Александар  добрић, Коло  српских  сестара  17. Нови  Сад; 
141. ,,Незнаннјунакдоо , Трг  незнаногјунака  2, Нови  Сад; 
142. ,,Лампонедоо , Индустријска  зона  66, Бачки  Пстровац ; 
143. БОЛТ-ИНГ  доо, Браће  Рибникар  41 ,Нови  Сад; 
144. Ранко  Јовановић , Павле  Бартек. Клара  Нађ, Маргит  Перлаки, Болманска  2 и  

4, Нови  Сад; 

145. ..Амакас  градњадоо. Нови  Сад; 
1 46. ,,Амакас  градњадоо , Ј-Iови  Сад; 
147. Власник  парцеле  1901 (нечитко  потписано  нме), HnapuoІ la Руварца, ј-Јови  

Сад; 

148. Јелена  Глишић  Зевеђи, Васе  Стајића  14, (за  фЕІОНА  дОО). Нови  Сад; 
149. Оливер  Зевеђи , Васе  Стајића  14 (за  Јелена  Нађ, Андреа  Нађ  и  Бела  1-lађ), 

Нови  Сад; 

150. Апила  Миавец, Радничка  55/2, ј-lови  Сад; 
151. Тадић  Александар  (Адвокат  Миливој  Степанов ): 
І  52. Браћа  дринић  доо  Нови  Сад. Браіiка  Ћопића  203. Нови  Сад: 
153. Браћа  дринић  доо  Нови  Сад. Бранка  Ћопића  203, Нови  Сад; 
154. доо  1ПЛАМЕН  ИНВЕСТ  Инђија, Крала  Петра  66, Инђија  (власник : Јанко  

Кртолица); 

155. Мирослав  Војиновић , Радојка  ЈЈатиновић , Иво  Новаковић , Верица  
Новаковuћ, Георгије  Најданов, Светозар  Најданов. Милица  Мијаиловић , Славијіа  
Ристић. Хорија  Сомођи. Радоваи  Јајић, Зорица  ШиаІдер. добрнја  Момчилов  и  Слобода  
Вулетић. Ноци  Сад  

156. Ивана  Хамп. Булевар  патријарха  Павла  27. Нови  Сад; 
157. Светлана  Павловић , Балзакова  2 ј . Нови  Сад: 
158. дуња  Коваtіевић. Булевар  патријарха  Павла  27/27. Нові{ Сад; 
159 Сајда  Стевановић , Булевар  патријарха  Павла  95, Нови  Сад; 
160. Бињана  Поповић, Булевар  кнеза  Милоша  I 7; 
161. Милан  Ступар  (у  име  Милосава  Леловића) 



162. Андреа  јHhекић. Ћнрила  іі  Метолііја  68, Іови  Сад: 
І 63. Ружнца  и  Брацо  СОВИЈћ  Ћнри:ја  п  Методија  56, Пови  Сад; 

І 64. оран  Muhuh u і  І -lовог  Сала . ], (_ еіггсіекн  KopІі e:І a бр.I : 
165. І  lnaNі cіі  Hввсі  до() I IіјђНІ Lt 

i бб  і\ і  rFort доо  Іові  і  (a; і: 

167. Јаемніі  І Hvіііa. І -Іовіі  ( ал-ішјі  рокLі: 
І 6 — ііa іі ana_be. ІІи:івііка  Ваівіоіііі l. ( офііја  Je:і uh. M іі Pі aіі a ј fvнјкајјі . дvшајі  

Г  всгковић . Алексаі  іnep ( тој  і-і  ћевјіћ . (.aіі;tpa аіца:і . дупіu ііa M іј:јоеав.ћевић. дара  

Качавеі  іЈ.іа. І  Іина  Кіісжевн  iі . M ііo;Lpaі  Кіјежевијі . Aіі;і pіі ja Зариј  a, Mііnan І  Іаііђа. Игор  
( ПНІЛііЦ Ll. Свсіјіана  ћоііікови f. hорђе  heі uh. драгаі  Kaііop. Mapccj Гроніко . Г  іатааіа  

Бачіі  јјап. Hnaііa (Стојіі;іовііћ  ) .Маріінковіі lі. Софііјіі  .Іenutі. Браііко  М.. Ивана  М.. 

Mapіі jaііa .Іаііковіјћ . Г  Гебојіііа  ј  јиколnћ. .Јћубомир  Моромилов . јнјаііа  Жујііћ .  Je:і ena 

Чиі  і:і uІі. драјајі  Маравnћ, Becrіa R іu іanaіі. H ваііа  Матііћ. Мирела  Клаић. Caі na СавиГ . 

Браіі  іі c:іa ііa Болрожііћ  д:іексанлар  Ка:іањ. Rparіі  ша  Kana і  і.. Kap:і o Baneі r і  овііћ . ( рђаі  і  

І  la:ііі h. јаро:інна  ka:іa іі.. Aііnpііі a В \ кај:іовіјћ. дара  јађсіі . оргііа  КLL іаіі . Mіі pjaіі a 

A і nі t ііі h. M іі:і aііa \ іііічн l. Роіацјіја  Барііа:і . ( іаііко  ј I жлііћ . Mn:і oііі  ІІ aіі uh_ Браііиі uр  

Вакаіћаіі  . M іі:ііі h. Мирк() двраіови h. Маја  МаііоІ:іовн tі:ћожеііа  Којић : Мнрза  

І -lбраковіі h; дјі_јаііа  Ве:ііічковјіћ ; драіаіі  H, і aііі uh: дііјііііа  ,Іовіічііћ ; (:іоболајі  ћојкоіііі h: 

ј  Іевсііа  КовLііеві tћ  Hac іі h; і  І a і a:ііі ja І  јііјјів ; lla і a_ ііі ja Кіјвковић : \-1іі _іііііa Обра,іоііић : 

Мандица  јћијbак: Зііта  Baj;іa І  ! ііі  іі pііh; С:іаІјаііа  MLtTііі  јіовн h: дејаіі  1Јогіовіјјі : дарко  
ГЈоііов : ЈБубиііа  ј  Іоііовпћ: Н  и  коЈја  KaNі aj u 11; І  ісNіања  ( вркоі  а: І  lикојіа  H і  rі  іірііГі  : дарко  
loі  і  iіћ; _І e:іcі  іa К()ііа -јсвјdі  Bopі t ііі  і  і  : І  Lі Nі apa І  луховіјћ; Jіpaі aііa ? Iнснћ  ; даі  інјела  

ІоNіовић ; Aіі  ііта  Бртаковііћ ; дејаі  і  BN І  іі  ііі h: Kaі uііa Жіі  rііh; PanoNіaіі  Радоман  ; Ліјдре_ј  

Ma і  ітјевіі h:  дијаііа  Г\l ііі  ітјсііііћ ; Bepoіі a ріі ; Марііа  іМііја :јоііиІі ; J ііі;iііі a hoіііh; Марко  

ІІoіі a:ііі lі ; Иваіі  Ріічііh: ,Іоваііі(а  N І a іa:ііі na: ћіісерка  \lіі:іојііевіј h: A\ ііt іa І  аііар : 

( ііі raNііі na Чеііаіі : \lіі:іііііa І \ іі l)\ ііііі tі : .\ іі:іpііі a іі a t toіі a:іuh: Ііі jaііa Сава:і : ЈарNіјі:кі  

дрогііка : І  Іовак  Mapіі ja: Mu:іііііa РгілоііісвііІі : .јована  Жјівојііовіі h; N-lоічи:іо  дLікиГі : 

Ра;ігівој  Ма:істніі ; Ba:і eііііііі a ka:і aj: (:і )бо;tаіј  Іркv:вгі: І  І e1)a !\lu ііі Hlі: јаіііна  Пе-і -роііић ; 

_І  anpaі  іка  да:імацнја; І  абрііј  e:іa N l іі  іііeі  і  і  cі  і  ; д:іексај  і:і pa ( і  oj аіјовіі h; Зораіі  \1а_іенн  ца; 

Kai-ііііa Nтl іевца  драіаііа  Bvіcaі:іoіііі tl; Борі-івој  kpcnі h; Мн:іка  Рапој:јов: 1јвана  

Јуриіпин : даније:іа  Фаркапі . BecnLі  Марковић: Г \тl іі:іојјі  јуриіпин  Зорав  С. 

Сјојадиноііић : Војііслав  1-Iинковііћ : Марнја  І  рбић: ( -іаііне:іав  дамјаііов : Бравнс:іава  

даNіјаііов : В:іалііііір  Жіііііћ; lopіііі a Савііћ: Р \ жіііі Lі  \aі noііі ; димііірііје  Kpc ііі h: 

Nl іі. і oііі  bojіі lі : \-Ііі :і a іі  Ра:іоііаііовіі h: Lіађаіі Lі  ( ):іача: Pіі , іваіј  (): ) Lі tі Lі _ (_ вјеі  ліііа  ( ):ba Ііa: 

B:і Lі:іaіі  Hpaі o:ііі iі: \lapіі jaііa Oіі a ііі lі _ (:іободаіј  ()c і oj іі lі ; Aіі a і oіііі h Bіі:ta; Oc і ojііІі  

В:јалііііір : Зораііа  ( і oja іі oіі: драі  ііііa І  ііјіковіі h: \-lLірко  ј  Інерсіі h: і  І a і a ііі a јіІербејјі -іја ; 

даііјіје:і  ј t јіјмо . Јс:ісјја  J І a ііі lі : јсјаіі  ІІ rііі:і oіііі h: Ђір lіе  ( і Lііііі h: І l і op ( автіІі : ( іaіі a 

І  іііc іаіјовіі l kpc і  іі lі : Зораіі  Kpc і  ііІі: :\ іі a ЖііііаііојіјтІ : І  І eіі a:t Pac і  іі:і u Іі : Робсрі  Чех : 

Јоваііка  ( іојакоііііІі ; Іаіара  Maііnіііі ; \-lu:і oііі  Bpaіі eііі eіііі h. Nl іі Jі una ЈоваііоііііІі . дуіііан  
јіј)t ііііј , _јоваііка  (_ і ojaіі oіііі lі . M іі . і a іі  І )apіііі . \-I іі:іі)ііі  H\kіі lі . N-l іі:і a іі  Обралоіі  јіћ . Саіва  

Жп  вковић . M unaіі  Ђеніе. Hcі  іan Joііa і  іовііјі . B:іanіі  N і  іі p фіі:ііјповић. Норбсрт  Чорба. 

п  



Мирослав  Ворешевић. Весна  Врањковић , Светко  Врањковић , Емил  ија  Стојановић , 
марина  Витковић. Милорад  Роквић. Јелена  Барош, Роберт  Кот, Слађана  Јhубиичић, 
Брајан  Брковић, анђејтка  Самарџић , Маја  Самарџић  Лукић, Маша  Павловић , Оливера  
Милановић , Горлана  Кошанин, Свстлана  Верешсвнћ , Владимир  Ивковић, Ћуро  Јовић, 
Звездана  Гладовићдалнбор  Савіјћ. Тања  Лаздревић, Золтан  Золтан, Марјан  Клајн, 
Мнрјана  Ћурић, Алекеандра  Моћевјтћ , Марко  Моћевнћ. Ллсксандра  Тасковић. драгана  
Бањанин. Лна  Прокић. Срђан  Плавшић. Јелена  Јовііћ, Ристо  Столић, Слободан  Мартић, 
Милијана  Столић, Јелена  Ћеранић, Александар  Лазаревић , Јован  Марковић , Весна  
Томић, Милан  Станић, Борис  Ћетковић, Зора  Роквић, Илинка  Станић, даница  Станић, 
Милан  Булајић, Сретен  Танацкопнћ , драгат iа  Танацковић , Марија  Частван , Сара  
ласица, данијела  Ивковић, Taіjana Марић, Марина  Лазић  Рунџановић , Милица  
десннца, Ева  Попић. Ања  Берић  Радучај . Витомир  Васић, Милан  Орлић, драгана  
Михањнца, Олга  Беговііћ. Сима  Оканов, Живојин  Петров, Славица  димитријевић . 
душан  Величковіјћ , Сава  Вукајловнћ , Hваті  Поповић, І-јаташа  Поповић, Татјана  
Молдваи . Мира  Радоман, Јасмина  Контuћ, Ливија  Нешковић , Милица  Віідовић , ђорђе  
дамјанов, Радинка  Ћураков  ОзLача, Божислав  Радочај , Златко  Рејbановић. Марин  
Полексић , Зорица  Војводић, Марин  Карин , Иван  Крајцер, дејан  Периз, Мила  
Михањица, Јелена  гјоповић, MuJbaііa Брзак. Мињана  Брзак, душан  Главинић , 
Магдалена  Говорчин , душан  Млиііко. Никола  Говорчин . Станислав  Крајцер, Јован  
Вучковнћ . Митра  Вучковић ; Софија  Рењановнћ ; Сретенка  Цвејанов; Радомир  
Ћириловић ; ЈБињана  Ђириловић ; Никола  Вујичић: Горан  Крунић; Ратко  Милићевић ; 
Славица  Малuновић  Милићевић ; Зоран  Јевтнћ; Изабела  Беговuћ, Срђан  Пејић; Никола  
Жuвковић, Антун  Важонић; Валерија  Важенић; Ружнца  Бокаћ; Вукица  Ерделан ; 
Слободан  Јовић; Лидија  Стошнћ; Филип  Петровић ; Емил  Курлинак; Александар  
дојчић; Спасенија  Санжак; Катарина  Мuјатовић ; Mupjatia Јоковић; Горан  Пејић; Ненад  
Ласица; Небојна  Нешковић ; Милош  Ћурнћ ; Бранuсзіава  Кнежевић; Ружица  Баришuћ, 
Мuрјана  Мијатовић ; Татјана  Мијатовнћ; Алксандар  Живанов; Милан  дамњановић ; 
Тамара  Мuњатовић; Ивана  дамњановић ; Мариuко  Мињатовнћ; Вернца  Сечи; Ћуро  
Мијатовић ; душан  Кривошија; Маријана  Басара; Бранко  Пановић; Јелена  Пановнћ; 
Слободан  Ердевик; драгана  Рајков; Владимир  Стаменковић ; Никола  драгић; Иван  
Младеновић ; Богданка  Јованов  Стојанов ; Владимир  Стојанов ; Филііп  Стојаuовски; 
Мирослав  Попов; Милена  Попов; Јелена  Јовановић ; Татјана  Ердевик, Александар  
Стојановић ; Никола  Стења; драже iј  СедЈІар; Алекса tјдар  C., Jhunaua Ћурнћ ; душан  
Обрадовић ; Тuјана  Стајјић, Роберт  Тало,Томић  Ангелина, Мандић  
ЈелuсаветаАлександра  Томић- Коларски ,Милица  Босанац  Вујичић, Линда  Терзић. 
Андреа  Цапар,душан  Вукпћ, Јслена  Вукић. Јован  ЛукіІћ, Ненад  дамјанов. душан  
дамјанов, Корнел  Ћuвеси, Вукашин  Бајић, Богдан  Боровац, Бојан  Кнежевић. Весна  
Благојевић. Јасмина  Ћурчић, Братіислав  Ђурчи li. Богдан  Рашић, Јованка  Гавраuчић, 
драгослав  Гавранчнћ , Божидар  Станковић . Xeѕіeiіa Стаі•тковић, Силвија  Цапар. Тања  
КЈћајић, Стефан  Мишuћ, Тала  Гозіуша. Зоран  Цветковић . днјана  Цветковић. Марија  
Вукић. даіІило  Копрuвица, ЈЂубНн]а  Вукић, Бранка  Пuлuћ, Снежана  Божанић, Олгица  
Јерковић. душко  Јокић  Александар  Роцков. Марио  Станић. Терезија  Станић. Кеснија  
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Ћорђе  Јовановић  Гавариh Марко  Светлава  Брацановић  Хорват  Рудолф  Бранкица  
Свијић  Варга  Ф. ЈБјfлана  Сгіасојевић, Станко  Брацановић , Анђела  Бурић  Марко  
Марковић  Веселин  Жвиждак, Немања  Гавриловић  Бранислав  Потић  Пеђа  Јовановић  
Тамара  Авдо  Милојка  Митровић  Јулнја  КапорњајиЈасмина  Марић-Бuреш  Вера  
Козоморић  Матеја  Мари tјић  Авђелија  Вучуревић  Зоран  Бабин  Владимир  Ашћерић  
Кошугић  Ћорђе  драган  Живковић  Вања  Живковић  Раца  Бињана  Мињко  Обрадовић  
Бињана  Обрадовић  Бојана  Живковић  Мирослав  Хорватскн  Гордана  Хорватски  Саво  
Ражић  Александар  Ткалец  Мари l{а  Радосавњевић  Стана  Летић  Маја  Јhубојевић  Андреј  
Станчић  Бињана  Савић  Мирчетић  д. Бињана  Савић  Горадана  гона, Миросалав  Радић, 
Маријана  Васић  Стејејіановић , Татјана  Бобuћ, Влада  Петровuћ  

ПриNіедба  1: 

Примедбу  је  поднео  Д-Далтон . Примедба  се  односи  на  парцеле  број  4822 и  број  
4823 у  КО  Нови  Сад  2, у  улици  Јожефа  Атиле  22 u 24, чuји  је  власник  подносилац  
примедбе, као  и  на  парцелу  број  4821 КО  Нови  Сад  2, у  Улuци  Јожефа  Атиле  20. 

,,Констатовали  смо  да  је  на  предметннм  парцелама  предвиђена  изградња  
вишепородичних  стамбених  објеката  спратности  llо(Су)+П+3, ширине  габарита  14м, 
на  уличном  делу  парцела, као  и  дворишном  делу. 

Будући  да  је  за  реализацију  планског  решења  нашим  парцелама  потребно  
припојити  и  суседну  парцелу  број  482 1 КО  Нови  Сад  2, у  улици  Јожефа  Атиле  20, 
подносимо  следеће  примедбе: 

1. Молимо  да  се  из  обавезног  формирања  парцеле  ради  изградње  
планираиuх  објеката  искњучи  парцела  број  4821 КО  Новн  Сад  2, у  улици  
Јожефа  Атиле  20. Будући  да  су  ваше  парцеле  укупне  површине  І  .838 м2 
ширине  уличног  фронта  21.6 м; а  парцела  број  4821 КО  Нови  Сад  2 има  
површину  876 м2 и  улични  фронт  ширине  23,3 м, обе  будуће  
грађевинске  парцеле  имају  довоњну  површину  и  ширину  уличног  фро l{та  
да  би  бнле  самосталне  грађевијјске  парцеле. 

2. Будући  да  се  одвајањем  ових  парцела  на  парцели  број  4821 КО  Нови  Сад  
2, у  њеном  дворишном  делу  не  може  градити  део  објекта  који  је  
ііредвиђен  Нацртом  плана, предлажемо  да  се  висиІа  планираних  објеката  
повећа  са  По(Су)+П+3 на  По(Су)+П+3њПс  (повучени  спрат), те  на  тај  
начин  изврши  надокнада  предвиђене  површине . Повећање  сіратности  
предлажемо  имајући  у  виду  да  је  планираном  зоном  изградње  индекс  
заузетости  37%, што  је  знатно  мање  у  односу  на  максимално  дозвоњеног  
индекса  заузетости  у  зони  општеградског  центра. 

3. Такође  прејwажемо  алтернативни  режим  за  овај  простор : уколико  се  
парцеле  број  4822, број  4823 и  број  4821 у  КО  Нови  Сад  2, сгјоје  уједну  
целину, предлажемо  да  се  висина  објеката  задржи  на  По(Су)+П+З+Пс, а  
да  ширина  објеката  буде  16 м, а  да  приземње  улнчног  објекта  према  
улици  Јожефа  Атиле  буде  пословне  намене . 

Прихватањем  ових  примедби  убрзала  би  се  реализацнја  планuраног  решења. 
Такођс  треба  рећи  да  је  и  овако  повећан  габарит  планнраних  објеката. мањи  од  
максимално  дозвоњених  показатења  изграђености  за  намену  општеградских  и  



линијскііх  центара. којп  овде  при iшдаІу  и  јтокацијскН . јер  се  доиста  радп  О  ЦСІП  

Телепа. са  културним , верским, образовііим  и  угоститсскгім  садржјима . 

због  свсга  горе  наведеноі , NІ oJІHNІ  :ra cc ііpіі X ііa І  e fі arі lC iіримедбс  ііa ііацрт  Гјгр  

іі poe І opa y заііадноNl : елу  ірада  і  іa і  јодрујј  у  Теіспа  ј  овом  ( аду  

liрнNіедба  се  деЈіО %і  ііј  јхрага  а  ;илоі  ііe іірііваіа  

Обра .іОжеіБе; 

Паріісле  броі  482 І , 4822 и  4823 сс  обагісзііо  сгІаају  V ІІ oіІy ірађевиііеку  іјарцслУ  

HOBІ)HJHіІC OkO 27 1 5 м2. на  којој  ce іі:і auіі pa изіраЛіћа  комілскса  у  оквирУ  намене  

опііІтеградскоі  іLенјра. односііо  ІІЈІраліІа  сјамбеіјјјх . СТаN1бсјІО-ІјОСЛОВнИХ . іјОсЈІОВНО -

сіабених  ији  iјосјiовiiіјх  објеката. сііратности  H+З. Утврi)ене  су  тачІје  зоііе  изірадње  

објеката  и  јіравијіа  јіарнеЈіације  прнказаііи  на  графичком  приказу  број  3.1 ..Плајј  намеііе  

гховрпіина  са  режимима  изградіће  у  размерн  І  :2500. 1 јрема  гра(ј)и tјкОМ  ііриказу. 

максиNіални  нвдекс  заузегости  изјіоси  37%, а  нндекс  іlзграђсііостн  1.6. Број  іі:іанираних  

cra і  і  () ua іЗ  і  IOC u ОК() 60. бОј  і  і  oc:: іовіі  і  і  x јелнјјиіцІ  око  3 . а  број  ііаркпііг  іеста  кое  је  

Mo і he осіварИ i І1 У  оквиру  і  іaprte:і e 78. 

(:іика  1, 

Имајући  у  виду  іјоврјініне  предмстпих  парцела  и  ла  према  ііpa і u i има  уређења  и  

ірађеіћа  іa оіЈііітегра:гске  ueіr і pc NІor cc јјіанпраГи  ка() СамоСІа:іііе. іірихвата  Сс  

ј  рн  NІe;Іoa да  rіaprіe:іa opOі  482 1 i c і a обавсіу  cі  іајаііа , нс l моіућііос  і  c і  іајања  і  і on 

сіісцuфИ tјіјнм  c:І oH ІІ \І d ca і  ІрцеЈІІ NІа  број  4822 rі  4823 које  ou1і jy режІІ NІ \ t)бавсзіјој  

c і  і aі aі  і a, И  м  ajyhіІ  v вгілv noі eіі  і  иіс  іі  і:іau upaі  іc јіарЈмсірс  за  і  і  редметііс  naprіe:і e. u да  

сv оНіј  НСіІОд  маКСИ NІјІіО  \ ІвІ)I)сіііі \ napaNі erapa. іірііваiа  се  іір ilNlелба  ;a ііі upu іі a 

зоіге  нзірадiіс  ііЈіан  гіраннх  објекага  іі a ііарцсЈга i\іа  ор 482 ј  4822 іі  4823 бvлс  1 бп , а  

ііnaі rrі paііa crі parііocr Ha ііаргге:іаіа 4822 и  4823 лворііііјііом  ; с:і бv;ге  ј  1+4, 

! lЈіаііирањем  ІІOBC етажс  у  двориІннО Nі  дс:іу  іјарцслс. као  rі  проіпирењем  зоне  изградііе  

ііehe ce нарушити  максимално  гіірђени  ііарамеірн  У  оквиру  ііаменс  онпітејрадски  
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центар, већ  ће  они  и  дае  бИТІ{ Ј{СПОД  угврђеног  NfаксиМума . Прихватаием  ове  
примедбе , на  парцелама  број  4822 и  4823, које  се  обавезно  спајају, индекс  заузетости  ће  
бити  42%, а  индекс  изграђености  2. Такође, неће  се  нарушити  потребан  однос  
потребних  паркинг  места  и  планираиог  броја  станова. Спратност  објекта  уз  Улицу  
Јожефа  Лтилеје  п+3. 
Прихватањем  ове  прнмедбе  утврдили  би  се  специфични  услови . У  случају  да  парцела  
број  482 1 буде  самостална  грађевинска  парцела, зона  изградње  у  дворишном  делу  се  не  
планира  на  парцели  број  4821, а  грађевикска  линија  дворишног  објекта  се  плапира  тако  
да  буде  одвојена  2,5 м  границе  nарцела  бр.  482 1 и  4822. У  случају  да  новоформирану  
грађевинску  нарцелу  чине  све  три  iiаведене  парцеле, зона  изградње  бu се  плавирала  као  
што  је  утврђено  у  Нацрту  плана  генералне  регулације , с  тим  да  би  спратност  дворишног  
објекта  била  П+4 (слика  2). 
Слика  2. 

Пріімедба  2: 
Примедбу  је  поднео  Бојан  Вујовић  Примедба  се  односи  на  парцелу  број  6950/1 у  ко  
ј-Јови  Сад  2, у  улици  Морнарској  59, која  је  намењена  за  општестамбене  зоне. Објекат  
на  предметној  парцели  означен  као  постојећи  објекат  kOju је  могуће  задржати , а  
наведена  сnратност  је  П+2+Пк. ,,С  обзиром  на  То  да  се  на  апрцели  налази  постојећи  
објекат  спратности  П+І +Г1к, односно  да  је  у  тренутно  важећем  плану  погрешно  
наведена  спратност  објекта, предлажем  да  се  усвоје  следеће  сугестије: 

да  постоји  могућност  рушења  постојећег  објекта  ради  изградње  новог  
вишепородичног  објекта  спратности  П+3, у  скдаду  са  параметрима  
дефинисаним  будућим  планом ; 
да  се  омогући  доградња  постојећег  објекта  до  максималног  индекса  
заузетости  парцеле  до  40%, обзиром  да  трснутиа  заузетост  парцеле  мања  од  
максималне  дозвозћене; 
да  ce ua предметној  парцели  омогући  надоградња  постојећег  објекта  до  
максималне  планом  предвиђене  спратности  п+3, обзиром  да  је  тренутна  
спратност  постојећег  објекта: приземње  спрат  и  поткровње  (П+1+Пк); 
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- да  сс  на  парцели . осим  главног  објекта. омогућн  и  изградња  помоћног  

објекта-гаража  спратности  11: 

- да  новим  вланом  не  постоји  обавеза  припајања  нредметне  јјарцеле  са  целим  

или  деЈІови \іа  суседііих  napіІcna. оІзиром  да  јІредмет liа  парцсла  вспутава  

усјјовс  којн  cv гіредвнђені  за  грађсвинску  нарце:іу  (ііарцела  је  48() м2) 

ПрпNісДба  сс  де:іом  іјрихвата , ДС.јОNІ  ІІС  іііІХВТ2, а  ДСЛОNІ  јс  iісосііована  

Образложевс : 

Іја  парцели  број  0950/1 ііЈіанирава  је  іјамеііа  оііітітестамбеііе  зове. где  је  могућс  

реализовати  намену  ііој)одимІо  сГајговаіhе  ііa јјарце:ји  unu випТеПој)ОдНЧіі () етановање  

cpenіhux і yCrHHa. сгірагносiі -І  до  І  І 3 іјјјдекса  заЗеТосІ lј  to 40% І  Іa uapіІcJііІ  ce ііaJі auі  

ііостојећи  објекаі  k()jіі  ce задржава  у  скЈіаду  са  важеiііІм  јіјјаном  и  за  који  је  у  

графнчком  нриказу  наведејіа  cііparІіocr Гј+2+ј lк. 

Прихвата  се  приNісјба  да  се  спратност  ностојећег  објекта  означи  П+1+Пк. 

[lриNіедба  јс  јјеосіјоваііа  у  делу  где  се  тражн  могућност  рушења  постојећег  

објекта  ради  изградње  повог  вишепородично , сгјратности  П+3. На  графвчком  ііриказу  

број  3.1 Пјіап  јіамеііс  ііовріііиі-іа  са  режіімима  іпіралње  у  размери  1:250() ва  

ОЛређсІ tНм  наріІе:јама  vјнр1)ене  су  грађевиііске  линије  v с:]учају  изірадlће  ноноі  објекта, 

іііі o je fl Случај  ііa парііејіИ  број  6950/1 . изградіhа  гіовог  (Ібјекl-а  могућа  је сісЈіаду  са  

-іврђеннм  ііравіілнма  vpcljorі a u г -раГјсіbа  која  ігодразvмеііају  иімсГју  ос  іалог  зт  сјіедсћс: 

раді  нове  ИзіІ)аЈ(ње  BіІ  ПіСііО[)ОДHЧІ  іu\ објеісаіа . мі  іі  ііі  малііа  і  іовртіі  іІ  на  јраlјевинске  

јіарце:іс  нзјіосн  600 м2. а  міівјјмалјіа  шіјритіа  ііapne:іe 15 м. Изузетііо . због  

pc[L і  ј-ІзоВаІі  их  cycenііux парцсЈіа. іі apі te:іe моі  у  бііiн  маіс  іі OBі)LH И  не  (до  45() м2  ) уз  

задржавање  nостојеће  ширuне  уличiіог  фронта  парцеле . 

Пркхвата  сс  гІрјјNјсдба  у  ]ІеЈІу  да  сс  дозволи  догралња  ііостојећег  објекта  до  

unanupauor uіідекса  заузетосiи  од  40%. У  том  сЈіучају  могvће  је  задржавање  Ііосгојеће  

ііapі teJі e. 
Нс  іірнхвага  сс  гјрјіісдба  :іа  сс  :іозволи  іалоградња  uостојећег  објекіа  до  

іі:іанііраііе  сіірапгостп  [І  І  3. І  іnaіі iі paiі a сііратііост  сс  дозво:і )ава  само  у  с:і vчај v іІзградііе  

ііОВОГ  ()бјекlа  имај vћи  v внду  да  је  ірађсвпііска  Jіurі uja НОВОГ  објекга. cіі j)a і  носги  П-і-З. 

у;ањсііа  од  регуЈіациогіс  5 м. 

Пріімедба  З: 

1 lримедбу  jc nonііco І  јсіоваііоізић . 1 lримелба  се  односи  ііa ііapueny број  

4774 v ко  Нови  Сад  11. у  улици  Ћирила  u fvle і o]tuja. ЧијИ  јс  власник  подносилац  

ііримедбе. 
.ј\4олимо  Вас  ла  уважиiе  моју  иі-іицијативу  и  нзврпіитс  корекјјију  локације  

будуће  грансформаторске  стаНигіе  на  исток  у  дубину  unn kpajihy грагпіцу  парка  Како  

ва  ііore іv од  І  50 м  cіі  северне  іі  севсројјсго Lіііе  c і paHe ііостојс  Ј tве  ј  рансформаторскс  

стііііііцс . kOJІ HkO іІОСіОјІі  ііотрсба  nі  j(іііі  је:Іііом, мОЈІ iІ \і  вас  да  Hcі v изместнтс  и  бу tућ  

nарце:і  іa І y намејі  v і  іом  ерніс  севср(шсІ  ојно  і  і a дј)v і  н  кј)ај  іарі(ОвсКс  иоврш  uі  і c (за  

око  70 мегара ) јер  v гоі  смнсЈі \ ііehe јііІком  c\ і e і aі  n jep cv сга \ібеііи  ко:іектИвііи  

Оојектіі  v том  c:і HaІ v ііреко  іі y і a o;І  nіііpііІ er іca іі ap]cOEіc і(c ііоврігіИне  

Образложењс  : обј  скат  koІ  іі  І  і:іaіі  іі  рам  ;ta і  і  равіі  м  јс  і  ја \Іењеіі  і  іородијіјом  

стаііоваііу  са  ііorneno\і  г:іавііс  (јіісале  на  исi()к  і  ірско  двој )іІІІіта  ііa ііај)ковск \ 

ІіOBІ)Ііі  И  іУ. -iaіc() ;ta овај  nnaііupaі  і  іі  і  іоЈіожај  yі  ј)ожава  моју  удооііост. квал  иге-г  

сіановања  као  и  живог  ІІ  іДравЈhе  моје  гІороді -јце  
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ПрііNiсдба  сс  прихвата  
Образложење: 

У  Графичком  приказу  ,,План  енергетске  инфраструктуре  симбол  ТС  ће  се  
померити  у  средишњи  део  планиране  зелене  гтовршине . У  тексту  Нацрта  плана, у  делу  
Снабдевање  електричном  енергијоом , ће  бити  додата  следећа  реченица; ., Нову  ТС  је  
потребјло  изградити  на  іvіaііupauoj зеленој  ПовриіИНи  изіеђу  уица  Ћирила  и  kЈеіподија  
и  Бујіевара  Патријарха  Павјја. Тачна  локааіија  будуhе  TC iia іLіaіiupauoj зелеіјој  
повриіијји  ће  се  одредиіпи  у  даіbој  пројектјво-техничкој  докугеіітацији . 

Примсдба  4: 

Примедбује  поднео  ,,PROFІT PROJEKT DOO u ,УЕКТRА  ВК  PLUЅ  DOO. 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7421/1 у  КО  Нови  Сад  ј!, у  улици  Хероја  

Пинкија. На  планирано  решење  имају  примедбу  и  предлоге: ,,Пре  свега  на  спратност  
објекта, којаје  утврђена  на  П+2, предлажемо  да  иста  буде  П+3 са  обавезном  гаражом  у  
подземјтој  нетажи, а  из  разлога  што  је  спратност  објекта  од  П+3. или  П+2+Пк  
планирана  дуж  целе  улице  Хероја  Пинкија, па  је  чак  и  породично  становање  у  улици  
Болманској  по  још  увек  важећем  плану  за  Телеп, овим  нацртом  планирано  за  
вишепородично  становање  спратности  П+3. На  тај  начин  власник  ове  парцеле  се  
ставла  у  нел0в0лнији  гіоложај  у  одноеу  iia суседне  парцеле, које  су  овим  нацртом  
добиле  већу  спратност, и  уједно  омогући  висинско  уједначавање , а  не  спуштање  
слратности  на  углу. Што  се  тиче  грађевииских  линија  предлажемо  да  се  грађевинска  
линија  из  улице  Болманска  утврди  на  5 м  од  регулационе  линије, а  из  разлога  што  се  
тако  боле  организује  положај  објекта  на  парцели, и  омогуhи  формирање  више  паркинг  
места  на  парцели . Подсећамо  да  је  важећим  планом  деталне  регулације  за  Телеп, 
грађевинска  линија  и  из  улице  Боіманска  утврђена  на  5 м  од  регулационе . Такође, 
имамо  примедбу, а  повезану  са  претходном , на  котирано  удајење  бочне  фасаде  на  4 м  
од  ивице  парцеле, молимо  да  иста  буде  на  3,40 м, или  да  се  уопште  не  котира  бочно  
удалење, што  је  доволно  за  организацију  приступа  апрцели, а  последица  је  
пројектовања  грађевинске  линије  на  5 м  од  регулационе  линије  из  Болманске  улице, 
како  је  предвиђено , као  што  смо  већ  навели, сада  важећим  планом  детањне  регулације  
за  Телеп. Такође, подсећамо  да  важећим  планом  детајbне  регулације  није  било  
котирано  удалење  од  бочне  границе  парцеле. У  прилогу  се  доставла  ситуација  са  
пројектованим  положајем  објекта . 
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Слнка  3. 

5IТUАСХОNХ  Рі.АN 
К 1250 

ѕ  

Планом  је  дефиІјисаііо  следеће : Ј  Іа  парцелама  уз  Врпіачку  уѕ iицу  иа  којима  је  

Гlланом  утврђека  іпгралња  објеката  с tіратности  І  1+2 могућа  је  ііове lіана  спратііа  висина  

призсіа  са  обавезЈіи Nі  посјјовј  і  іім  са;Іржај па  је  іі ejacііo да  nіі  je оно  і  іравиЈјо  

изузстак  и  односи  сс  само  ііa y і tv Враіачку . илн  се  олпосн  и  іі a остале  ііросторс  

наNјени  огіііјтсгралскоі  u іunujckOr јјентра. када  cc іі:іa іі upa ііослонаіће  у  прнзему. а  

гіјто  ојі  бијіо  іоін  чііо  і  іoceoі  іo Што  јс  важсћи  м  ј  ІЈІО \ Т  pc rv:іa і  tuje Tcneііa. ова  јој  vћност  

дат  а  за  ііам  euy і  јос:іоваі bа  са  виј  ііeі  і oponutііі  HM c І aІ  јоваІіе Nі  (тоја, ііреллажемо  да  се  

текст  іі naііa ДОГјУјјН  . да  је  у  случајУ  ііііра;іње  гјословТіоХ  гјріізема  и лнци  хероја  

Г Iиіікија  дозвојbено  пројектоваі bе  иовећане  сііраттіс  висіітіе  приземња . Иліі  дати  ову  

моіућност  као  ОПХјјТС  правнло. када  се  планира  іјосјіоваі bе  у  приземЈЂу . 

Прјіісд6а  сс  лрјјхвата  

06 раз;і  ожс  tі)c: 

Прлхвга  cc і  јове lіаіе  cnparіі oc і H ua iіредіе  і  ііoj і  іарцсли  іі a і  1+3. І  laltplONі  

гілана  ііapііeJі a 6р 742 1 / I ( ко  i lовн  Can і I ) іі J і auіі paua jc ііамсна  општсградски  и  

Jі H ііНјскИ  цсіітар . јра l)евНнска  парііе:ја  піа  іі onpііі uіі y око  1 О()2 іn. зоііа  изірадње  

новоп:іаііираііог  објекта  Nіоже  да  има  ііовріііііну  5() ј  гіі 2  (из  --50%). а  брУіо  развијена  

повріііиііа  іпноси  око  i .бО() м&.  С  обзиром  iі a •ro na je ііросечі lа  ііовріпгіпа  стаііа  ііc смс  

бити  Nіања  од  50 м  (нето ). а  тсжи  се  оствариваіу  јјросечне  повріііине  60 м1  (пето ). 

максималан  број  станова  у  овом  објекту  је  20 до  24 У  ііодрумској  етажи  могућс  јс  

остварити  око  25Г1М. піто  је  у  складу  са  условом  из  плана  да  ..Број  гіланираних  ііаркинг  

места  и  планирани  број  стапова  морају  бuтіі  усаглаіденИ . ЛжпінраІ bе  подземне  етаже  

ка() и  орој  сІажа  ііолзсм  і  і e іаражс  іанис  иће  ол  јiотрсбс  ла  се  оквііру  гіарцс:Ісзадоііоћи  

с:іов  ла сваки  c і a іі  іі  7() пі2 коріісіјс  ( ііc і o) новріііиііс  ііос:і (іВНОГ  npoc і opa бvле  

ооезоеіјеііо  јсдііо  гіаркu ііі  Nіего . У  ск:іал  са  іјавс;tеіііі Nі . іговсћаіће  cіі pai ііocі u іісllс  

јіарvш  іітіі  утврlјеііа  іі  р u і a pei)eі bіі  11 гізі  pa; іі  і e v оквиру  n.іaі  і upaііe наNіене . 

Осим  усаг.іагпав Lиbа  і  і jіau upa іі  і x і  іоврі  і  ііі  і  І  a іa становаі bс  и  ііословањс  са  

іі:іаііираііНм  ііаркгііі  Nісстііма . іі a Іі:іaіі upa і bc сІіраіііости  r іopcn урбаііјісти tіких  

ііapaNіertіpa ( u і  дсксаза  істости . Ні -ілскс Lі  іізіра l)еносг  іі  . гіотребі  і()Г  броја  ігаркјіі  і r места  

тичс  і-і  коіііісііі  іі pOC і  орне  оргаііНзацніс . ( обіироі  нао  ;Іa jc іі a објект \ којгі  сс  ііаіазс  

у  невосредном  окружењу  іі jіaіі upaua спратігост  ГЈ+I+ГІк. Л+2 и  Јј+3. іј:іанирана  
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спратност  је  усклађена  са  нотенцијалима  парцеле  у  односу  на  све  задате  параметре  и  
тражене  критеријуме . Напомињемо , да  је  важећим  планом  намена  на  предметној  
парцели  пословање  са  вишегтородичним  становањем. где  се  на  на  једној  грађевинској  
парцели  утврђује  мннимално  50% пословања . Променом  намене  у  општеградске  и  
линијске  центре  могућа  је  изградња  новог  стамбеног, стамбеио-пословног, пословно-
стамбених  или  пословног  објекта , спратности  До  П+2. Пословни  садржаји  су  обавезни  у  
приземлу, ка  Улици  хероја  Пинкија. Парцеле  уз  Болманску  улицу  планиране  су  за  
општестамбене  зоне, и  на  њима  је  планирани  индекс  заузетости  до  40%. У  оквиру  
општестамбених  она  могу  се  граднти  породични  и  вишепородични  стамбени  објекти, 
спратности  до  п+3. Напомињемо , на  парцелама  на  којима  се  планира  изградња  објеката  
спратности  до  П+3, а  на  којима  није  могуће  решити  потребе  за  паркирањем  у  
дворишном  делу, обавезна  је  изградња  подземне  етаже  испод  целе  парцеле  или  њеног  
дела, а  61)ој  подземних  етажа  се  не  ограничава  и  зависиће  од  потребног  броја  паркинг  
места  према  нормативима  датим  Планом . Изнад  гаража, обавезно  је  уређење  зелених  
кровова  (полуинтензивних  или  интензивних ) са  дечијим  игразтиштима , без  могућности  
паркирања  на  крову  гараже. Начин  озелењавања  изнад  гаража  формираних  у  оквиру  
ове  намене  исти  је  као  и  озелењавање  изнад  јаві tих  гаража  и  наведен  је  у  пододелку  
4. 1. Правила  за  уређење  зелених  површина  на  земњипту  јавне  намене. 

Прііхвата  се  повлачење  грађевинске  лнније  уз  Болманску  улицу  на  5 м  с  
обзиром  на  то  да  регулациона  линија  пнје  тхравилна, те  се  највећим  делом  утврђује  
померање  грађевинске  линnје  дуж  улице  Болманскс  приблuжно  5 м. 

Прихвата  се  примедба  да  уда.њење  бочііе  фасаде  од  ивице  парцеле  број  7422/1 
буде  3,40 пі. 

Примедба  да  се  дозволи  пројектовање  повећане  спратне  висине  п  у  Улици  хероја  
Пинкија . 

ПрiіNlедба  5. 

Примедбује  поднео  ,,ЅWEET HFE ORADNJA DOO. 
Овим  путем  подносимо  примедбу  на  Нацрт  ПГР  Телепа, који  је  тренутно  на  

јавном  увиду. Овом  примедбом  предлажемо  да  се  парцелама  7868, 4866/1, 4864, 4853/2, 
4853/1, 4852/2 (све  КО  Нови  Сад  1!), планира  формирање  јединствене  rіapuene на  којој  
би  била  могућа  изградња  стамбеног  објекта. Планирана  парцела  би  имала  проценат  
изграђености  50%, са  спратношћу  Су  (или  По)+П+3. Према  регулацији  улице  Петефи  
Шандора  бисмо  планирали  у  призем.њу  локале. У  прилогу  примедбе  дајемо  скицу  
положаја  објекта . 

Сматрамо  да  је  парцела  погодна  за  овакав  вид  планирања . Окружена  је  будућим  
јавним  површивама  у  виду  парковски  уређене  површине  зеленила  и  спортског  парка  у  
зеленилу. Сама  будућа  парцела  ІІMana би  довоњан  капацитет  за  овакву  спратност  и  
заузеће, са  могућношћу  обезбеђивања  дово.њног  броја  паркинг  места  у  подрумској  
гаражн . 

Сматрамо  да  је  висинска  регулациа  П+3 примерена, јер  је  то  no броју  етажа  
слично  спратности  П+1+Пк, с  обзиром  да  се  у  простору  Пк  могу  формирати  две  етаже, 

као  и  са  спратношћу  П+2+Пк. Ми  нисмо  заинтересовани  за  формирање  викаквих  
поткровзbа. 
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Слііка  4. 

Hapі teJ a 7.480 м  
Заузсће  50%. ііоврвјина  парцелс  3.740 м2  

Cy-i- І  І  +3 укуп  но  бру•п) I 4.928 м2  

Пріііс:гба  сс  пе  іірпхвата  

образложсІі.е: 

flapі tene бр. 7868. 4853/2. 483 І . 48)2/2 іl neo іі apііene бро  4864 (свс  К() ј  ІОВН  

( ал  1!) v І  iаііртv іі:іaua іі:іauupaіі c cv а  UіІІІІ  ісградскі i і i :ііін uјскн  neііі ap. a јіарцсла  

4866/1 за  сііортски  центар . јјлаііскіі  осиов  за  urpany І  I:і aua jc І  сіјералніі  іі:і a І-і  і pana 

І  lовоі  Сада  до  2()2 1 . ronnііe - преLіііГііhен  - і  екст  (..(:јужбеіјн  лііст  Гра:Lа  І -Іовоі  Сада . 

број  39/06) (у  дале  м  іексту: І Q ІIepanІІH n:іaіІ ), којим  су  іірслметі iс  парцс:.iс  јіреіежно  

іјамењене  за  нороднчііо  стаповање  и  спортски  цеіітар. ТЈрема  Плану  гсіісралне  

рсгулацијс  iіро -гора  за  НОРОДИ L!НО  сгаііовање  у  заііалном  делу  града  Новог  Сада  

(..Службени  лист  Града  Новог  Сада . бр.34/I?, 50/19 - лр. пјјан  н  28/21 - др. nnaіі ) (y 

;іањсм  тексіу : план  ісјіералне  рсгvлаініс ). ііapuenc број  4853/2. 4853/1 іі  4852/2 су  

іірОмеіііі:іс  ііамену . onіі OC і lO ііамеіІ .сіІе  с  за  ојіштеіралскіі  ііентар  сііраіносі  н  ЛО  І  І  і  3. 

іііі:і рсализаі LИје  :іоміі  га  сіаре  Lііі jіі  c ііравн:іа  ypel)cіІ a іі  і pal)e і ha де(јнініісаііЈ  v І  І jіa іі  

;іe і a:іііe pcі y:і aі tuJc і e:і eіі a і  Іоігоі  ( а:і ( Сјіужбсіі ii :іі tci 1pa:іa Новоі  ( і1Ла , бр. 

40! І  7). І  Іapue:і c 7868 іі  nco іі apі te:і e 4864 cv іі:јаііом  reіі cpa:ііі e іі  V:і aііH і e ііІaі l і ipaііe за  

oіі  і  і  і Fеірадски  и  ліііінјскі l і  Leііі ap. a іі:іаііом  )іe і  a:Lііc pc і  jіa і  іuje а  ііос:јоіlањс  са  

ііороЛіџіііі lМ  сј -агіовањс \ і . ј  l--I +Ј1к. део  ііap і te:і e 4864 іі  іі ap і re:іa 4866/ І  су  - 

свим  важеhим  іі:іаііскіім  :іокумејп  ііма  ііамсі Lсііс  за  сііоріскіі  і LеіітаІ). 

У  скјіаду  са  ігажеhом  ііјіаііском  ЛокумеіІтацпјо I. која  је  осіјов  за  реализацИј  

І -laupra nnaіia гсіјераЈіііе  регулацијс . за:.tржава  сс  у  склогІу  намене  онштеградски  и  
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линијски  центар, дом  за  старе  (спратности  Су+П+3) на  парцелама  број  4853/2, 4853/1 и  
4852. На  парцели  број  7868 и  делу  парцеле  број  4864 Ііромењенаје  намена  у  односу  на  
важећи  nnaіі  детањііе  регулације. у  намену  општегралски  и  линијски  центар . На  
парііелама  је  могућа  нзградња  изградња  новнх  стамбених , стамбено -пословних  (20-50 
% лословање ), пословіІо -стамбеіјих  (50-70 % пословање ) илн  пословних  објеката. 
спратностн  П+ І  +Пк, ііндекса  заузстости  50%. 

ПјиІN!едба  6. 

Лримедбу  су  поднели  Ирина  Кориакина . Иван  Hanyra u Јотановнћ  Миливојка. 
Примедба  се  односи  на  парцелу  број  5842/2, а  предлог  је  да  се  уцрта  стамбени  

објекат  број  2 у  улиііи  Петефи  Шандора. Инвеститор  ГолубицаМила iј  је  2015.године  
изградио  јІелегалан  објекат  бр.2, прво  предвиђе iі  за  гараже, a rіocne претворен  у  
стамбегіи  објекат. Купци  станова  су  уговоре  о  купоЈІродаји  оверuли  код  јавног  
бележника, али  не  могу  да  добнју  грађевинску  дозволу  нити  озакоњење  док  се  не  
нзмени  nлан. 

Примедба  СС  ДСЛОNI прихвата, а  дслом  не  пріпвата  
Парцела  број  5842/2 у  Hацрту  nnaiіa reuepanііe регулације  је  намењена  за  

оnштестамбене  зоне, на  којој  се  ііалази  постојећи  стамбени  објекат  П+2+Пк. У  складу  
са  гіланираном  наменом, парцела  је  означена  као  nарцела  са  објектима  који  
задоволавају  услове  за  озакоњење . Прихвата  се  део  прІІNwдбс  да  се  у  графички  nриказ  
број  3. 1. унесе  објекат  у  дворишном  делу, спратностн  П, како  је  гјаведено  у  издатим  
урбанистичким  условима  за  локацијску  дозволу  број  109753, од  дана  4.9.2014. године. 
У  складу  са  издатим  условнма  и  постојећим  стањем  потребно  је  кориговати  спратност  
улнчног  објекта  наведену  у  плану  П+2+Пк, на  П+1+Пк. Нс  прихвата  се  део  пріімедбе  
да  се  унесе  објекат  спратности  П+ 1, као  постојећи  други  стамбени  објекат. 
Легализацију  овог  објекта  треба  ураднти  у  складу  са  важећим  законима  који  регулишу  
предметну  област. С  обзиром  на  то  да  је  на  гјарцели  број  5842/4, која  са  јужне  стране  
граничи  са  парцелом  број  5842/2, излато  МишЈbење  о  условима  за  uздавање  решења  о  
озакоњењу  број  133330 од  дајіа  24.12.2018.године  (слика  4), за  улuчни  објекат  
сгіратности  П+2+Пк  о  дворишни  П+Пк. nотребно  је  кориговатн  намену  породично  
становање  у  општестамбене  зоне. 
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Слііка  5. 

lјрјімс.гба  7: 

l јрислоу  jc іІ ();(іі co Mіі:і a іі  ( јсвајіовјіІ . I Iріімслба  сс  onіі ocіі  іі a r іapnc:і v број  

5 ј Х /2 K() І  Іоіін  ( а;г  јј. :іііі r іі  Рсјіоігіовој . јіі  јС  в.јасііітк  јо;ніосніаіг  ііріімс;гбс . 

даііа  . 1О.2()19 .;госгавіт ) сам  вам  і \ cB v всгіі  і  і r і ar і a і cіі cpannc pCі  \:і a і r іі je іa ііacc:hc 

і c:і cіі  111 P 2284 іa ісаіасіарск v ііapі tcny број  51 32 К() І  І oіііі  (an 1 k0jONі  пріі:іиком  

ca і  вас  ооавссіііо  _ І a і a јјавс.гсној  іі aprrc.і u іі oc і oj і t :і ci c; і aіі  оојскаі  іі a осііов  

iјравоснажііог  рсшеіа  о  ОіакоњсіћУ  v :ііјцн  Рсјмоіітова  број  і  б. Гакођс  сам  тражио  са  

СС  іі  зВI)ггЈіі  пренамсва  і  і apі tc;іc v Bіі  іі  јСј  іоро:гвчііо  Ст  аіјовањс  іі  іај vћіт  v віі;і  ла  стс  то  всћ  

учіі  u u:іu ііa суссдііој  ііарцслu . У  ііііnONі  y іnaіі  ісііср i ііc рсіу:іацiјјс  іa іі aCc:bc јс;ісв  

І  IјР  2284 усгаіЈов;Іо  Ca і  да  tііі Ci•c ycBoj HJі H іјримсдоУјс  да  Сiс  јіјјајјом  ііредвндс;ііі  

іc;і cіі v іі oііpііііііі \_ ca (нііаком  бјіок  -104. і r і ro і c iіаіблажс  рсчсі iо  іісгтріімсрсііон  ііno сс  

косіі  са  Сіііі Nі  Nі opLL ііііі \ і  іірнјјціііііі \іа  іі \і aj\hn y ііunv .ra ca\і  ваі  :госіавііо  локаі  да  јс  

ііомсннГ  Іі ar)І rc:і a ІІіХОІІјіІ \і  jііaіІ o і  oіі:і a іІрс;гвіі t)сгіа  ііі  ніі:ііівјілуа:іјо  сГаііоваіјс  іі  :ra 

.іст  о  факііі tјко  сіањс  іі a і cpeіІ y. Nloі  :і n c і e ііівріііііі  іі іі1:r каіасгарску  сніі:гсвігітј \ Ііі  

коіс  сс  віі:ји  ла  ј  с  го  тра ])свііі  іска  і  і apііc:іa і  і  a кој  ој  сс  і  і an аііт  обј  скаі  за  c і  aі  іовањс . 

јакођс  вас  ооаіісгјііајігі  ла  сјаіос iјіт  обіскај  іі a ііo і cіі v і oj іі apіІc:Ііі  іііa і cnuіі u  ііpHcr\ іІ  

ііі  Рсјмоіі  іовс  vnіі ric іі  ііocc:r\jc к  hіііі  opoІ  16. і c jc no і pcoіі o јірс;гвіі:гсі  іі  ко:іскіі  ііpo:іa і  

Ka Ііaptrc:і  іі  u і  yn іі  rrc Pcj јовіова. јјіј () грентУн  іі  і  і  ірс:ј:іоіом  іі:іана  н  іі j c і  Ірс;ІВиІ)сно. 

Молнм  вас  да  извргііиіс  vnun y каіастарск \ сви]lеііггііју  іі  іісііравітiс  грсігіку  коју  стс  

ііанравнли  ііe уважавај vhн  факгичко  сгање  іі a і cpcіі v којс  јс  ујсдно  u іі pauіі o іјокриііегіо  

іііаігиіі -іом  сіінденцнјом  кагастра  іі  ;Іокумснгаігнјом  Kojv ііоседујсм  Моліім  вас  га  

ііратијс  tіамеііуза  ііотсіі  vTv napі  tc:і v v сіаногіаіћс  Нмај  ћи  оозирv і opc ііаве:іено . 

Ilјвімс:гоа  cc ііc нрііі; і  і  a 

()бј)а  і:іожеіј)с: 

і  І ap і rc:і a opoі  5 ј  82 јс  јгажсhіi і  І  Іnaііo і  :rc і an ііc pc і  \ і a і;іі jc Ha і eіі.cіі a іa 

ііоро:гіі tіііо  L ..dііoііaі t.c. сііј)а  і  іі oc і  і j l 1 Ік. koііііcіі  і і poL і  opіі or vpcіі cіі.a іііао  jc ;іі  

іііі: :Іa ііакоіі  Lіііa:ііііc ііocі ojchc і  c і a іі a о:іоковіііа  \ іcoіііMajc іііО tІіІі  pca:і u іaі ruja іі  

іімнлсмсіігаггііја  іііаііскоі  pcііі cіі .a. і:іаііі tраіііім  Іі a і cіі a і a. ііравіі:ііі \іа  \pcІ)cіі )a іі  

ј  рађсіћа. іј:іаНііракіті і oііpііііііІ a\ііі  јавнс іі a і c іІ c r і 000 і.і ;іa іі \ Ііa і ipc_ ііі  о:ірсђсііс  

ііросторе . У:і  н  ца  Рсјтоі  ігова  ііpC:Іcr ав:ја  о:іокоііск v саоораћај  і  ііі  ііy Koja jc ітма_іа  за  цііл  
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да  омогући  приступе  піанираиим  заједЈ!ичким  блоковским  површинама , и  планнраним  
паркннзима  у  оквиру  површина  јавне  намене  као  u да  обезбеди  приступе  парцелама  
породичног  становања  унутар  блока  број  404. С  обзиром  ла  То  да  су  се  у  Нацрту  плана  
генералне  регулације  промениле  намене  заједни tіке  блоковске  површине  у  површине  
које  припадају  парцели  на  којој  јс  изведен  објскат,. као  н  намена  парцела  уз  Улицу  
Богдана  Шулута, североисточно  од  ііредметне  парцеле  (уместо  породuчног  становања  
средњих  и  високих  густвна), планнраіІа  намена  парковске  површине  (око  1 .680 tп2) са  
подземног  гаражом  је  решење  које  са  једне  стране  повећава  зелене  површине  унутар  
блока  број  404, а  са  друге  стране  рсшава  недостајући  број  паркиііг  места, с  обзиром  на  
то  да  постојећи  објеіпи  који  су  грађени, немају  довоњан  број  паркинг  места  за  потребе  
својих  станара, као  и  гіовопланираи u, који  сс  планирају  тако  да  не  могу  да  реше  
паркирање  унутар  своје  парцеле . Такође, планирање  породичног  становања  унутар  
блока  са  вишепородичним  становањем , уз  приступну  саобраћајницу  унутракпњости  
блока, није  примерено  решење  ни  за  потенцијалне  станаре  у  оквиру  тих  парцела, због  
чега  се  у  Нацрту  плана  генералне  регулације  понудііло  решење  која  побоњшава  и  
фувкциопалјіо , еколошки  и  естетски  услове  постојећих  и  будућих  станара. На  
предметној  парцели  гјема  евидетнираних  издатих  локацијских  услова  за  изградњу  
објекта, тако  да  обејкат  који  постоји  на  апрцели  је  изгарњен  без  документације  
проnисане  законом . Такође, положај  објекта  у  дну  парцеле  на  самој  граници  са  
суседннм  парцелама  број  5 138 и  5 140 указује  да  није  испоштована  ни  уда.њеност  од  
суседне  парцеле, ни  прописана  уда.њеност  грађсвинске  лнније  од  регулационе  (3 до  5 
іn).. 

Првмедба  8: 
Примедбу  су  подцели  Славица  Путник, Марко  ПутЈІик,Мери  Јанош, Мара  Меић, 

Габор  Пот, Горан  Ћесаров, Игор  Аћјiмовић, Милан  Аћимовић , Тот  Розалија, душица  
Фелбанов, Зора  Ловре  и  Миклош  Пот.. Примедба  се  односн  на  парцеле  број  4507, 4508, 
4509, 4510 и  4511 у  КО  Нови  сад ll, ua yrny улици  Вардарске  и  Милутина  Бојића, чији  
су  становници  подносиоцu примедбе . 

Садашњим  планом  је  предвиђено  да  се  на  месту  породичних  кућа, потез  
Милутина  Бојића  и  Вардараске  гради  јавна  гаража. Становіјици  у  Милутина  бојића  1 и  
Вардарској  4, б, 8 и  10(катастарске  парцеле  4507, 4508, 4509, 4510 и  45 ј  l КО  lгјови  Сад  
2) сматрају  да  би  требало  вратити  раннји  лредлог  плана  у  овом  делу  и  дозволу  градње  
вишеспратница  П+5+Пт. 

Куће  које  се  налазе  на  споменутим  парцелама  су  грађене  углавном  60-тих  
година. Трошкови  одржавања  су  велнки  (крова, помоћних  објеката, ограда, фасада, 
изолације ). 

На  Буелвару  Европе  су  изграђене  вишеспратнице  које  директііо  гледају  ua 
дворинјта  помену-піх  објеката  и  тако  нарушавају  приватност  u мир  станарима. 

..Зонед  зграда  која  се  налази  тачно  испред  ломенuугих  парцела. са  својих  Н  
спратова  заклања  н  сунчеву  светлост. док  седите  у  дворииту  нзложеіји  сте  погледима  и  
буци  са  тераса  и  ис  стаЈІова  вишеслратни tіа, на  десетине  станова. Који  буквалио  
окружују  куће. Око  кућа  је  константно  ђубре  које  је  игідивидуално  иемогуће  оtі uстити  
обзвром  на  фреквенцију  станара  зграде , посетилаца  и  пролазника . 

Са  Булевара  Европе  је, у  улици  МилутиіІа  Бојuћа, са  десне  стране. пре  броја  2, 
изграђена  зграда  инвеститора  ,А  градња  н  то  П+5+Пт. 



()бзиром  ііa сВС  јіаіеелене  ч  јl њенііјхе. наша  ијіиіп lјатива  је: 

да  се  ва  навелеііој  зіокацнји  Милутина  Бојиhа  l. Вардарска  4.б 8.10 (катастарске  

парцеле  4507, 4508. 4509, 45 10 и  45 І  1 КО  Нови  Сад  2) дозволн  изградња  

nіі lnecnpaіііuІLa ГІ 5-ГІ  І . У  сvіјроіјіоі  іінјелан  іінвесіигор  іі ehe иреv іетu uaііі c куће. јер  

\і V cc ііc нсплатіі  іінска  c і  і pa і -ііoc - 

образложен 1е: ( іраті  іoc і  кој  \ і  ре:лажсмо  би:ја  бјј  v ск:іаду  са  веl і  іомеііу i ом  

зіралом  іі a ітарі tе:і  іі  43 97! ! u іі  ііccrііі opa ..Л  і panі  іг  І  Јовіі  ()д 
 
а  іакођс  бн  онла  и  

ск:іалан  ттре:іаз  са  об tскг  а  .Joііc:r і  і  рема  іa_ іu і  објскг  ј  ма  \ іLU іehv ( )cu і  гога. 

Tcііncіі uuja C :іa cc v свіім  v:і una\іa koje јі uіазс  іі a блсваре. іі a іако  іі  ііa Бv:теііар  

!:вроііе  и  Булевар  і  јатрііјарха  ј  ! aіі:іa. і  іо:тако  pvnіe старе  кће. обіі  L іііo іі i)іііC\і  іі e ііѕііі  ca 

гіоткров:ісм  п  ; а  ce іі a і  іихоііом  xі ec rv гра;tсзГрале  веће  cііpa іііoc і  іі  іі  за  ко:іектuвно  

стаі  іовајіе. ()бзпром  na і aіcan pa іHo і  ііемuііовііо  ііоііећава  орој  стаііові  іu ка. т  ред:іажемо  

ла  тіо:іожаі  будућііх  објеката  ііa јјомевутіјм  парііе:іLіма  іірелвндиге  јако  да  поплујете  

і -рађевинску  nuіnі jv објекга  ..Зојје:г  іірсма  yѕіuііu Міглутина  Bojііha.na Варларску  улицу  

цОЖііііТС  да  би  формјірали  tірнсгојан  ред  ііаркнні  \іеста  uсгред  ііовог  објекіа  уз  

гіо:іразvмсвај vћи  -rpo і oap. a ла  ііpenііііѕііІ re іі  ііаркііііг  СТ2Ж  НСГЈОД  објекта габаригv 

kОј \ оіоі vћаііај v іі apі tc:і c као  ііі  і OLC ca:tіі  pa:uі  іІ :іpv і  ііі  :tе:іовіlма  ј  рала . 

ПрІі .Nісдба  ee ііe јірііхваіа  

Обра  іложсі  
V окрv,і- сіі v oііііі  ісіралскін  ііeіі  і pa :іvж  h:і e ііapa і  ііpіііі c іі  H іnіі e іі opo:tіі Hіі or 

сјаіІовањі t :іуж  Б :іеііара  іі a і pujapxa І  і aіuі a. іі:іаііІірај tc дііе  jaііііe ііаркііііі  -іараисе  сі  

загвореннм  сііо:іііим  зііловима. І  І a ііарцелама  бр. 4507. 45(Ж. 4509, 45 І  0 іі  45 І  1 , у  делу  

б:іока  број  413. ііa vrn y:іuі ta Mіі:і v іітііа  Бојића  іі  Вар:іарскс. ііa ііоврііiиіііі  од  око  

1 53() м . ііnauupa ce гаража  сііратііосі  и  Г1о 4-Н+5. са  обаііезіііт \і  зелеіііім  кровом. 

висuііе  ! Х  пі: трађевіівска  :іиііііја  снратііоі  лс:іа  објекга  vдалеiіі  je (і  nі  o:і  

іaіі a:tііe ootііі e і paііііііc ііііpі tc:і c_ како  біі  сс  дс:ііімиіііо  іс:іеііјі :іом  објекаг  іак:іоііііо  о:г  

c\ce:tііo і  ііородіі 1іііог  објскза: ітрнсі \ іі  і e ііі  У:іиііе  \lіі:і v ііnі a Бојііћа. а  ре  іеріінн  іјз:јаз  

іірско  ко:іскоііеіііачкоі  і po:І a іa to Варларске  v:іііі tc ( )баве ;јіа  jc іііpa:іa \ роаiііісііічкоі  

пројекта  іa иНраліі v објскіа  іі  ређеііс  котіі:іекса. као  іі  іnpana rіponeііc v іііііaja ііa 

жuііогііу  cpenuіі v. І  і peіі opvLі vjy cc :івс  іі:ііі  BuіііC іЈолісмііі!х  сіажа. а  іііілексіаіеіосіи  іі  

іі  іі  pal) c і  і  oc і u cc і  і  e v c:і  в  і,aііa 

(_ ooІііpo\ і  ;іa j c іі a і  і  рс; мегнохі  просг  opv евіі:јсііі  ііparі  звачајаіі  ііедосі  аіак  

ііаркіінг  места  ( іі a осііову  расгіо:іожнвнх  ііодаі  ака. y panіі jycy 200м  од  і apa іce. недосіаје  

прнб:ігіжііо  50() гіаркиііг  месга) схіатрамо  јta cy Јіокаііііја  и  каракгерисгііке  гараже  

оітравлавн . 

Іјріііс:гба  9: 

! Іріімс:гбv cv ііonІі c:ііі ора  J!o і;pL іі  tp ! 1І  Mc:toіІ  ce onіі ocіі  іі  іі apі tc іc број  45()7. 

45Ш . 4509 451() іі  451 І K() l і oіііі  (a:і  ІІ . ііa v і :і \ \:Іііі t іі  Варларске  іі  \1іі _ і  іііііa Бојііhа. 

Lі i і j іі  U c гаііо tіііііші ііotlі ociі Gіііі  јіріііс _tбс. (Lі:taііі:Ііі \і  іі:і Lіііом  јс  ііре:tвuђсііо  : а  сс  іі a 

ісс  і  v поро:tичііііх  к  ha іі o і c і  Nlіі:іі  іі ua Бојіі l а  іі  Вар:tараскс  і pa:tіі  ј Ltвііа  іаража . 

( іаііовііііј tіј Mіі:і \ і  іііі a oojuha 1 іі  Варларској  4. 6. Х  н  !() ( каіастарске  ііapііc: і c 4507. 

450Х. 4509. 45 ! () іі  45 1 ј  K() Hoі;іі  (Lі:і  2) c\і a і pіі j :іa бі t і pcoa:і o нріі  ііі  іі  paііііііі  ііpe:і:іoі  
n:іaііa v овом  ne:і v іі  :іo і  ііo:іy rpa;іі-І e ві  і  іііecііparіі  ііі ta ! I - tт. 
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Куће  које  се  налазе  на  споменутим  парцелама  су  грађене  углавном  бО-тих  година. 
Трошкови  одржавања  су  велики  (крова, помоћних  објеката, ограда, фасада, изолације). 
На  Буелевару  Евроnе  су  изграђене  вишеспратнице  које  директпо  гледају  на  на  
дворишта  поменугих  објеката  и  тако  нарушавају  приватност  и  мир  станарима. 
,,3онед  зграда  која  се  налази  тачно  исгiред  помениутих  парцела, са  својих  1 3 сnратова  
заклања  н  сунчеву  светЈтост. док  седнте  у  дворишту  изложени  сте  погледима  и  буци  са  
тераса  и  ис  станова  Вишеспратница , на  десетине  станова. који  буквално  окружују  куће. 
Око  кућа  је  константно  ђубре  које  је  индивидуалііо  ітемогуће  очистити  обзиром  на  
фреквенцију  станара  зграде, посетилаца  и  пролазлика . 
Са  БулеВара  Европе  је, у  улици  Милутина  Бојића, са  десне  стране, npe броја  2, 
изграђена  зграда  инвеститора  ,,А  градња  и  то  П+5+Пт. 
Обзиром  на  све  навеедене  чињенице , најпа  нницијативаје : 
да  се  на  наведеној  локацији  Милутиіта  Бојића  1, Вардарска  4,6,8, Т  0 (катастарске  
парцеле  4507, 4508, 4509, 4510 и  451 ј  КО  Новн  Сад  2) дозволи  изградња  
вишеспратница  П+5+Пк. У  супротном  нтІједан  инвеститор  неће  преузети  і tаше  куће, јер  
му  се  не  исплати  ниска  спратност . 
Образложење : Спратност  коју  предлажемо  била  би  у  складу  са  већ  поменутом  зградом  
на  парцели  4397/1 инвеститора  ,,А  градња  Нови  Сад, а  такође  би  бнла  u складан  прелаз  
са  објекта  ,,Зонед  према  малим  објектима  у  залеђу. Осим  тога, тенденција  је  да  се  у  
свим  улицама  које  излазе  на  булеваре. па  тако  и  на  Булевар  Европе  и  Булевар  
патријарха  Павла, полако  руше  старе  куће, обично  прнземне  или  са  поткровњем  и  да  се  
на  њиховом  месту  граде  зграде  веће  спратности  и  за  колективно  становање . Обзиром  да  
такав  развој  неминовно  повећава  број  становника, предлажемо  да  положај  будућих  
објеката  на  поменутим  парцелама  предвидите  тако  да  поштујете  грађевинску  линију  
објекта  ,,зонед  према  улици  Милутина  Бојића, да  Вардарску  улицу  прожирите  да  би  
формирали  пристојан  ред  nаркинг  места  испред  новог  објекта  уз  ііодразумевајући  
тротоар, а  да  предвндите  и  паркинг  етажу  испод  објекта  у  габариту  коју  омогуhавају  
парцеле, као  штосе  сада  ради  и  у  другим  деловима  града. 

Прлмедба  сс  не  прііхвата  
Образложење : 
ПрІІN1едба  се  не  пріјхвата  уз  исто  образложење  као  код  пріііисдбе  број  8. 

Примсдба  10: 
Примедбу  је  поднела  Ивана  Васић  уз  саГласност  Катице  Стефанов , Слободана  Јовића, 
Младена  Џелетовића  и  Владимира  Рускаи .. Предлажемо  да  на  nарцелама  l 757, 1 758, 
1759, 1760 и  1761/1 КО  Нови  Сад  11 у  улици  Ивана  Кочија  у  Новом  Саду  буде  
дозвоњена  иста  сnратност  као  и  на  парцелама  1754, 1753, 1750. Све  ове  парцеле  се  
налазе  у  датој  улици. ГІостоји  могућностн  и  договор  за  спајање  предложених  nарцела  са  
nарцелама  коеј  излазе  на  Булевар  патрнјарха  Павла  t 756/ 1 и  1 762/ ј . 
Све  дате  парцеле  припадајуједвој  датој  комnаіпној  парцели  која  се  налази  у  комnлексу  
између  Булевара  патријарха  Павла  Мелхиора  Ердухлија  и  Ивана  Кочнја. 
Сматрамо  да  би  се  овим  спајањенм  створила  Мног  обоња  приступачност  тј . Прилаз  
самом  објекту. Улаз  аутима  у  овај  комплекс  би  био  доста  ефикаснији . Рамnа  за  улаз  би  
била  уједвој  лицu а  излаз  у  другој . Сама  организација  паркинг  места  у  склопу  објекат  
би  била  много  ефикасннја . 
Имајући  у  виду  да  се  парцеле  које  се  налазе  уз  Булевар  патријарха  Павла  налазе  на  
самој  крнвинн  , сматрамо  да  би  овај  начин  оргапнзације  датог  простора  био  доста  
ефикаснији  и  снгурнији  у  nогледу  саобраћаја . 
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І  аііі  нрсдлог  јс  да  сс  све  іарцеЈтс  којс  сс  налазс  на  парііој  етраііи  у  уЈ iнјм  І lвана  Кочііја  
буду  у  опјнтеІрадском  цснтру . ј  Іцп  предлог  за  спратііоет  ііa ііcnoj napuoj страііи  у  
улици  Иігаііа  Кочија  јс  11+4+ГIК  или  ГI+5 са  равнгім  зслсііим  кровом  (чиме  би  се  
иекорнстио  нростор  за  зслсну  новрііііі  НУ). 

( іатраіо  _ іa cv наііі  і i і  ірел:іози  коі  ісг  рvктііві  ііі  как() іa сам  комі  гіске ј  01 лел  
ііСК() И  І IJ ІІcІІ OCTІі  Cіі  rvpі  ІОсти  v І  іOrien caoopahaja зі  L і Nт  і [) іЛ  као  гт  забv іјісг  
Т  і  і  ВI2іі  1! іОјіі . 

і lpіі Nіe:uіa cc јјс  прпхиаі  а  
()браі:јожсњс: 

І  І a парііслама  бр  1757. 1758. І  759. І  76() rі  1761/! К() ј  І oі rіі  (ад  ІІ  ііжпііірана  јс  ііамсііа  
i opo:nі  і  і  і  o cі  а  і  оваІ  іе  е  каду  е  а  і  eі  іepan і  і  і  i м  урбагІ  u cr іі  і  kіі  M і  іЈіПН  ом. кој  u іі  pe: гет  a ІіJ і a 

іјпанскіі  основ  за  рсалјізацнју  1 Іnaііa іенераЈјнс  peі y:і atuіІe. rі  којн  јс  дао  емсрііицс  за  
лсфиіінсањс  правнла  урсђсња  rі  ірађсња . і  сіісраліііім  рбаііисгиіким  п:іаном  іі a 

предметІіим  парјіслама  n:іaііііpana јс  јіретсжна  іјамена  ііоро:tіічно  становање . 

гlрітчслба  ј  І : 

І  Iprі \і cnov јс  ііonіі eo Л:ісксаіілар  ј) бОііНt.. I Іpіі Nі c:іoa cc o.ііі ocіі  na іі apі Le: і e орој  612Х  іі  
61273 К() ј  і oіnі  (a:і  Іі  ко;с  ес  іпLігіс  ііa v і :і :іu і ta Фсјсііі  knapc іі  Ћііріт:іа  rі  Мстодііја . 

І  ј:іаііом  који  јс  гі uіожејі  ііајавііи  vііr і:t. ііавс; јјс  іі apі ic.і e сс  обаіісзііо  cіі ajaі \ і i tііі iі c іі oіі v 

ірађсвиііск v іі apііe:і \. ііовріпііііс  3. I 56 м2 іі a kojoj сс  іі:і aііііpa иііра:іња  објекіа  
оквнрv ua\іcіі c oіііііі c і  ра:гскоі  і tcііі pa с l іј )аіііосііl 112. і  І  3 іі  Іі  4. 

І  акоіі  \ вітла n:і aііііpaііo. aіі a:ііі r іі pa:ііі  сіо  смо  іііcj іі o рстіісіі 1с  објскта ііі:Е1v 

v і  ііpl)u вања  kaііawіі c і  a іі  к()јЈсі  а  ј  овал  іі  ;ta cc іі a іІ:і aііupaііoj ііapue.іu можс  р _ іова  і  іі  
око  90 сгамбсііих  јслиііица  іјроссіііс  ііоврпінііе  60 пг. а  број  ііаркііііг  места  која  ес  іоіу  
сотварјіііі  је  136. Нтајћгі ііііnv іі  і rіііpііііy pc і ynaііujc :іііііc Фсјсііі  Кларс. unaііііpaіі c 

ііамснс  у  окрУжсіbv ( іі  ujaі a. вргііћ. cі  і()j)r іі  рскрсацпја  ) односгј  іо  ііргімедбу  lі  CyrceF ujv 

na rіnaіі rіpaііa спратносг  будс  ( у-+ Л+2+Пс. Су+Гј+3+ј  іc n (у+ј  Н-4+Пс. У  оквиру  
ііoііvtіcііoі  сіірата  біі  cc іі:Іaіі upa:і() ііско.ігіко  c aііoііa :і  kc\ іііO і  і rіііa іі  ііchіі \ ііовріііііііа . 

са  іірјііалајћгім  ісрасама . І lовіі  број  іІ:і a і ]іі j)aіііі X c і aііoііa ј ]с  біі  \ І po іііo і . і aіііі paіііі  
каііајіііісі  ііаркЈігјі  мссіа  с  обзііром  іі a то  да  c oіііі  іі  v овом  е:і v іајУ  већіі  ол  n:і aіі upaіі oі  
ороја  cі a іі oііa. 3а  pca ііііa і tііі v іі:і aііііpaііoі  рсііісііа  іі co іі \onііo јс  peііі r і  FіІ іііі a і cіі  
іі apііe:і c 6! 271 чіі;јі  сіо  в:іасііііі tіі . a іі:і aіііі pa іі a је  іa тірівіііірсњс іііііe Фејеііі  K:і apc. 

која  јс  o:і  іі  іv іcі  не  важн  i)c і  іі  іa саобраІ1ај  Н  \іІ)сж\ Te. іeі  і a 

ј  lовvченіі  cііpar біі  сс  іі:іaіі rіpao V і :іііІіv Фсјсііі  k:іapc іі  oіі o бјј  ііов Iісјі  за  3 nі  on 

Граl)евиііскс  :іuііujc орііјсіітнсаііс  ка  ліј Lіама  hupіііa іі  Mcionuja іі  ііовој  прнеГуііііој  

y:і rіі tu cі  і()p і CK() рскреагіі  івіим  і  іоврі  ііііііa іa. a 2 м  од  іраl)сііініске  :іu і  іujc opіі jen і ucaііc 

ка  у:іици  Фејспі  K:іapc u двори tііiіом  лслу  ііарцсле . Це:іа  гтовршиіја  исрпед  гіовучсііс  
етаже  би  бu:іа  озе:іењеііа  те  бu сс  са  vnuііe ојіавао  уггісак  као  да  сс  ііa зградіі  ііaJііnіі  
ііарковска  ііoіwІіі rіііa. C обіііроNі  іі a ;La v блгіііііііі  іі c і a іііrpanіі e ігіісокііх  објската  іі  
іііај vћіі  v ніі:і \ іі a ііc:іeіі c іі apa\і c і pc. смаірамо  ;іa іііаіііірањс  ііовчеііог  c ііpa і a іі chc 

і  po іііі  іі  Bel) vгвр tјеіііі  koііі tcіі  і  іі  ііpa ііііі a рсђсііа окігіір ііамсііс  oііііі  і c і  ралскоі  
ііcіі rpajcp ce pa:ііі  o іісіііј )аіІіі )\ і  L І \ І cncііa ca pa ііі oііpcіііі \ і  око:іііН \ ј  са:tржајі i\іа . 



Слика  б. 
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Прпмсдба  се  прихвата  
Образложење: 
Прихвата  се  примедба  да  се  на  парцелама  број  6128 и  6127/3 које  су  у  обавези  спајања  у  
ІІoBy граі)евиІЈску  парцелу, планира  повучен  спрат  у  делу  објекта  уз  Улііцу  Фејеш  
Кларе, у  складу  са  датим  образложењсм . Осим  усаглашавања  планираних  поврјпива  за  
становање  и  пословање  са  планираним  паркинг  местима, које  піанирањем  повученог  
спрата  неће  бити  нарушено. на  планирање  спратности  поред  урбанистичких  параметара  
(вндекса  заузетости , индекса  изграђеноств . потребног  броја  паркинг  места) утиче  и  
концепт  просторне  организације . Улица  Фејеш  Кларе  представа  примарну  
саобраћајницу ,која  jouі  није  реализована  y nOTіIyHOCTu, што  значајно  ути tiе  на  
функциониссање  саобраћаја  у  овом  делу  града.. Сматрамо  да  ће  реалнзацијом  овог  
објекта  бити  омогућена  бржа  реализације  примарне  саобраћајнице  Улице  Фејеш  Кларе  
у  плаіЈираиој  ширини  регулације , за  шта  је  неопходно  да  се  уклони  објекат  на  парцели  
број  6127/1. 

Примедба  12: 

Примедбује  поднео  Владимир  Тресиглавић .. 
Као  власник  парцеле  2194 КО  Нови  Сад  2 у  уливи  Вршачка  број  8 у  блоку  оивиченом  
улицама  Панонска. Футошки  пут, Вршачком  као  п  гіродужетком  улице  Косте  
Абрашевића , подносим  примедбе  за  предметну  парцелу  іia nrP који  је  ставзbеіі  на  
јавни  увид. 

1. да  спратност  буде  п+3 без  спајања  са  суседном  парцелом  (како  није  предвиђено  
планом  - предвиђено  је  спајање ) из  раззіога  што  се  на  суседннм  парцелама  
налази  nyіio изграђених  легалних  објеката  u y процесу  легализације  који  су  у  
функцијн  и  немогуће  је  очекивати  да  се  споје  две  парцеле  само  uз  тог  разлога . 
Економска  испалтивост  Huej оправдана  суседној  парцели  да  се  спаја  са  нашом  
парцелом  тренутно  и  као  такво  предложено  спајање  uіije изгледно  да  се  десн  у  
будућiiости. Уједно  ако  нагна  спратuост  остане  П+2 н  ми  изградимо  објекат  те  
спратііости  и  као  тако  ће  ћоіпак  блока  из  Вршачке  улице  остати  недовр iiiен  из  
угла  урбанистuчке  целине  предвиђеве  плаііом . једпnа  опција  да  се  на  суседnој  
парцели  у  скоријој  будућности  нађе  економска  исплативност  за  новоградњу  је  п  
да  се  и  њuма  дозволи  спратност  П+3. Уједно  преко  луга  на  парцелама  су  
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ііpCnlі l)eHH објек  і u П  -2--Г1к  кој  н  ће  својом  јсuнском  ј(ОТОМ  c;ІCMCІіa бити  и  веhн  

Од  Іражене  сіратносТи  t l 3. У  ііріілогу  СЈІІјКа  коај  показујс  ОДІІОС  изграђеІІнх  u 

јіеизграђенвх  леЈІова  парцсј iе  іірско  кровјіих  равііи  објеката . 

7_ 

да  і;uсііна  іјріі ;см:ја  бе; оіјра  ііa L іі pa І  ІІ oQ І  б :іе  ;ІОзво:ј .СІІа  ;Іo 5 м  ра;пІ  

ІІІІралње  ііосЛоіІііііх  іІ po_ і opa С  ііі hlі Nl віісііііаіа  ІПОј  ііІ )t јаікс  СiІІСNlЈ  

і;nі  і  u:І auuІ e іі  кліјіатг ;аініје  са  КОіІІіЧіііі NТ  Q іі \ ііІ  јеіінм  іј _јафоііом  беІ  оіінііје  

(јіорNіирања  іа_Іерије  Nі el)УC і  аже  

3. да  сс  ;Іозво:ін  ко:јски  іі  ііеіііачкіі  ІІ V І  \ діІО H ііі  І ііaptІcJІ e ІІ  іІa neJіoіuІNі a 

;(ворвітіпі  ілје  і tc і ion іаража  \ З  і  І O І  іі FoіІІHі C і  іарІi\іетара  дІІ  ЈС  ОІе:јејі )анање  

јіарј (С;је  ДОЗВОЈћСIјО  са  3О% і  іовріiі  јІ  не  HapіLCne. ІІ JіauoM je најНiсан() да  је  

ііііі aЈі  свііх  іаража  ()onі le іІі  (јіормііјііІ .L гСіеі iі!х  кровова  a :La Hіlje ј acіІu 

:LL(ј )іІііисано  :іa :ііі  се  јо  o:Іііocіі  11 ііa io ка:іа  c і  аража ск_ іојј \ Ііan Іe\І I ІoІ  
іІoNiOh іі Oi објек  і  a іі a ііapііe:i іі. 

4 дасе  :іозіlо:ји  іі ;:іаз  ііа  paіuііі  крон  it;іІ a;І  іі uc іe:ііі C еіаже  оојекіа  ра:tн  
о:tржаваі bа  кроііа  објекІа  іі  као  і i іехнјј Lјкіі \ і t ііста iаіiііја  k:ІІІ NІ arіІ!a іі;І je іі  
іІCіІ  І rI:іaLtІІjC. ( )ва  іі pіІ\Іenoa QC ОЛіІО іІ  ііa (LCO іііан  noііі _і o І CKQ і іНО\і  :te:і\ 
іі:іaііa і o іііі je _Lc(jHІіІІІCaіі O 

ПрііNіслба  сс  ДеЛОNІ  іі pііxuwra, je;ioNі  сс  нс  ііpііxua І a, a де.іом  јс  іі eocііoііaііa 

Обраг.іожеііс: 

1. 1 іpuxua і a LC ііріІ \Іе:Іба  :La Le ііapііe:і a бј )Ој ј  94 i ііa іііі pa kІІ () самос  іа_ іна  ііapі Le:іa. 
са  ііаіеіјом  oііііі  і  еј  pa:ІcKі )І  іі  - јіііјііјској  І Lc іі  і  pa c Ііpa г  іі oQ і  іі  І  I • 3. іі Nі aj1)іІ  У  ІІІІ:і \ 

ііoc і ojehe e і a іі e ііa cvce:iіі oj іі apііe:ііІ  opoі  2 ј )2 і  іі  іі  paheіі C јіе. іеіа:іве  ОбјСКІС  

koj іі  C\ іі poііec\ :іc і a_ ііІ  іa і lіііe. іH\ ІC ІіІo всііік  іііі:teNQ Іa\ Іеіосіін. као  іІ  

ЧіІІј,СІјІІЕL\ :Іa і e oіІ apіІe. І a орој  2 194 са  ce ІІcpo І a ІІ a:ііі e c і  pa іі e paІііі H іі  Ua 

ііарі tе:іама  \ _ І jІ \ і  oj ііa\іCіІіі јОс. оваііе  іі a \ :і a ІіііІ \ І  і  гравіІІІ \Іа ). 

2 І  јрн,\Іе;іба  ce іі e ііpіі x ііa і a. (e і \ kO] ІІ  і e onііoc іі  іі a іііаіінраііе  cііpa і  ІІ C іІі lc іііі c :Іo 

і r і  У  cK:іa:І \ ca гтргІхваІаіІС Nт  іірi!ме:tбе  орој  4 \ јексј ) іі J і aііa :іефнііјісајіе  се  

_.Bucu ііa іІpІІІe\іі)a (on ііOna :Іo іі ona) а  Іііііііe іі opO:ІІІ t і He c іІі \ І oc ІІ e іі  ііuс;іовііе  

објекте  \ y:іііііaNі a Xepoіa јітіікнја  іІ  Врјііаtіко_ј  јс  максііNiалііо  4.5() іn са  
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обавезним  пословним  садржајима .. У  оквиру  приземња  висине  4.5 м  може  се  
планирати  галерија  површине  која  заузима  максимално  50% повр tднне  
приземња  и  функционално  и  обликовно  је  повезана  са  приземњем . 

3. Примедба  је  неоснована . Колски  пут  је  обавезан  у  дворишни  део  парцеле. У  
Нацрту  плана  генералне  регулацнје  је  дефинисано  ,.Ради  гаражирања  возила  на  
парцелама  на  којима  се  планирају  објекти  спратности  п+з  и  навише, обавезна  је  
изградња  подземне  етаже  подрума  или  делимично  и  сутерена, а  рампу  за  
возила  треба  лоцирати  унутар  грађевинске  парцеле ...У  случајеви Nіа  када  је  
подземни  гаражни  простор  прошuрен  изван  зоне  изградње  објекта, обавезно  је  
уређење  зелених  кровова  (полуинтензuвних  или  интензипних ) са  дечијим  
игралидпима , без  могућности  паркирања  на  крову  гараже; уз  обавезу  да  се  изнад  
носеће  конструкције  формирају  жардињере  за  вишс  растиње , да  се  уреди  зелени  
кров  на  минимално  30 % парцеле, а  да  дечије  игралиште  добије  наменску  
подлогу  у  складу  са  важећим  прописима. 

4. Примедба  је  неоснована . Планом  се  дозвоњава  нзлаз  на  раван  кров  а  у  цињу  
отклањања  недоумица, у  тексту  нацрта  плана  у  одењку  9 Правила  уређења  и  
грађе пододењак  Општа  правила  ће  се  додати  реченица  ,,,,Техничке  етаже  
(машинско  постројење  лнфта, гасно  постројење  и  котлови  за  топлу  воду), 
као  и  излаз  на  раван  кров, могуће  је  планирати  у  делу  изнад  последње  
корисне  етаже  објекта. 

Пріімсдба  13: 

Примедбује  поднео  GALENЅ  ІNVEЅT DOO. 
Примедба  се  односи  на  планирани  грађевuнски  комплекс  І  -ламела  1 и  2 (спајање  
парцела  6956/1 и  6956/8) и  грађевински  комтiлекс  2 - ламела  3 и  ламела  4 (деоба  
парцела  6964 за  део  који  припада  новопланираној  улици  ван  регулационе  линије  и  
спајање  парцела  6956/4, 6956/5 и  дела  6964 која  ће  после  деобе  добити  нови  број ) 
Предлажемо  повећање  спратности  планираних  објеката  са  Су+П+2+Пк  на  
Су+П+3+Пс  до  П+4. 
На  тај  начин  би  се  објекти  на  наведеним  парцелама  боње  уклопили  са  планираним  
суседним  парцелама  чијаје  спратност  П+3 до  П+4. Повећањем  спратности  смањили  
смо  заузетост  на  јіарцели , добилн  смо  мало  већу  бруто  површину  (око  100 м2), 
квалитетније  решење  станова  и  надокнадили  изгубњену  површину  насталу  
траженим  повлачењем  габарита  објекта  (ламела  4) од  границе  парцеле  6965/2. Код  
грађевннског  комплекса  l (ламела  1 и  2 - сіiајање  ііарцела  6956/16956/8) предвиђен  
је  колски  приступ  са  једне  улице. пошто  је  овај  комплекс  мањи  и  мања  је  
фреквенција  саобраћаја . 
Предлажемо  да  се  грађевинске  парцеле  чија  је  ширина  мања  од  18м  обезбеди  
приступа  са  једне  улице  односно  из  улице  Јернеја  Коііитара  одакле  је  планирано  
инфраструктурно  опремање  због  боЈЂег  и  фунскционалног  решења  партерног  
уређења  и  приступа  објектима. 
У  прилогу  доставња Nіо  два  цртежа  - ситуациони  план  са  старим  предлогом  габарита  
и  спратности  и  са  новим  предлогом . 
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Слика  8 
NІ N 

Слика  9 

Прпмедбс  се  прпхватају  

Образ:іожеiі : 

У  Нацрі v ІІ:јана  Ііј)омсііи:Іс  іамсііс ОКУ?КСіbV іірс;меІнuх  і!apnc І a. НЗ  

ІІoponІІ tІІІor стаііоваііа  \ ОІјІјјІесІамосіјсзоІіс  c ІІparІІ OQ 1 ЛО  І  ] ІІ  ііІіІІіІ ]ООдІіЧНО  

c І aІІoBaІІ,e са  сЈјсмеІ ]ГІТІа  :јііііијскоІ  ііеіІтра. сііраттіосјп  І  І 4 n H-і  5. У  склалv сагтім. 

ІіpІІNHaTa CQ іірНмелОа  :ta cc ііa ііарцс:гама  на  којіІіа  сс ск;Іад  са  вжсћнм  ІіЈТІІОМ  
пЈІајіирају  граiјсвиІlски  KOMHJіCKC І - (сІІајање  тіарцеЈіа  6956/ ј  и  6956/8) и  граіЈевиuски  

КОМГІЛСКС  2 (део  napііene 6964 u napІіcne 6956/4, 6956/5 и  ЈІСЈІа  6964) промеііи  піаіiираііа  

спратііост  П+2+llк. на  Гј+3 и  Гј+4. ІіuJhy квалитстііијсг  un І erpucaі-ha са  објсктима  па  

суселтјнм  јІарІіелама . За  предметііе  комплексе  обавсзјја  је  израда  урбанистичкоі  

ІЈројекта. ј) ДИ  утврђНвањаІаЧНОІ  ІІО:Іожаја  објекіа. іјрнстуга  и  решења  паркнрања  у  

ползс  Ni І  І  Іі  Nі  сгажа  мој)(ј)О:јОІиј  с  оојска  і  a. іiач  ггна  форм  іііiаа  і  раіјеви  uc KHN і  і apі  tc:Іa ІІ  

начјнІа  ОрІаіјизацпјс  c:іouo_rі{or іірсіора  Іі  зс:ісњаваіћа  ііa krІІі ONі  кОмГі:іексу  

І  јрнхваіа  се  прнмслба  да  се іірави:іима  рсђL іi)а  н  ірађсіћа  за  :іa:h разраду  

\ роаніісги tіким  ЕіројскІО Nі  ; сфиігишс  ла  је  на  ірађевіінске  ііарІгсіс  чија  јс  швриіга  Ma іba 

ол  І  8м. а  нз:іазе  на  ;Івс  :іНцс, моі vhс  обсзбсдитн  npііcrvііa ca једііс  ynuі te onіі ocііo из  

ули  цс  ерііеја  Конитара  одакјіе  je і  ј:іан  upaі  і o u іфраструктурІіо  oі  іремање  зоО t 6ОЛ)сг  Іі  

фун  кігПонаЈііјог  pLUіCі ba ііap і epnor рсђеіћа  u ііpuc і yіі a обј  ектн  ма. 

ПриNwдба  14: 

Прнмедбу  је  поднсо  KOPREN [)OO. Коміганија  KoІІ pcіІ  јс  вЈІаСник  парцела  1738І  н  

1739/1 КО  Нови  Сал  2. ІІ a којнма  је  нзірађсііа  самоус:іужна  праонигіа  за  коју  имамо  

\ тіотрсбііу  Ј tозвоі \. УзнмајуІјІ  у  обіир  да  сс  по  ііоііом  іі:Іauv іазјі  узов  

ОІІІіІісградскн  rі  :јіііііјјскјі  цсјі  irі  каО  п  :Іа  jc ііa c\cc:іHOj іі apііcJііі  І  741 I іірс;і:іОжсііо  

ііовсћајі,с  спратІІОсГІІ  са  І  Іо  і  І  І  :rtі  І  јо-І  ј --Х  а  такОђс  іі  І Ea ііарггс _іама  v гіравгіу  іaіі ana 

іірсма  Встсрјіт -іку  іа  11+4 uJІІІ  І  і _ смаі  рамо  :іa бјј  іі  іі a наітііј -і  Ііарцс:іама  гІ)сбаЈіо  

HO:іnhіl cііparіі oc і  како  6І-I :јаі  \ і pa;t има  ујслііа1ІсІі  рсНрс ]еіlтаі  ІіІіa іІ  ІјіІЈід. 

дОііссСІс  JІ H іІO1ІІ  Ііі rііі y O]t:і \ k\ іІ  ііО:tНіІіL іс  cіі pa і  іі oc r y скЈІалу  са  cyce]rіі oNІ  

ііај)ігс;іом  ј  741I. Koіі pcіі  ; ОО. јс  сіірсман  :га  ііорііін  садаігіњу  аутОііраоііиг t\ 

і  іагіраііи  сіамбено -і  іОс;іовіі  и  обј  скаі складу  са  закоі  іОІ  . ІІ()себі  і o узіі  І aj ћ  І1 y обзu р  

о6сз6сђсіс  n іііі  ра :іњ Јговоњііоі  броја  паркііііг  месіа. јср  јс  ііроб:ісм  са  

Ііаркііраіћем  актуе;іан  на  већинјІ  :іокаііија  у  граду. 
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Променом  плана  и  изградњом  објекта  насуседној  парцели  1741/1 доћи  ћемо  у  
проблем  јер  ће  рад  аутопраонице  због  буке  изазвати  незадоволство  станара. 
Повећањем  спратности  уклопили  би  се  у  простор  са  суседном  зградом  на  парцели  
174 1/ 1, а  град  би  кроз  наплату  комуналног  опремања  имао  директну  корист. У  току  
је  wзрада  идејног  решења. 

Пріімедба  се  прихвата  
Образложење : 

Прихвата  се  примедба  да  се  на  парцелама  број  1738/1, 739/1 и  1239/4 које  су  
планиране  за  општеградски  и  линијски  центар  повећа  планирана  спратност  са  П+2 на  
П+5, уз  планирани  индекс  заузетости  од  35% и  обавезно  лланирање  пословно-
стамбеног  објекта, односно  миннмум  5 1 % пословних  салржаја  у  оквиру  објекта . 
Обавезна  је  поставка  гіартерно  уређеног  зелеиог  кровног  врта  на  крајњој  етажи  
подземне  гараже. Пројеіповање  и  реализацију  зеленог  кровног  врта  вршити  по  истим  
параметрима  датим  за  зелене  кровне  вртове  на  гіланираним  јавним  гаражама  (са  
изузетком  обавезног  вертикалног  озелењавања ). Планирана  зона  изградње  у  оквиру  
које  јс  могућа  изградња  објекта  до  индекса  заузетости  35% у  односу  на  површину  
парцеле  је  приказана  на  слици  10. 

Слика  10. 

Првмсдба  15: 
Примедбује  поднео  Никола  Асурџнћ.. Настаііак  и  развој  лудских  васења  одувек  

је  био  на  одређен  начин  контролисан  воденим  површинама . Реке, водена  раскршћа, 
језера  и  друге  водене  површине  посебно  су  били  зііачајни  за  формирање  
средњевековних  утврђених  градова  и  имали  вишеструки  значај  за  њихов  опстанак . 
Управо  се  на  сличан  начин  развио  и  грал  Нови  Сад  на  левој  обали  једне  од  највећих  
Еврогјских  река, на  реци  дунав. 

Вода  ствара  живот, она  је  есенІІија  универзума . Осим  своје  утилитарве , вода  
поседује  и  декоративну  функцију  у  природном  пределу. Вода  одувек  заузима  значајно  
место  у  укугіној  слици  града. 

Водене  површине  затечене  у  лриродном  окружењу  града, често  се  уређују  
различитим  интервенцијама  и  на  тај  начин  прилагођавају  потребама  заједнице . Са  
друге  стране  и  сам  град  се  просторно  и  физички  обликује  према  тој  воденој  површигји . 

27 



Гако. на  Ііример . настају  лукс. мариііс . пІеталн[пта, вндиковцв  и  други  објекти  у  СЛуЖбГі  
развоја  града  на  водн . Ови  објекти  су  сами  по  себи  атрактивни  за  јанност  н  [10 правилу  
генеригпу  активности  JІ y)ІH іі0 Сд  воде . Воду  у  ірадовпма  можемо  искористити  и  за  
Ііо6о:ћ tііаііе  микрокліііе . јер  она  УТпЧС  і ra смаіћеіће  темнературе  ваздУха  и  ловећање  
Ііn аЖІ  іocrіі  

У  градови  ма  у  рСтІУбЈІИ  і  іі рбііј  u сіјтуаі tија  i І O І  Інј  aі  і y кори  іііћења  водеііих  
оврі  i і  u і  іa Hj C І  i a завІілі  ом  іі  H ІіOV ( . і  і  і  І  O M H ІІІ JLc і  і,c бајіі  pa i і  () і  ia І  јауч  і  і  H M радовнм  а). 

јрадови  НзіЛелају  мало  изоловано  ол  рска  на  којима  :iеже. Зоог  іаІіупітеностн  реч tіих  
() ј  u:ІІІ  изграђеІјосТи  саобраћајІ tІіх  објеката. токови  и  обале  IІe прсдставл)аiу  
дОВО bНО  neicopai нван  NlONі eіі a І  y і pan\ . і tако  СУ  њсІОв  сас  [анНи  )tCO. 

Узимајуhи  у  обінр  све  і opc ііаведеііо  ЖСЛІІNІ  ла  гпразим  суіестііу  а  која  сс  
onі  і ocu і  іa І  І JІaІІ  І  cіІ epa_ іііc Pery:і aі tuj e І  Іростора  у  аІІаді  іом  деЈіу  І  рада  на  Подручј  у  
jeJІer Іa y НОВОМ  Салу  који  je іpeііyuіo Ііa јавјІом  уві tду. Суіестија  се  одііоси  на  
Гlросгорну  і tелину  7 у  оквиру  овог  пЈіана  a ііonpytіje које  се  пружа  дЖ  llјумске  y:і uі te u 

васнпа  у  Ј  Јовом  Cany. koju je део  нодручја  између  іјасејћа  Те:іејі  и  насејћа  Адіјце . 

Cyі ec ііі ja; 
да  ce v і ope ПОNіСГіУТОј  Iipocі  opііoj t сјіиіііі  7 а  v зонн  іізмеђv vnuііe Wnuje 

І  apaіnaіііііі a ло  nacі t і ia іірвог  рела  олбраііе  ол  іјојі;јава  (уіиііа  ј  јолујіавска ) 

\ рбаІііlстнчким  пр()јекгіІима  OMOІ \hu оtјување  Bojіcііe ііоврпіИ iіе . Гlосіојеhи  канал  
лріог  рела  одбране  o:t іј()тІјава  1-Ѕ0() іІ a і pacu од  око  23 km a лж  :іііі te ІІІ vмске  је  
)ІC І ONІ  заitевјћеіі  а  nnaіііі pa cc іі,cІІ)іі() koNііі:Іe іііo іаі tев.іење. ІІ j)CMJ јавним  іі:јаііовима  
і eі  і  cpan і  c pervJі  ar і  uj e. 

Поісі  ісојн  fјаволнNі  ј ()ре  јсс  і e ІіајіііНрн  Іі  іІај tУб bн  :teo кајіајіа  Т-800 Ј  КОјі1 ј()ІІІ  
ініје  зацевјbсн. Овај  део  канала  је  добро  одржаван  ол  с-гране  ііпституција  залужених  за  
исто. І-lема  ііaііoca зем:ће  ііa дну. барск() растиіе  се  реловно  уклаіа  мехајјизацијом . 

У  іјаведеііоNі  іiотезу  kaііaJi је  іреііУтіiо  дЖі1іІ  око  Ј  50 nі, ііpoeetіііa nіupuііa му  је  
око  5 м  а  заузима  повріііиііу  блІізу  1000 м2. IIa eЈіuі tІі  I нспод. може  се  ііидети  део  
каііала  ііa k()jіl ce onііocіі  ова  сУгесгјіја  Гјарі tеЈја  ііa koJOj је  Іјојез  кОјн  отіис vјем  је  
((р17 ј  а  v і  і  исан  а  v К( ) Hеіерн  ІIk 

Уі  стру tііјо  unaііupaіІc. извоl)сІі)с  іі  ОЈіржаваііс . всрујсм  Jta cc навелена  ііовріііина  
каігала  іоже  саtіуватІј  а  саNінм  TІІNІ  11 потеііцНјапіа  волеііа  повріјліііа  која  біl имаЈіа  
іозіі -півііе  ефекіс  і ope јјаведеііс . ііa :і,v:te к-ојн  жнве  јт  бораве  у  ОКОЈІІІнІј  Іkрујем  да  
сгрч  њаі  tu :іако  NІ O І \ :1оћи  )to зак  ћ  t ј  ка  како  і t na koj іі  Ііatі  ііn је  моіће  Hac І  авитіі  

зацевЂење  овог  канала  a ;ta ce onіі caііu потез  изузмс  обзироNі  іі a ііавсдсие  беііефите . 

L акОI)е  всј)ујсм  да  олаковремсііа  і  іроме tіа  іі jі aІ  іa іa і  јозі t І tHjy і  lpі  ІІ  і e c і  aіі  uі tc і  і a OBOM 

тіотезу  неГіе  иматп  отежаііајуће  ynіі taje на  само  іізвођење  -- црііна  станіјгіа  се  може  
преместііти  или  јужііо  од  ііacuna Hj)BC категорИјС  одбраііе  од  ііогјлава  (ГЈодуіlавска  
y:і uua) u:ііі  северно  од  ііотеза  kOjіl OііііcvjeNі  y овој  сугестјіјн . 

lipіі Nіc Іoa CC ДСЛОNІ  прііхвата , a :w:і o І  ііc іјрііхваіа  
Образ:ЈожСІbс: 

( Oo ііlj)oNІ  іі a ііс:јііка  oіііaіі u і cіІa КОјГ  ііамеh\\с  І O ііІІ  заіііј  ііі  c ііpoc і  opa ( іaіііі u і a 

сек \ ііnapuor uacііііa. іaііcіі:І,cіі oі  каііа_ ја  І1 y ne.і \ јі tіфрасгруісгуриоі  корн;tора ). 

погребііо  је  іІажњнво  гірпступг-тти  rr:іa і  ііі j)a і t)\ іі  ypcl)c і  і  простора  tііі ju јс  лсо  Ііредмсіііа  
іі apііe:іa број  26022 І  ( К() Нсі-еріііік ) ііa ce заіо  обав( і \ је  іізра:tа  урбаіінстичког  Ііројекта  
іa ГіІ)()СТ()ј) І  Г  І \NІске  \:і  И  ііe І  Ірііхііата  ее  сгесгвја  ;Іа  се  v otcn,іCy .. 1 0 Јј()К \ ј  И.ј  F Чд  
КОЈЕ  СГ  УТВРЋУ .ЈГ  ИЗРАДА  УРБАјГјІ ( ТЈГЧКОГ  іІ PO.IEKTA uiunii 
УРБлНисГИчКО -АРхі I њКГОЈСКОГ  КОЈГКУ1 СА . у  іјолодењку  .10.1.5 
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Шумска  улица  дода  препорука  да  се  нриликом  израде  урбанистичког  пројекта  
размотри  могуhност  очувања  или  плагiирања  водене  површине  у  делу  ііарцеле  број  
2602/21 (КО  Ветерник), као  део  партерног  уређења. 3ацевлење  канала  радиће  се  у  
складу  са  условима  надјіежног  предузећа . 

На  делу  парцеле  број  2602/2 ј  планира  се  црпна  станица, а  њен  положај  је  
утврђен  у  складу  са  условима  налдлежних  предузећа . Не  прихвата  се  део  примедбе  који  
се  односи  на  измештање  црпне  станице  јужно  од  примарног  насипа  или  северно  од  
парцеле  2602/21. 

Напомена: у  графичком  приказу  број  3.1 потребно  је  у  легенди  увети  ознаку  за  
намену  црпна  станица, у  складу  са  начнвом  како  је  обележено  на  предметној  парцели  и  
како  је  наведено  у  свим  осталим  графичким  приказима . 

Пріімедба  16: 

Примедбу  је  поднела  Славица  Полексић  (за  станаре  улице  Јована  Поповића  и  
Илариона  Руварца). .,Моја  примедба  се  односи  Ј{а  парцеле  број : 54 1 б, 54 І  7, 54 1 8, 
5418, 542о  и  5421, КО  Нови  Сад  11 ва  којој  се  предвиђа  градња  спратности  П+1+Пк. 
Пошто  је  према  важећем  плану  у  блоку  427 након  изградње  здравствене  установе  
дошло  до  промене  намене  из  породпчвог  у  вишепородично  становање  (до  П+2+Пк), 
изузев  на  делу  блока  уз  улицу  Јована  Поповића, где  су  куће  нрој  57, 59, 61, б IА  и  
25, инвеститори  су  откупили  све  објекте  до  овоих  кућа  и  изградили  вимеспратне  
објекте  (П+2+Пк  и  П+3+Пк). С  обзиром  ва  то  да  су  ови  објекти  за  вишепородично  
становање  у  потпуности  нарупјили  приватност  и  квалитет  становања  у  овим  
породичним  кућама, смањили  њихову  вредност, могућност  продаје  и  исплативост  
адаптације  и  улагања, а  да  је  и  у  овом  нацрту  плана  остало  исто, предлажемо  да  се  
повеhа  спратност  и  на  овом  делу  блока  427. Тиме  би  се  формирао  блок  са  објектима  
исте  спратности  који  би  и  визуелно  и  функционално  био  логична  целина. Такође  
верујемо  да  би  се  повећала  вредност  наших  кућа  н  отворила  могућност  за  улагања  и  
градњу. Уз  захтев  прилажем  и  фотографије . 

Примсдба  сс  делјімјјчно  јiрјіхвата  
Образложење: 
Парцеле  број : 5416, 5417, 5418, 5418, 542о  и  5421, КО  Нови  Сад  1! планиранаје  намена  
породично  становање  у  складу  са  Генералним  урбанистичким  планом, који  представња  
плански  основ  за  реализацију  и  Планом  генералне  регулације  простора  за  породично  
становање  у  западном  делу  града  Новог  Сала  (,,Службенн  лист  Града  Новог  Сада  број  
34/1 7), и  који  је  дао  смернице  за  дефинисање  правила  уређења  и  грађења. Гегiералним  
урбанистичким  планом  на  предметним  парцелама  планирана  је  претежна  намена  
породично  становање, а  Планом  генералне  регулације  општестамбене  зоне, у  оквиру  
којих  је  могуhа  изградња  породичвих  и  вишепородичних  објеката. Прихвата  се  
примедба  да  предметне  парцеле  се  пренамене  у  опптестамбене  зоне, на  којима  је  
могуће  изградити  вишепородични  стамбевн  објекат  спратности  до  П+2 (уз  обавезно  
спајање  парцела  бр. 5421 и  5420, 5419 и  5418, и  5417 н  5416), или  породични  стамбени  
објекат  спратности  до  П+1+Пк  (могуће  задржавање  постојећих  napuena), индекса  
заузетости  до  40%. Грађевинска  линија, и  начин  парцелације  се  планира  у  складу  са  
графичким  приказом  на  слици  7. Прuхватањем  делимично  ове  примедбе, потребно  је  
планирати  проширење  Улице  Јастребачке  у  делу  парцеле  број  54 16, како  је  то  
приказано  на  слици  бр.  1 1. 
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Слика  l ј . 

Првіслба  17: 

примелбу  је  ііолнео  Марко  дамјан r і h.. Суіестнјаіа  іі apue:і y 5861!! іі  4887 К() l ЈОВи  

Сад  2 које  су  v ооvхвагу  ј  1! Р  ііјХ)L і  ора  у  зајіадііом  :Іe:і y ірада, іа  ј  іодручј  і ejі eііa. 

У  ВВдОМ  v rі  рехіожсііо  nnaі  іско  репіен )е  І  і  l Р-а  v гіозі  іат  сам  ;Іa je na ііapі  te:і u 

5Ѕ6 І!І  . I IегефіІ lllандора І  55. LНIјН  еам ігіасіііјк . і Lіaіііі paі iO ЈіОјіОдГј tіјјо  

сіаіЗовање  cіі pa і uoc і u І  1-1 ! т  І  lк. Cvі ecruja се  односн  іі a ірађев rі i іску  :і uіі uі y 
іі:іaіі upaіі ux објеііата. имај vћіі віілу  да  ce іі:і aіііі pa вјіа tіење  бјекіа одНос  
іі a регулациоіј v nuііujy, na ce дефинипіе  у  текстуалиом  делу  ј  ј  ј  , да  се  
дозвоЈі )ава  ув:іа tјеіће  објекта  5 м  у  односу  ііa peі v:і aі tuony јішіију . 

2. друіа  суіестија  се  односи  Ha ііapue:і y 4887 КО  llови  Сад  2, І  іегефи  і llaіі nopa 3 1 
і uјн  нсам  власник. ііa којој  се  іі:і anupa оіігіітеірадскИ  Н  Јіинвјски  пентар  према  
улици  Т lетефи  Шандора. с  тим  да  сс  доіbИ  дсо  naptіene І]лаивра  за  когіНЈІекс  
сііорі ( к0 І  ueі rі pa. Caіііacaіі  ca і  са  іірел:Іожеіііім  іјіаііекіім  реілеіћем , уз  
cv і eciujy na ce \ іексіуалііоі  :Іe:і іі:і aіі a ле(јін lііііііе  ла  је  гіарце:іа  самосіалііа. 
u і ajylі u y вгідv :Іa je са  jenue e і pa іі e ве ti извелен  Оојекаі . а  са  дргс  страііе  npyі a 

і  a2 eі  і  a. 

Прјііелба  је  делоі  іјеосјіовајіа , a :іe. і o і  cc іірііхвага  
Образ:іожење: 

l .11римедба  да  ce iіa ііарцслн  број  586 1 . 1 дсфиііВиіе  да  се  :іозвојћава  уіLја Lіење  објекіа  5 

пі  у  односу  іја  регуЈіацнону  jі uіі ujy.je ііеоснована  с  обзнром  ііa TO да  у  тскстуалјіом  Дслу  
Напрта  rіnaііa y нодта tіки  ..9.4. І  . 1 јоролјічііо  craіі oііa і be (l 1-11+ I +Пк) стојгі  
..Главни  објекги  се  гіосіавјhају  ііредњом  фасадом  на  ірађевuіiске  і uііue koje ce 

покЈіаііау  са  реіуЈіацноним  јіниијама  и:ји  се  од  њих  ііов:іаіе  максимаЈіно  5 гн  у  дубииу  

rіapііe:іe. na бн  се  реліі:іа  ііредбаі  іі  і a. l І  о:іожај  іј)ађе  BH ііc ке  :і  іі  і  і  Нје  олре t)\]е  се  v скјіадv 

са  већііііом  u іі pal)eіііі .\ оојекаіа cvcc:Іc і  іrv. којн  се  рагііік vје  ііa ііоје:Ііііііім  :tеЈіовііма  
ie:і eіі a. а  іі ap і te:іe nvoіІіі e :Іo 3() іті . і  : і aіііііі  објеістіі  ce ііосгав:ћају  ЕіредіћоІ  фасадом  іі a 

іра l)еви lіске  іііііије  k()је  сс  іі o і(Јіa іі ajv са  реі v:іаігиоііом  :іііііітјом . HJііі  се  o:І  і bіі X ііовіаче  
за  3 м. За  ііapue:і e чііја  је  дубііііа  ііeha o:і  3() м. іра l)еііііііска  :ііііііІ ja ее  r іі pl)\je іі a 3 -5 м  
од  pe і v:і a і tuone :i іі H іі je. 

2 ј  Ірііхва -га  се  іірите:јоа  да  се гекс  г \ аі lіом  :Іe:і v І  І aіІp]a іі:і aua дефиіігііііе  :Іa іі apІІe:і a 

Орој  4ХХ7 іОЖС  бјІтјі  самоетаіііа .:lа  іі c біі  дошЈіо  ЛО  ііе:к)умНгіа  у  crі pouul)cі b\. имаућіі  v 

внд ііі r і pіііі y фроіі  і a. као  и  tuіі hQіііііІ v  :Іа  се  са  je:Ііі e erpaііe napueіe іі a і a ііі  ііамеііа  
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спортски  центар, а  са  друте  парцела  сличних  морфолошких  карактеристика , на  којој  је  
реализован  објекат! 

ПрііNіедба  18: 

Примедбује  поднела  Електродистрибуц iiја  Србије.. Увидом  у  изложени  нацрта  пгР  
простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа, доставлам 0 следећу  примедбу: 
За  потребе  израде  предметг iог  плана, ималац  јавннх  овлашћења, 
Електродистрибуција  Србије  је  дана  1 7.8.202!. године  доставио  обрађивачу  плана  
услове  за  израду  истог. 
Увидом  у  предметни  план  уочено  је  да  у  графичком  делу  плана, односно  у  план  
намене  површина  са  режимимаизградње  нису  у  потпуности  уграђени  услови  које  је  
ималац  јавІiог  овлашћења  доставио  обрађивачу  плана. Примедбасе  односи  на  
урбанистичке  блокове  број  402 и  41 8. У  блоку  402 је  предложеііа  локација  будуће  
траnсформаторске  станице  супротно  условима  имаоца  јавног  овлашћејbа. У  блоку  
418 није  назначена  ниједна  од  предложених  локација  за  изградњу  будуће  ТС. 

Примедбе  ce iie прііхватају  
Образложсње: 

У  блоку  402 планирана  трансформаторска  станица  (ТС) је  измепітена  са  парцеле  која  је  
предвиђена  за  вишепородично  стаiiовање  са  елементима  линијског  цеiiтра  само  15м  
даје  на  парцелу  предвuђену  за  заједничку  блоковску  nовршину. Изласком  на  терен  и  
увидом  у  постојеће  стање  простора  проценили  смо  да  ће  бити  Много  лакше  реализовати  
трафо-станицу  на  слободној  површини  у  углу  парцеле  5306/1 уз  бетонски  зид, него  на  
парцели  5296 на  којој  је  првобитно  била  планирана . 
У  блоку  41 8 ТС  је  измештена  са  планиране  зелене  површине  која  служи  као  главна  
комуникација  између  блокова  у  унутрашњост  блока  око  којег  су  плаанираііи  објекти  
вишепородичног  становања. У  графичком  приказу  ,,План  енергетске  инфраструктуре  
симбол  ТС  јс  само  приказаі  оријентационо , а  тачна  локација  будуће  ТС  ће  се  одредити  
у  даЈЂој  пројектно-техничкој  документациј ii. 

Прнмедба  19: 

Примедбу  је  поднео  Рентас  доо.. Примедба  се  односи  на  nарцелу  број  800 1 ко  Нови  
Сад  П  (односно  на  парцеле  бр.  7293/1, 7293, 7292/1, 7292/2) на  којој  се  предвиђа  
изградња  објекта  спратности  П+3+Пк! Предлаже  се  повећање  спратности  на  П+5+Пк, 
индекс  заузетости  100% у  приземлу  и  приземна  етажа  б  м  висине. 
Прнмедба  се  не  пјиіхвата  
Образложсње : 

Новоформирана  грађевинска  парцела  која  је  настала  спајањем  предметних  парцела  у  
делу  или  целини, има  површину  око  500 м2. u ua њој  се  планира  изградња  стамбеног, 
спратности  П+3+Пк. За  предметііи  објекат  издати  су  Урбанистички  услови  за  
пројектовање  (број  l 429 16) вишепородичног  стамбено-пословног  објекта  спратности  
до  По+П+3+Пк  на  парцелама  бр.  7293/1, 7293/2, 7292/1 и  7292/2 К!О! Нови  Сад  11, 
улица  Симе  Матавула  66 у  Новом  Саду, дана  01.03 .202 1. године. С  обзиром  на  то  да  су  
у  току  израде  Нацрта  плана  издати  Урбанистички  услови  за  пројектовање . они  су  као  
такви  унети  у  Нацрт  плана. Имајући  у  виду  површину  парцеле, и  правила  уређења  и  
грађења  која  важе  за  планирану  намену  вишепородично  становање  средњих  и  високих  
густина, са  елементима  линијског  центра, морфолошке  карактеристике  парцеле  као  и  
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концепт  [ІОС1ОНОГ  уређења  ііenocpennor окружења . ііc прихвата  се  примсдба  да  се  
индекс  заузетости  повећа  на  100% u да  сс  планирана  спратііост  повеhа  на  П+5+Пк!  

ГЦ)іімсдба  20: 

ј  Јримедбу  јс  подіјсо  Зораіі  Бгјга. ! lргі Nјслба  сс  ОдііОСІі  ііa парцслу  6856. KO HOіHI Сад  1! 

ііa којој  се  іјрелИв!)а  інііііеіјородіічііо  с  іаііовањс  eіі pai ііосгн  1 ј +2+ ј !к. І  јрелЈјажем  да  се  
подпгііс  спратііост  i і a ГІ+3 сазаузсгоігіћ v ларі tсіе  мнјініум  50% іі  ііоіоћііііх  објекгта  
міінИмаЈі nо  20%. Тако  na ііЈіaі t Xepoja пніјкија  (і7 ( 6856) буде  саNіО;іОвОјі)ајі  за  
форм  ирање  самосталнс  грађеви  нскс  i іapneJі e за  вн  јі iсіјорол iі tіно  стајіојіан ,е. 

Гlримедба  сс  дслом  прихвата , а  дслом  iіc прпхвата  
Образложсњс : 

Прихвата  се  јірнмедба  да  се  у  тексту  ІЈацрта  nnaіі a лефинигне  да  јіарцсла  бј)ој  6856 

моће  бІIТII самосталііа . имајуhи  y іі nny планска  рсіііеіа  у  претходііиі  планским  
локументима . Прiіхнаiа  се  део  јјрііме.тібе  да  спратност  објеката  у  окііиру  ііамеііе  
опгптеградски  и  лгіііијскгі  цсiітрn уз  уј]ицу  хероја  llинкііја . у  бјіоју  број  којем  припада  
и  нарцела  број  6856 будс  до  !!+3. умссто  до  H І 2+!јк. І 1c прихвата  сс  лео  nримедба  да  
се  дозііОліі  И  ј  ілскС  іазе  ј  ости  50% з  :ггілатіі  нх  20% за  і  і oNі oh і  і e објекгс. 

Прјімелба  21: 

!ріііслбv ј  c ііonіі eo Изгралі  і a no і . ! ! pu мелба  сс  олносјі  ua ііapі tcny ірој  5 ј  83/ l К() 

I -Іов i і  (ад  H. І  ІјЛј  іірн Nіслбс  je іі oueііaњe зелеіііјх  ііовршиіЈа. нзградііа  іі a свнм  
ііаріге:іама  у  скЈіа;і  са  нстим  ііјілсксј tNта  іаузетосПі  н  іјзбсгавањс  обавсзііог  спајања  
ііapueJіaJep има  ііуно  вЈіаСника  (јірско  10). а  све  како  би  допііо  до  іііі o брже  реајјизације  
плана. Обсзбелнћс  сс  хумаііиіс  становање . виіве  nrnnyxa u светлости . l рађевиі-іска  
J і unuia ііa ііарцсли  іісма  смііспа  јср  је  оетала  из  іі;іaі nі  из  201 О. године . ПредЈlажемо  
измсііу  іі jіaіі a ііa начніі  да  Нотеіііјијаліііі  ніівсститотр n u власііици  не  завІісе  од  од  свих  
власііика  біока  403. већ  да  свака  і pyіі a ііарцеіа  има  свој  удео  у  изградњu комплскса. у  
ne:і v какојс  сала  ueh ііред:іожеііо  око  І  % за  одіпјјаіће  іa :і u ііy u іајсдіііІчкс  ііовршиііе  

којс  град  іірнбав. іa \ својНіју . oc і  a і  ак за  і  iо:јрvмску  егаж I іІраке  којс  с  
іі coііxonіі c. a 55% іa іііі jіanіі v ііадзсмііііх  а-іажа  ј  lо+! ј +4 

\ 
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Слика  12. Могућа  рсшења  

ПрІІNІеДба  се  не  прихвата  
Образложепе: 

На  делу  парцеле  број  5183/1 КО  Нови  Сад  п  важећим  Планом  деталне  регулације  је  
планирана  заједничка  блоковска  повріііина  као  nовршина  јавне  намене  испод  које  је  
била  планирана  подземна  гаража. Анализирајућіј  постојеће  стање, планиране  намене, 
могућности  имплементације  планираиог  решења, у  Нацрту  плана  се  nредложило  
решење  које  задржава  концепт  просторне  организаіјије , без  планираіБа  заједничке  
блоковске  површине , обавезујући  спајање  парцела  бр.518311. 5187/ І , 5188, 5189, 5190 и  
5 l 84/3 у  једну  грађевиску  парцелу . Оваквим  решењем  лланира  с  еизградња  подземне  
гараже  у  цињу  задовоњења  потребног  броја  паркинг  места, чија  је  реализац uја  
извеснија  у  односу  на  претходно  планирано  реіпење . Вишепородично  становање  
средњих  и  великих  густина  са  елементима  линијског  центра  претежно  формира  правац  
Булевара  патријарха  Павла  и  гјродужетак  Булевара  Европе. Објекти  према  врсти  и  
намени  могу  бити  стамбенн , стамбено-пословни , гіословно-стамбени  или  пословни . За  
објекат  на  парцелн  број  518І /1 су  издати  Урбанистички  услови  за  пројектовање  (број  
145438) виuјепородичног  стамбено -пословног  објекта  спратности  По+П+3+Пк  на  
парцелама  бр.5181/ ј  и  5179/1 к.о. Нови  Can iІ. угао  Булевара  патрuјарха  Павла  и  
Вршачке  улице  у  Новом  Саду. дана  21.09.2021. године. Парцела  број  5183/1 је  део  
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іі:іаніірајіог  комплскса. иакО  іісма  і  ј:іаіиранс  з(ніе  изгралііс  на  њој  . свој  u і  ІІОЛОЖајСМ  јі  
[іОВрПЈН  і  ІOM зваtІај  і  І O ДОп  рн  і  іociі квал  иТСНТНј  ем н рацuоі  іann uj CNі рсніењу  
І-ІОво(ј )ормира!іа  парцела  има  Ііовр tЈІІІі-ІУ  ОКО  1.760 м2. u і ia њој  је  могућа  изградња  

објекта  сгіратности  ГІ4-4. повріііиuе  зове  інградње  око  і  і  З{) м2  (Из  65%. Ии  32) У  
ск:јадv са  c іuіі  навс;LеііітNј  tіuіі,cіІііііaNіLі  іі c јІрнхвLна  сс  ііpііNіcnoa ;La cc ііa napuc:і u брОј  
) І  3ІI Іііaіі upa 1131 ра:гіћіі  објекга . ЧІІNIQ би  cc ііapvinu:ІІІ  ііch ле4)јгііј wаііи  -роаіііісі -и tјкіт  
іІapaNIQ і j1IІ. KOjіІ  јірслстав:І)аіу  іаксіімалііс  ІраНіічііс  і;рсл!іостіі . ііа  ііauііі  как() І c 

і  ірс;і:іожсііо  у  ірафн tікіі  Nі  ііpu казіј  і a кој  іі  cv nco і  і  ј)ІI мс;Ібс. 

іlриNіс;Іба  22: 

Іiрвмслбv су  подне:јн  даііііца  u Ј(аріінка  І oіі uh. BnaCіііііііі  сіо  najuіcne ! 891 K() І  Іовіі  
(
д 
 

ј  ј  у  у:ј  u і  tіі  И:іај1НоіІа  РуваріІа  і на  ic:і cі  І  іl )віілоNі І  І  І  P гврли:і  iі  см() .ца  јс  
парцс:іа  ііамсњсііа  за  т  іороли  tііі o  c і  auoІ;aі bc. І  Ірсд:wж  cNІ O да  сс  iірсдістііа  і  і apі c:і a 

ојtносіјо  т  І jn)crOp ] Ж  \ ліl це  ИЈіарiIоіІа  Рварца  иренамеіі  іі  іn пОрОдИ tІНОГ  craІІoІ;aі  іа  v 

oі  і  штестамосііу  ЗОВV и:ј  іі  ВИ  јтісІіоро;иј tіно  сіаноііање  NіНј)И\ crі paііi HN Biіcіiiіa. 

і  і oceoііo іі a і  іом  іі  іі)c і o :ta j c УЛ  іl і a И:тариона  Руварііа  v іенсралјіоNі  n:іaіі v гретііраі  і  a ка() 

приіарuа  caoopahaііі  іl і  ILі. даје  Ка() гакі;а  іі  ііpіі  казаііа  іі a ірафіічком  іl рііказу  y Haі  Іp і y іі  

nLІ \ ск:јал \ са  ріііі  от  саобраhајјі ilіlе  iрсба  ri.iaіі iipa ііi іі a і c іiv :іvж  ітріімарітс  
caoopahajііe мрсжс . Іісто  јс  і;ажјіа  tііііјсіііііці  ;ta сс  іі.і aііiі pa ітроііінјсіс  pcі  unaі tujc 

v:ііІ rіc H:іapuoІіa Rvііapііa іі  10 ііapotiіі io іІ Lі  затіа;цiн  c- і  РLіІЈУ  Гјlс  се  іiалазіі  н  ітаііта  

тіарГгс:та. ( аміім  і HNі  c ИСТіі T і Іііat іaj прслмсіііс  caoopahjііііііc. H; oі;oі  a іЈроііз:іаліі  ]LLі  jc 

оііравлаііо  іінчlГјl јі  ГіІ  ііромсііу  ііаісііс  tіLі k  H і cіі ppLl ііІ oNі  Iі . і LUІ y і cp hc сс  стсhн  vсјјојііі  

:tа  сс  фор \ііјраіћеNі  іІІі!І)Q  саоГ)раhајі iіlігс  сiскјј \- с.іоіііі  іa тіроісііу  lі a\і eіі c. Lі  ІІ LІ  ІІL І T Ііііі  

како  cv ірспіране  v:іііііc (vбоііјтіка  Іі  Нрјііаіка. І  lоссбті () іі c іІі tі cNі o  :La І ІІpoeі oj1 V і  
V:іііііv Xepoja Піінкііја  н  јужііо  ол  њсіа  Већ іјамсНіј  оітпігсгралскоГ  ігсіітра. 
вјіГіјеііоројгі tіно  стаііо tІаіће  іІ  оіјііттссіамосјјс  зоііе  са  crіpanі oіііhy on П+З  іі a іјавјјјтіс. а  
ла  сс  v і;сћііві -і  гіростора  іі c іі:іaііііpa і]ііlіlc!і)e регу 1анііс  ујіиііа  јі iіти  сс  ј1а;LјI о  
і  ііuі  Mapі  іHM саобраћај  н  ііцаNіа. іііі nі  јс  ііci o моіућс  ;a pLrі:іu ку  од  v:іuіLe H:і Lіpuoі  і a 

Рvнаріа. 

і lі  свсіа  іІ LіІіc:lcііoі . іо:іјімо  ;іa v і  cіі cpLL ііі oNі  іі:і aіі :іcі jіііііііііі c і c :lpv і \ іі a і cіі -. a іі c 

іторо:гіі Tіііо  сіаііоваііе  -; v:іиі - H:і apііoііa І vваріја. І  іеІіріі \ваіањс \і  іі a ііі c Гіріј Nіс:Lбс. Nііі  
с _іаіі ( вјіііігіі :јнтіс  i 1:і apіH)і-Іa P\-іІLі pііLі  c і o ;говслсііи  \- іјсрLіиііотіраваіі  гіоложај o:Іііocv 

іі Lі  :Іp\- і -c :Іс _ і(lве  І e:і cііLt. і-іаро tтіі  і o .і cі1  cc nnaіііі pa шіірсіЕс  pc і yі aііu і c іі a страіі і ;Lc uc 

ііuia іc іі aііі e і  і apі le:Іc. 

јЈрііNісдба  СС  іІC іірііхвата  

Обраііожеі hе: 

І  !apііcna бј)()ј  І  892 (КО  ј-јови  Can і  ! } уз  V:і uі ty H:іapііoііa Руварца  нлавирана  јс  за  
Гіороди tіііо  сіагіоваіћс . Hapііcna сс  іјLL јазИ  у  бЈјоку  окружсіі  у:тијіама : і1JіapuoHLі  Руварца  

јlаіјоіІска. јИlіаіІова  іі  Јоваііа  Ііoіі  овіјћа. Vnn і a H:іapіі oіі a РУваріІа  је  іі:іанираіја  као  

іі pіі \іLW іі Lі  cLіoopahaі iіііі la. іі o ііc і \ і \ і1ІІ  Ф  iOіііk іі  іі \ і  cLі  h\.ісі;сІ)о \і  іі aі pіі jap\a І  І LІі;:І a. 

і  І apі lc:і c ; Улііц І I:іартіона  Р  њірііа  іІ:іLtііііpaіі c с іі  ііоіlо:ігічЕі () с  і LіЕІ tіваі+)с. ііі ;св  
о:іокоііі ; і):ісі;ар ІІ Lіі  і)Іі.і LіІ1xLі І  І a і;:І a іі ф 

 

гоііікіі іі  i којіі с ііa\і ciііcІііі іa 

іііііііcіі opіі:ііі tіііo стаііоЕ;Lјіі,с  іі  oііііі  і cі  ра:Іскс  і toіі  і j)c. І  cіі cpLuііііі роаііііспічкіі  іі:і a! і  
cІіojіі \І  коііт tстіі  іі j)()c іорітоі  \ рсl)с!І)а  бLііІі cc іі Lі  otі \_ ііLііі \ koііі uіііі  І c і a ca іІ1aі;іі:Ііі Nі a 

рсђсііа  іі  іраI)сіІа  \ тврi)сі!uм  \ Ііі L ііі (івіі \іа  И  ІіСіХдЕі (іі  Іі cj)іі ();LLі. Lі  CLі  L11\ і  e сіјlLіііс. іі LІ  
vc K:і a і) иваі  і)y ca uoі;іі  Nі  і  і() І  рсбаNіа ііkBіі  py o;Lpc і)cіі  u x \poaі  і  І  іСГИ  1І k іІ X цс:іјlіІа. ка() н  са  
іі oіііі Nі  іак(іііскііі  pc іііQrІ T іі \Іa. ! і o;Lі1\ ііі c v оквііру  koj ііN cc іі a. і a;іі  !іј1с:LNіс -І  іі a іі apІ tc:І Lі  јс  
вLіжсј1іі \і  і cііcpanіііі Nі  іі:І Liіі (1Nі . kLІ( іі  і  cіі cpaіііі jLі \і a ІІ:іаііжLј  ііііжсі  рсла. ІІ:і Lін lірајі Lі  
ііоро;Іичііо  стаіговаіћс . Hста  ііаісііа  сс  залржала  іі  \ koіІіІcііі y НаІL ј)та  ііnaііa rcіі cpanіі e 
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регулације , као  Традиционална  и  завріпена  целина  преовлађујућег  породичног  
становања . Нова  изградња  вишепородичних  објеката  у  Іјајвећој  мери  планира  се  у  
окружењу  нових  булевара  чија  је  реализација  у  току  и  на  подручју  јужног  Телепа. 
Постепена  реконструкција  планирањем  општеградских  пентара  дуж  улица  Вршачке  и  
Суботичке  има  за  циј  да  унапреде  функционисања  урбаних  целина  којима  припадају, 
али  л  града  у  целини, као  простори  атрактивнн  за  лоцнрање  нових  градских  централних  
функција  и  пословних  садржаја, у  складу  са  њиховим  положајем  и  улогом  у  просторној  
мапи  града. Иако  је  Улица  Илариона  Руварца  планирана  за  проширење, и  представла  
ііримарну  саобраћајницу , улице  које  су  napanenііe са  њом  и  окружују  блок  су  мањих  
регулационих  ширина  (око  10 м) и  у  значајној  мерн  угичу  ва  намену  у  целом  блоку. 
Сви  средншіБи  блокови  lІзмеђу  Улице  Вршачке  и  Булевара  патријарха  Павла  плавирају  
се  за  намену  породично  становање, која  представња  стратешку, преовлађујућу  намену. 

Пріімедба  23: 

Примедбу  је  лоднела  Ибола  Молнар. .,Предлажем  да  регулациона  линија  на  парцели  
7437 (Хероја  Пинкија  89) праті i линију  постојећег  објекта  с  обзиром  да  желим  да  
останем  у  објекту . 

Примсдба  сс  дСЈіОм  прііхвата , а  ДСЛОNІ  Нс  nрііхвата  
Образложсње: 
Прихвата  се  примедба  да  регулациона  лннија  иде  по  постојећем  објекту  са  кућним  
бројем  89, који  се  најјази  уз  границу  ііарцеле  број  7435, с  обзuром  на  незнатна  
одступања  у  односу  на  планирану  регулациону  линију  Улице  хероја  Пинкија, а  не  
прихвата  се  да  регулациона  линија  праті i линију  постојећег  објекта  којв  се  налази  на  
углу  улица  Хероја  Пинкnја  и  Прешернове . 

Пріімедба  24: 
Примедбу  су  поднели  Ллександар , драгана, Александра  и  Никола  Несторов . 
Подносиоци  иницијативс  су  сувласници  на  парцели  број  1721 ко  нс  2, на  локацији  
Футошки  пут  број  99. Увидом  у  Пгр  просотра  за  породично  стаі iоавње  Телеп, на  
парцели  бр,1721и  на  парцелама  1719 и  1720 предивђена  је  изградња  објеката  
спратности  П+4. С  обзиром  на  чињенигіу  да  простор  - троугао  између  ynuііa Фугошки  
пут. Буѕіевар  патријарха  Павѕіа  и  Сомборске  улице, фактички  чини  једну  целину  те  да  је  
на  угловима  улица  Патријарка  Павла  и  Соморске , и  Футошки  пут  и  Патријарха  Павла, 
предвнђена  изградња  објеката  спратности  По+П  до  По+П+8, подносиоци  предлажу  
измену  плана  те  да  се  на  парцелама  І 719. 1720 и  1721 омогући  гралња  објеката  
спратности  По+П  до  По+П+8. 
Подносиоци  указују  на  чињеницу  да  се  ова  локација  налаази  на  самом  уласку  у  град  да  
представа  једну  целику, те  да  је  логuчно  да  и  естетск u да  се  на  истој  uзгради  
импозантан  објекат  идентичан  предвиђеним  објектима  на  лруга  два  ћошка. Указујемо  
да  имамо  идејни  пројекат  објекта  који  би  се  градио  на  предметној  парцелu спратности  
од  По+П  до  По+П+8. 
ПриNіедба  се  делом  ІIC прихвата , а  лслоі  прііхвата  
Образложење: 
На  предметним  парцелама, важећим  Планом  дета.њне  регулације  планираиа  је  намена  
пословање , односно  површине  за  пословање  са  највише  једним  станом  (до  П+2+Пк), 
где  уз  пратећи  стан  за  домара, tіa комплексу  најчешће  треба  Іјадоместити  недостајуће  
капацитете  јавиих  градских  функција; то  су  простори  на  којима  се  планира  постепена  
реконсгрукција  ради  истицања  погодних  локација  за  пословање . 3а  вид  пословаіbа  са  
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патријарха  Павла  саједне  и  пробијања  насипа  са  друге  стране. Фреквенција  саобараћаја  
је  гіорасла  за  300 %. У  прилог  дописа  фотографије . 

ПрllNlедба  јс  lјсоснована  
Образложењс : 

Предметним  Планом, у  оквиру  попречног  профила  Улице  Сеіпелеки  Корнела, 
предвиђен  је  двосмеран  коловоз, заштитно  зеленнло  са  дрворедом  и  обострани  
тротоари . За  реализацију  и  реконсгрукцију  наведених  садржаја  није  надлежно  Јавно  
предузеће  ,,Урбанизам  Нови  Сад, већ  Градска  управа  за  грађевинско  земњиште  и  
инвестиције . 

Примедба  26: 
Примедбу  је  поднела  Оливера  Радовановић . Примедба  се  одііоси  на  парцеле  број  7108, 
7109, 71 1 1 КО  I-Іови  Сад  1! које  се  налазе  у  Улици  хероја  Пинкија  и  на  којима  се  
предвиђа  изградња  објскта  спратности  П+2. Предлог  је  да  се  спојеним  парцелама  
повећа  спратност  на  П+3 или  П+2+Пк. ,,Ако  се  већ  парцеле  спајају, оида  повећање  
спратности  неће  амбијентално  угрозити  улицу, јiего  ће  се  уклопити /кореспондираће  са  
зградом  преко  пута  која  је  већ  подигіута  и  има  спратност  П+3 iia две  парцеле. Исто  
тако  неће  утицати  на  стари  амбијентјер  он  више  не  постоји  око  две  цркве  нитu у  Улици  
хероја  Пинкија. 

Пјиімсдба  се  ДСЛІјМјІЧНО  пріІхвата  
Образложсње: 
Имајући  у  Виду  nовршину  парцела  (око  1.280 м2) , непосредно  окружење , излаз  
парцела  на  две  саобраћајне  површине , прихвата  се  гіримедба  да  се  уз  обавезу  спајања  
ове  две  парцеле  на  новоформираној  парцели  nnaiіupa изградња  објекта  спратности  
П+2+Пс  у  уличном  делу  док  се  у  делу  парцеле  ка  новоnланираној  улици  са  
северзападне  стране  задржава  спратност  објекта  П+2, у  складу  са  већ  дефинисаним  
правилима  уређења  и  грађења  (индексом  заузетости  и  садржајима  објекта  у  оквиру  
намене  општеградски  центар, и  могућношћу  формирања  два  објекта  на  парцели ). 
Прихватањем  ове  примедбе, потребно  је  сnратност  П+2+Пс  планирати  и  на  nарцели  
број  7107, на  углу  улице  Хероја  Пинкија  и  Јернеја  Копитара. 

Пріімсдба  27: 
Примедбу  је  поднео  Предраг  Марић. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  6242/1, на  
којој  је  nредвиђена  изградња  објекта  спратности  П+1+Пк, у  оквиру  намене  
општеградски  центри  и  6242/5, КО  Нови  Сад  јг, на  којој  је  предвиђена  намена  
породично  становање . Како  смо  власници  обе  парцеле  извршизіи  би  обједоњавање  
парцела, чиме  бисмо  добили  парцелу  површине  1556 м2. Наш  предлог  је  и  да  се  на  
парцели  6242/5 промени  намеііа  у  општеградски  и  линијск  ицентри  и  да  се  на  обе  
парцеле  (убудућеједна ) дозволи  изградња  објеката  до  спратности  П+3 или  ГЈ+2+Пс. По  
нашем  миіпњењу  парцела  је  доста  велика  и  не  бисмо  имали  проблем  да  обезбедимо  
паркинг  места  за  толики  објекат, а  остаје  довоњно  простора  за  слободну  и  зелену  
поврuіину  на  парцели . 

Пріімедба  СС  прихвага  
Образложсње: 

Парцела  6242/1 (КО  Нови  Сад  H) налазе  се  у  Улици  Которска  2 у  насењу  Телеп, има  
површину  око  980 м2. Парцела  6242/5 (КО  Нови  Сад  јl) налази  се  иза  парцеле  6242/1, 
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има  повріниііу  око  5 ј  6 іп2, и  орнјсіпі iсана  је  піири tіом  фронта  од  10 м  ка  Улици  
Митровачкој  која  је  cneііa. односно  завріпава  се  са  нарііелом  број  6242/5. Прихвата  сс  
іјрјјмедба  да  се  napue:іa број  6242/5 у  цилу  обједиі kавања  са  нарцелом  број  6242/5 

пренаменН  из  поро:ІІІчнОГ  становаіћа  огі tјітеградски  веіітар . имајући  у  вилу  поврiііину  
ііарј(ела. ііeііocpenііo окружењс. јіз:іаз  і  іаріеіа  ua nіі e caoopahaі  Iіе  ііовршине. ірихвата  
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іјамсііе  orі  ііітсградскіі  і  іc і  і rap. u Nі oі hі  і oііІhy форм  ітјаі  і,a :n-ta објекта  і  і a napііc:іu ) 

Пріі Nісдба  28: 
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Новн  Сад  ІІ . npen:іoі -  je да  сс  усклади  са  изграђсііим  објекги Nіа  на  ііаріје:іама  
неііосредно  уз  tlapіLe:іy 4549. а  односи  ce t іa ііapі tene 4550/2 и  4551/4 на  којима  је  

спраті tост  Су+Н+3+llк. Молим  повсћаіbе  сііратносіи  на  парце:іи  4549 и  4548 иа  
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І  І:іaіі upaіі a стіргііосЈ  іі a ііарііе:іамајс  і  1-3-4 ј lк . l Гачі t іі  об:іјіковаіј ,а  кровајс  :ісфиііисаіі  у  
тексгv f kнірта  nnaіі a ііо:іолс:ћкУ  ..Q .2. Ус:іоіін за архіігскгојіск () п естетско  

oo: і  іі  к  oіІaі  с  

ПріІ NісДба  29: 

Г1риNІедбу  јс  подііела  Іkcіі a дукаи . Гlримелба  ее  onііocu ііa парцејіе  број  6884 іі  6885/1 

Након  сііајања  ове  двс  іі apі te:іa укуііна  ііоврниііа  ћс  бніи 1 .430 іn. Молимо  да  се  у  
оквиру  nnaіі upaііe ііамеііе  и  спратности . у  блоку  493. лодајУ  снеі tифични  услови  за  овај  
л0кантст. ііa коме  ћс  битіі  дозвоњеііо  одступање  додатних  1О% y onіі ocy на  nnaіі upaіі u 

Nіаксіјма:іііИ  ннлексІd\ сіосіи  ол  400 о  (ла  булс  5( і%) н  ла  се  .іоІво:ііі  ііІіјіадп)d 

с v тсрсііске  етажс. OіІa іірсд:іожеі  і a і  і po\І eіі a бu ІLіііО  o\іoі yhuna :іакшv рса_ііізацију  іі a 

Tepeііv. тачііије  привођење  nnaііupauoі  намен  и. 

ПріІ Nіслба  сс  ЛСЛОNІ  ііC прііхвата , :Іc;і oNі  сс  іі puxііara, a :іс.іоі  јс  іісосііоваііа  

Образ:іожејі.с: 

У  опілтим  стамбеііим  зонаіа  іі:іан  ирају  се  ііовріііиііс  у  којима  сс  врпііі  ііoc і cііena 

іромсна  намене  из  породичііог  у  випЈеііородично  сјановање . У  намени  која  јс  
дефиіјuсаііа  као  оіііјі -гестамбејіа  •І()ііa могуће  је  рсаліловаги  намену  ііородично  

сгановање  на  парцелн  unu випіеііороличііо  сіајјовање  средњих  густuііа . Планирана  

спратност  објектаје  ло  ГІ+3. Макеим a_ ііііј  ивдекс  заузетостн  парцејіеје  до  40 %. 

()сгім саілаГіііваі hа  іі . іІіііиран uх  ноіірііі uііа  за  сіаііовІіњс  іІ  ііосјіојІање  ca іі:і a ііііpauu\і  

ізаркііііі  Nіссі tіма. ііa іі . і a іі upaіі e с ii ріі  ііостіі  ііopcn \ рбаіііісіііікі lх  Іі apaNіe і apa (иіідекса  

заvзсіосі  іі. іі  н;Іекса  іізі  pal)euoc ііі  . і  і o і jіcoііo і  бјіој  a і  і  аркіі  н  ј  мсс i a) \ і u Lі н  коіі  іісііт  
іі poc і opіі e opі aіі u Іa ііііі c. ( обІіІро Nі  іі a ла  јс  іі a објск \ Kojіі  ce іја:іазе ііеііосјіелізот  
окј) жсіЕ)\  іі:і aіі upa іі a c іі pa іііoc і  І  і - 2-1 к. а  објсктіі мсж \ времсііу  іі  реаііізова tп . и  ла  
ce :іc(і  і nі pііc:іe број  65 о;івојио  іa jauіі \ іі oіІpііі uіі \ ocіі oіііі  [tіко:і v. іесто  іјоіісћања  
іііілскса  іаузеіосі  іі _ іі _іаіііірана  c іі pa і  ііocr іі a ііapііe:іІі \ і a he сс  лсфиіінсаг tі  као  ј  І  t 3 1 l І c. a 

окпіірv іі:іaі  іом  vтГчі l)еі  і  ux урбІіі  і  ііc і  u чКіl x і  і apaNі e і  apa када  ј  c іі  іі:іекс  за \ зегосгн  

п  ніањ  ( максимал  но  40%). І  1:іa і  і  іі paі  і a сіірагвост  јс  vсклађеі  і a ca іі o і eііі  ија:іима  
napііenc y одіГосу  ііa све  задате  тіараметре  и  іра)кене  критеријумс  У  оквuру  napііene jc 
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могуће  планирање  сугеренске  или  подрумске  етаже, тако  да  је  овај  део  примедбе  
веоснован . 

Пріімсдба  30: 

Примедбу  је  поднео  Предраг  Марнћ . Примедба  се  односи  na napuene број  5441 и  
5442/1. КО  Нови  Сад  11. на  којима  је  предвuђена  нзградња  објеката  спратности  
По+П+Г+8 и  подземне  етаже  (гараже  испод  целе  парцеле ) са  наменом  општеградски  и  
линијскв  центри . 
Предлажем  изградњу  објекта  2По+П+Г+8+Пс  са  две  лодземне  етаже  ислод  целе  
парцеле. Планом  предвиђен  објекат  бн  у  основи  прземња  имао  бруто  површиву  сса  
855м2, док  би  по  сјіратовима  бруто  површина  била  сса  750м2. Укупна  ловршина  
(бруто  П+Г) би  била  сса  1.400м2, а  спратова  (1-VІІI) cca б.000м2. Нето  корисна  
повріјіпна  би  била  сса  1050 м2, iiословног  дела  (Пр+Г), за  које  је  потребно  обезбедити  
15 ПМ, а  нето  површина  стамбеног  дела  бн  била  4,500 м . Плнирамо  да  просечна  
квадратура  стана  буде  60 м2, тако  да  би  смо  имали  око  75 станова, за  које  морамо  
обезбедuтн  исто  толико  паркинг  места. Укупно  је  лотребно  је  обезбеднти  90 паркинг  
места. Према  доставњеној  СКHЦИ  гараже  са  два  нuвоа  внди  се  да  можемо  д  аобезбедимо  
1 06 гаражних  места. Како  можемо  да  задовоњимо  одређен  број  паркинг  места  молимо  
да  нам  се  изађе  у  сусрет  и  одобри  повећање  спратности  за  једну  повучену  етажу  која  
би  заузимала  до  70% од  етаже  спратова . На  тај  начин  би  добили  око  450 м2  корисног  
простора, односнојош  7 станова  за  које  можемо  да  обезбедимо  паркинг  места. 
Објекат  и  парцела  су  неправилног  облuка, доста  сложеног. Предвиђен  је  смањен  
габарит  спратова  у  односу  на  прнземње . По  нашој  рачуници , спратни  делови  (габарит  
којИ  је  задат  планом) заузимају  сса  85% габарита . Уцртани  габарит  је  сложен  и  доста  
тежак  за  функционално  решавање  станова. ;олимо  вас  да  рамотрuте  могућност  да  
дозволите  формирање  слободног  габарита  на  вишим  етажама  (ј-УІЈ I) у  проценту  
заузетости  од  85% у  односу  на  приземње . Тако  да  бн  то  оставило  слободу  будућем  
пројектанту  да  квалитетно  реши, пре  свега  функционалну  организацију  етаже  као  н  
изглед  самог  објекта  који  је  од  uзузетног  значаја . У  графичком  лрилогу  дат  је  
потенцијални  габарит  спратова  који  заузима  85% основе  лриземња . Тачан  габарит  биће  
дефинисап  фупкционалним  решењем  основе  слрата, а  пре  свега  визуелном  студијом  
изгледа  објекта, а  у  складу  са  задатим  параметрима . Својим  габаритом  u спратнош hу, 
објекат  се  намеће  као  будући  репер  овог  дела  града, због  тога  сматрамо  да  треба  
оставнти  слободу  будућем  пројектанту . како  би  се  добuо  квазіитетан  објекат  што  
мислимо  даје  и  била  идеја  обрађивача  плана. 
Планом  је  предвиђена  изгралња  ТС  на  парцели  према  Булевару  патријарха  Павла. 
Молимо  Вас  да  узметс  у  разматрање  да  се  она  преместu на  зелену  nовршину  на  углу  
улица  Јована  Поповића  и  Тицанове , преко  пуга  uauіer објеіпа. Предлог  положаја  
будуће  ТС, дат  је  у  графичком  прилогу. Предвиђени  објекат  би  имао  гаражу  на  два  
нивоа  под  земњом , која  би  била  у  категорији  великих  гаража  (преко  1.500 м2 ). За  ову  
врсту  гаража  захтева  се  посебан  систем  вентилације. одимњавање, аутоматски  систем  
за  дојаву  и  гашење  ложара. Канали  за  одимњавање  и  вентилацију  су  доста  великог  
попречног  пресека. За  ТС  се  захтсва  канал  за  пролаз  каблова  до  ТС  којИ  треба  да  виси  с  
аплафона  гараже  мин  8осм. Са  свим  uнсталацијама  самог  објекта  и  гараже. то  додатно  
оптерећује  и  компликује  синхрон  ллан  свих  инсталација . 
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Примедба  сс  делом  прихвата, делом  ие  прііхвата  
Образложење: 
Булевар  nатријарха  Павла  представла  значајан  саобраћајии  правац  у  граду, како  no 
положају  у  саобраћајној  мрежи  града, тако  и  по  својим  просторним  карактеристикама . 
Имајуhи  у  виду  положај  на  углу  Булевара  патријарха  Павла  и  Улице  Јована  Поповића, 
непосредну  близину  парковске  поврпЈине, као  н  визуре  које  се  из  правца  Булевара  
патријарха  Павла  пружају  ка  планираном  објекту, објекат  треба  да  преузме  улогу  
просторног  репера  и  да  својим  функцијама , садржајима  и  обликовањем  унапреди  
функционисање  урбане  целине  којој  припада  али  и  града  у  целини. Планирање  
просторног  репера  на  овој  парцели  је  архитектонски , функционални  и  естетски  одговор  
на  просторне  карактеристике  подручја  обухваћеног  Планом. У  складу  са  датим  
образложењем  односно  архитектонском  и  урбанистичком  анализом  nредметног  
локалитета  са  једне  стране  и  концептом  просторног  уређења, утврђених  правила  
уређења  и  грађења  датим  у  Нацрту  плана, прихвата  се  ііримедба  да  спратност  објекта  
буде  П+Г+8+Пс, с  тим  да  повучена  етажа  заузме  70% површине  спратне  етаже. 
Имајући  у  виду  парцелу  неправилиог  облика  и  габарит  сложен  за  функционално  
решавање  станова  и  nословних  простора, као  и  конструктивно  реідењс, прихвата  се  део  
примедбе  да  се  у  Нацрту  плана  дефинише  да  спратни  габарит  који  заузима  85% 
површине  приземЈЂа, а  да  се  приликом  пројектовања  одреде  линије  разграничења  
спратова. Напомињемо  да  је  парцела  број  5442/1 у  власништву  Града  Нови  Сад, па  је  
прихватање  ове  примедбе  у  складу  и  са  економским  интересима  Града. 
У  графичком  приказу  ,,План  енергетске  инфраструктуре  симбол  ТС  је  само  приказан  
оријентационо , у  складу  са  условима  за  израду  Плана  генералне  регулације  које  су  
доставили  имаоци  јавног  овлашћења, односно  Електродистрибуција  Србије, дана  
17.08.2021. године. Тачна  локација  будуће  ТС  ће  се  одредити  у  далој  пројектно-
техничкој  документацији . Због  свега  наведеног, не  прихвата  се  примедба  да  се  ТС  
измести  на  део  nарковске  површине  како  је  приказано  на  графичком  прилогу  (слика  
14). 

Примедба  31: 
Примедбу  је  поднео  драгослав  Стевановић . Примедба  се  односи  на  парцеле  7551/3, 
7551/4, 7551/5, 7551/6, 7567/3 и  7568/1. Примедба  је  поднета  због  отвореног  пролаза  
ширине  од  5 метара, из  Улице  Лазара  Стојковића. у  дужини  55 метара, након  
примопредаје  земЈЂе  граду  од  стране  бивших  сукорисника . Моли  се  помоћ  у  привођењу  
намени  предметних  парцела. 

Пріlмедба  је  неосноваІlа  
Образложсње : 
Прибавлање  землишта  у  цилу  формирања  јавне  површине  није  у  наддежности  ЈП  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, нити  је  предмет  Плана  генералне  
регулације . 

Примедба  32: 
Примедбује  поднела  Јелица  Хегедиш. Примедба  се  односи  на  парцелу  7261/1, КО  Нови  
Сад  11 на  којој  се  предвиђа  зелена  површина  kojaje cnojeіІa ca парцелом  7262/3. Тражим  
да  се  на  парцели  7261/1 и  7262/3 врати  претходни  план  по  ком  је  било  предвиђено  да  се  
зида  зграда  за  колективно  становање  П+3+Пк. Ми  власници  парцеле  7261/1 ту  живимо  
и  по  новом  плану  ћемо  бити  социјално  угрожена  категорија  стаііовникајер  су  објекти  у  
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лошем  стаіу  и  мн  од  експрогірнјације  ііеГіемо  моћи  да  peLHuMO наше  елементарио  iiраво  
на  становање . 

Гlрлмедба  се  не  прихвата  
Образложењс : 

ІІ JІ aHOM детал >ііе  рсГv.іаігије  І ene і  ia ;teo i iapi tеЈіа  орој  726 1 / I се  обавезво  cі  іаја  са  
деловнма  парцеле  број  7262/2 и  7262. Накоіі  дојјојјјсјіја  I Inaі -і a rcііepanne peі - vnauuje 

Nтоста  у  продужетку  Булевара  Lrіporіe (Сл.лист  І  рада  Новог  Сада  бр.28/21) іlnaі i 

дСТЈћНС  рСіујіације  je ііpecіao га  гіажu У  ОВОМ  )1еЈју, С  обзиром  да  јс  доіііјіо  до  измена  
гравНі lа  регулаінје  саобра tіајјје  повріiiі iвс  како  је  приказаііо  іі a слици  l 7. 

Слика  17. 

-\. . . 

$9( \ 
ј Uіанирана  намена  зеЈіене  ПоврніиНс  планирана  је  У  складу  са  чињејтицом  да  се  у  
вепосредној  близини  уз  прсдметнс  парцеле  nnaіі upa нзградіа  моста  са  вијалуктима , на  
улаЛеіјости  од  20 111 ол  предметІіе  ііарігеЈіе . Пзіаііирање  обекта  на  нарнели  коа  осим  
і  іо:іожај  а  у  oJu-іocv на  і  і . іau нран  u Moc і  . иіа  ueі  ірави:ів v форм  У  у  оквирv које  бн  биіо  
тсшко  задово.гbити  све  тражеііс  урбаіінсги tіке  ііарамеіре  (ојііимаЈіаі -і  ин:tекс  заузетости . 

а  поссб iіо  обезбејјввањс  потребпог  броја  паркиііг  Nтеста ) іі uje задржано  у  конЈгеііту  
іі pocoі opіі oі  уређења  І  I:і aіі a гснералнс  рсгулацијс . і  lnanupaі Le озслсњеііог  сквера  
(слнка  I Ѕ) rІa OBONІ  :іокаіитсту  је peіііeіі )c y  onrі ocy на  свс  постојеће  и  
nnaіі upaіі c ііамсіге  v ііспосрсдііом  окрvжењу. због  чеіа  ее  ііримедба  не  іірихвата . 
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Слика  18. 

Примсдба  33: 

Примедбу  су  поднели  Александар , драгана, Александра  и  Никола  Несторов . 
Подносиоци  нницијативе  су  сувласници  на  парцели  број  1 72 І  КО  Нови  Сад  11, на  
локацији  Футошки  пут  број  99. Примедбаје  иста  као  примедба  број  24. 

Првімедба  се  дслом  Нс  прнхвата , а  делом  јјрихвата  
ОбразложсіБс  
Образложењеје  исто  као  код  примедбе  број  24. 

Пріімсдба  34: 
Примедбује  поднела  Весна  Дукаи. јiримедба  се  односи  на  парцеле  број  6884 и  6885/1. 
Примедбаје  иста  као  примедба  број  24. 

ПріІNЈсдба  сс  дслом  іie прііхвата , дСЛОNI СС  прихвата , а  дслом  јс  Неосновапа  
ОбразложеіБс : 

Образложење  је  исто  као  код  лримедбе  број  24. 

Примсдба  35: 

Примедбу  је  поднео  Предраг  Марић. Примедба  се  односи  на  парцеле  544 1 и  5442/ І  (све  
КО  Нови  Сад  11) . Примедбаје  иста  као  примедба  број  30. 

Пріімсдба  сс  делом  uрiіхвата, ДСЛОNІ  НС  прііхвата  

ОбразложсіБе : 

Образложење  је  исто  као  код  примедбе  број  30. 

ПрііNІсдба  36: 

Лримедбу  је  поднео  Миросав  ј(осанић , у  име  драгана  Ћорђевића  и  дејана  Ћорђеввћа , 
Толстојева  32А, Новн  Сад  Сушіасннци  су  ларцсле  7253 КО  І-јс  2, која  је  лредвиђена  за  
изградњу  путне  инфрасруктуре . Постојећим  планом  регулације  за  Телеп. рагулациона  и  
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грађевинска  линнја  су  гіоставлјенс  v истој  јјиннјн  н  пролужетак  су  осе  изграђеног  
објскта  ііa парцелн  7916. а  које  су  napanenne ca осом  будућег  моста  н  помоћне  
саобраћајііице . Такође  гра!)евиІІска  зоіја  ГI+4+ГІк  је  обихватила  зпатан  дсо  napІ tene 
7253 заједно  са  суседгтвм  парцелама .. 

1 овіім  гілаііом  ;tOііі;і o jc no vв.іачсіћа  peі y;іaііuoііe u грађевн  tіске  ;і u Hіі jc nіі  o ј c 

ііро vзроковало  ІІзмснјГLнј)е  грађевніісксзоіге  ! 1рІ-4  І  Гк  іпваіі  ііapі tene број  7253 ..а  
ііростор  пзмеђу  perv:іaііuoіі c u ірађсвіісі  і  ке  ;ііnrujc koj H је  био  іі  рсдвіі  ђсі  і  каО  гіаркігІіі  
іі pOc І Op. сада  је  ііамсіі,ен  за  бијів  клисінчку  ст  азУ  іі  измсііітејіу  іі puci.yіі ny 

саобраћај  і  іu цу  (ca;ta vвучсііу  гіреі  a ііapі te;і  іі  7253 ). 
Праваі t іі ocrojchc реіЈацііоне  ;іііііujc jc Ііap\ ііі cіі  \-свајање Nі  захгеііа  і\ncxaііnap noo 

за  іпмеіІітІІћс  pervanu0і1c nіііі ujc ііa ! оііікУ  іі apuene 7249(2 ( кoa ііe vjenііo остати  н  

грађевuііска  збоі  • і ocі  ojcher о6јекта  д  свс  с  ци;ћем  :іcі a;ііііa і ujc нрііближііо  3 2 м2  

дела  обј  кста  који  6ІІ  ГЈ Nі  ііoc- r ојећсм  іі;іaіі v Guo cpyіііcіі . даісје  ііe;і Oі  H је  у  стварu 

уступак  уіињен  y k()puc-r ..A;іexaііnap ;too: u na іитету  свих  осталнх  власііііка  паргјејiа  
оі lј i-еће[ј  их  овим  п:јаном  
Мп  гражіімо  враhање  реј vјіациојје  nuіі uje ua іірвобіггііе  noіііі tu іe і-і  корекгіііју  ііомоћііе  
саобраћајііигіе  и  бвјіик;іисгпчкс  стазе  іірема  Mocry u;і u да  ce perynauііoііa u грађсвuііска  
:ііііі uja гпііукv :іo гачке  ііостоісііс  pervnanіі oіі e u грађсвН fтске  :ііііііі jc vз  корекіјнј v 

і  іом  ohііc саобраhај  і  і u іc іірема  мосг іі:і  іі  іііі o бл  ііжс  бv;і vhој  біі  ііј  к; і  іі c і u tікој  сіазн  
ііо tісјіпіИ  o;t ћопіка  оојскіа  іі a ііapі tc:ііі  7249 ііa koj\je ііімегіііеііа  pcі \nauuoіІa :і uіііі ja 

С:іііка  19 

Пріі wлба  ec ііe іірііхвата  
()браз;іожсііе : 

Pe і v:і anuoіі c :іијіјіје  іі  іравнча  pcі)eіі a 1 і  ра1)сіі - а  caoopahajіі c іі (1ІііііііІі  ііa neiv napuenc 

број  7253 с  :іефінііісаііс  І  І;іa ііo\ і  і  сіісрсгііс  pcі \:і aіііі je мосіа јіро;іvжсі  к  і)v:і cііapa 

Евј)оііс  ((:і nііc і  І  pana l Iовоі  Сала  6р 22 1 ) LіііІ a c pcaiіііa ііujn іі poііccv. u oііu\ і  
П;іаио Nі  і  cііcpa:ііі c pervnaііuje ce іі e моі  \ \ і e і bLrііі . 
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Пріімедба  37: 

Примедбу  је  ітоднео  Горан  Аћимовић  уз  сагласност  свих  станара. Примедба  се  односи  
на  парцеле  од  5416 до  5421 на  којимаје  предвиђенио  индивидуално  становање  односно  
дозвоњена  спратност  је  nриземње+спрат+поткровње . Треажим  да  се  у  улици  Јована  
Поповића, од  парцеле  број  5416 до  парцеле  број  5421 (од  јастребачке  до  Илариона  
Руварца) непарна  страна, дозволи  колективна  градња  при3емле+три  спрата+поткровње. 
Разлогје  тај  што  су  зграде  иза  нас  изграђене  у  тој  висинв  и  гледај  у  наша  дворишта. 

ПриNісдба  сс  делом  прііхвата , а  дСЛОNі  ІІС  прихвата  
Образложењс: 
Образложење  је  исто  као  код  примедбе  број  1 6 уз  додатно  образложење  да  се  не  
nрихвата  део  примедбе  који  се  односи  на  спратност  П+3+Пк. 

ПрііNісдба  38: 

Примедбу  је  поднео  Марко  Царић, (НАЈБВРОПЈБАНИН  дОО). Примедба  се  односи  на  
парцеле  7016 и  7017 (све  КО  Нови  Сад  Јј). Молимо  да  се  за  парцеле  7016 и  7017, на  
адреси  Јернеја  Копитара  28, помери  задња  грађевинска  линија  за  2 метра  ка  парковској  
поврпјини  тако  да  би  дубина  фронта  била  26 м. Предложена  измена  нам  је  потребна  
како  бв  објекат  био  изграђености  40%. 

Прлмсдба  се  првхвата  
Образложсње: 

Грађевиска  линија  на  nарцеама  број  70 16 и  70 17 представња  зону  у  оквиру  које  је  
могуће  градити  објекат  до  максимално  дозвоњенох  индекса  заузетости  од  40%. У  
складу  са  датим  образложењем  орихвата  се  да  се  грађевинска  линија  у  дворишном  делу  
помери  за  2 м  у  цињу  рационалнијег  у  функционалнијег  остваривања  утврђених  
правила  уређења  и  грађења. 

ПрііNіедба  39: 

Примедбу  су  поднели  даница  и  даринка  Топић. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  
1892, КО  Нови  Сад  lі  y улици  Илариона  Руварца  18 на  Телепу  . Примедбаје  иста  као  
примедба  број  22 

Пріімедба  се  нс  прихвата  
Образложење: 
Образложењеје  исто  као  код  примедбе  број  22. 

Прпмедба  40: 

Примедбу  је  поднео  Милош  Коњевић. Примедба  се  односи  на  парцелу  2661/1 КО  Нови  
Сад  1! Молимо  да  нам  се  омогући  повећање  спратности  објекта  за  једну  етажу  више  и  
то  у  улици  Нова  66, на  парцели  2661/1. За  ову  парцелу  тренутно  је  у  плану  спратност  
П+2+Пк. Имајући  у  виду  да  је  за  објекте  на  парцелама  2647/1 и  2649/1 као  и  на  
парцелама  преко  пута  и  то  2641/1 и  2640/6 предвиђена  спратност  П+3+Пк, молимо  вас  
да  исту  епрстност  предвидите  и  на  нашој  nарцели  број  2661/1. 
Такође  вас  молимо  да  нам  омогућите  изградњу  подземе  гараже  испод  целе  парцеле  
2661/1 односн  ода  се  сутеренска  гаража  поклапа  са  грађевинском  линијом . Тражимо  и  
да  проценат  изграђености  буде  40%, затим  задржавање  вашег  новог  nредлога  да  наш  
будући  објекат  буде  удален  од  међе  суседне  парцеле  у  ширини  3,5 м  и  подизање  
спратности  на  Су+П+3+Пк. 



Прнмедба  се  ііe пріівата  

Образложе ihе: 
Планирана  зојІа  u іі panіі c u cіі parіі oc r оојскта  ііa іі apuc:і u број  266 t /1 jc nnaіі upaua v 

складу  са  конјгеііјОм  јіростор iіог  Ујlсl)еЊа. И  гіравн:іима  vpeііі e1ta u ірааЈења  івршеким  
ira суседітпм  ііарцелама . као  u іі a іі apі  rc. і  іі  na Kojoj је  ti irіeneіі  објекат. а  са  кој  іім  будућп  
објСкаГ  Lі H іі H іірекіЈн \ t і  i ііз . 

прјЈNiслба  41: 

Гјрuмсдбу  је  ііодіјсла  Muna Всссјіііііовіі h. I !римсдба  ce onіі ocu ua ііapі rc:іc. 747 ј  /1 . 7470. 

7469. 7472. 7473 и  747 ј  /2 (свс  К() јјовіі  Сад  l Ј  ) HLІ  кој  ііма  ј  e іііan нраіі  винісііороди 1іно  
сіавовање  срсдіс  і  стіјіІе  спратііостті  l Г -і-3. t ћвеленс  ііapііe:ic ірађсвнііскv 

гіарцелу. lражимо  да  cc nnaіііі pa нзградіа  виііјеііородіічном  сгамбеііог  објекіа  
сігратносіН  По+П+3+[јс. гјоврніиііа  грађевиснке  naprіene he нзііосити  5.362 п 2 .Бруто  
површиіта  овако  планнравог  објекіа  іе  износіпи  уз  иНдекс  заузетости  до  40% и  5 стажа  

І  0.724 м2.Нето  јіовргннна  бu изііоспла  8.043 јп2.Уз  нросечну  ііовргііину  стана  60 м2. 

ііогребно  је  обезбедити  І  34 ііаркнііг  мсста. а  на  осііову  површиііе  парце:іс  можемо  
добііти  I 58 мсста.. ііітo je 24 іјаркнні  \Іесга  виіііе  ііc і o піто  јс  поірсбііо . nnvc і n і o he сс  

олређеііи  л- ео  ііаркнііг  мссіа  іізгра:гііііі  u \ :reJі y і ipіne\ і:ha. H і  іірстолііо  ііавегсііог  јс  
acіі o :ra fіc се  іі a ірађсвні  і c koІ  rіapііc:і  іі  VkOJі H KO Q \ с  вој  и  і  і pі i медііа. рсіі iнти  бсз  
гіроб:ісма  ііоірсбііо  гіаркіірањс  іі  іі orpcoaі r проггсііат  зе:ісіји:іа  (25%). 3оог  і o і a ііред:іог  

с  м  аграм  o і  і  o іі  і  yіі  () o і  і  pa влаі  і  і  і  м  

1lріімедба  се  ііріјхвІга  

образложеііе : 

l јрихвата  се  іiримсдба  ла  сс  јја  ііарі tе:іама  бр. 7471/1. 7470. 7469. 7472. 7473 и  7471/2 

(све  KO Hoііu Can іі ) koie чиііе  јс:діііствсііу  граl)евиііску  іјарцејіу  ііовріііиііе  5.362 м2. и  
ііa кojoj се  nnaіі upa ііамева  опгіітеетамбене  зоне  где  је  моіу l с  реајіизоватн  намеііу  
ііОРОдН Lіі1О  сГаііоваНе  іі a ііарцсјі tі  іі:ііі  виііісііоро;гіічно  c і  tНовањс  срс;гњ tіх  і  vcі u іі a. - 

иіі:гскса  -іаузсп)сгіі  ,го  40%. іі:і aіііі pa cіі pa іііocr l Іo l І 3- і  јс . І  lримс;іоа  сс  іірііхвата  v 

ск:іа,іv са  ЈіаГиМ  обраі  іожењем  іі  aіі a ііі  іом  рбаі  і uc і Htі  k іі N і  іарамсгара . 

Hріімедба  42: 

Прі -іме:ібу  јс  ііоЈгне:іа  Јованка  Бу;гаков  І  јримслба  cc onіі ocіі  іі a ііapі reny 1 948. l КО  јГовіі  
Сад  і l. која  јс  према  греііугііом  іілану  намењева  за  ііoponutііі o стаііојіањс . l іa месту  где  
је  предвиђена  изірадііаграфо  cranu ііe на  іі aj)tіeJі tі  ce већ  ііалази  иіграђсіі  ііомоћн u 

објекаi који  ііема  уіі() іј)сбіІу  дозволу . а  у  іі cіі ocpcЈ rіі oJ бјінзинјі  je іі  пріікњучак  ііa 

постојећу  каііализаігііоііУ  мрежу . С  обзііром  ііa зрагеііа  која  гіроузрокује  молимо  вас  да  
плаіјом  избри  uі eі e yііpraі  і y ірафо  стаіііігіу . 

ПрІі Nіе;дба  се  дс;јјііііііјо  ііpіі xna і a a .п:іом  Не  іі pіі xііa і a 

06 раз;І  ожеіLе: 
1 lо  іірсдходііом  і  і:і aіі \. -і  pcіі vr іі o важс lіем. іa ову  іі:і a іі  іі  paі  і  r pa і  ісфор \iаіорсКУ  сганіјцv 

( јС  ) јс  бнјіа  rіјі aіі upa іі a гіоссбііа  іі apііcnі  іtвііс  tјіімеііе  і  :rc c іірсдіііі l)сііа  јС , І  a і apі rc:іa. 

o;ііі ocіі o іі:іaіііі paіііі  рсііаігноііа  :ііііііі ja cc no јіово \ і  іі:і aіі y yі u іa. a 1C hc б tјііі  

іірс:кіаіі:і )сііа  само  сіііоо:іом . і u і c cc crііapajy ус:іовіі  іa o Іaі(oіі)cn)c оојскіа  кој tі  ііема  
y і  іогрсоііУ  дозво:і  v. 

ј  Іс  прііхвата  се  :Іco ітјііімслбс  да  сс  укііііс  ТС. У  ірафіічко \ і  іірНказу  ..јІ:іан  сіісргстскс  
ијіфраструкіурс  симоо:і  1С  је  само  приказаіі  орнјентаі iііоііо. што  зігачи  да  без  
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сагласвости  власника  парцеле  ЕПС  днстрибуција  д.о.о. Београд, Огранак  
,,Електродистрибуција  Нови  Сад  веће  моћи  изградити  планирану  ТС. Тачна  локација  
будуће  ТС  he ce одредити  у  далој  пројектно -техличкој  документацијн . 

Примедба  43: 

Прнмедбу  су  поднели  Милан  и  Бранка  Грбнћ. Прнмедба  се  односи  на  парцелу  број  
7037 КО  Нови  Сад  11 у  улици  Хероја  Линкнја  52 (угао  са  Морнарском  улицом ) . Нацрт  
ПГР  предвиђа  вишепородично  становање  П+3 и  заузетост  од  50%. Увидом  у  ПГр  
уочено  је  да  је  предложени  индекс  заузетости  на  парцелн  број  7037 шого  мањи  у  
односу  на  окружење  и  парцеле  обухваћене  овим  планом . Консултовали  мсо  обрађива tја  
плана  и  прихватили  сугестију  да  је  могуће  повећати  индекс  заузетостн  тако  да  се  у  
делу  будућег  објејпа  у  Морнарској  улици  повећа  основа  за  10х4,2 м  те  ће  тако  
коефицuјент  изтрађености  бити  47%. (слнка  20) 
Слика  20 

Прнмедба  се  прііхвата  
Образложење: 

Прихвата  се  примедба  да  се  на  парцели  број  7037 КО  Нови  Сад  11 у  улици  Хероја  
Пинкнја  52 зона  изградње  повећа  за  10х42 м  у  северном  делу  парцеле. Површина  
парцеле  број  7037 износи  832 м2, а  нова  површина  зоне  изградње  ће  уместо  346 м2 
(Из-41%) извосити  388 м2(Из-47%). Бруто  развијена  површина  објекта  ће  износити  
1.552 м2, а  nланирани  број  станова  23. На  парцелн, у  оквиру  подземне  етаже  је  могуће  
изградити  24 ПМ. У  складу  са  свuм  наведеним , планирано  повећање  зоне  и3градіје  
биће  у  складу  са  утврђеним  ііравилима  уређења  и  изградње  за  намену  оптптеградски  
линијски  центар. 
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[Іріімелба  44: 

Нримелба  ее  одііоеи  на  парцејіе  број  5094 и  5099 К.О. ј-lови  Cajt 11: Гlолноеиоііи  
примслбе  су  Bnacіііііііі  етаііова  којіі  сс  ііanaіe y rіoponutіііo і  куhu тш  нарјісли  5094 К.О. 

І  І oвіі  Can І !. кугіііе  ііовріниие  202 нг . ІІopo:tutііі a кћа  јслніім  ;іе:іом . У  ko І eNі  ee іітuтазе  

кvііатн:іа. за:іире  v ііapі tc:і v број  5099 КО. І  І oіnі  (a;і  1 І . кvгіііс  ііовріііітіте  3 ! 2 м . којајс  

у  .і .і  c ііoІіііііі  ! pana 1!овоі  (. іі ta. a і iC іО  іі apHe:Ііі  іі L іазе  се  іі  іі oNі OhH і I објекі  и  

і  іолносІі:јај tа  іІ puNіe;іoe. іa ЧИјс  КОіі  iiі hcі ic cv іелно  врсте  і  і:і aha_ ііі  іІа.tокна.i Nі CQ ііOj 

іa І cnіііііn і . a:ііі  іі paііo коріііііћсііа  ііітка:іа  іnі je іваіјјі tіјіо  рсісіизоваііо  u vіііcaііo. 

ј  јацртом  !УІ  !-а  ј -јовог  (. ала  до  2()3і1. ro:tune. за  У:јіјі tv A:uі  Fііnpea і e гірслвиј )еііо  
ііороліічі  іo стаііовапс . Међvтим. іa і nіpііenv і  іa kojoj ee і  іa:і a ііі  і  іoponut і  іі a кvhа  (број  
5094) іі uje ііредвиђеіјо  обаііеіііо  сіІајанс  са  ііаріісіом  094. 

І  Іonііocuoііu тірпмсдбе  јірсдЈіажу  :ta cc onpenu ooa ііe іі  і o cі  іaj aіІ)e і  іapі  іc:іa 5 094 и  5099 

К.О. Нови  Сад . 
(V npііnorv гіримедбс  с  іізводн  тіз  базс  гіодаі  ака  катаетра  нејјокреіиосги ). 

Нріііелба  сс  прііхвата  
06 ра  з .іожсі  је: 

Іріімелба  јс  іі o:іuc і a іііі  І  І aі tp і  І  УІ  I :to 203() і  o;tііііe. којіі  je oііo іі a јавііоі  \ Ні1дУ  до  

6.фсбрар  2022.іоліііје  і  І on іі pc і  іосіавком  да  je і n:іa і  a іі.c ooa іі:iaііa гісіворсмсіјо  
:toііe:і o e і  paі  і  ку іісдом  іі  ііv і  і a koj іі  іі:і aі  і  і  і peJіaje і  і  pіі  Nіс:іб  - ова  і  і  pіі  ме;tба  се  размаіра  

u v оквіірv овоі  І  І:і aіі a і eііepaJіііe pcі  v:кіі tије. І  јрііхваіа  се  обанезііо  сііајање  паргтсла  
5094 іі  5099 ( која  јс і aііііo; caojіііі u pana І  Ioііoі  (ana (свс  K.O. І oіііі  Ca;i 1! ) . Нмају!Ііі  

v віілу  ііосіојеІ ііовріііјііі бр 5094 (202 тн - ). Kao іі  ііііісііііі t :іa іі a ііe:І a број  
5099 се  нтuіа-іи  ііза  іі apііc:іe opo і  5 094 іі  іісма  иілаз  іі a јавііу  ііoіі pііі  іі  ny. 

Пріімслба  45: 

і  ЈрнNіедбу  је  подјгео  Pіі c і o Ракић  (за  Сајіју  јајјкови h іри Nіеј tба  cc ojіuoeіі  na гіаріісіу  
орој  5()2()/1 . K() І  Іовіі  (a;t 11 v v іііі tіі  Неіефіі  H і a іі:topa 26. І  lЈіаііом  је  іірс;tвпђсііа  
іііі pa:tіі)a обЈекга . іL ііі  cc ііснім  і ax і cііa ііііііімалііа  і n іі puіііі  фроіііа  о:t І м. а  :ta би  іі c і a 

oіі:і a іраі)еіііінска  іі ap і te:іa. uма; ћіі внлv :ta іІ apі tc:і a opoj 502(УІ  іі \ і a ііостоје h 

іпітріііі \ o:t 13 м. смаі  ра \іо  ла  с  ііajnc.іііcxo:іііііJc :іa Hapііc:і a за:јржіі  своје  трегі vјне  
іабаріііе . і c ;ta je іІ ocmjeha ііііі pііііa on 13 м  :іоіlо:іна  іa іііі panііv објскта  прелнђеііог  
! 1:іаном  іеііералне  pcі  v:і aі tіі je іі  :іa ііавелеііа  іі apііc:і a бv: е  ca\ і oc і a ііі a Гра!)евіјііска  
ііapііe:і a іі oe і o І ehіі \ і  і  раііица Nііі . І  І c і  іјчсмо  :іa v ;јосалаіііјіјім  іі:іаііо tlііма  нИје  іі oc і ojana 

ознака  Z ) обавезііо  cі  і djCііі)e. 

Пріјмсдба  сс  нс  іірјіхвата  
Образложеііе : 

Hapііc:іa број  50201 К() l Ioвіі  ( іі:і  1! :іјі t іј  Hетефіј  ііі aіі:іopa 26 іі:іaіі upaіі a je іa 

ііаісіі v оіііііісіра:іскіі  і tcііі ap. eіі pa і  ііoc r І -- 2, І  І apііe:іa ііма  ТІіврііііііі \ 39! іп . У  ісксі v 

Наі tрта  іі:і a іі a і eіі epa:ііі c реіу:П tи ііоліа tікіі  М 4.5. ()іііііеіра:іскн  іі  :іііјјііјскн  ііеіітріі  
і  врђсііа  с іі pa іііі . і a a іі pііe. і a іііі jc. nііo іі  мі  ha o.іc І  іі a іі a. І  І a іііі pііe. і a\ і a іквіір  

іі a\ і cіі c oіііііі  еіра:іскоі  і tcііі  pa. іі a Ko) іі M іі  cc іі:і a ііі ipa іі  іі  pіі:ііі .a оојекаііі  c іі pa і  іі oc і  і l 1 І  2 

іі:ііі  вііпіе. міііііјмалііс  .ііімејііііјс  кірііс:іс  еу  n і upіііі a І  5 m іі  іі oіі pіііііііa 45() іn. H іv іeu і o. 

c:і e:t cіі e і (ііі l)іі tі rі ux с:іова. oі pa іііііі aііd1\h іі x око:інос  ііі і:јјі  peіі Jіі l іоваііјіх  c\cenіііі x 

ііapііe:ііі. ііapііc:І c моі биііі  мііћс  ііовріііііііс  (:іo 45() м  ) ізіілржаваіііс  ііосlојеl)с  

і iііі pіііі c napі te.іe. ( ООіііј)ОNі  іі a і o :ta nopc:і  ііі upііііe іііі pііc:іc. іі  ііовріііііііа  іі apnc:іe c 
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мања  од  минималне  димензије  за  ову  намену, не  прихвата  се  примедба  да  се  на  парцели  
број  5020/1 одступи  од  утврђених  правила . 

Примсдба  46: 

Примедбује  поднео  д-далтон . Власници  смо  парцеле  7995 КО  Нови  Сад  11 у  Которској  
улици  број  7 на  којој  је  предвиђена  изградња  вишепородичног  стамбеног  објекта, 
спратности  Су+П+2+Пс, піирине  габарита  14 м. БудуГіи  дајс  планиранн  објекат  увучен  
од  суседне  парцеле  број  6801 5 м, те  да  се  због  тога  габарит  нашег  објекта  не  може  
развити  по  целој  Дужини  парцеле  у  правцу  улице  Которске, ради  субституције  
површине  предвиђене  за  изградњу, подносимо  следеће  примедбе: 

1. Молимо  да  се  ширина  хоризонталног  габарита  повећа  са  14 на  16 ni целом  
дужином  планираног  објекта  

2. Молимо  да  се  на  простору  стицаіБа  два  кубуса  дозволи  други  ниво  последње  
етаже  Пс, тако  да  се  станови  на  том  објекту  пројектовати  као  дуплекси  са  пуном  
спратном  висином  друге  етаже. 

ПрІІNІсДба  сс  прихвата  
Образложсіbс: 
Поврuіина  парцела  бр.  6802 и  6803 (према  катастарским  подлогама  на  којима  је  рађен  
Нацрт  плана  генералне  регулације ) које  се  обједињавају  у  нову  грађевинску  парцелу, је  
1175 м2. На  њој  се  планира  намена  општеградски  центар . Прихвата  се  примедба  да  се  
зона  изградње  прошири  на  16 м. Планнрањем  зоне  изградње  од  16 м  потребноје  исту  
зону  планирати  и  на  суседним  парцелама  уз  Улицу  аношикову. 
С  обзиром  на  то  даје  у  међувремену  на  парцели  број  6761/1 изведен  објекат  спратности  
П+ј +Пк, са  uunіe стамбених  јединица  и  обликовіо  ближи  вишепороди tшом  објекту, 
прихватањем  ове  примедбе  и  проіпирењем  зоне  изградње  на  16 м  потребно  је  зону  
изградње  на  парцелама  број  6762 и  6761/2 ускладити  са  постојећим  објектом  на  
парцели  број  6761/1 (слика  21) 

Слика 2l. 

Прuхвата  се  примедба  да  се  у  тексту  Плана  генералне  регулације  у  делу  сnецифични  
услови  на  паарцелu број  6802 и  6803 да  могућност  да  се  у  делу  стuцања  два  кубуса  
дозволи  други  ниво  последње  етаже  Пс, тако  да  се  станови  на  том  објекту  пројектују  
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као  дуплскси  са  путгом  спратііом  висппом  друге  ејаже. a iіe као  самостгuіііе  јединице , а  

у  Цнњу  наглаглаваі bа  угаоне  фасадс  оријснтнсане  ка  парковскоі  поврпЈини . 

Пртімедба  47: 

Ј  јрнмелбу  је  nonіі co . Изодом  jtoo І  Iрјі \Іедоа  се  onііocu іі a ттарцеЈіу  435 ко  Нови  Сал  
І  іі a којој  се  ііредвu ђа  нзтрадња  два  обј  скта  c і  іраттіосгв  І  1+3 са  намеnоі  ОЈ  іНгсІрадски  

u ;uіі  нјски  і  стітрі i - МОЈтНМ () да  іам  сс  олобрті  повс lіаі  іс  габарита  дворв  iiііі or објекта  са  

16х  l 3 м  на  l9х l 3 м. іако  да  објскат  б ;іс  јіосгавл,еіі  јја  lіов) peiyJіaі t іі OHy :іинију  іірсма  

бv;tvhоі  ЗеЈІСј  іoj і  і oupііі  u і  І H І  Іоврі  ј  і  Іт  іі a ііapі  іc:і e і  ос:тс  одузнм  аіа  ле:іазазеЈіену  

ј  іоврііі u ну  hc OHFu око  960 м . ( обзјіром  і  іa і  јоврііі  u і  і v ііapі  tеіе  NІ OЈІ  H \ І O H ііовећав)е  

сііратііосги  објекта  за  jcnііy пову1ісіі v етажу . 

Сліјка  22 

ПріјNІелба  сс  ііe іірііхвата  
Обра;.іожсіі.с: 
І  і c іірнхваіа  сс  іјріімелба  да  се  ііовсhа  сііраівосі  іі a і  3 - І  Iс  и  іі poііі npcіі.c і  абарвга  

;іііор iііі iііом  де:і Іі apііcnc. I І:і a іі upa іі c зоІіс  нзіра;ііі .с  сгаквс  ла  јс  јііі;іскс  ;avie і oci і i 

40 о. ()сіім саі  _іаііјавања  ііјіанііраіінх  ііовріііиііа  за  c і aіі oua і bc іі  іі oc і o і;aі bc ca 

іі;іаіінраіівм  ііаркііііі Nіссј uма. ііa ігіаиіірање  cіі pa іііoc і  іі  іторсд рбанмсгичкнх  

іјарамеіара  (ијілскса  за  зсіоти . ітіі ;tскса  іізграђсііосгі 1 гіотрсоІіог  броја  гіаркііітг  мсста  

vгиче  u kOH І  teі  І F іі poc горне  оріави ;аі  tіІ je. каО  и  моріјо;іоііікс  карактсріісні  кс  і  і  apncJіc.. (_ 

обзІіро NІ  ііa 10 na je ііa објекіу  Noj іі  cc јіалазс  y іі cІііcpcn]іo\! окружсіу  ІІ;і aіі upaіі a 

cіі paіііocr І  І + l+іІ k. І  І - іі  l l-3, іі;і aіііі pa іі a cіі pa іііoc і  іі  і t;і a іі iipa іііi иіілскс  іаvзстости  су  

уск:іа t)ени  са  ііогені tјііалима  ііapі te:і e y о;јносу  на  све  задате  іјарамеіре  и  тражсне  

50 



критеријуме . Напомињемо , да  је  важећим  nланом  намена  на  прелметној  парцели  
пословаве  са  породи tтним  стаиовањем , где  се  на  на  једној  грађевинској  парцели  
утврђује  минимално  50% пословања . Променом  намене  у  општеградске  и  линијске  
центре  могућа  је  изградња  ноВог  стамбевог , стамбено-посјіовног , пословно-стамбених  
или  пословног  објекта. спратиости  До  п+3. 

Прімедба  48: 
Примедбу  је  поднео  ,,ГРА-ВЕТ  ИНВЕСТ . Примедба  се  односи  ііa парцеле  број : 2782, 
2783, 2784 и  2780 КО  1-Јови  Сад  11 гја  којима  се  предвиђа  градња  објекката  спратности  
П+З, са  наменом  опцітеградски  и  лннијски  цеnтар. Моѕііімо  да  нам  се  дозволи  промена  
габарлта  објекта  према  улици  Гери  Кароња  тако  да  објекаі-  буде  удањегј  3,5 м  од  ивице  
парцејіе  број  2785, како  бu се  добио  колски  пролаз  у  двориште . Кко  на  овај  ііачИн  
смањујемо  габарит  и  заузетост  парцеле  молимо  вас  да  нам  подигнете  сратност  дела  
објекта  у  Гери  Кароња  за  једну  повучену  етажу  тако  да  спратност  буде  П+2+Пс. 
Суседнк  објекат  на  парцели  у  Суботичкој  улицн  је  спратноети  П+2+Пкл+Пк2. Планом  
је  предвнђено  да  наш  објекат  буде  П+3 што  ће  бити  нііже  од  суседног  објекта. Како  је  
натп  објекат  на  углу, а  површИііа  парцеле  је  доста  велика, молимо  да  се  одобри  
повећање  спратностн  за  једну  повучену  етажу. 

ПриNіедба  сс  ДСЛОNі  прјіхвата , а  дСЈіОМ  ІІC лјиіхвата  
Образложсњс : 

Прихвата  се  да  зона  изградње  буде  удањена  3.5 м  од  границе  парцеле  број  2785, којаје  
у  намени  породичНог  становања . Не  прихвата  се  повећање  спратиости  на  П+3+Пс, anіі  
због  смањења  зоне  изградње, прихвата  се  да  спратност  дела  објекта  која  је  планирава  
П+2, буде  уједначена  као  део  објекта  уз  Улицу  Суботичку, односно  П+З. На  планирање  
спратности  поред  урбанистичких  параметара  (индекса  заузетости , индекса  
изграђености , гіотребног  броја  паркиііг  места) утиче  и  когјцепт  просторне  органнзације , 
као  и  морфолошке  карактеристике  парцеле.. С  обзиром  і ia то  да  е  на  објекту  који  се  
налазе  у  непосредном  окружењу  (изузев  суседног  објекта  П+2+Пк1 +Пк2) планирана  
спратност  П+ ј +Пк, , планирана  спратност  и  планнранн  индекс  заузетости  су  усклађени  
са  потенцијалима  парцеле  у  односу  на  све  задате  параметре  и  тражене  критеријуме . 

Примедба  49: 

Примедбује  поднела  Нада  Бига. Примедба  се  односн  на  парцелу  6856 КО  Нови  Сад  1! 
Примедбаје  иста  као  нримедба  број  20.. 
Пріімсдба  ее  дслом  прнжвата, а  дСЛОNі  IIС  прихвата  
Образложење : 
Образложењеје  исто  као  код  примедбе  број  20. 

ПрНNІеДба  50: 

Примедбу  је  поднео  .,ГРА-ВБТ  ИНВЕСТ  Примедба  се  односu на  парцеле: 7169. 
7170/4, 7174/4, 7172/1 и  7171/1 на  којима  се  предвиђа  градња  стамбеног  објекта  
спратности  П+3 са  наменом  оппјтсстамбене  зоне. Тражимо  ііромену  габарита  објекта . 
Објекат  на  суседној  парцели  7989 је  у  изградњи  и  пову tіеіі  је  од  ивице  ііame парцеле  за  
54м  од  парцеле  број  7989. А  да  буде  померен  на  ивицу  парцеле  број  7168, која  је  
намењена  за  зелену  површину . Објекат  у  изградњи  на  суссдној  парцелu је  спратности  
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ГІ+2+ГІк  дуплекс. објекат  преко  вута  у  улици  Лазе  Лазарсвића  28 је  спратности  
П+2+Пкј+Hк2.. Молимо  да  се  размоТри  могућност  подизања  спратности  једну  
ііовучену  стажу,која  би  заузимала  до  6О% последње  етаже, јер  би  nauі  објекат  у  
суггротном  био  нnжи  од  оних  iia еvседігим  парцелама . На  оваi ігачиіг  можемо  да  
добијсмо  квалитетно  (ј )уНкциоіјаЈнјпјс  репіење  станова  са  всјіиким  зерасама  иа  
последњој  етажи  и  ;іа  сс  висински  уклопимо  са  изграђсіінм  сусслним  објектііма . 

Пріімедба  се  дејјоі  іјріјхвата , а  дслој  нс  іірпхвага  
Образложсње : 

( обзнром  tia To да  је  објека F на  і iарі tеіама  број  7 17()/I. 7 l 7 1/2 и  7 ј  72/2 нзградју  у  
складу  са  планираіјом  ііамсіјом  из  важеће  ііјіанске  локумејјтацнје . прнхвата  се  
ііримедба  да  сс  пјіаи uраііи  габарит  ск.іади  са  ЗОИОNI ІііГді bС  објекта  у  изградњи  u Jta 
се  помери  за  5 іn. a ііроІііирИ  уз  Улицу  Лазе  Лазаревића  до  регулационе  линнје  са  
нарковском  іјовршнном . Нс  врихвата  се  повећаі bе  спратности  на  П+З+flс, На  
гјланирање  сгіратностн  поред  урбанистичких  параметара  (и  ндекса  заузетости . индекса  
изграђености , потребігог  броја  гіаркиііг  Nіеста ) у-гије  п  концепт  тіросторне  организације , 

као  и  морфоловіке  карактерисгике  rіapuene.. C обзиром  на  то  да  је  на  објекту  који  се  
јіалазе ііеnосрсдном  окружегіу  ( ніvзев  суссдііог  оојекта  І  1+2+1 !к  +l јк2) іі naіі upaііa 

спратііост  Ј  1 2 н  l l -3 . ііѕіaіі npana cr і parnocr u u:і anupan u пндексзаvзетосі -и  cv 
уск:іа l)еііи  са  іготсііпијалНма  ііapі re:і e v onіі ocy іі a свс  задатс  параметрс  н  тражене  
крu ісрнј  умс. 

ПрјіNіе;іба  51 

ГГри Nіедбу  јс  ііоднео  ГРЛ-ВЕГ  и1ГВГсТ . гlримсдба  се  ОдІіосu ііa парцс:јс  број : 7263, 

7264/1, 7264/2 na којима  је  предвиђсііа  градња  п+З . Молимо  да  нам  се  дозволи  
изградња  два  објекта  у  uuзу  са  дубunоNі  од  12 m. 1- іaі LІ e napuene изјіазе  на  лве  улuцс. са  
задатим  параметрима  и  грађевигіскпм  :uіјпјама, тоглн  бисмо  да  направимо  разне  
комбинације , два  објекта  на  парцели  као  и  суседи . іio нама, 6оле  је  за  слику  града  и  
формііраі hс  уличног  фроііга  ;(a ce іі a свиі  ііарі tе;іама  v v:іііі tu зі -І;га  koH і  ннуални  габарит  

оојекта  са  ;губиііом  ол  1 2 м  l lа  овај  гіачјіјі  се  добија  ііешто  веlіа  заузстост  napі te;і e anu 

јс  ііоврпіина  napіre:і c ве;іика  да  можс  да  сс  обезбеди  дово:hан  број  ііаркиііі  мсста  и  да  
neo іі aprteѕіe буде  озелеі bсіі  

Пріімедба  је  неоснована  
Образ.іожеіБе: 

У  -гексту  Нацрта  плана  іјаведено  је  , Изузстно  у  оквиру  претежне  намеііе  
општестамбене  зоне  на  парцслама  са  саобраћајним  нриступима  на  две  улице. могуће  је  
гіланирати  локалитете  за  ком  плсксе  вишепородичног  становаі hа  срсдњих  густина, 
спратносіи  до  п+з  и  максималног  uндекса  заузетостн  40 %. Саобраћајни  приступ  
комплексу  мора  се  обезбедити  са  обе  ;nuііe і ra koje гп:іази. а  како  бп  се  саобраћајпо  
і  іростор  у  шго  већој  ;і epu расгсрстјіо  

[IрііNIсдба  52: 

llрігме;бу  је  гі ()ді  і eo (:гаііко  ( іоки h 

1IРММЕдЈА  1 і A l І FVCAI ЈІАШЕ I ОСГ  (Л  ВЛЖЕЋММ  ПЛЛНОМ  ВИНЊТ  
FЕДЛ  
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Будући  да  су  Нацртом  ПГР  за  Телегј  предвпђене  бројне  значајне  измене  у  односу  ва  
тренутни  важећи  Гнерални  урбанистички  план  за  Нови  Сад, а  како  је  Нацрт  иовог  
Генералног  урбанистичког  плана  за  Нови  Сад  2030 такође  у  овом  тренутку  на  Јавном  
увиду  (до  05.02.2022.). тражимо  да  се  Јавнu увuд  за  пГр  Tenerіa y пуном  трајању  
ПоНови  НАкон  што  буде  усвојегі  нови  Гуп  за  град  НОВИ  СЛД. Сматрамо  ово  
неопходним  и  незаобилазним  условом  како  би  Нацрт  ПГР  Телепа  могао  да  се  
аналuзира  и  тумачи  и  осмили  правнліІо. и  евентуалне  гiримедбе  подносе  основано  у  
складу  са  важећим  планом  вишег  реда. 

2. ПРИМЕДБА  НА  ПРЕНАМЕНУ  РОСТОРА  НА  КРЛЈУ  БУЛЕВАРА  
ПАТРИЈАРХА  ПАВЛА, ИЗМЕЋУ  БУЛЕВАРА  И  УЛИЦЕ  СОМБОРСКЕ  

Према  Одлуци  о  обустави  отвореног  постулка  јавне  набавке  ЗА  ИСРАДУ  ТЕХНИЧКЕ  
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА  ИЗГFАДЊУ  РЕГИОНАЛНОГ  ЦЕНТРА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  
СИТУАЦИЈЕ  (донетој  06.08.2019., број  ХХИВ-с-с/19-124), од  овог  објекта  се  на  датој  
јіокацнји  одустаје  на  осиову  петuцнје  2535 грађана. іiредатој  ЈКП  Урбанизам  у  
децембру  2018.године, у  којој  грађани  јасцо  и  аргуіентовано  траже  да  се  објекат  
ватрогасног  дома  измести  са  ове  локације  како  би  се  формпрала  парковска  поврсина, на  
целој  неизграђеној  површинн  у  овом  делу, која  обухвата  парцеле  174 1/1. l 736. 1742/1, 
1740/1, 1735, 1743/1, 1734, 1744/1. 
противно  овоме, Нацрт  ГУП-а  предлаже  изградіу  објеката  на  внше  од  пола  ове  
површине, са  наменом  огіштеграски  центар. 
Обзиром  да  се  и  у  самој  Студији  зелевих  и  рекреативних  површина  рађеној  за  потребе  
израде  Нацрта  ГУП-а  јасно  наводи  да  ,,најпробле Nјатнчнији  просторн  у  смислу  
недостатка  сваког  типа  зеленила  јесу  стамбене  зоне  трансформације : Подбара, 
Грбавица, Нова  детелинара  u Tenen. још  једном  инсистирамо  да  се  цела  до  сада  
неизграђена  површнна  на  овом  потезу, која  је  једина  већа  неизграђена  површина  у  
насеу  Телетј , дефннитивно  одреди  за  уређену  парковску  површину! 

Слика 23 

с ° 1 

н тi 
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3. ПРИМЕДБА  НА  ГЕHЕРЛЛНИ  МАЊАК  ГІЛАНІ1РАНОГ  ЗЕЛЕНИЛА  У  
НАСЕЈБУ  ТЕЛЕП  

Hacenc Tenerі  обухвата  повріпиіт v ол  5.72 k тіі 2  (ралн  орјентације  навешћемо  да  сва  
LІcі upu Лимана  заједіго  са  морттартіі tом  іі  уііиверзитстскііх  јіарком  зауінмају  198 kпі 2 ). 

Број  ітораста  становнпјјітва  јіатсриторііји  Гелетіа  је  у  раііидіјом  порасту. а  то  1тасењс  
пехта  нuједан  ттарк. и  има  само  једнv ло  сада  vрсђегіу  хіањУ  зезтеііу  тіоврнпну  са  дечјнм  
u і  pan u нітем  н  истрчавал  н  п  пем  іa і _іcc. 
Обзиром  на  све  іјаведсно. тражимо  да  се. ііоред  парка  из  ііperxonrі e таtіке.  јјЈіаііом  .І o 
одрсле  лолатјје  зелене  зоне  у  цслохі  тјассњу . Іражимо  ;га  ове  зојгс  буду  јасно  виЈ tјbиве  у  
ј  Іјтатіу. и  одређено  као  импсратпв  за  іізтанове  тіііжег  рела. Такоl)е  тражимо  да  се  у  
іінзуе:тітим  іірезенгаі Lијама  јасно  разликУју  зелстіс  зоттс  јавних  u і  іривіт  іі  ux повріпитіа, 
како  сс  іі e бн  сіварала  н.пузорііа  слнка  о  јавним  іејісііихт  гіовріііиііама  у  насењу, које  су  
заправо  у  приватiіом  власнигдтвУ  и  ограђеіiе. 

4. HРІ1МЕДБА  НА  УВОЋЕІћЕ  НАМЕЈјЕ  ОГI І .ІІТНТАДСКИХ  ЦЕНТАРА  У  
НАСШћУ  ТЕЛЕјІ  

јражіі  мо  да  се  нз  ГІ:іан L избрніјіс  і  јамсіја  01 іііrі eі pa;Іc кіі  і tсіітри. і  і apOtіu і o v y;іu цама  
којс  својим  катіацитстом  іјс  могу  да  іісііт)ате  гјарамстрс  изгралње  које  і a намена  
охіоі vћује. піто  су  у  првом  реду  све  сскУіі;ІаріІс  и  осгалс  хіање  саобраћајітипе  іі a і cneny. 

јакође  овим  пово:Іохі  іeru v обзіір  rіeh ностјеhе  і  жве  На  іірuмаріііім  сігобраћајниігама  
на  Тезіеііу. гс  веh оіежан  fі pOJlіі  возн:ја  кроз  hy.і eііap Гlатријарха  І  јав;іа  п  стварање  
і vжвс  на  кружном  токv. куда  треба  ооезбелиін  У  сваком  момснгу  neoxі eraіі  ітрозіаз  
возијјима  хиіне  похіоћн . 

1lриNісдба  се  не  іірііхвата  
јlлански  основ  за  израду  і lnaіі a је  1cііepanііu платт  града  Новог  Сада  до  2021. 

годнне  - пречињNсн  гекст  ..Службени  зіист  Грала  Новог  Сала . број  39/06) (у  
лалсм  текстv. l eEі epaJі  і  іu і  і:іaіі  ). koj іі  xі  jc обух  ваћсніі  і  і  ростор  іірсгежі  і cі  і  і dмеіЕ)етт  
за noponі-і  чі  і o сіаііовајт;с. Oіі  ііП  с  стахібеі  іe зоне. оііштсірадски  [Існтар. ЗОНС  
сскуііларних  u і epіІujapііux :іе:іатгіости, срсдњу  школу. сітортске  і tетттре. парк. 
насип. заштнтно  зслегји.по. ;іііфрасірукіуртіи  корилор. средњетаіасніі  прсдајЈіик  
н  трајісфорхтагорску  сіанііЕІу  1 1 )!20 kV. тс  саобраћајппце . Према  Іlјіагіу  
генеразтне  perv:іauujc простора  за  гтородпчтіо  сгаііоваііс  у  западном  ne;і y і pana 
l Iовог  Сада  (.Службсни  лис •г  Града  Hoііor Сада . бр. 34/17. 50/ і  9 - дР  іі Jіaіі  И  
28/21 др.  nnaіі ) (y дазехі  тсксту: Іlnaіі  генералне  регузіацнје ). обухваћсііи  
простор  је  ііамсњсіі  за  породично  становање. огхште  стамбепе  зоне. 
вишепородичио  становање  са  елемеитима  литгијског  цевтра, опиітеградски  и  
линијски  центар  пословање  на  улазнвм  правцихіа. спорт  и  рекреацију. ге  јавіiе  
гіовріііиі-іе  - прелпколскс  сіанове. осііовнс  і ;іко:тс. срсдііс  гпко:іс. комііјіскс  
ватроіасноі  :гома. разііоврсііс  јавтіе  с:іхжбе. јаражс. ііаркове . іenenu:і o 

(озејісіћетІи  скнсроііи  н  заіі  і rіііі  і o зс:ісі  і  uno ). nac іi і  і  . каііазте  u іі  ііфрастр vктурнс  
објекгс . НаіІрт  іі:laііa і -eiі epa іііc peі vJuііІujc V ііЖСіі  јс  у  склал  са  вађсћим  
n.іaі  іовітхіа  виіііеі  рсда. У  c:І tі aj  v .іa усвај  ањем  Геi і cpa іі  і or урбаіјЈістп  іког  njіLіі  і a 

Новог  Сада  :о  2030 і -озмне  ovnv ііJіaіі upaіі c npoxіeііe y одізос  iі a важсћгі  
ј  снеразіни  vроііііістички  n;іaіі. ііакоіі  хсвајања  rcіі epanіі oі  урбаііпстіі Lіког  іізіана  
І  Іовог  Cana no 2030. годініс  xі ohu hc зІа  се  раде  измене  важеhс  іі J і atі ci(e 

докумсні  aі  u-і j e овог  тіодручја . 
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2. На  подручју  које  је  обухваћено  планом  парковске  поврніине  су  увећане  за  3,5 
хектара  у  оДносу  на  важећу  планску  документацију . На  крају  Булевара  
латријарха  гlавла, на  парцели  број  1 736, у  важећем  ГЈлану  дета.њјіе  регулације  
просТор  је  био  планираіі  за  Ватрогаснн  дом. і-Іаков  измсtитања  локације  
намењене  за  Ватрогасни  дом, у  Нацрту  плана  генералне  регулације  део  простора  
је  намењен  за  парковску  повр Lпину. а  део  за  оппЈтеградски  центар. Планиране  
намене  условњене  су  коіјіјцептом  просторног  развоја  Телепа  у  целинu, азіи  и  
концептом  планирања  зезтених  површина  тако  што  ће  се  извршнти  равномерна  
днсперзија  по  целом  обухвату  Плана  у  складу  са  просторн uм  могућностнма . 
Такођс, планирање  општеградског  центра  на  овом  локалнтету . узимајући  у  обзир  
да  се  налази  уз  Булевар  патријарха  Павла, затим  визуре  које  се  пружају  ка  
предметном  локалитету , нланирани  садржаји  у  окружењу , су  архитектонски , 
функционални  п  естетскн  одговор  на  просторне  карактеристике  подручја. 
Напомињемо , планиране  гіарковске  површине  су  іiростори  које  град  мора  да  оlкупи  уколико  нису  градске  nарцеле  илп  мен)а  иамеиу  из  комерцијалнн  
садржаја, tіјiјом  би  продајом  пацела  Град  uNіao велнке  приходе. Планирање  
парковскнх  повртпнна  iіa таквим  нросторима  подразумева  не  само  улагање  у  
реализацију  паркова, већ  и  одустајање  од  прихода  ііa основу  nродаје  TіІX 

парцела. Како  је  потребно  много  улагања  од  стране  tтада  у  инфраструктуру  и  
друге  садржаје  iіa простору  ііe само  Града, него  н  околних  приградских  насења, 
задатак  урбаниста  планера  је  да  у  іпто  већој  мери  избалансирају  намене  
простора, како  би  омогућили  равномернији  развој  града, али  и  приходе  и  
расходе  који  оNіогућавају  реализацuју  јавиих  простој)а. 

3. На  подручју  обухваћеном  гlланом. у  иајвећој  мери  је  заступњено  зеленило  на  
зем.њишту  са  породичним  становањем ; те  nарцеле  су  уређене  н  обогаћене  
различитим  сортама  дрвећа, жбуња  и  цвећа, као  и  њиховим  култиварима. 
Постојеће  јавно  зеленило  uuje заступ.њено  у  потребвој  мери  - разноврсноі nћу  
категорија, као  и  у  ДОВОЈЂІјОМ  проценту  површине  по  становнику . Зелене  
површине  унутар  уличних  профuла  су  заступњене  у  мањем  обиму. Местимично  
су  распоређени  одрасли  примерцн  претежно  лишћарске  врсте  дрвећа; стабла  су  
у  очуваном  стању. Недостатак  зелен uх  nовршина  у  плану  остварио  планирањем  
нових  парковских  површина  у  различитим  деловима  града, затим  мањих  
озелењених  скверова, утврђеііим  лініијксим  обавезним  озелењавањем  унутар  
комплекса  уз  јаке  саобраћајнијіе . утврђени Nј  правилима  уређења  и  озелењавања  
унутар  површина  осталих  намена.. 

4. Општеградски  и  линијски  центри  јіланирају  се  тако  да  својим  функцгјјама , 
садржајима  и  обликовањем  значајно  унаіiреде  функционисање  урбаних  целина  
којима  приnадају, али  и  грала  у  целини . Општеградски  и  лииијскu центри, као  
nростори  атрактивни  за  лоцирање  нових  градскuх  централних  функција, 
односно  стамбеих  и  гјословних  садржаја, планирају  се  уз  Булевар  Евроле. уз  
Улице  Вршачку. Суботичку. Футошки  пут, СоNіборску, Ћuрила  u Методија. 
Петефи  Шандора, Јожефа  Атиле. Морнарску  и  Хероја  Пинкија . Блокови  
намењени  општеградском  и  линнјском  центру  иіају  потенцијала  за  формирање  
нових  урбаних  комплекса  и  нове  силуете  града. ГlраВила  уређења  и  грађеіbа  се  
разликују  у  односу  на  разлнчите  делове  подручја  обухваћеним  планом , а  све  у  
складу  са  просторним  nотеііцијалима . Усјiед  развоја  и  ширсња  града  долази  до  
nотребе  за  формирањем  новнх  централностн  у  градовнма , односно  у  савременом  
граду  све  чешће  долазu до  укидања  tiодела  na центар  и  ііериферију . Цејјтар  
обједињује  различите  садржаје  виших  u нижих  нивоа, концентрише  
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карактеристикс  ШПСГ  подрvчја  іі  rІ aMCl1e ВИСОК  СТСНСН  друіптвене  комуникајнце  
и  ковтаката . Централне  фувкцuје  су  део  урбавог  система. фувкЦиоііаліјо  су  
повезане  са  гравитационим  подручјем . а  структуралііо  са  градом  као  системом . 

Paііuje ce а  периферне  лслове  грала  везали  просторі  У  којима  живе  становнији  

с:іабu ј  сі  іііoіn іor стајј)Lt . лок  се  ГНВОјСNі  брзоі  саобраћај  і  іoІ  сuсгеіа  И  і  і OBІІ X 

І exіі o;іoІ uja. і  іерііферіі  и  ле.іојііі  Г )ГіЛГі  nooіі jdj ііовv форіу  Vpoaііor развој  tі  іі  

ііаів  іі rі  иіітсгріісгна  У  урбаі  і v етрvк  г  ру  і pa;Іa. ( е;іамлесегііх  і  onіІіі  a c; і o би:т  н  

јіростори  ca і  ірсов. аlјvј ylіом  j іі  і  іonoі  Ијом  Сі  ановања  ( ! Іово  ііассњс . ј  І u і aіі  H c:і  . }. 
би;ін  ev поГоЛі lјі  за  гаквУ  іјаіенУ  али  іім  је  іаNІерка  біјла  NlоііофУіікі tііоііалііост . 

Ла бн  се  ііібетлс  ііe і arі i вііс  r іojaіlc Nіо tіо(ј)vІІкІ tІІоваліІіІХ  простора . овіі  

огіІІітеградСкіі  u 5І H іі HjCkH і  ісіітри  се  nѕіaі  і upajv V УрбаіІНстН  tі Kіі M цеЈіигіама  У  

кој  има  се iој v комбиі  і OW1 ІIІ  ca разјтичіігіІм  (ј )уіЈкііијаNlа  ( стаііовагіем  

і  і ocJ іo вањем. оораІо  ваі  і e і  і  і  c;і  . ). 

ПрјјNіедба  53: 

Нримедбу  јс  rіonuco MіІne Hотребііћ . Власннк  са i ііapuc:іc број  728() КО  Нови  Сал  П. 

која  се  ііалаЗн  v v:іііі nі  Хероја  ! !ІјІкија  І  3. lостојећіім  іі:і aііoNі  ііa по;tрvчјУ  Tcѕіeііa 

іІ;іaііі lpaііa jc cnpa ііі oc і  сіаNібсііо -іјос;јовгіоі  објекта  І  Iр  . 3 и  іазеће  І raprіe:І c 40%. 

( јаNібеніі  ()бјека •І  којіі  се  налазіІ  v I і cіІoCpe:Lі loj 6:тііііјнв  (У:іјіі tа  Jlr іe Ј lазаревнhа  17) е  

сііраттгости  І  !р+2 4- ј  ік  іі  изведеіј  са  50% заузеГіа  пгірце:іе . Стоја  тражгііо  да  се  са  

сгіратііоіІј !Іу  јј iјелјіГiчіі Nіо  са  помеіјУі  іІ Nі  оојектом  е  обзі lрОNl :Іа  се  іі aііі tі  ітгірігта  іі aѕі aіu v 

І _лавііој  Улі t ггіІ  \ јУж lіо \ і  ;te:І v і e:і cіі a. 

HріІNІсДба  се  не  прііхііата  
Образ:іожспе: 

І  І a іі:і au НраНзе  снраті  і ocііі  nope;і  ;рбаіііісги tікНх  гіарамеІара  ( іііі;tекса  заyзсгосгіі  

Гlіідекса  изгра!)еноети . іјотребпог  бј)оја  паркинг  месіа ) утиче  в  кониепт  ііросторне  

организат tије. као  п  морфоѕіогііке  карактернстике  rіapі teѕіe.. C обзиром  ва  то  да  је  ііa 

()бјс k Г  којм  се  ua і a іc y іі eіі oepc:lііo\ і  і )КјWЖсіізУ  іі:і aіІіі paіі a снратііосг  Ј  ј 4 ј  ј  [к. ј  Iк. 

І  1+3. ј lт4. Іі:іані-Іргіііа  cіі parііocr іі  іі:raіі upaіі u іјіглексзауіегосгН  cv Уск:іаlјснјі  сгi 

гіотегіаЈіјали Nіа  napііe:іe v o;tіі ocy іі rі  све  іa;Іrі  і -e ііapaNie і pe u гражеііе  кріл  epujy\ І e. 

І  lanoNііііі,cNio. ;ta je Важе!іп Nі  іі:і aіі oN і  ііa\ іcІі a іі a іі pc:іNі c і  іі oj іі aprtc:ііі  Ііос:іоваіі )с  са  

вНіііеііоролнчіііі Nі  сіајіовање Nі . cіі pa і  nocііі  І  Гі  І  - Гјк. і  ;ic ce на  je;іHoІ  І  ра lјевііііској  

ііapue:ііі  vтнрlј vіе  т  іііі  іііал  но  500 ј  т  іословаіћгІ . ј  ј  рОNІі  І oNІ  і  іГІІі  І c опгіітегргілскс  п  

Јј  І .і  нијске  ііeіі rpe іoі yha јс  пзраді  га  ііовог  c і  амбсгіоі  . сi aNіoeіі o-і  іос:іові  і ()І ііос:іові  і o- 

стамбевіјх  uѕі n пословііог  објскіа. сгіратиосІн  l 1+3. l јословііи  садржајі l су  обавезгји  у  

ііріlзеNiЈћу, ка  улици  хероја  llинкија . 

ПрііNІсдба  54: 

І  і pіІ Nі e;Іov je іІonіі c:і rі  Мгіросѕіак  Војііііовіјћ . ј  !ріј Nге:ібгг  cc on іі ocіі  іі a ііapucny opo і  6Х5 1. 

К() !І( 2. Н;іасіітік  crіі  ііородгіітіс  сіаіосііс  іі  pa:іc Ііі ) і lpІіііііі c 73 м  ; vnііі tіі  Xcjіoja 

l іііі kіі jrі  5Х . ()бјгівлсііііі  іігіі tріом  іірс.гвгіђсііо  je ;іa cc іі rt ііарІге:іа Nта  6Х46 іі  6Х47 којс  сс  

іта:јазе  o;r\ і ax іі ope. і  \ І ojc кvhе  ;го  іііоњава  І  ра tгја 3. rі  іі a іі rі pііc іі r 6853 І  (Xepojrі  

І  lіі HkіІ jrі  (0) ;іозвоњејіа  cіі pa Іііoc і  і e l І -•-2 ј  Ік гі  ;tccn\ сіранУ  ;;іііііe \epoja І  Iиіікііја  

іііі jenіі uNі  іі:ІаіјскГі Nі  гок  Nlcіі  І OM іііі jc іірс;івііђсііо  oі _paіііі L і cіі c і pa;Ltі )c ІІ a ЛВQ іјаліс Nіііе  

стаже. ііреј tЈіііжсм  ;іrі  ; се  y koіі atr іі oNі  іексіу  ііроіівгге  Г  І -+ 3 Hѕі u најмггње  П  2+ГЈк  као  
гоз  во;іеі  і  rі  c і  і  ргітіі  ocі  і rі  і  і  apі  геЈіУ  68 5 І  

ПрІІNІслба  се  делііNіјі tіјіО  ііринаіа  
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Образложење : 
На  планирање  спратности  поред  урбанистичких  параметара  (иіІДекса  заузетостн , 
ИјІДСКСа  изграђености , потребног  броја  паркиІјг  места) утиttе  и  концепт  просторне  
организације , као  и  морфолошке  карактеристикс  парцеле . Имајући  у  виду  непосредно  
окружење, потенцијале  будуће  новоформиране  парцеле. положај  грађевинских  линија, 
примедба  се  делимично  прихвата  тако  да  планирана  спратност  буде  П+2+Пс, уместо  
Л+2. Планирање  повучеве  етаже. односно  повећање  бруго  развијене  повргпине  неће  
нарушити  утврђена  правила  уређења  и  грађења , посебі iо  однос  броја  планиран uх  
станова  и  пословнuх  јединнца  и  броја  веопходних  паркинг  места. 
КО  НоВи  Сад  11 

Пјиімедба  55: 
Примедбује  поднела  Градска  унрава  за  грађевивско  земјигпте  u инвестuције. 

1. На  странн  103 предметпог  Нацрта  плана, поднаслов  ,,Хотел-постојећи  
комплекси-блоковв  393. 407 и  502, трећн  пасус  дефинише  локацију  за  коју  се  
код  нашег  оргава  води  постунак  отуђења  непосредном  погодбом ; с  тим  у  вези, 
потребно  је  да  се  дефинишу  урбанистички  параметри  (индекс  заузетости , 
спратност, индекс  изграђеностu) за  предметиу  парцелу, као  што  је  на  суседним  
парцелама  исте  намене, у  истом  блоку. На  основу  тражених  параметара  се  
утврђује  тржuшна  вредност  предметве  парцеле  (к.п. бр.7083/ І  Нови  Сад  11.) 

2. У  Нацрту  предметвог  плана  постојн  обавезност  сгіајања  катастарских  парцела  
бр. 4662/1, 4664, 4665/3 КО  Hовн  Сад  11 ради  формирања  грађевинске  парцеле. 
За  парцеле  бр.  4665/4 и  4665/5 није  уцртано  обавезно  обједињавање  парцела. 
Пошто  је  испод  св iјх  наведених  парцела  планирана  подрумска  етажа, у  којој  би  
се  изградила  паркинг  места  са  комуникацијама . помоћне  и  техничке  просторије , 
потребно  је  да  се  парцела  бр.  4665/4 и  4665 обавезно  спајају  у  грађевинску  
парцелу, са  јасним  графичким  приказом  

Пріімедбе  сс  дсліјмјічно  прiіхвата , а  ДСЛОМ  јјс  прихвата  
Образложењс: 
1.У  тексту  Нацрта  плана  генералне  регулације  наведено  је  .,У  блоку  број  502, на  углу  
улица  Ћирила  и  Методија  и  Ватрослава  јагића, утврђује  се  обавеза  права  службености  
nролаза  ради  формнрања  уличног  тротоара  између  постојећих  објеката  станuце  за  
снабдевање  горивом  моторнііх  возила  u суседног  хотела  (П+1+Пк1+Пк2 и  вП); планира  
се  проширењс  хотелског  комплекса  ка  западу, ради  обавезне  изградње  паркинга  са  
приступом  из  Улице  Ватрослава  Јагића. а  без  задржавања  бесправно  уређеннх  простора  
(паркинг  и  спортско  игралиште  са  приступом  из  Улице  Ћирила  и  vIетодија) на  делу  
парцеле  број  7085/1 другог  власннка; не  дозволава  се  доградња  постојећих  објеката, 
као  и  изградња  нових . У  цилу  прециз iiије  дефинисања  у  наставку  текста  додаће  се  да  
се  реченица  ,,С  обзиром  на  то  да  је  објекат  у  процесу  озакоњења, на  парцели  број  
7085/1 се  задржава  иостојећи  објекат  површине  зоне  нзградње  око  1.280 м2, односно  
индекса  заузетости  65%. Спратііост  објекта  дефинисана  је  і!а  графичком  прнказу  број  
3.!... 

2.Примедба  се  не  прихвата  с  обзuром  на  то  даје  на  графичком  приказу  број  3.1 уцртано  
обавезно  обједињавање  у  складу  са  катастарским  подлогама  које  су  доставЈБене  од  
стране  надлежне  институције  за  потребе  израде  Нацрта  nnaua. У  мсђувременује  дошло  
до  ажурирања  подлога , али  приказани  nnan парцелацнје  і]e yuocu недоумицу  у  
nnauupauo решење. јер  се  наведеіјс  парцеле  налазе  унутар  парцеле  број  4665/1. 
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ПріІ N1сДба  56: 

Примедбује  поднела  ивана  Милжови i.. јlримедбаје  иста  као  гіримедба  број  52 

пріl%lелба  ce iіe npіі xііara 

Обраі.јожењс: 

Образіоженеје  пего  као  кол  ііри Nіе;гбе  орој  52 

ПриNіед6а  57: 

! Іримедбу  је  tІоднео  диана  І  lepunіulі.. І  !римедба  jC ucia kao ііримедба  броі  52 

Пріі Nісдба  ee iіe ііpnxua і a 

Образложеііе : 

Образложењеје  uc і o као  код  ііримедбе  број  52 

flрііNіелба  58: 

! Гріімелбу  је  јіодвео  \iарко  Јјекјтћ .. ј  Ірјтмелба  је  иста  као  іримелба  орој  52 

П  рИNісдба  ее  ііc ііpu %na і a 

Обраііожењс : 

Образ;іожеве  је  ието  као  код  іірн Nіслбе  орој  52 

јјјві NісД6а  59: 

lЈримедбу  је  ІІОДНеО  Сііегисјіан  Иваііковнћ . Предіажем  да  еетекет  нацрта  nnaііa допутіи  
v nenv који  се  одноеи  ііородично  стаіјовање , гј . на  ітравила  за  форNіира tіе  комііііекса  
Ііородичног  етановања  іa које  ее  гпрађује  урбаі tистичкі i коміјјiеке  u To У  деѕіу  који  сс  
одноев  ва  парі tелаігиј v. 1 !редлажем  ;іа  ее  задржс  гіравила  за  форміірање  грађевинске  
іІapne;іe као  іііто  cv cana лате  іі pe;r;і oі o\ І  ііаігрта , a ііі  ;ra се  јі ;іаііом  омогvћн  ;Іa се. ііакоіі  
нзІра;Іњс  стамбен uх  објекаіа . а  у  ск;іалv са  закоНо Nі  o іі;і aіі npaі by u изіралњи . і iздвојигіі  
део  под  објекгима  као  каіасјареке  іі apne;іe. a na остали  ;Іео  бvле  ііідііојен  као  ііовріііина  
за  заједіііічко  кориінћење . І  !олразУ Nіева  се  ла  бн  све  іајелно  и  надале  У  склалу  са  
олрелбаіазакона  би;іа  грађевиііека  іі apі ie;іa. І  lреллаже Nі  ;гаіекеі  који  се  лолаје  rѕіacu: 

У окниру  сваког  коі  іі;јекса  ;гсфиііітсаће  ce іі apіІe і c ііon објекти Nіа  и  заједііи tіко  
коригнііев )е  сјіободних  лејіова  коміі;іскса. са  иіггервим . і  іріісіуіін  гім  саоораћајницама  іІ  
уређеним  озелсњсііим  гіросіорима . 

ПрјјNіедба  ce іІe прііхвата  
ОбразіожеіБе : 

У  ііололењку  .. О . і  . - ! і oponіі t ііі o сгаііоваііе --іатііореніі  c і aNі oeіііі  коNііі;іексіі  лага  су  
јіравті ;іа  \pel)eі ba іі  і  рађен.а  за  ііірал  vроавіісіичкоі  і ]ројекІ  а. Гірави;іа  іі apnenan і]je he 

се  \ тврли  ГіІ  урбаіііісІ  u L і k іі \1 І  іројекі  ом  

јјріт Nхсдба  60: 

При Nіе;гбУ  je nonііeo (oіі,a Внјгојевітћ . Г  !рел:іажем  ; а  сегскст  І  !aіІp і a іі:јава  ;іo іі yіі u v 

іачкИ  9.4.2 ()іііІіі e c і a і oeііe зојіе. Вигіјеііорол uчііо  еіівогіаіі )е. сііегггтфітчни  vејјовіі  за  
реагиіаі uіју, са Fексіом  који  је  део  іексіа  важећег  І  !дР-а  t јiуNlске  уѕіице  у  іјовом  Саду  
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у  тачки  4. 1 .2. Правила  грађења  на  поврtпинама  осталих  намена, Вишепородично  
становање  средњих  густина  (изграђено  п  завршавање  постојећег, П+1+Пк, П+2+Пк  и  
П+З+Пк), а  који  гласи: 
- у  урбанистичкој  целини  5, у  КО  Ветерник , на  неизграђеном  углу  Шумске  улице  са  
Ујіицом  Симе  Сарајлије; обавезно  је  формирање  грађевинске  парцеле  од  парцела  бр. 
2580/9 и  2580/62; максимални  капацитетје  6 станова  rіa ларцели; 
- урбанистичкој  целини  5, у  КО  Ветерник, на  неизграђеном  углу  Шумске  улице  са  
Улицом  Павла  Бакића; задржава  се  грађевинска  парцела  број  2588/19; максимални  
капацитетје  б  станова  на  nарцели . 
На  овај  начин  би  се  на  овнм  парцелама  н  у  Нацрту  плана  задржала  правила  грађења  из  
важећег  ПДР-а  Шумске  улице  у  Новом  Саду, с  обзиром  да  је  у  припреми  
документација  за  градњу  

Примедба  сс  прихвата  
Образложен,с: 

Прихвата  се  примедба  у  складу  са  доставњеним  образложењем , односно  задржавањем  
већ  утврђених  правила  грађења  из  важећег  ПДР-а  Шумске  улице  у  Новом  Саду, који  се  
Планом  генералнс  регулације  ставња  ван  снаге. Прихватањем  ове  примедбе  потребноје  
на  графичком  приказу  број  З. 1 унети  спратности  дефинисане  у  важећем  ПдР  Шумске  
улице  у  Новом  Саду, у  оквиру  nланиране  зоне  општестамбене  зоне, која  је  дефинисана  
Планом  генералне  регулације . 

Примедба  61: 

Примедбу  је  поднео  Мишко  Пековић. Предлажемо  да  се  на  локацији  Хероја  Пинкија  1 
дозволи  изградња  стамбене  зграде  П+Г+5+Пс  изнад  ког  ће  се  формирати  проходан  кров  
са  излазном  кућицом  до  15% површине  основе. Због  визуелног  и  амбијенталног  изгледа  
смо  мишњења  да  би  овим  допринели  лепшем  изгледу  града. 

ПјпіNwдба  се  не  прiiхвата  
Образложење: 

На  делу  парцеле  број  7299 и  7297 и  парцели  број  7296. планира  се  изградња  објекта  
спратности  По+П+З+Пк, у  складу  са  важећим  планом  и  издатим  Урбанистичким  
условима  за  пројектовање  број  143519 од  дана  19.04.2021.године. Планирано  решењеје  
због  чињенице  да  је  започео  процес  нздавања  урбанистичких  услова  у  складу  са  
важећом  планском  документацијом  у  Нацрту  плана  генералне  регулације  задржао  
планирано  решење. На  планирање  спратности  nоред  урбанистичких  параметара  
(индекса  заузетости , индекса  изграђености , nотребног  броја  паркинг  места) утиче  и  
концеnт  просторне  организације , као  и  морфолошке  карактеристике  парцеле. Имајући  у  
виду  непосредно  окружење  и  морфолошке  карактеристике  будуће  новоформиране  
парцеле  не  прихвата  се  примедба  да  nланирана  спратност  буде  П+Г+5+Пс, уместо  
П+3+Пк. 

Примсдба  62: 

Примедбу  је  поднела  Јасна  Мркніић  (за  Аниту  Зиројевић ) Примедба  се  односи  на  
парцелу  број  4506/2 КО  Нови  Сад  П, чији  је  власник  подносилац  nримедбе. У  нацрту  
плана  генералне  регулације  предвиђена  је  изградња  гараже  на  парцелама  бр. 4509 и  
4803/4 и  деловима  парцела  4507, 4508, 4510, 4511, 4800 и  4801. У  образложењу  nлана  
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наведеноје  даје  ..евіідентаіј  недостатак  паркинг  места  y yЈііі tІaMa, гіоготово  у  окружењу  

објекта!б:іока  велике  сгЈратности . што  ствара  ііроблеме  стаtіовиицuма  уЈіица  Тихомира  
Остојића. Вардарске  іі  Мнлутина  Бојића. Hаоііомњемо  ла  само  становници  наведених  
vnііua ііеамју  caoopahJіІіc гјробЈІсме  іііііu проб:іема  ca aі  јркііраі hсм. јер  іістіі  іімају  своја  
лворијгІта. гараже  илн  ітриЈтазе  иснрел  каііпја  onііoc і to orpana. Истима  би  се  свајањем  
предметііог  [ТГРа  сгворнЈів  ојромнн  саобраћајіні  гіроблеміі . с  обзuром  ла  би  њихове  
ynurіe ІІрелстанл )алетраіпит  і to јавііс  Іараже . ЛЈІавОМ  І erі epaJІі ie pcІ y:ІaІіujc сс  дакле  
рејіјана  ііаркира11е  стајјоввика  са  оуЈіенарских  випіесраііінііа  u і o ііa ііatііііі  на  се  нсто  
измешта  у  зону  і  іoponu tіііoі  сппіоваіј.а  снрагігостіі  до  2 cnpa іa y м  uptі e y:ііі  і  іc, уских  
асфалта, у  којима  се  и  два  аутомобила  теніко  мимоиl)у. у  vлііце  rі peіі vue jіeіie, зејіеиuјја. 
изо:јоваііе  од  буке. caoopaІіajіі e І vжве  ІI издувіјих  гасова. Изградња  јавіје  іараже  се  
дак:іе  ііредвиђа  y jenііe on І)е.гких  огза  у  б:іјiзні iи  Бу:іевара  Евројје . 

Овнм  Ііутем  указуіемо  и  на  оцену  стаtћа  зелснила  ..постојеће  јавно  зеленило  није  
заступЈћеііо  у  потребііој  мерн-разііоврсноіпћу  категорија. као  и  ј(овоћјіом  iіроценту  
ГІОВПіВіЈС  ііo сІаіі ()внuку...зеЈiене  ііоврінине  унутар  уліічних  ііј)офнјіа  су  заступњсiіс  у  
мањеј  обиму..несостају  лрворели  у  ујііЈііама  већих  и  мањнх  лрофила...друге  планиране  
јавне  і iонрiiіиііе  су  у  ііедовол)іІој  мсріі  озелењеве . 

Уз  овакву  oueіі v стања  зелеіінла  нацртv ј  ГГР  ІЈрелвіі t)ева  је  ІізІра;Ііі.а  ј aіuі e араже  іі a 

едііом  од  ретких  месі  а  које  paci і o: іаже  разноіірсііом  ііpc і  o і  іі  (oJі  H Lі  iі  і  І O і  зе:iеј  і  u:іa! 

І  і:гаііиі)аtіом  Нзјра;LјІО \і  јавііе  гараже  міірііе  іі  і uxe v:іііі te іі pe і  воріііе  бјі  се  \ 24 Іасовні1 

Іраіізиі  ло  іараже. І.ј1 І  і ij)C iі iiO je :іаз  v іаражу  ііеіі:іаниран  баііі  u і  :іuі tc Милутніја  
Бој  ића. Koja і  і CМЈ  kaі  a і  итег  за  іакав  Ітромет. ј  ІореГјсња  panіі. y нретхолііоі  іілану  на  
датим  парцелама  rі:іaііupatіa je изгралња  објекта  сгіратности  ј  ј+4+ј  Ік  и  зелснило  
партера. іііі o je Іірејі .\іетііuм  ііанртом  уклоњеііо, те  vмссто  да  улазак  y ynHіІy буде  са  
амбијеііталііим  зе:іенІіЈіом. исги  ће  біјти  закрчсіі  ()J І  ауіомобијіа  и  саобраћајпе  гужве. 
ІІотреба  за  нромеіјом  І  јГРа  у  овом  дс:іу  сасгоји  се  у  очуваіу  мирііих. тихuх  и  зелених  
v:іііііa on буке. iі poNі c І a. саобрајіајііііх  гvжііu іі  излвіііјх  гасова. јер  І oі a і  panv tіма  на  
І  ij)e-І  ек  . лок  уЈііі  і  іc кое  cv саіуваіс  с  вој  ііір  v урбаі  і  uc і  іі  1іком  разііој  у  мањка  - І  Іре;tмеіна  
ііріімедба  і ]редсіав:ћа  c і a іі  свнх  сіанара  Улици  Міі.ј vтііна  Бојића  и  uзражава  nотрсбу  
за  ук:і.учиваіћеј  свих  учесііика  у  nроцес  планітрања. Како  іраІ)анн  tіe бн  били  
пріін vђегін  jІa оріаіііізују  ірађаііске  јіј)()-гесте.()в():І  \іe;tіі je. Іі  піме  ос:јаое  ііоііерење  
і paђaііa v систем  іі  v і paJі. іјоіоіово  v свегЈгу  еісо:іоіііког  ііабоја  К()д  великог  броја  
граl)ана. овим  ііуіем  вас  мо:іимо  ЈІа  узмете  іірпмсдбу  у  размі:траіе  Іi КЛОHііТС  изградњу  
јавне  гараже. 

ПрііNісдба  се  іі e tірііхвта  
Образложсњс: 

Образ:іожеі  е  нсіо  кao Ko:і  ііpu ме:ібе  број  X v і  ;іолатііо  образЈіожеі  І)e. 

Ус:іел  ііеЈІостагка  і  іаркіі  і  і  r ме.. ..t. возачи  се  креhу  с  ііој  им  ііозиЈт  іі  ма  како  oіі  і  і  poііaііin u 

c:і 000:і t і o і iаркііііг  \. іeL1(). І  І a і  ај  ііачіііі  ііовеhава  се  uііі c ііі re і  caoopahaja. uetі u 

времеііскіі  іубиііи . ііo і poііііі.a i орііва  і l емІісија  ііі  і ei іІіі \ Іасова . Г lаркііііг  гаражс  
омоі \ ћаііајУ  cІ1 і vpіі o і iаркн  нг  \11есј -() на  које  коріісіііік  \іоже  јја  рачЈіа  іріі:іиком  
ііаркііраіі.а. јјиме  се  e:ііі \іііііІіііі  ііавс:іеіііг  іјелостаціі . У  оквпру  свакс  іараже  ііаіазе  се  
сисгемн  •іa ііеіітіі:іаі tііј \ іі  фнЈјіеј)н  излвіјих  гасова. t се  с  сі(()Јі ()ііІк()г  сгаііоіінііјта  
ііосіі -іж . і K)tіO.bііHjіі  ефеісти одіјос v ііa npvі n ігачіііі  ііаркіірања . 
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У  складу  санаведеним , изградња  објекта  спратности  П+4+Пк  уместо  јавне  гараже  не  би  
допрніјело  смањењу  буке  и  промета. 

Пріімелба  63: 

Приемдбује  полнео  Бранко  МиЈbковић . Гlримедбаје  иста  као  и  примедба  број  52. 

Пріімедба  се  не  нрихвата  
Образложен,с: 
Образложење  исто  као  код  примедбе  број  52 

ПрІІNwдба  64: 

Примедбу  је  поднео  Срећко  Радонановић  (за  Влатку  Тепић  н  Маргuт  Татан). 
Подносиоци  су  власници  ПООдИЧНІ1Х  стамбених  објеката  и  посебних  делова  тих  
објеката  којн  се  налазе  иа  парцели  2677 К.О. 1-Тови  Сад  1!. Самим  тuм, ііодносиоци  су  
власници И  
помоћних  објеката  као  и  земзЂишта  на  истој  парцелн , па  имају  правни  uнтерес  да  уложе  
примедбе  поводом  нацрта  плана. 

ВАЖЕЂИ  ПЛАН   
Тренутно  важећим  Планом  дета.гне  регулацнје  Телепа  у  Новом  Салу  (Службени  лист  
Града  Новог  Сада  бр.  40/2017) за  парцелу  2677 К.О. Новu Сад  11 предвиђеноје  следеће: 

- мали  део  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  1! (северозападни  део  парцеле  цца  44пі2) налази  
се  у  зони  регулацuје  основне  гпколе, 
- део  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  І t (центрајіни  део  парцеле  - део  који  излази  на  улицу  
Павлека  Мишкина  између  парцела  2678 и  2676) предвиђен  је  за  породично  становање  
(до  П+1+Пк), 
- део  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  11 (западни  део  парцеле  - део  који  излазu на  улицу  
Суботuчка  између  парцела  2675 и  2674) намењен  је  пословању  са  вишепородичним  
становањем  (до  П+2+Пк). 

НАЦРТПЛАНА  
Нацртом  плана  генералне  регулацнје  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  
Телепа у  
Новом  Саду  који  је  на  јавном  увиду  и  против  кога  се  улаже  ова  примедба. за  парцелу  
2677 
к.О. Нови  Сад  11 предвиђеноје  сјједеће : 

- малн  део  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  11 (северозапални  део  парцеле  цца  44м2) 
назіази  се  у  зони  регулацuје  основне  школе  - исто  као  у  важећем  плану , 
- део  парцеле  2677 К.О. Нови  Сад  јј  (централнн  део  nарцеле  - део  који  uзлази  на  улицу  
Павлека  Мишкина  нзмеђу  парцела  2678 и  2676) nредвuђен  је  за  породично  
становање  (до  П+1+Пк) - за  цца  167 м2  увећана  зона  породіічног  становања  у  
односу  на  важећи  nлан, 
- за  део  парцеле  2677 К.О. Новн  Сад  11 (западни  део  rі apuene - део  који  uзлазu на  ynuuy 
Суботичка  између  парцела  2675 н  2674) предвиено  је  спајање  тог  дела  парцсла  са  
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јарііелом  2675 И  (I)орNlnрање  озслењених  скверова  - іізмењена  јс  намена  ііростора  

из  посзјовања  са  вијпенородиіпп NІ  становај bем  у  озе.јсјј)сни  сквср  и  гіредвиђеио  

спаање  са  ііapііenoNі  2675. 

І  Іonііoeіі oі tu HeNlaj ІірН \Іедбе  v o:n і oc на  ;teo іііі pііe:іe 2677 К (). іІoіііі  Can H v nu і v 

koj іі  ce іі a і a ііі  v зО tHі  реі \ лацј lје  ocіі oіііі e іііко;іе  ( ис  го  јс  оіі:јо  јј ііаже l сNі  іі naіі v). 

і  !о;іносјіоІ Lіі  vлажу  тіріімелое  v on іІ Oc ііа  лео  ііapііe. І e 2677 к.о. І  Іовгі  Сал  іІ  koІ rІ  jc 

важе!нім  Іі;іaііo\ і  ііре;івпђеіј  іa ііос:јоваііе  ca ііііііі cіі oponuчіі nNі  сіаііоване Nі  (.іo 

І - 2--Г1к ). а  і a којіі  је  ііаіртоі  іірслві l!)сііо  na hc бніјј  зе;іејІа  гіоііршііііа -оіе;іеЈћеніі  

сквср. І  ј ())LјтОСИОЦн  СNіІ  рају  да  н , і  сс  іі a і aj ііачијі  факі  іі tікгі  одузигіа  ііua 50() м  іихоііе  

і  і apі  іene іі  да  се  npac і  іІ  tіі  іo ума  іуј  c вpcnіі oc і  і  і)нховс  ііapі  te;і e јер  је  NІ  eero изірадііе  

оојскіа  іјаіом  ;іe:іy ііapііc:і e. ііредвпђсі  іa зслеіта  ііовршиіта -озе;іењеіііі  сквер . 

Гјолјјосиоіііі  сматрају  ла  ее  у  око:јпіігј  ііapііene 2677 К.О. І  Іови  Сад  І  І  (уоіјіјіте  у  іом  

кііарту ) ііаіази  ДОВОЛ)іІО  зелеітнх  новр tіЈnnа  у  окіиіру  дворијіјта  основне  школе . Зслеііе  

HOB!)іііі!іі C које  ее  валазе  у  оквіірv ()сновне  ніколе  су  іірііведене  ііамснн. засађеіа  је  

іј)ава  11 ііa і HNі  зе:јенгі Nі  ііовріііиіііііа  сс  і-іалази  већі l бро  дрвећа. a rіopen Tora. сВакао  јс  

іі:і a іі oNl іі penііu!)cіі o іі  јјројіііірсііс  іoіі c (Іcіі oііііc піко:іс  іі a :іeo ііapііe. і c 2677 К.О. l І oіііі  

(an ІІ . a v і ONI .іСЛ  Oіі  іОіЈі  ou ііІ  ;іo іaі  іі () oіі:і eN1eіі )eіі a іі  іі poііііі peіі a іe:і cіі a іі oіі pііі rіііa ; 

ок  іііір  ocі  і oііі  і e іііко: і c. 

І  lopcn і o і a ііena іі apііc:і a 2675 К.( ). l Іовн  ( а; і l је  іі aііp і o\ і  іі pc:ііі rі ljcііa іa іeJ і cіі \ 

іі oіі pііііііі v- озелењеіііі  скііср . Како  ііоврііігіііа  oііe ііapііe: і c іі  іііoc іі  Х6I п . .і o c іі  віііііс  

іі cі  o лово;і ,јіо  іa o іe:і cіі ,cіііі  скііср  і  іa :іctі rtje іі rpairііііc іі:ііі  іa І cpcіі  іa іістріаііаіс  іі aca. 

а  tіак  ніа  до tіол,нО  іі pocropa гј  іa ooe іі aNі eіі e). Kana се  зју  у  обігір  новііх  86 1 ін2  којгј  

cv ііре;івііђеі  і rі  за  зе;јеіі  ітоврііі  u і  ј v-озе:іеіbеі  і  u сквер  ( іі apііc:іa 2675 k.O. І-Іourі  Can І  і  ) іі  

кал  ce і  і ()t)C;і  і oі a уітс  \ обзир  oі  роіііа  зе;іеііа  іовріі  іі l ііa koja се  налазіј  у  окви  pv 

осііовне  ііјкојіе. а  које  су  међусобііо  У  ііетіоСј)едііој  OJіі f іі lіііі . jaCііO је  jіa ііііje НЖІіО  іі  jіa 

іі ujc іІ eoіі xo]іііo :ta :іeo іі apііe і c 2677 КО. І  І oіі r і  ( a:і  11 koju іііnauі  іі a ( боііі Lіку  v:і u іі \ 

бv:іс  јакође  ііредвіі!јеіі  као  зе;істіа  іoіі pі Hііііa-o іc:і eі Lcіііі  сквер . 

kако  іі aііp і oNі  іі ujc іі pc:ііііі!)eіі a іі  іі  ра:ііћа  сгіоріскіі \ і c pc іі a. ііc!І  јјск:і \tІіів o іe. і eіі )cіііі  

скііср  (:іetі ujc urpa іііііі  і c rі .ііі  і cpc іі  іa іісгрјаііаіс  ііaca) іі o іі pііі rііі a іі apііe:і e 2675 К.О. 

! Іонгі  (a:і  11 jc іі  віііііс  іі c і o :іo іі O і ,іІ a іa ііре:івііђен  Ha і cіі \ . a ііосеоно  jcpje і a ііapііe:і a 

ііск:h чііво Nі  н:тасііііііігјі v І pa:іa І  јовоі  (a:іa іі a іі a і aj іі atііііі  іі e oіі  бн:ја  ііовређсіта  іі u ііі ja 

в:іасніі  LІка  і  ірава  uu і u бп  би;іа  умаі  ћеіја  orі:і o Іі uja іІ  мовіі  іі a. 

Зелеііа  ноііріііИва -озСлСњеіі  u Ck ііCj) і  іa делу  najuіeJіc 7677 К.( ). і  Іови  (ад  ј  І  і  ііі je 

ііеоііходајі  а  ііоредгоіа  ііe би  се  ук;іоііио Оі(ојЈнііу урбајіисіи tјко _архнтектоііском  

смнс:іу. имајуГіи  у  вндv да  је  ііаііјпоі  і  і  рсдви lјево  да  ј  e і  іe;іa СубоіИ tіка  nuііa (све  

rіapііene оснм  лела  іі apііcnc 2677 u ііe:іe іІ apііCne 2675) ііре;іви lјеііа  іa иіградњv објеката- 

оііііітсгра:іскгіх  rі  :јгіітіјскііх  ііeіі  і apa І  . * I Ік ). іі a је  :і o і  іічііo ;іa гі  іі aііe, іeіііі  ;іeo ііapіі e і e 

2677 КО. llовн  Са:г  П . іакоІје іірслвіі hсіі  іa іііі  pa.ііі \ оііііііеіраіскгіх  іі  :ііііііјјскјі \ 

ііcіі  і  apa. 

Збоі  c ііc і  a іі aііe;іcіі oі  . іі o:ііі ocrі oіііі  .гаж \ ііріі \ILлб \ іі a іі a іі pi 1 іірС:і:іаж \ :іa ko\ ііІ L іі ja іa 

іі:іавове. cііoі u іі pіі \ і e:tt)v іі  ;ііі  јіімеІІіт  іі a ііp і  іі:іaіі a j ако  ііі  і  t)  !іe 

- іі jіenіііutcru да  ee іaіі dLііu ;іc і  іі apr іenc 2677 К.О. І  і oіііі  (a і  ІІ  (којіі  гјі:іазіі  іі a 

(vбогііікv v:іііііv іІІ \ і cІ j\ іі apііc:ііі  2675 іі  2674) на:іаігі іовіі  oіііііі eі  ра;іскіІх  іі  

- і u нііјскјјх  і  існіара. 
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предвндети  да  тај  део  парцеле  није  предвиђен  за  озелењени  сквер, 
- предвидети  да  неће  бнти  обавезно  спајање  тог  дела  парцеле  са  суседиом  
парцелом  2675 К.О. Нови  Сал  11. 

Примедба  се  не  прихвата  
Образложење : 

Парцела  број  2677 К.О. Нови  Сад  11 има  површину  1.640 іп2. неправилногје  облика  с  
обзиром  на  то  да  једним  ужим  краком  излази  на  Суботичку  улицу  (шнрина  уличнот  
фронта  износи  14 м). а  другим  делом  на  Улнцу  Павлека  Мншкина  (ширина  уличног  
фронта  износи  20 м). Важећим  планом  детіњне  регулације  део  парцеле  број  2677 био  је  
планиран  за  породично  становање  (површина  парцеле  995 м2) у  Улици  Павлека  
Мињкина  и  пословање  са  вишепородичннм  становањем , сратности  П+2+Пк  (површина  
парцеле  665 м2) уз  Улицу  Суботичку  (слнка  24). 
Слика  24. 

. 
Увидом  у  катастар  непокретности . имаоци  права  на  парцели  број  2677 су  власници  
посебних  дедова, Град  Нови  сад, мз  ,Ј.Поповић  и  МЗ  ,,Никола  Тесла . 
У  Нацрту  плана  генералис  регулације  парцеле  уз  Суботичку  ујіицу  намењене  су  за  
олштеградски  и  линијски  центар, одвосно  долази  промена  намене  нз  породичног  
становања  у  намену  општетрадског  и  лннијског  центра  и  изградња  нових  стамбених , 
стамбено-пословних  (20-50 % пословање ), пословно-стамбених  (50-70 % пословање) 
или  пословних  објеката )  лретежве  спратности  П+1+Пк  (изузетак  је  неколико  парцела  
на  којима  је  планирана  спратност  П+2+Пк  или  H+3). Уз  Суботичку  улицу  могућа  је  
изградња  tЈисто  стамбених  парцела  са  индексом  заузетости  до  40 %, а  уколико  се  на  
парцелама  уз  Суботичку  улицу  граде  објекти  са  минимално  учешћа  20 % пословања, 
тада  је  планирани  индекс  заузетости  максимално  50 %. На  парцелама  у  оквиру  намене  
општеградског  центра. на  којнма  сс  планиира  изградња  објеката  до  спратности  
П+1+Пк, минимазјне  димензије  парцеле  су  ширина  15 тп  и  површина  300 пі2. Могућа  
одступања  критеријума  величине  повраіине  или  мирине  уличног  фронта  је  до  10 % и  
то  када  због  изграђених  објеката  на  суседним  парцелама  не  постоји  могућност  
преларцелације . 
Имајући  у  Виду  утврђена  правила  уређења  и  грађења  за  планирану  намену  
олштеградски  и  линијски  центар. мор(1)ологпке  карактеристике  дезта  парцеле  (ширину  
уличног  фронта  од  14 nі  u површину  парцеле) која  се  важећим  планом  планирала  за  
пословање  са  вишепородичним  становањем , планиране  намене  у  непосредном  
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окружењу . у  Наіірту  гјјјана  генералнс  регулапије  је  гјтіеііено  ІІnaHcKo реіпење. Измеіа  

сс  састоји  у  томе  да  се  уместо  ііЈјанираие  намсне  пословање  са  вишепородичііимм  

стаіјоваіј )еМ  (П+2+Пк) IтЈіанира  озслењени  сквер  којн  заједно  са  парцелом  број  2675 

чЈј  ј  І  11 једІјсТ  веіі  iрађеві  јіску  іі apі  te: ( НОТ!і  іl рење  озе:јеі  fcііOr сквсра  за  500 м2 ) . а  дсо  

і iapucne KOjH је  намсіі )сЕі  за  і iOpO:tіІ H Іі O c І a і foHa іі,e ce і LпржаЕга  Vl іІ poІіііі peіі e око  

І 65 м  

(:і uка  25. 

[lрііNіедба  65: 

і  lpіІ \ іeno\je Ііo;ііІ e і a. і ll і lіка  N І a ііі h. l lргіме :іба  се  о:tіјосі  ііa І iapІіc. І y број б 54/5 

КО  Новн  ( ад  11, Oіііім  ce ііроІнвІІт  l-Iaііp і v іірелмеі  ІІОІ  І  I:І a іІa. nc:і \ v Ko\ І  uc і  n 

Іі pcnііІі ha ІІіІ panі f)\ ІраіІсфор \іаЈ ()рсКе  сіаііјіј tе  јіі  ііарі tе:іі  ОрОј: 6Ѕ545 к.о. 

l loіі rі  (a:і  I і . koja cc іі a іa іІі  \ :јііцп  \epoja 11ІІіІ K іІ ja ()Q A. a H КојОј  ІјМ \ ј  

Іізіра l)еіј v ііоролнчіі v стамоеіј v ігралv. која  tі mііі  \ іОј (Ј  В.1 СіјІіПіТВО  Іl v којој  

ЖН  ВИNІ  ca cіІOj OM і  і Opo:Hі  ІіONі  . l Iаііје. сма  [pLі\І  іa uupanі ba і  рансфор \пПорске  cі aі  і u nc. 

за  потребе  стаМбених  и  других  објеката  y  ne іy IeJІeІІa. kOju ће  се  градити  у  близніји  

моје  порОдичјіе  стамбсііс  згралс,  Тј)сба  да  се  врјііи  на  парцејіама, ііa којима  ће  се  будућu 

објекти  градитн . a іі c іІa MojOj napucnu. све  с  обзНро \і  ііa близиііу  моје  кућс  у  којој  
жіівiім  и  іјегатнван  -Ттјјіај  трансфор \lаторскс  станІіііс . KOІіі  tіe иста  нмаТн  іі a моје  

злраіг:іе  Іі  іі a прав:Іе  \і ojc іі opo іііііe. C 101 a ce іі po іі urіі  іі a ііc:іeіІo\І І a іі p і v іі raііa 

і eNepa іііe pc і y:і aіііІ je :іe:І v :ta сс  ј  ( iііІ  pa:ііі  іі a іІapііe ІІІ  Ороі :б 74 5 К.О. l Iовіі  
(; 

11. 

ііа  КОјОј  ЖјІВІј \ І . 

IIрІІNІелба  ce іі e ііІІХі%І  ја  
Обраг,јожеііе; 

У  іра(ј )іІчкОм  іірнкагv ..ј  Lіан  ііе j -e і  скс  іііііјірасір vкТvре  сгјмбо .іт  IС  је  ca\ і ( і  іірјіісазаіі  

opІі jeіі raІіІі o іo. v ск:ја:Е v са  vc:ІoBІІ \ І a за  іізралv l Ina ііa і  cіі epan іі e рет  v:і aІ nІ je KOje cv 

достави:іІІ  нмаопІі  јавпог  овла tіі hења. onnocі -і o Lлектроліісгрнбуііија  Србііје. дана  
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17.оg.202 1. годике. Тачна  локација  будуће  ТС  ће  се  одредити  у  даЈвој  пројектно-
техничкој  документацији . 

Пјпімсгиба  66: 

Примедбу  су  поднели  Теодор  и  Мирослав  Продавовић  и  Војислав  Бугарски . Примедба  
се  односн  на  планиран v дубиву  уличгіих  и  дворишних  објеката , индекс  заузетости  и  
спратност  објеката  на  к.п. 7011, 7012 и  7013 КО  Нови  Сад  ИИ, у  Улици  Хероја  Пигікнја, 
број  47 и  45. 
Текст  из  Плана: ,,На  парцелама  на  којима  вије  дефигіисана  максимална  зона  изградње . 
Максимални  индекс  заузетости  је  50%. Према  графици  из  Плава  н  уцртаним  
градевинским  ливијама, индекс  заузетости  на  предметним  парцелама  је  цца. 43%. 
Предлог  је  да  се  грађевинска  линија  објеката  формира  тако  да  се  омогућн  индекс  
заузетостu 50%, іііто  би  се  остварило  формирањем  ЛЧІТОГ  објекта  дубине  16 м  и  
дворишног  об•екта  дубине  i4пі. 
Слика  26 

ј . На  скицu нз  Плана  приказана  позuција  парцела  к.п. 7011.7012. 7013 и  дубине  
објеката  са  парне  и  непарне  страие  
Као  додатни  аргумент  за  корекцију  грађевинских  линија  објеката, скрећемо  пажњу  даје  
дубина  уличног  објеіпа  са  непарне  стране  улице  плапирана  14м, докје  са  парне  страке  
у  истом  делу  улице  дубина  објекта  1 6іі  (дубике  парцела  су  56м  на  обе  стране  улице). 
Плавирани  ивдекс  заузетости  са  парне  стране  је  50%. Ускладити  дубнну  објеката  п  
индекс  заузетости  са  парним  делом  улице . 

Поврпіина  k.p. 701 1,7012,7013 КО  Новu Сад  11 t250м2  

Р  под  објектом  - Улични  објекат  22мх  1 бм=352м2  

Р  подобјеіnом  - дворишни  објекат  19.5мх l4м=273м2  

Р  под  објектом  - Укvпно  352+273=625м2  

65 
LУ  



1Iвдекс  заузетости  грађсвннскс  napііcne 625/I25О 1ОО=5О% 

другii лсо  прНNіслбе  сс  олноен  ііa ііімеііу  прсл:Іога  спратrіостіг  на  прсдмстним  

варис.јама . I tnaіі upaua VЛ L ћСІІОСГ  ііі Nіс!)v vлuчјіој  u nBOpІІІ HHOІ  Оојскіа  H ііі ()Cu 25м. а  

ко:јико  6Іј  сс  VCBOJ ІІO іірс LЛОі  іјовеhаЕј)а  :ібијјс  објск  га  2 І  nі . 

( обзнром  да  је  орнјеіі n ціHа  објекіа  іоволјіа . і j лворіі  niіі  u 00j скат  ІІ  ІјЖС  еј  ратносіи  ј  е  

V І  оиеІочјіе  opujeііі a і(ujc. u іјовсhајbеІ  cііpaіііoc і u - onііocN ііa ііјіаііирану  oe і  Bapvje сс  

on і  oііapajvha OcV І  i і  іі  і  ірове  і  peіі oc і6јска  і  a 

Из  іі peіxo;UІ O nanencііoі . іірсд:јаже  се  :іa ee cііpa і  iі oe і  :іјј 1іј10 і  оојекаІа  олс  Н+4. а  

ЛВОЈ)іі  Іі iіі ()І  објека  і  a І  
дал,еіјоеі  УЛИЧІіОј  Н  лвориііјіііјх  објската  jc ііetіa ( л  іііWіііі e ејіемсііа  :іјічјіоі  nunіer 

објекіа . 

С;јика  27 

Pt 4 

Р -+ З  

ібм 14м  

Као  ііІіNІСР  за  с;іичііу  сіітуациј v ! I:іaіі v јірв;јаже  ее  скица  ііі  i !;іaііa іакођс  из  Ујінііс  

хероја  Пі  іікііја. у  б;јокv 497. део  орпјсііііісан  ка  Улиии  хсроја  ! ЈиіІкНја  (ііcііapііa cipaііa 

ол  кіі 72Ѕ2-7204). і ne је  лубнііа  rі apііe:іa uc і o 56. као  u ва  нре;Гметніім  ітарііслама. 

:і oііііa Jі uііііor_ Објскіаје  ііећіім  : с:іоі  іј:іаінјрана  ј  бм. а  :іііорнііінііх  I4м. сјіраЈ _ік)сііІ  \ 

оііом  :te:і V јј+4 за іііііііі . ! І -К  uі  :јііоріііГііііі . 

Слнка  25. 
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Из  наведених  примера, нумеричких  показатела  и  графичких  приказа, преиспитати  
могућност  да  се  ускладе  дубине  улiiчних  и  дворишних  објеката  на  грађевинској  
парцели  к.п. 7011,7012,7013, тако  да  улични  објекат  уместо  14м  буде  планиран  lбм, а  
дворишни  уместо  I2м  буде  планиран  l4пі. Спратностн  П+4 уместо  п+з  за  улични  
објекат, П+3 уместо  П+2 за  дворншни  објекат. 

2. На  парцели  к.п.7013 КО  Нови  Сад  ии  градевинска  линија  дворишног  објекта  је  
увучена  у  односу  на  суседну  парцелу  к.п.7017 2,5м. С  обзиром  да  су  дворишни  објекти  
од  парцеле  к.п. 7002-701 3 планиравп  у  непрекинутом  низу, и  да  се  парцела  у  том  делу  
наслања  на  дворишнн  део  парцеле  к.п.7017 на  којој  је  грађевннска  линија  објекта  којаје  
дефинисана  за  парцелу  7017 удалена  од  ивице  парцеле  на  том  делу  lбм, да  ли  постоји  
могућност  да  се  грађевинска  линија  дворишног  објекта  парцеле  к.п.701 3 продужи  тако  
да  се  поклаnа  са  граннцом  нарцеле  
Слика  29. 
k.р.7013? (па  crteіu Іz Pіana zaokruіena predmelna pozіcіja) 

3. Сугестија  да  се  у  текстуални  део  Плана  уврстн  да  у  оквиру  при3емла  које  се  
користи  у  пословне  намене  и  чија  висина  износи  цца. 4,5м, у  делу  ваздушног  простора  
може  да  се  формира  галерија, која  не  утиче  на  сnратност  објекта. 

4. Сугестија  на  текстуални  део  Плана  у  делу  ,,Препусти  
Навод  из  Плана: ,,Уколико  се, као  елемент  артикулације  фасаде  користе  препустн  на  
делу  објекта  вишем  од  3 м, обавезно  је  да  се  они  заврше  закњучно  са  последњим  
спратом, односно  раван  фасаде  поткровња  не  може  имати  пре[Іусте . Хоризонтална  
пројекција  испада  може  бити  удалена  од  основног  габарита  максимално  1 ,20 м. На  
планираним  објектима  у  оквиру  намене  општестамбене  зоне, вишепородично  
становање, вишепородично  становање  са  елементима  лннијског  центра  и  линијског  
центра  дозвоЈЂава  се  планирање  препуста  целом  дужином  на  фасадама  оријентисаним  
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ка  ујіицн , заіедничкој  бпоковској  повргііинн  и  гіарковској  поврlвиіІи . а  на  двориціним  
фасадама  се  іірепусти  планирају  дуж  свих  фасада, уз  ограни tЈсіbе  да  је  хоризонтална  
пројекција  фасаде  npeііyc і a удањеиа  минимум  2,50 м  од  грајіице  суседне  nарцеле  и  
миннмvм  4 nі  o;і  оојекта  на  cvcenrіoj парцслп  H( Іі pe;І  :іигіијског  центра  ;tonaTu 

..огіштеградског  н  

(VГССТІІја  за  дсо  који  cc oJuJOCі! ііa хоріізоіігалну  пројекцнју  нспада . 

Хоризонгал  ІІа  І  ІројекІ  tија  исііада  мОже  биги  удаЈБеНа  on OCHOІu І Or nіOapu і a іаксимајно  

ј .20 іn ка  pery. іaіІІoІІuJ nuіі ujіі. У  осталііі  случајсвіі Nіа  npcNІa члаіју  29 іn 

HPABunHHKA O опшТим  плвилнмл  ЗА  ПАРЦЕЛАЦИ .ЈУ, РЕГУЛАЦИЈУ  

HЗГРАд IbУ  (C:і. і :іасијјк  РС , бр. 22/201 5). 

1lспади  на  објекту  (ерксри . доксати . балкоІіН . уиазне  надстрепіниие  са  и  без  стубова. 

налстрепјнице  и  сл.) не  могу  презіазити  грађевинску  nnііuіy вuшс  од  1.60 flі. ОдгІОСНО  
регузіациону  Јіннију  вініје  од  ј  .20 м  и  то  иа  дслу  објекта  внніем  од  3.00 m.іі . 

ПрuNІсдба  сс  ј*с.Іјј NВјЧНО  іірпхвата , а  ДСЛIІ NIІІЧНО  не  іірііхвага  
06 раз.і  ожсіс: 

ј  Іарцеле  број  701 1. 7012 и  7013 К() Г-јони  ( ад  ІІ  cc обавсзіо  спајају  у  нОВV грађсвинску  
napuenv. повріпиііе  і  .238 п12, іі a KojoІ  се  ііјіанира  ііамсгіа  оІіпітеіра;Іскп  н  ЛіШијСКН  
і  іcі  ітар. и  i іa којој  ј  с  NІ orvha іnrpanііa стамбегт  јІх. C і  амбено-і  іословн  Іі  X (20-50 % 

пословаііс ). нОслОвІІо -стаNібсііііх  (50-70 % іјосјјоваібс ) ііЈіН  іі ocnOBnux објскта. 

cі  іраіносіи  П-+-3 \ v:і  іі  чиом  дслу  н  I І  - 2 лвориігіНо .м  :іcny І  і apііcJіc. 

1.ГІрііхва  .а  се  дсо  іірпNІеДбе  да  се  грађевннска  линија  у  дслу  nарцејіе  уз  Улнцу  Хероја  
Гјиіјкuја  планира  lбм. а  у  двориіііиоі  дејіу  дубинс  І  4іп  у складу  са  датим  
образзіожсі i ем  и  аналuзом  урбанистіічких  nараметара  ііa nарцсЈіама .Прихвагањсм  ове  
јіримедбе  ускзіадиги  зону  изградње  u на  суседним  нарцелама  са  којима  објекти  на  
і  pe:і Nі  ет  І  і  u м  11 apі  Іe:і aNi a ч  іі  і  і  e і  і  uз. 

Не  нрііхвата  се  лео  нрп Nіедбс  да  се  сііратііост  објекіа  vз  У:інііу  хероја  і  Іиіікија  ііовећа  
Ііa І  I--4. а  у;іворіііііііом  ;іcJі y ііарце:іе  ііa Гі+3. јЈа  плаінрање  сііртносгіі  іі open 

урбанисіи tјких  јіараметара  ( нгідскса  іаузсіос  и. іјјі;Іскса  изграђсііостн . нотрсбііог  броја  
ііаркнні  Nіec і a) y і utі c  u коніІеііј  ііросторнс  оріаіј uзаі (ііјс . ИNіајуhН  у  вилv nеносрсдно  
окрv ксіБс. потсііцијалс  будућс  ІІово (ј )орNіираііе  ііapne:іe. ііоложај  ірађсвн iіских  nuіі uja. 

нс  прихвата  се  повећаібе  сnратІіоетіі . 

2.Нс  іірпхвата  сс  дсо  ііриNіедбс  да  се  грађсвиііска  :і unuІ a дворипног  дела  парцелс  
nродужи  тако  да  се  nоклаnа  са  гран uііом  парцејіе  бр.7013 и  7017. Парцезга  број  7017 је  
нланирана  за  намену  оппјтестамбсііс  зоне, и  оријен tисана  је  ка  Улиuи  Јернеја  
Коинтара . Гранііца  rіapuene 70 і  3 н  70 і  7 ііредставзБа  лворuшгін  дсо  парцезіе  односііо  
ЗОІіУ  у  којој  c eііe nnaіі upa Изіра;Ііба  објекја  ііa nарцсли  број  7017. Самим  тим, 

і  і:і aіі  ирање  објекіа  і  і a %дајбсііостИ  o:і  2.5 м  јс  vск:іађено  са  іраві  і:і  ніа  рсђеіба  ІІ  
іра )сІі )а  де(ј )НІіисаіінХ  v јјравиЈіііііку  о  оііігітим  правіі:іІІ Nіа  іa ііapііcJ і aі t іІ jy. pe і y:іaііu і y u 

ііз  rpanі  іN. 
3.Іlрііхвага  сс  део  ііріі Nісдбе  ;іa сс  \ ОКВіі іірііісіла  којс  сс  користІі ііос:іовгіе  
і  і aNІ cІ  і  c іі  ЧИј  а  виси  і  і  a изііоси  око  4.5 м  м  оже  фОрNІ  іі  раін  і o і c puja. koja і \ Зі1 Nіa 50% 

іі oіі pііііііі e ііризем:ба. 
4.Прнхвга  сс  c і cc і uja ;іa ce y іексіуаЈіііом  :ІC:і v У  ііо;ІодсЈі)ку  9.4 Ус:іови  за  
архитсктоііско  и  естстско  обликоваіс  і cіі pen ЈіИННјСКОГ  ііентра  дода  ..оппітсградски  и  
Нрихва -іа  сс  cyі cc і  uja ;іa cc тсксіу  І  јацрта  дода  рсчсгіііаа  ..Hcііa;іu ua објекіу  (еркери . 

доксати . балкоііи . улазне  надстрсііігіИгіс  еа  и  бсз  стубова , надстрсшницс  u cn.)ііe могу  
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прелазити  грађевинску  линију  вијде  од  1,60 nі  , односно  регулациону  лннију  више  од  
1,20 м  и  то  на  делу  објекта  виІпем  од  3,оом  у  складу  са  Правилником  о  општим  
правллима  за  парцелацију, регујјацију  п  изградњу . 

Прпічсдба  67: 

Примедбу  је  поднео  Томислав  Матић . Примедба  се  односи  на  парцелу  број : 7278 КО  
Нови  Сад  11, на  којој  је  Планом  могућа  изградња  једног  пословно -стамбеиог  објекта  
или  једног  стамбеног  и  другог  пословног  објекга, као  јј  пословног  објекта  без  
становања  и  да  је  могуће  смањити  број  јединініа . Предлог  је  да  се  у  другом  објекту  на  
парцели  7278 у  улици  Лазс  Лазареввћа  15 омогући  повећање  броја  функционалних  
јединица , да  се  укине  одредбадаје  могуће  смањити  број  функционалнихјединица . 

Пріімедба  се  дсліімично  прјіхвата , а  делом  јс  лсоснована  
ОбразложејБе: 
На  парцели  број  7278 изведен  је  објекат  спратности  П+2+Пк  уз  Улицу  хероја  Пинкија  и  
објекат  П+Пк  у  дворншном  делу  П+Пк. Примедба  се  делимичііо  прихвата  у  смислу, да  
се  на  графичком  приказу  број  3. ј  дефннишу  оба  постојећа  објекта  у  складу  како  је  то  
дефинисано  у  важећем  Плану  детајне  регулације . други  објекат  је  у  процесу  
озакоњења  и  као  такав  може  бити  приказан  у  графичком  ііриказу  (слііка  ?). С  обзиром  
на  то  да  је  парцела  планираі iа  за  намену  општеградски  и  линијски  центар, број  
стамбених  и  пословних  јединица  услов.УЂава  се  просечном  квадратуром  стаiiа  и  
обавезом  да  се  обезбеди  довојbан  број  паркинг  места  на  начин  како  је  то  утврђено  у  
Нацрту  плана  генералне  регулац tјје. 

Слика  30. Извод  из  важећег  Плана  деталііе  .ег  лације  
\јј а - 

ПрнNісдба  68: 

Примедбу  је  поднела  Стамбена  заједница  Хероја  Пинкија  18 и  18а. Примедба  се  односи  
на  парцелу  број  7941 КО  Нови  Сад  1!. извргдили  смо  увид  у  документацију  којаје  на  
јавном  увиду  и  запазили  смо  да  јс  у  планској  документацнји  на  суседној  парцели  број  
7130/5 предвијена  изградња  објекта  спратности  до  П+2. 
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СNіатраNіо  да  јс  ово  uc%Іoryііc ііі  paL ІoІ a нно  јс  објскг  ііnaіinpan иа  еаіој  Іраиіііжіі  
са  iіашом  ііapUCnONі, a јја  іnaіІ y ІІHІ C прнказаііо  стварiіо  стаіbе  - парігеле  број  712() и  

7121 КО  ј-Јовн  Сад  ІІ  випте  ііc гіостоје  јер  су  током  іпградi е  објекта  спојене  у  
іІовоформНраііу  napucJі v 74 i KO І  ІOBH (an 2 на  којој  јс  изграђеіі  Наш  стамбеіін  

оојсКаl CІіІ)LHi іOCTіі  І  lo- 1ј  2-ЛујL ІСКС. 

Овај  iіOBOІ  nanupaіі  u обј  екаг  ііa i і apі  іc:іu 7 1 З  Оі  K І  іі  ІC \І C І  Іі y І  нзмеђу  uanіe u cvccnue 
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ПрІІNІелба  ее  іірпхііга  
Образл  оксјіс: 
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СликаЗ2. 

Пріімсдба  69: 

Примедбу  је  гіоднео  Стево  Атанасоски . !vloja примедба  се  односи  на  парцелу  број  72 12, 
7213/2 и  7213/1 КО  Нови  Сад  !ј  на  којима  се  предвиђа  изгралња  објеката  спратiіости  
П+3 са  наменом  општестамбене  зоне. 
Молимо  Вас  да  размотрите  могућвост  повећања  спратности  и  да  се  уцрта  габарит  
објекта  који  предлажемо , а  који  је  уцртав  у  графичком  прилогу  (лисг  1). Предлажемо  
да  нам  се  одобри  изградња  објекта  спратности  П+3+Пс  илн  П+4. Суседии  објекат  на  
парцели  бр. 7240, је  већ  изграђен  и  има  спратност  П+2+Пк-дуп , што  јс  за  једну  етажу  
више  од  онога  што  се  на  нашој  парцели  предвиђа  планом, а  ва  другој  суседвој  парцели  
се  новим  плавом  предвиђа  још  виши  објекат  П+5. Због  тога  сматрамо  да  би  висииски  
трабало  да  се  уклопе  два  суседва  објекта. Предлог  је  да  се  дозволи  изградња  
полуатриумског  објеіпа  који  би  чинио  целину  са  предвиденим  објектима  на  суседној  
парцели  и  затварао  блок  са  северне  страве  као  у  графичком  прилогу. Наше  нарцеле  су  
укупне  поврніине  1709.00м2. а  после  издвајања  парцеле  7213/3 за  улицу  и  спајањем  
парцела  укупна  површнна  за  изградњу  је  1510,00м2. Парцела  излази  на  две  улице  и  
доволно  је  велика  да  изградњом  поџемвнх  гаража  можемо  да  обезбедимо  потребан  
број  паркинг  места  за  већи  објекат  н  да  велики  део  парцеле  остане  за  зеленило  (iiреко  
ЗО%) што  бu омогућило  комфорвије  ставовање . 
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жиВи  већ  и  четврта  генерација  Новосађана . Некретнине  су  тренутно  у  процесу  
озакоњења.Проблем  је  у  томе  што  не  можемо  да  легализујемо  своје  некретнине  гіошто  
је  Планом  генерлне  ретулације  Телепа  у  Новом  Саду  кроз  наше  парцеле  планиран  
продужетак  улице  Фејеш  І(ларе. Сматрамо  да  за  овим  продужетком  улице  Фејеш  Кларе  
нема  потребе  ниТи  да  ће  бити  потребе  у  будућности . Саобраћај  који  се  одвија  у  делу  
улице  Фејеш  Кларе  од  улице  Раковачке  до  улице  Рудничке  није  таквог  интензитета  
нити  ће  по  нама  икада  бити  таквог  интензитета  да  би  се  ова  улица  дале  продужавала  
поготово  зато  што  када  би  продужили  да.ње  ову  улицу  према  улици  Хероја  Пинкија  
дале  би  наишли  иа  одбранбени  насип  тј .улица  не  би  воднла  нигде  сем  на  одбранбени  
насип. да  напоменемо  чињеницу  да  се  у  близини  планираног  продужетка  улице  Фејеід  
Кларе  већ  налазе  улица  Шумска  и  улица  Хероја  Пиникија  које  у  истом  смеру  као  и  
планирани  продужетак  улице  Фејеш  Кларе  већ  спајају  одбрамбени  насип  са  делом  
Телепа  са  којим  би  их  спојио  и  тај  планирани  део  продужетка  улице  Фејеш  Кларе. 
Мислимо  да  су  тренутно  а  да  ће  и  у  будућности  та  два  споја  (улицама  Шумском  и  
Хероја  Пинкијом) са  одбранбеним  наснпом  бити  сасвим  довона  да  прихвате  не  само  
тренугни  саобраћај  већ  и  много  већи  саобраћај  којег  по  нама  никад  неће  ни  бити  у  овом  
делу  Телепа. Тренутно  сви  који  хоће  да  из  тог  дезта  улице  Фејсш  Кларе  иду  на  
одбрамбени  насип, Адице  и  Камењар  и  дале  насипом  за  Ветерник  и  Фугог  могу  да  
скрену  на  постојећем  крају  улице  Фејеш  Кларе  десгјо  у  улицу  Рудничку  и  да  дођу  до  
улице  Шумске  и  тако  се  том  улицом  уклуче  на  одбранбени  насип  и  дање  ка  поменугим  
локацијама . Сви  који  би  хтели  да  иду  у  Део  Телепа  југоисточно  од  улице  Хероја  
Пинкија  могу  да  скрену  лево  на  крају  улице  Фејепј  Кларе  и  Рудничком  улицом  дођу  до  
улице  Хероја  Пинкија  и  дале  ка  поменутој  локацији . Због  ових  разлога  које  сматрамо  
за  објектив iiе  молимо  Вас  да  размотрите  и  прихватите  нашу  примедбу  и  промените  у  
овом  делу  план  генералне  регулације  Телепа  како  би  ми  ковачно  могли  да  легализујемо  
своје  објекте  на  нашим  парцелама  јер  ми  друге  стамбене  објекте  немамо  и  како  би  
могли  као  и  сви  остали  грађани  Новог  Сада  који  су  легализовали  своје  некретнине  
имати  предвидливију  будућност  за  нас,нашу  децу, унуке  и  праунуке . 

Прјімедба  ce iіe прііхвата  
Образложсње : 

Улица  Фејеш  Кларе  припада  Јіримарној  саобраћајној  мрежн  града  Новог  Сада, а  у  
Генералном  урбанистичком  плану  је  рангирана  као  главна  градска  саобраћајница . Ова  
улица  повезује  Булевар  патријарха  Павла  и  Улицу  хероја  Пинкија, а  у  правцу  севера  
наставла  се  на  Улицу  Вршачка, све  до  раскрсницс  са  Футошким  пугем  и  Булеваром  
Слободана  Јовановића . У  оквиру  попречног  профила, осим  двосмсрног  коловоза  и  
тротоара, садржи  и  бициклистичку  стазу. чиме  свим  учесницима  у  саобраћају  пружа  
квалитетну  и  безбедну  везу  обухваћеног  простора  у  правцу  север-југ. Поред  наведеног, 
овом  улицом  одвија  се  и  јавни  превоз  путника. У  вези  са  наведеним , не  прихватамо  
примедбу, којом  би  се  онемогућило  повезивање  Улице  Фејеш  Кларе  са  Улицом  хероја  
Пинкија  јер  бн  оваква  измена  онемогућила  развој  примарног  саобраћајног  правца, 
значајног  за  све  уtјеснике  у  саобраћају . 

Прјімедба  71: 
примедбу  је  поднео  Лука  Величковић ,. Примедба  је  иста  као  примедба  број  52 

ПрІіNіедба  се  јје  прiіхвата  
Образложење : 

Образложењеје  исто  као  код  примедбе  број  52 
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Прлмедба  72: 

lЈримедбује  поднео  дарко  Рис. примедба  се  односн  на  парцеіу  699! и  6986, к.о. ј-јови  
Сад  11. укупне  повргдине  2.695м2, на  којима  сс  предвнђа  іізградња  објекта  спратноств  
П+3 са  ііамсііом  општсстамбеіјс  зоііс . Преллог  јс  ііомсраіЕе  реіулапионс  лииијс  према  

гіаркv за  око  4м  тако  ;Іa oііa буле  у  правцу  са  rі H ііі uNі  ііapneJі e 701 3. І  !лаиом  је  

јірелвиђеііо  одузимаіі )с  око  60% ііаше  najutene за  јіови  ііарк . Молимо  да  разіотріпе  да  

ііам  сс  јІонсћа  заузстосј  гіарјісјс  и  ла  се  y іііau yііp і  a і aoapіn објекта  коііі  предлажемо  

ірафи  чкв  прилог ). І  Іanі  габарит  бв  іa іeo BeN іі  ііpoі tcі  iат  rІapі  tC.ііC y одІіОс  на  ОНО  Іі i Го  

је  і  і  рслІіиђсііо  планом  - Заузеіосг  смо  і :Іела  ііі  сіірам  rіapі tc:іa і  іреко  іі yra :іu І tc іде  јс  

vnp і aіі  іабарнг  објекіа  којн  заузима  u :o 55% ііapne:і a. kao H ііapncne v јЖном  делv 

y.rі u і tc. іірема  дунавv. где  је  заузстосг  50%. [Іарцс:іа  је  лоста  велика  іі  без  пробігсма  

NіОЖеNіо  ;ta обезбсли Nјо  л0в0лјіо  паркинг  Nіecіa. a б:іјіііі  іі a і  іарка  и  с:іобо:tнс. зсіене . 

ііовріііине  ііовсћава  атрактиві iосг  локаі lііје  за  породнчно  c і aіі oіiaІ hc. тако  да  можсмо  да  

идемо  и  на  већи  просек  стајіова . исто  молимо  вас  ;ta размоірніе  јјодизање  сііратностіі . 

због  свеіа  ііanpen наведеној . I-Іaііі  t і peJuіorje сііртгіоет  објекта  ІІ+З+Пс. јЈрсдлажемо  и  

ііромсііу  јіоложаја  новопјіаниране  ірајісформаторске  стаііице , ііов  положај  смо  дали  у  
іра(ј)ичком  іі punoі y. Предлажсмо  да  oііa буде  ііa делу  наіјіе  ііapІІeііe r;Іe је  јіредііиђеііа  

зе:ісіја  ііоврш  ипа , І  !ріглажемо  іІ)а(ј )гі LікИ  І  І  pu:і oі  ca іці  a і  і  HM Ііј)е;Ілогом  іабариіа  

обј  екі  a іі  јіо:іожајсм  і pa і  ісформаі  орскс  с -ган  іі  і  te, 

(_:ііііaі  34 

ПрііNіе]лба  се  ДСЛОNI прнхвта , ДсЛОХ  Нс  гірііхвата  

Образ:іожењс: 

део і  і apі te:і a број  6986 и  699 ј  К  .( ). Іогзи  (, ал  ј  І  cL обавеніо  оојелііњ \ је нoіі v 

ірађсііііііску  ііаріЈс:і . ііовріііиііе  І  , 166 іn rі  іі:іaіііі pa за  оіІііі - і -естамбеііе  іoііc, a :te() ce 

о:tізаја  за  ііарковск \ ііовріііііііу . І  І:і aіііі pa іі a сііратііос  і  објскта  ,јс  ;to І  ј ---3, Максималіііі  

ніілсксзазсіості -і  іі apіІe:і c je , іo 4() u, Hoіі pііі u іі a іі:іаіінраіізоііс  іі I І pa:u і.c H ііі ocіі  

466 m. opy і o pa іі;uІ eіі a ііовріііиііа  І  950 і n (Hu 1.6). број  іі:іaііі tpaіі uX стајіова  29. а  бро; 

HNI којс  ,је  могуће  плаіјііратн  у  ііолсмііо  і  аражгі  јс  35 ,, У  оііііііим  етамбсіјіім  іоііама  

іі:і aіііі pajv cc іі oіі pііііііі e којнма  cC і;prіііі  іі ocrerі eіі a ііроіена  јіамене  нз  ііоро:іи1івоі  v 

іі u іі  іc і  і  opo)tH ч  н  о  c і  ан  о  ва  ње. У  ІІ  ам  c іі  і  і  кој  а  ,ј  е  ;ле(]і  ri і  і  і  tcaі  іa као  orі  штесіаNібс  і  і  a зоі  ја  

i oі he рсаЈііізоватН  ііамсіі іі opo:ііі  чі  і o становагіе  іі  a і  і apі  teіі u і-і:і  іі  віі  ііі e і  іороличііо  

стаііовањс  средњuх  гуетијіа . 
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Не  прихвата  се  померање  регулационе  липије  за  4м  на  део  парковске  површипе. 
Регулациона  линијаје  планираііа  у  правцу  парцеле  број  6993. 
Имајући  у  виду  да  се  део  парцсла  планира  за  општестамбену  зону, а  део  се  одваја  за  
парковску  ттовршину  (око  1 .540 м2) іјрихвата  сс  лсо  пріімедбс  да  планирана  спратност  
буде  П+3+Пс, а  не  прііхвата  сс  део  пріімедбе  да  се  повећа  индекс  заузетости . 
Узимајући  у  обзир  п  морофлошке  карактеристнке  парцеле  и  непосредно  окружење  
парковске  површјіне, овећање  слратности  неће  нарушити  утврђена  правила  урешења  и  
грађења  за  план iірану  іІамену . 
Не  прихвата  се  део  прнмедбе  да  се  ТС  планира  у  делу  парковске  површине  како  је  
приказано  на  слицн  ? . У  графнчком  приказу  .,План  енергетске  инфраструктуре  
симбол  ТС  је  само  приказан  оријентационо . у  складу  са  условима  за  израду  Плана  
генералве  регулације  које  су  доставили  uмаоци  јавног  овлашћења, односно  
Електродистрибуција  Србііје, дапа  1 7.08.202 1. годuне. Тачна  локација  будуће  ТС  ће  се  
одредити  у  да.гbој  пројекТнотехн uLІкој  документацији . 

Пріімсдба  73: 
Примедбује  поднела  Марија  Ћорић. Примедбаје  иста  као  примедба  број  52 

Примсдба  сс  не  прііхвата  
О6разложеіс: 

Образложењеје  исто  као  код  јірuмедбе  број  52 

Прнмелба  74: 
Примедбу  је  поднео  DOO .,EMERALD HILL као  заінтересована  страна  са  уделом  у  
делу  к.п.бр.7265/2, 7265/4, 7266/2, 7266/3, 7266/4 к.О. Нови  Сад  11 у  улицu Симе  
Матавула  бр.б. Примедба  се  упућује  ііa спратност  и  габарит  објекта  који  су  предвнђени  
нацртом . Нацртом  плана  је  предвиђеіІ  стамбеііи  објекат  спратности  П+3+Пк. Молимо  
вас  да  омогућите  повећање  спратности  на  П+4+Пк. Новим  планом  је  предвиђено  
смањење  габарита  објекта  у  односу  на  претходнu nnaіі, na ce други  део  uaіііe молбе  
односи  на  задржавање  габарита  објекта  по  важећем  плану  детазне  регулације . 

ПриNісдба  сс  не  прихвата  
Образложење : 

7265/2. 7265/4, 7266/2, 7266/3, 7266/4 К.О. Нови  Сад  П  
На  планирање  спратности  поред  урбаннстичкнх  параметара  (индекса  заузетости , 
индекса  изграђеностн , потребног  броја  паркuнг  места) утиче  и  концепт  просторне  
организације , као  u морфолошке  карактеріiстике  парцеле. Имајући  у  виду  непосредно  
окружење  (близину  будућег  моста, постојеће  објекте  на  суседним  парцелема, 
планирање  озекењеног  сквера  са  југоисточне  стране  парцеле( планирану  намену  
ви tдепородично  становање  са  елементима  линијског  центра, потенцијале  будуће  
новоформ uране  парцеле  (површине  859 м2) . положај  грађевинских  nuііuja. примедба  
се  не  nрихвата  тако  да  планирана  спратност  буде  П+4+Пк  или  П+3+Пк. Промена  
правила  уређења  и  грађења  у  односу  на  важећи  план  је  померање  зоне  изградње  ка  
северозападу , што  је  условЈЂепо  и  nроменом  і iамене  ііa суседној  nарцели. на  којој  се  
уместо  висдепородпчног  стамбеног  објекта  спратности  П+3+Пк, планира  озеле tbени  
сквер. 
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Слика  35 Изво  из  важећег  НЈіана  дсталне  регуЈІаіје  

( ЛиКН  Ч  1I іuon нз  І  Іацрта  nnaіі a і cіі cpa:ІІіc pe і y:і aі t ііі e 

Пріімслба  75: 

ilрнмедбу  је  поднео  бобан  Стојиh. І  Јрнмедба  ес  одјјоен  іі a іlapІіeJіy броІ  5252 К.О. Нови  

Сал  јІ . С  обзиром  на  То  да  сам  ја  BJІ acІІ HK дјС  две  нарг tс iе  бр.5254 и  5255. ј1редЈІОг  је  

]ta СНТІІОСТ  будс  дозвоЈЂеІја  до  п+2+гјк  како  јја  Ma і Oj і iарг tеіn КОјУ  hv иначе  

іі piіііoju ІІІ  NІ o І Oj ксhој  іі Lі pііc:і u број  5254. іако  іі  іі a oc ііііe ;Івс . ІІa І aj іііічјјіі  біј  ми  oіі:іo 

(LІ LјК!ШIІјО  і1 іі  panіі r іі  c ііc іЛ L1і ]іі Nі Lі . 

Прниелба  е  прііхвапі  
Обра  ј.Іожејјјс : 

І  Ірихваіа  cc іііі Nі CЛUіі  і H ІІ .і LlHilpіііііі  u іі pa і  ІІ OC І  ІІa ІІapІІc. І L1\l іі  бр  522. 5254 іі  5255. којс  

cv uіaііі ipaі ic за  іі aNіeіі y oіііііі cІ pa:іu І(H lі  :іііІі njuK іі  іІІіІРіі . будс  лuфіііііјсаіІа  умссіо  

І 2--- ј  I І( ..no І  ј +2-- І  јк ііілу  моі hс  jlcіLi іі  L1ІіИјс  іІ:і auіі pa іііі \ ()OjCkііІ LI іінІеІраііији  са  

І  Іoe і oj сhіім  ОбЈСК1 іі  ML1 ІІ a і  јарцеЈіи  које  іі  NіНј  Н  ііЖ  cі  і pa І HOu І  . 
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Пріімедба  76: 

Примедбује  поднео  Бобан  Стојић . Примедба  се  односи  на  парцелу  број  5254 к.о. Нови  
Сад  H. C обзиром  на  то  да  самја  власник  друге  две  парцеле  бр.5252 и  5255. Предлогје  
да  спратност  на  свим  парцелама  буде  дозволена  До  П+2+Пк  На  тај  начин  би  ми  било  
ојіакііано  изградити  све  из  више  етапа. 

Примсдба  се  прихвата  
Образложење : 

Образложењеје  исто  као  код  примедбе  број  75 

Прлмедба  77: 

Примедбује  поді tео  Бобан  Стојић. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  5255 К.О. Нови  
Сад  11. С  обзиром  ва  то  да  сам  ја  власник  друге  суседне  парцеле  број  5254, Мој  предлог  
је  да  спратност  на  свим  парцелама  буде  дозволена  ,.до  П+2+Пк  На  тај  начин  би  ми  
било  олакшано  изградити  све  из  више  етапа. 

Примедба  се  пјніхвата  
Образложење: 
Образложењеје  исто  као  код  примедбе  број  75 

Пріімедба  78: 

Примедбу  је  поднео  Саша  Калаба. Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7937 К.О. Новіi 
Сад  11. Нелегално  смо  комшија  и  ја  направили  из  постојећих  станова  чији  смо  власниціi 
излаз  на  постојећи  раван  кров. Молимо  вас  да  новим  планским  решењем  предвидите  
могућност  изласка  на  раван  кров  у  габариту  од  максимално  20% постојеће  површине  
крова. 
Слика  37 Аеро  снимак  п  іедметног  о6 екта  на  па  

Пріімедба  се  не  прихвата  
Образложсње: 

На  парцели  број  7937 плакирана  је  намена  општестамбена  зона  и  изградња  објскта  
спратности  П+2+Пк. Уместо  класичног  поткровла  могуће  је  пројектовати  и  
симетрично  повучену  (минимум  1,2 м) завршну  етажу, са  плитким  лименим  кровом . У  
том  случају  могуће  је  делове  повучене  етаже  користити  као  терасе, са  излазом  из  
постојећих  станова. Не  прихвата  се  примедба  да  се  омогући  планирање  изградње  дела  
објекта  површине  20% последње  кровне  етаже, у  оквиру  којег  би  био  омогуће  излаз  
на  раван  кров  из  постојећих  станова . 

77 



Прнмсдба  79: 

Примедбује  поднео  Ново  Фемић . примедба  се  односи  на  нарцелу  број  7937 К.О. Нови  
Сад  1!. Нелегално  смо  коміпија  и  ја  ііаправили  пз  гјостојсћ uх  стаііова  іііји  сіо  власгјицн  
излаз  iі a HOCTOjCIIH раван  кров. Мојііјмо  вас  да  ііоним  јІ:іанскИм  реіііењем  предвиднте  
могvћност  изласка  на  равпі  кров  габариту  од  максимал iiо  20% постојсћс  површијтс  
крова . 

Пріімсдба  се  ііс  јјрпхііата  
Образложењс: 

Прпмелба  сс  не  іірихвата  Уз  образ:іожењс  нсто  као  кол  іірнмелбе  број  78 

Прнмсдба  80: 

Примедбу  су  гіоднеј iu Светозар. Татјана  и  Мирјана  Ракић . Примедба  се  односи  на  
парцеле  број  71 12 и  7113 у  КО  Г lовн  Сад  11.. у  Улици  хсроја  Гlијікија  26. 

1 Іодііосиоци  ііримсдбе  гјрсдЈіажу  да  сс  сГіајањем  парцсла  iіовећа  гілаиирана  спратност  
ііa п+3 нли  П+2+Пк. Сматрају  да  уко:іико  се  napііene cHoіe y јединствену  грађевиііску  
іі apііenv ..јјовећање  сјіратности  неhе  амбНјентаЈіно  грозНтН  улицу. него  іie се  уклопитв  
н  корссноіідирати  са  зградогі  прско  пу  га  која  јс  ііећ  іі onnrnyі a  n нма  сіјратност  П+3 на  
лвс  rі apnenc исто. па  зі  pana ііehe \Tіі  LL ТИ  і nі  стари  амбііјент  jep oіі  вишс  ііe гіостоји  Око  
:іве  ііркііе . ііитіі  у  У:ініін  хсроја  І  !јјіікија . 

Пріі wлба  ce іі e кірііхвата  
Образложсіbс: 

Парцеле  број  71 12 и  7113 (обе  КО  ј-lови  Сад  11) nnaіі upaііe cy за  јіамену  оштеградски  и  
јіинИјскИ  цсіјтар . І  јоврінина  ііарцеЈіа  број  7 1 1 2 п  7 1 l 3 износи  око  62 1 м2. шириііа  
уличііог  фроііта  износи  І  1.45 м. Іпг() казујс  да  и  у  случају  обједињавања  napііeJі a, због  
јјіирине  уЈіи tјног  фронта  која  је  іаіа  од  15 m. napі.іene морају  да  се  објелине  са  
сvсслУіом  і  јарјіелом Н  мај  ући  у  ви;іv іі cііocpcnі  і o жржсі  і e. ііЈ ]аіі  upaііe ііамеііе  и  
саіірагност  ііостојеі iнх  іі  І1:іаниі)анііх  оојеката. і ie іірПхВата  се  ііримсдба  ла  сс  сіірт  ііоет  
објската  повећа  ііa јј -l-2--Нк  или  1 І -і-3. Важсћим  планом  детаЈЂпе  perynauuІ e парцеЈІе  су  
ііамењсііс  за  јіосЈјоваіі )е  са  ііориЈічіііім  сіајіован )ем  сііратностн  до  І  1+ І  +Г1к. Сматрамо  да  
су  ііроіеііом  іјамене . ііравијіима  ређеііа  и  і pal)eіі)a. као  и  іјЈіаЈіпраііо \І  сііратіІоііі hУ  
іі 060:hіпани  сЈіови  за  квалитетннју  и  економичнјіј v реализаіінју  на  предметпим  
ііарцслама . 

ПрлNіедба  81: 

Примедбу  је  поднела  С:іавица  Стаменковић  (раније  Јовановић ). Примедба  се  односи  ііa 

ііapueny број  18 19 у  КО  Нови  Сад  2. у  Улuци  анијској . 

..И  мај  ућн  у  nunv ;ra j c ііонріііиі -іа  ііре;імстііе  парггсле  602 пі2. nі upuі  і a vлнчі  іог  фроі  та  
I 5.09 м. и  дубііііа  ііaprіcne 39.98 і n Іінме  ucra cііana v оіјі uмалнv ііарііеЈіу , да  

\іаксвмална  ј  ЗВіјііа  корисіпі  ііовріі iuна  ііoі)onu ііііe кће  изііосв  4Ж ) m (unu bPІІ  І  свих  
оојеката  ло  60() м2 ). те  ла  ј  с  іі  іідскс  иіірађеі  і oc і  u 40%. і  іре:L:іажем  ;іa ce іі:іан  oNі  ДОЗВОЈ IИ  
\іогујіво  . нзградіе  :іавног  објекіа  са  4 jenu іі unc (стаІіа ) у  гЈіаііііом  објіЈкіу  ( коЈіикоје  
могvћс  према  і pcіі vіііo важсhсм  i і:і aіі ). tііІс  се  ве  v і  іІ  чс  ііa vдооі-іост. а  чvва  сс  
сіав:іарл  і  іороди  tјноі  сіанован )а. і peіі yііі  іім  і  і pcn:іoro\і  і:іaііa u оіраііичсІісм  ол  
максвмалііо  rpіі  е-іа \ібеіјс  једнііііііе  сс  іі a прсдNтстНој  naprіenu остав.Ђа  могуііност  
іпіра;іње  L)бјек -га  іјеііріімерене  ііе:інчііііе  и  ііамсііс . Обіиро \І  ііa ііоврііііііі v іірсдмс -іііс  
парцеле. на  истој  је  могуће  изградити  комфоран  стамбени  ііоролични  објекат  
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Су+П+1+Пк, са  максимаіно  развијеном  корисном  поврілином  која  садржн  најмање  4 
стамбенејединице , при  чему  има  обезбеђено  гаражирање  за  више  од  4 возила  у  сутрену  
и  велики  проценат  зелених  површина  на  самој  парцели  ... 

Пріімедба  се  ііe прііхвата  
Образложењс: 

У  Нацрту  плана  генералне  регулације  број  стамбених  јединица  у  оквиру  породичног  
стаuовања  је  3. Број  стамбених  јсдиница  усаглашен  јс  са  категоризацијом  стамбених  
објеката, tiuju  број  стамбених  јединица  онредењује  да  ли  се  ради  о  породичном  (до  3 
стамбенејединице ) или  вишепородичном  стамбеном  објекту . 

Гlріімедба  82: 

Примедбу  је  поднео  Гојко  Савић  из  Уліјце  Јернеја  Копитара , Нови  Сад. примедба  се  
односи  иа  парцеле  број  7214/1, 7215/1, 7217/1, 7217/2 и  7216 свеу  КО  Нови  Сад  2. 
,,Наведеним  планом  на  парцелама  број  72 14/ 1, 72 15/ 1, 72 1 7/ 1, 72 1 7/2 и  72 16 све  у  КО  
Нови  Сад  2, предвиђена  је  општестамбена  зона  (породично  становање  До  П+1+Пк  или  
вишепородично  становање  средњих  густина  до  П+3). На  парцелама  које  се  налазе  
поред  наведених  парцела  број  7214/1, 7215/1, 7217/1, 7217/2 и  7216 све  у  КО  Нови  Сад  
2, предвиђенаје  намена  вишепородично  становање  средњих  и  високих  густина  П+2+Пк  
до  П+4+Пк  (П+5) у  низовима  и  отвореним  блоковима , са  условима  за  озакоњење  
објеката  веће  спратности . Такође, парцеле  преко  пута  наведеиих  парцела  су  исте  
намене  и  спратности  (вишепородичио  становаІБе  средњих  н  високих  гуетина  П+2+Пк  
до  П+4+Пк  (П+5)) у  низовима  и  отвореним  блоковима  , са  условима  за  озакоlbење  
објеката  веће  спратности ) Подвоеиоци  примедбе  траже  да  се  на  предметним  
парцелама  промени  планирана  намена  и  спратност  објеката, те  да  се  и  на  њима  планира  
намена  випЈепородично  становање  средњих  и  високнх  густина  П+2+Пк  до  П+4+Пк  
(П+5)) у  низовима  и  отвореним  блоковима  , са  условима  за  озакоњење  објеката  веће  
спратности  и  спратност  П+4. Подносилац  примедбе  наводи  ,,Промена  би  имала  смисла, 
зато  што  су  парцеле  које  се  граниче  са  парцелама  чији  сам  ја  власник, као  и  парцеле  
преко  пута  мојих  парцезіа  (и  у  непосредном  окружењу), те  наведене  намене  и  
спратности , па  се  изједначавањем  са  њuма  не  ІіарупЈава  архитектонски  склоп  и  низ, а  
економска  вредност  мојих  парцела  би  самим  тим  порасла. 
У  npunoryje дат  извод  из  графи tіког  прилога  плана  намене  површина. 

ПріјNіедба  ее  нс  прiјхвата  
Образложење : 

На  планирање  спратности  поред  урбанистичких  параметара  (индекса  заузетости , 
индекса  изграђености , nотребног  броја  паркинг  места) ути tiе  и  концепт  просторне  
организације , као  и  морфолошке  карактеристuке  парцеле. Имајући  у  виду  непосредно  
окружење, планирану  намену  општестамбене  зонс  која  подразумева  изградњу  
породичн uх  и  виепороднчних  стамбених  објеката , претходну  намену  предметних  
парцела  (породи tіно  становање, спратности  П+I+Пк), потенцијале  будуће  
новоформиране  парцеле, положај  грађевинских  лннија, карактер  и  потенцијале  
саобраћајнице  на  коју  излазе  преметне  парцеле , примедба  се  не  прихвата  тако  да  
планирана  намена  буде  вишепородично  становање  са  елементима  линијског  центра  и  
спратност  објеката  П+2+Пк  до  П+4+Пк  (П+5) На  парцели  је  могуће  планирање  два  
објекта. с  обзиром  на  то  да  парцела  нзлази  на  две  саобраћајнице . 
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приNіедба  83: 

примедбу  су  гјоднсли  Аиђелија  и  драган  Јеринић. Munaіі  Токић  н  Милпца  lЈјурјан . 

Прнмелба  се  оді  iocu і  і a rі LІpІ  іCJIC број  4495 іі  4497 у  КО  Hовті  Cajі  2. v У:н  uі  Гпхом  ііpa 

)стој  и  ћа  І  4 и  ј  6 1-1 о  вом  (anv. 

I lonііocuoі uі  пртііелое в:іасііІііџі  kLіі  астарскііх  і iapііena Opoj 4495 іі  4497 v У:јјпін  
ІіІ xoNІ  Hpa Оетој  ића. Гјримедбу  і  і on І  іouc ua і  лавираіі v ііаіејіу  [горолично  становаіке  и  

іірсллаж v да  се  за  гтрелметііс  ііартіеле  утврли  јіамсіта  вн  гг iсіiоролн tіііо  стаповање  
срелњнх  ј vстијіа  ј  !+2т  І  !к. као  Ін  ТО ІІ a сvсе;гјітіІ  rіapііc:іaNі a бр. 45() ј  . 4 І  3 І  и  45 І  3/2. 

( іатрај  ;ta ат fаііііа  тірелметііс  :јокаіџіје  _і O ;іoіі yi іі ra. a іі pe свеја  се  і iозі iвају  на  
ііаркірање  емаграј vhті  ;га  је  у  тЈолру Nіској  еі LІЖті  могvћс  оег  ііapu ііі  30 і1U КИНГ  Nіеста  

јсо:тико  бті  6иЈІ() іі(ІіјІсбіі () \ cnyt іa і v іірелложене  Нзгралње  као  И  ]ILІ  Oіі  ес  N двориггпе  

NiO і JiO реаі  јзоваги  зејіСНИЛО  на  іі uuі e ол  25% іЈај)це:је . 

Пріімедба  сс  нс  іірііхвата  
ОбразложсіБе : 

!iapі LeJіe број  4495 и  4497 (КО  НовіІ  Сал  ІГ ) уз  i іјхомира  Остојіј hа  пѕтанііраііа  јс  за  

јіорО;пІч  i іo стаІіов Lі  і  кс. І  Іapііe:іa ce іІалазтТ б:іок окр \ жен :ііІ  ІІa і a: ГHXoNІ  upa 

)ст  ој  ubLі. (ooііі  tі kONі  . \ І  u:І vi іі  іі a Гој  іІ  Ііa іІ  Bap;іajІckoNІ . I lapLtcІc vз  Уітітіу  lnapіі oііa 

ііІ \оNітІІ)LI Oc І oj ІІ bLі  Тт:іаніІраііс  L і Lі  nopo)tіііі !і () стајіоііајкс . іјзуіеіі  ііapііC і () 

I І CІ  іocpe;іі  іoj близіі  тј  u іі:І LІі  і upa ііc јаві  іc Таражс  које  сv І  іаNІењсііе  за  o і  штееі  aNіoeі  і e зоне  

сгТратііост  І  !--2 ј  lк , Гсіјералгін  vрбаіті iстіі tік i Т  ІІ:І LІіІ  својіІТ  kOІІІ IQ І I І ONі троеіорііот  

vрсђсња  баііјрі  сс  na oLі \BLІІ k\ KI)іІ  І  іііі \ Іі  І Q І LI ca іі paBіІ:і uNіa \f)СђСІј LІ  іі  грађстка  

УпзрђенЈі NІ  y іі:іaіі oвіі Nі a ііі  іі pe і xunііo і  ІІ cpІІ onLі, Lі  ca :іpy І c etpaііe. іі a уск:іађив Llіћу  са  

повнм  поіребама  у  оквиру  одреј)еіјііх  урбанвсги tіких  целипа, као  и  еа  НоВим  закоітским  

petііcі  кu ма. !lодрvчје  У  оквііру  KoJ ііx ec тіајіазтј  іі  Г)еЛNІеІІІ LI ііaіuіeѕіa ј  е  важеlін Nі  

геііеіпuнііім  rnІaііoNІ. као  тІ  ге]ісранијама  rі:іaіі oііa іІиЖСг  рела, іт:і Llііііј)ан  за  Ііoponntіuo 

етаіјоватј )е. иста  тјамеТіа  ес  задржала  Іі  v котітіеітту  ІІагірта  nлатта  геііералтгс  рсгулације , 

kLіo іра;іитіііона.ттІа  і i іавІ)тгтетТ LІ  і  іQ ііІіі Lі  ттІеоІіЈт LІђ \ ј \hсі  тторо;іНчіІ ( Іт  cTLІіі ()BLІіІ ,Lі . І  Іова  

іізі  јі(І:ііІ)Ј  іі H гпеііороліТ tіі  і  іІ X ()бјСк LІГ LІ і  і aj BQІІ (І j NІСіі  іі:і aі  і  іі  ІІ LІ  CC \ окрvжењу  іі OBіІ X 

бv:тсітара  чІІја  је  ре Lсттізаіітіја  \ І 1і k\ іі  іа  гто:ірVчј јужітог  і CnerІ a. ліІца  Г HxoNІ upa 

Остоји hа. као  іі  :титіс  које  с \ т Lір LІте:Тіте  ca Іі O\ І  11 окрvжјv о:Іок  cv NІ an)іІ x 

pcі  \:іацтТотіііх  ііііі jІіі HLІ  І oіco I 5 іі)) I І іттачајііој  NІСГ)і i \ ііІЧу  ІІ a іі LІ \і Cіі \ ііe:І oNІ  бјіоК \, 

(BіІ  ССЛИііІЊИ  б:јоковіі  између  У:тіј  це  ( убоіи  чке  І T Бу: тетзара  Fвроііе  ce •іa намен v 

ііороличііо  сгаНовајі )е. која  ІІІ)e;іc і  ав:і,а  iіреов:іађvј hv ІіaNІ cіі y. 

Пріімедба  84: 

Примедбу  јс  подвео  С,г  Еурогралиітг  лоо. Примедба  ее  одііоси  на  іјарцелу  број  7077 у  
КО  Іјови  Сад  2. у  Улиіді  Морtіарекој . 

По;гтіостіо:іаіі  iіріііел6с  іјіажті  :іa ce іі a іІ pe;і Nі e ІііoІ  іІ apііe:ііІ  за  кој \ је  іі:т LіНјІрана  

стіратіІост  І  і  3 11 \ Т LІксті \Іа:тНјі  іІІІ nQkc І Lі \ іe І ( і c ііі  :іO 4I) o і o і h іІ  фортпраис  кортТеізот  

і  poc І OpLІ окітіј  pv во:і v істІа  к()с()г  іcpoІіa. і  ііі (І  біі  І  і  (І  іaxі  еву  тт  релсіавл )LІтО  засебтіу  

сіаж \ јііід  ііоікроіі:іа  бсз  іТадііі  і  kLІ  t іі t і  ІіОіі \ іСіІіТ  c іі paі . 

ПріТ Nіе:гба  ее  ис  ттрііхііапі  
06 ј)азложсіБе: 

Г  Ia іі  penNlerі  і Oj tі LІpііenіі  CC \ C і(J І Lі:1\ QLі  і  і  pLіііііі  іi ма  УјІсђеі  ba іі  і pal)erha ііe і  т:іatІ  іІ pa і c()cіі  

кров . Равііті  кровuви  \k)і \ бті  т ;І  іІ jІO\1)nHІІ  14 НСІІјІОХОЛН IІ . MOІ IhC јс  іі a рав tітіі  
крововиіа  ИЈіИ  ііa ;Іeny равног  крова. іІ peNІ a ПОПНСі{іі NІ  технutІкп NІ  СТаі]LардиNіа. 
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пројектовати  интевзивне  или  екстензнвне  кровне  вртове. На  објектима  на  којнма  није  
назначено  поткровње  - Пк, последња  етажа  је  дефинисана  као  пуна  етажа  са  равним  
или  благо  косим  кровом  нагиба  до  І  0 %, сакривеног  иза  атике  назитка  максималне  
висине  до  1 Іп. 

ПрііNіедба  85: 
Примедбу  је  поднело  неиме fЈовано  лице  а  односи  се  на  парцеле  број  2603 и  2605 у  КО  
Нови  Сад  2, у  Упuци  БогдаІІа  Шупута. 
Парцеле  су  јіланом  гіамењене  за  породнчно  становање  и  подносилац  Ііаводи  да  укупна  
површина  износи  внше  од  1200 пі . Наводи  се  да  ..према  важећем  nJІaHy може  да  се  
изгради  5 објеката  на  различитим  парцелама. Молимо  вас  да  нам  се  омогући  да  не  
правнмо  јіасаж  на  свакој  новоформираној  парцели . Већ  да  пристуіі  дворишту  
обезбедимо  КО3 kOncKIІ  nponan u један  nасаж  са  правом  службености  пролаза. 

ПріјNіедба  се  ДСЛјІNШЧјјО  прііхвата  
Образложење : 

На  парцелама  број  2603 и  2605 планирана  наменаје  тіородично  становање . Прихвата  се  
прнмедба  да  се  у  текст  Нацрта  плана  генералне  регулације , у  пододелку  9.4. 1. 
Породвчно  становање  (П+ І +Пк) у  делу  ,.Услов  за  приступ  и  паркирање  на  парцели  
дода  текст  ,,На  парцелама  на  којима  се  планирају  објектu у  непрекинутом  низу, могуће  
је  да  се  не  планира  колски  приступ  дворишном  делу  преко  тјасажа  на  сваком  објекту  у  
низу, већ  приступ  парцелп  обезбедити  са  правом  службености  пролаза  nреко  суседних  
nарцела  или  других  парцела  на  којима  се  планирају  објекти  у  

Пріімедба  86: 

Примедбу  је  поднело  неименовано  лице  а  односи  се  на  парцеле  број  6403/1 и  6403/3 у  
КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Которској . 
Парцеле  су  ііланом  намењене  за  породично  стајiовање  п  подносилац  у  својој  примедби  
наводи  да  укуnна  површнна  изnоси  l . 1 1 5 м2. Наводи  се  да  nрема  предложеном  плану  
могу  да  се  формuрају  3 или  4. У  складу  са  тим  наводи , као  у  примедби  бр.  85, Молнм  
да  нам  се  омогућіi да  не  правимо  пасаж  на  свакој  од  новоформираних  nарцела, нето  да  
обезбедимо  колски  приступ  двори tлту  са  једним  пасажем, са  службеношћу  пролаза  
кроз  који  би  се  приступало  и  осталим  парцелама . 

Примедба  се  делиNііічііо  прііхвата  
Објппложење: 
Примедба  се  делимично  прнхвата  уз  образложење  као  код  примедбе  број  85. 

Пріімедба  87: 

Примедбу  је  поднело  неименовано  лице  а  ОДHОСИ  СС  на  парцелу  број  5331 у  КО  Новu 
Сад  2, у  Улици  Илирској . 
Парцелаје  планом  намењена  за  нородично  стаІ]овање  а  подносилац  примедбе  сматра  да  
је  потребно  с  обзиром  на  површину  парцеле  која  изііоси  586 м2. дозволити  изградњу  
објекта  са  4 стамбенејединице  као  мтоје  по  важећем  плану. 

ПрііNіедба  СС  не  прііхвата  
Образложење: 

У  Нацрту  плана  генералне  регулацнје  број  стамбених  једнница  у  оквнру  породичног  
становања  је  3. Број  стамбеннх  јединица  усаглаuјен  је  са  категоризацијом  стамбених  
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објеката. чијн  број  стамбеннх  јединица  опредсЈІУје  да  ЈІИ  СС  ради  о  [јородІічном  (до  3 

стамбене  једипице ) і-іn u ви iпспороди tЈном  стамбеном  објскту . 

ПрІі NіеЈба  88: 

1 pіі  мелбv cv І ronІ  іСЛІ  I орка  іі  Зоран  Віпоровн  ћ  І  Iрн  мелба  ce o:u і ocu ce Ha ііaprrcnv 

орОј  5804/3 у  КО  ј-јовіј  Сал  2. у  У:іін Lп  Сомбрcкој  ор. 49. 

I І onnocuoі u І  прпмслое  ііаволе  : а  лсо  У:інііе  ( омборске. v nc:і y гіаве;гене  napііc:і c 

ігрелсіавња  :іoru чаіі  і  аставак  Булсвара  пај  pі  і japxa і  Iавла. rіOnііOCіі  прсллажv ігзмсііу  
І r:Іar І a тако  ла  ce іі  і ia napucnіі  op. 804i3 омогvћіј  ітзгралња  објскја  cіі pLn ііocі  И  
І  јотП+)-1-1 с. У  ііріііелби  указују  ііa то  ла  се  локацііја  ііаіазн  ііa v:іa і  y ірад. да  
і  ірелсіавња  јсдну  цс:ј  u і  і y. да  јс  10 ЛОГіі  Lі no H сс -ј  e і  cku. і e і  рі?к  с  да  сс  ііa і  і apі tenu 

изіралН . како  кажу. ..јім  гіозаітаі  і  обј  скат. ијгеіітН  LІі IC c і  і pa І  і  і ocru објекіт  a ііa Бу:іспарv 

јіатрі -іјарха  І  Іавла. У  јіасіавку  примсдбе  ііаводе  и  да  поседују  ИДСјјІИ  Ііројекаг  објекта  
којІi би  rpanunu на  парггели  и  којп  би  био  сіЈратіјосЈи  По+П+5+Пс. 

Прјімслба  се  іІC јірјіхвата  
Образложсіhе: 

І  Іapne:і a број  58043 гіма  ііовріііиіі v 904 м2. І  і a 1і oj је  іі:і aіііі pa іі a іјаісііа  оіііггтеірај tскu 

іІ  :ііігінјскіі  ігсНтар . сііраіііостіі  1 І --2. I І a іі:таііираЈћс  сііратјіостп  ііopen рбаііисіи tікіјх  

і  і apaNі e-і -apa ( u і  ј;гекса  іа -зсіосг  и. и  іілскса  іпІрађсі  іост  u. i іоіребііоі  броја  і iаркиіјі  Mec І a) 

і H ЧС  іі  коііцспт  n j)oQі  ОііС  OpІ aі  І  іізаІ  гјіје. као  и  Nтор( Іо:іоіІІке  карактери  cr іі  кс  j і apі te і e. 

Hмајућјі вііn іі eііocpcnііo окр \ жсіі)е. іі:і aіі upaіі v HaN і eіі v ііcіі ocpe:uі o і  окрvжсња  
r іoponіі  іііо  стаііоііаіћс . са  ј VЖі  іc u oі  і  і  ііТсіралсКіі  rіeі  і  ј)Іі  са  северііс  стране  ). гіоложај  
ірађевіігІских  nuH І-Іja. карактер  u ііo і  енцијііЈІс  саоораћајііице  і-ia коју  інлазе  гіредмс  і  Ііe 

парцеле. ііe јiрііхвата  се  ііримедба  тако  да  плаііирана  сііратност  објекага  буде  Нч-5+јІс . 

Важећіі NІ  І  lnanoNі  :tcіa:І )ІІe рсіу:іаинје  ііај)цс:іе  су  ііаNіењеНе  за  пословање  са  HОј)НјјјјјГІ Nі  

сіановајг)сМ  спратііості i ло  П+ 1 -tПк. Смаграмо  ]_ta С  ііромеііом  ііaNіerіe. гіравгіліма  
уре l)ења  н  ірађења. ка() и  nnaіі upaііoNі  снратііоіпћу  побо.њјнапи  услови  за  квалитетііију  
іі  скоііоNііііііііју  рі:ііі  іartlі jv і ra ііре:Оістіііі Nі  ІіaptіcnaNіa. 

Пріі Nіслба  89: 

І  1pіііeno і e іі onіі eo Лраіаіі  Міј,іалиііовііћ ., ! Іргііслба  ce onіі ocіі  cc іі a ііapі re:і v број  
1818 v K() liовіі  Са:г  2. У:іијгіі  Біііі ;іјској  ој). 22. 

I і onіі ocіі oі rіі  іірігме:гос  :га  Іі occ:r\je іі opo:riі tііііі  сгаібеіііј  објекат  ГіОВј)ШјііЈС  93 м  
uзірађеіі  1 967. і o;іu ііe Kao H ііомоћніі  оојскаг двориііігіоі  делу  парцелс  којн  је  
іовргііиіе  97 іп2  іі  којі-і  јс  озакоњсіі . ј  Јолнос uлац  нрнNіе:ібс  негодује  ііan, како  је  назива, 

..лНнијом  сііратності -Г  која  онемогућава  надзиђивање  објската  у  дворипЈту . Ј lредлаже  да  
се  плаіјом  предвидп  могуhііост  одстуіања  од  сііратности  u да  се  на  објектима  којИ  су  у  
функціІјіі  становања . і j. u ііa дворі-і tгііііім  і-і  іјомоћніі N-і  објекіи Nіа  oNіorylі u изградња  јогіЈ  

jc:ііі c ста-же  са  на:ізгі  јКОм  on І  .Ѕ  m Кііко  біг  сс  pcііііі o ііроб:ісі  c ііі N і oeііor ІІ H І aіі)a V 

іііоіііі  гіоро:Іііцама . ј  Іарочіі  го  іірс:г:іажс  :іа  cc іі a іеі  оііОј  іііі pііe:І rі . _І _ і . іііі  ііaprrc:ііі  Opoі  
181 Ѕ  o і oі h іі  r і a:ІoІ pa:rіі)іі  cіі pa ііі  іі:ііі  r і o і  Кроіі:ііі  cLt гіі:tзіј  І  KONІ  1.8 m іі a іі o і ohііo і  
с- і -аібсіјом  обгскт  v :і rіopііі rny. І  аnоNіігње  :га  јс  као  ora і r r роІе  neііe \ ііеіог  hіі oc і  іі ;ra 

ііі  ііa :rpyІіі  ііачіііі  pcііііі  сіаібсіјо  ііііі Ltіі c іі  іІ aііo:nі  na cc іі a ііapііc:іі rNііі  on 60() м  
іі eі  овој ііііііі  зіілај \ o і  ромііі  о()јскі  іі  koj іі  C c іі pa ііі oc Ііі  І  І - I --Пк  іooі  t њешіце  как() 

каже. іі rі o cy v ііііііііі , і  :іавніі  објекііі . Закњу tіујс  na ,і c :reіі oіі yJі aіі u І a сгаііовнгііІііііа  
і eNі:hіі  ве  і  uku і  і  р()б:іеNі  іі  смаіра  :іa бгі  і  ірихвіггаіІе  јі )еіове  ііј)іІ N-іедбс  і  І oNіO і .1() \ ocrajaі  v 

Nі:і anіі N y земліі . 
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Прнмсдба  сс  не  пјијхвата  
Образложсње : 

У  Нацрту  плана  генералне  регулацuје  спртаност  објеката  у  оквиру  породи tiнот  
становања  је  П-Н+Пк  н  она  је  дефиннсана  у  складу  са  Генералним  урбанистичким  
планом, којије  утврдио  смернице  за  израду  Плава  генералне  регулације . 

Пріімедба  90: 
Примедбује  поднео  доо  Ваер  Нови  Сад, Гоголева  28, Нови  Сад. Примедба  се  односи  се  
на  парцеле  број  7997, 5 I 08 и  7965 у  КО  Нови  Сад  2. у  Улици  Богдана  Шупута. 
Подносиоци  примедбе  наводе  даје  потребно  да  се  планирана  спратност  на  предметном  
простору  н  која  је  утврђена  као  По+П+2+Пс  коригује  на  По+П+3+Пс, с  обзнром  да  је  
суседiiи  објекат, .гј . објекат  са  дес tје  стране  веће  спратности . Сматрају  даје  новонастала  
ситуација  и  будућа  парцелацнја  за  парцеле  које  наводи  аргумент  за  корекцију  
слратности  и  усклађивање  са, како  кажу. нововастало NІ  ситуацијом . 

Пріімедба  сс  прнхвата  
ОбразложсіБе: 
У  Нацрту  плана  генералне  регулације  па  графичком  приказу  број  3,1 потребно  је  
ускладити  парцелацију  објеката  са  Урбанистичким  пројектом  парцелације  koju je 
урађен  у  складу  са  важећим  плаiіом  деталне  регулације , и  у  складу  са  њом  кориговатн  
разграничење  две  планиране  намеве, породично  становање  и  виніепородично  
становање  (сзiика  ?) С  обзиром  на  то  да  је  овом  променом  дошло  до  повећања  парцеле  
која  се  намењује  за  вишепородично  становање  за  350 м2, прихвата  се  примедба  да  
планирана  спратност  буде  п+3+Пс. Новоформирана  парцела  површине  око  1 .590 м2 се  
формира  обавезним  обједињавањем  дела  парцела  5106, 5108, 5109, 5110 и  5111/1. 
Индекс  заузетости  износи  32,8%, а  индекс  нзграђености  1,6. 

Слика  39 ВАРИЈАНТА  СПРАТНОСТ  

Прнмсдба  91: 

Примедбу  је  поднео  ,,Чив-грасиокомерц  доо, Улица  Ћирuла  и  Методија  бр.  1, Нови  
Сад. Примедба  се  односи  се  на  парцелу  број  4704 у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Ћирила  и  
Методија. 
Подносиоци  примедбе  наводе  да  су  се  већ  обраћали  са  приNlедбом  у  вези  своје  парцеле. 
Кажу  даје  у  међувремену  извршена  парцелација  на  ларцеле  број  4704/1 и  4704/2 и  кажу  
да  ннсу  о  истој  обавештени , као  и  да  не  постоји  нити  број  предмета  нитн  решења  на  
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OCІfOBV којег  је  урађена  rіapncnaІ tuja. Наволс  JІa јс  прсдметна  гјарцсла  плані-ірана  за  
cnajaі te ca паріелом  на  којој  се  ііалазіі  Гимназјја  Јlаза  Костіі h и  којаје  у  јавној  својини . 

Наводи  дајс  То  етіајањс  планираио  последњнх  25 година  а  даза  предметну  парцелу  до  
лана  јtанајјјњег  ннје  доието  реіііење  о  сксгіропрнјаііИји . Наволе  ..донојиеііем  

іірсдмстј  і or планскоі  акта. ноліјосноцима  гіріімслбе  јс  oіі cNі OrylіcііO [І  раво  СВ0 іі  іі C ііa 

ііредметі  0j ііapі  Іc:І u V корист  jaBі  і oі  іі  і  ітереса. onііocno noііі:іo і e :іo ісіјтања  
(ојраііичсііа  іірава ) іі a міірјіо  vжііііаііје  і i іјоболІІјајі  квіuіитетіі  pa Іa іі  стаовања  

ііonnocuoі  іa током  :і  жсі  врсісnскоі  і  і cpuo:Іu ііe і  і pu воl)сі f,см  зсіњгііјі  і  a і  iамсвјј  . і rіт  o іa 

ііocncnііі ty иіа  правіі v ііccurypііoc і  іі O:Іnocіі Uііa v nOі :іenv гііТ tі  ћс  бјігн  са  іі .uxouoNі  
имовиііом . ! !onnocіі oіі  іірнмсдбс  сіатрајУ  ;іа  је  постојаіћсм  плаііског  акта  који  ;іo 

]ІanaіІІІ)cr јіaііa іі ujc реаЈіизоваіі  . ](orіі Jі () до  ііаруіпсііост  іі  рагuјогежс  іпмеђу  јаіпјог  

јінтереса  u і  ірава  і ro І cnu јіаца, те  да  uc і  іі  ііредстаіuіа  і  іовреду  rі paііa і  іa ІІ NІ OBH і  і y збоі  

смањеве  моіуГносі  Іі  корвіііГсња  зем:І)пј  і a усјісд  њег  овој _ ny і oronіі  і  іі  і  teі  • іі eі  і  pu вој)сња  

ііамепн . ! lеІ nвсгіем  града  сматрају  да  ce tіuіі u штета  према  подјјосиоцима  примсдбе . 

Наводе  н  да. іірема  Іі)ііховим  сазііајіііа . код  оснивача  Гімііазијс  tі ucy v нарсдііом  

іі epuonv on 5 годіјна  ііредвнђена  срелства  за  іі pornupeііc I јј Nіііазііје . дал)с  ііаііоіиііу  да  

іІм  је  ііapііeJіa број  4704/1 пре]івіі t)ена  за  одузіімање  зоог  uwpann)e мосггі. гс  да  се  

одvзиіаііем  Іі  іі apіІc:і c којаје  v обухііат v овог  іј:јана  наііосіі  неналокна:Інва  ііјтеіа . ( вој  

c і  ав  і  і onііocіі  ouіі  -taca іі  іі  вај  ііa c і  a і  ј;tарднма  салржаіііі  Nі  V о;і:ікаNіа  Lвропског  суда  за  

:іУдска  і  ірава  ( ваводсћ  іі  с:іуііајеве  којс  смаі  ра  Іі  іачај  іі  u і  за  свој  c:і y іaj ). Лање. cііojoj 

ЕіриNіелби  ііодгіосІі:іаіі  vказујс  ііa іі o іІ)см ііe-і atііі o іі er ііодаіак  o He:ііі tіІі n іі  варцејіе  

која  јір uііада  јнмііаінјіі  ј lаза  Koc ііі h. іі  која  је  ііос:і vжіі:іа  као  vJіauііі  іі  оазічніі  ііодагак  

за  іірел:іожеііа  іі:іаІіскі  ;іeіііcіі)d x і ]Oі  :і cnv  ііроіііирсња  ііap[Іc:іc број  71 3)1. a іі a рачіі  

іі apііe:іc број  4704:2 К( ) ј  Іовп  ( а:г  2. І  І aІІіe і  сксі  va:іііo і  :Іc:і іі:і a ііa cc іјаво;Ііі  ;ја  

ііарцела  број  7135/1 ііма  n()B!)іііІіііy on 1 I .60() ві2 те  да  је  за  потребе  форNіирања  

сііоріскоі  і -ерена  Гимназије  іі()-Іребііа  повргпнна  ол  20.000 м2. i-e :ta ce разЈЈнка  

ііалокііа i)Ујс  одзіімаіі )сNі  делаііарІјс:іс  број  47()4/2 КО  І  Іовн  Сад  2. УвИ:Іом  y nііcr 

ііепокретносін  Koju je ІіЈіЛОЖСіі  у  јірнмедби . стојіі  да  јс  воврпіпііа  гіарцеле  19.094 м2. 

-і -e ;ta je разЈіика  до  іісказане  јіовріјі uне  саіо  І  000 м2. Сматрају  да  су  тиме  napyіneііa 

іі  рава  іі:іacіі  ика  napі  Іe:і e број  474/2. і  e :Іa се  можс  ocііopіі rіі  і  врђиііаі  і c јавноі  іі  ііі epeca 

за  оІУзјІмајі )см  :іe:І a іі a ііeneііc ііapііc:іc u іі pіііі ajaі bc іapІіc ііі  op. 7135/! 

ј  јаво;іс  joііі  да  се гісііосредној  б:ііі nјніі  іііраЈііііііта  јіі NіііаІјі ]с  ііалазu icpcіі  ( ііоргског  

лрvшгва  којјі  ес  rpa іі utііі  cіі  Tcpcіі oNі  І  іі Nіііііі uJc іі  којіі  с  v існііі tіі  објскіа  kojііІ e нека.Іа  

oііo oe і  і oііііa ііікола  корііеііі:Ііі  neіІe і  і  іі j ама  гг  кој  и  ј  e іі  іао  с  вој  napuc:ііі  іі  број  4724/ 1 . а  

којіі  je іі pііііojcіі  іі apі tc:і u opoІ  71 351 коІ)іісііика  Ііімііазііје - uі1n npoііі npcііa 

каііаціігета  ј  іімііазііјс . Сматрај  nіі  jc іі cpauіі oііan Ііo na Гра;і  Новгі  Can іі:і aha іірііваі  ІіOM 

:іі-і rіy ексііроіірнЈаиііју  зсілнініа  радгі  јавноі  ііііі epeca умеето  paііііoііatі uor корнніћења  
гіостојећнх  спортскnх  тсрена . Наволе  да  Гимііазија  поссдује  уреГ)еіі  гіарковски  простор, 

і rі ro no ііима  указује  да  ііостојећи  гіростор  Іимназије  задовоЈіава  потребе  
пројектоваіЕог  броја  ученііка . Такође. іі nіa koja је  і-ісгіліггивосг  градііе  фискуЈЈТургіе  

сале  ако  сс  vзмс  v обІіір  ;іа  јс іісііоејіс:Іііој  б;ііі ;іііііі . іі a іссг  ііека:Іаіііііјеі  сііојііскоі  

:ІрvгііЈва  ..І  ІартііІаіј іі a ііapіІc:ііі  opoj 47242) іі:і aіііі pa іі  сііоріско -рскрсаііівІііі  ііeііі ap. 

У  іі pіі Nі c:Іoіі  ua:іanc рііжс  :іa ce ііa :і e:і іііі pііc. і c koііі  ірсоеіаје  іііі kO іі  о:іхІіімаіІ,а  за  

іі o і peoe іі ;і pa:Ііі )c мос  і a u hv:і eііapa јвроііс . іі:ііііііі pa ііІі  ралњіі  ііос:іовно-сјамосііоі  

објекіачііјіі  біі  сс  ііраісіріі  oіі pe:Іe:ііі:ііі  іі:і tіііскн Nі  ;токхмсіігіі Nіа. l Іолііоеііоціј  гіримелбс  

сс  повіііајУ  іі a o;іі  овор  :Іa і іірсіхо;Іііом  іі cpі io]t\ kanіі  ііхіев  іакој)с  іііі je іі pux ііaheіі  іі  
каж ;іа  би  і  іііхов  0бј  скаі , као  c:і 000;Іі  і o c і  ojelііі  обј  скаг  Cіuo ііаіідам  објскі  
Презп;tсі  іта. jіa біі  ііai:іacuo уЈіа ;ак  v Уліі  ііy Ћ  ијніа  іі  Me і onuja. іі:ііі  kao ііз;ІУжеіііі  
cnenіі o ііііз  пзграђсііііх  іі ocnoі;ііo c і a і oeіііі x објекага  :Іуж  Бv:ісвара  Гвроііе . ол  
Фуіоігіког  іі y-і -a до  крv жііог  іока. і c :ta би  тако  чuнnо  етабі[:іііу  ііротивтежv llрезnдсіітv. 
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као  и  гусТо  изграђеним  стамбеиіім  објектима  Галенса. Сматрају  да  је  последња  
могућност  и  планирање  реконструкције  објеката  или  замена  постојећих . 
Подносиоци  закњучују  примедбу  са  захтевом  да  се  одустане  од  одузимања  дела  
парцеле  број  4704/2 , те  да  се  за  предметну  парцелу  предвиди  могућност  градње  
пословностамбеног  објекта  спратиости  као  у  окружењу, тј . п+б. додају , да  је  
идентіfчна  примедба  поднета  на  ГУП  Новог  Сада. 

Примедба  се  iie прнхвата  
ОбразложсјБс: 

Примедба  се  не  прихвата  због  неопходности  фазног  формирања  комплекса  средње  
школе, да  би  укупна  планирана  површииа  комплекса  задовоњнла  минимално  потребне  
параметре  и  стандарде  у  ОдИОС  ііa прогнозирани  број  ученика. 
Овим  Нацртом  плана  дета. не  регулације  дата  су  правила  парцелације  н  изградње  на  
средњошколском  комплексу, уз  висинске  регулације  и  друге  урбанистичке  параметре  
који  ће  се  користити  приликом  утврђивања  зоне  изградње  универзалне  спортске  сале. 
У  суштини, тражени  стамбено-пословни  објекат  би  био  на  делу  парцеле, у  површинн  од  
око  670 м2, која  ће  преостати  након  издвајања  неопходног  дела  за  регулацију  Булевара  
Европе. За  тај  објекат  се  не  би  могла  рационално  организовати  изградња, односно  
обезбедити  довоњна  удаленост  дворипјне  фасаде  од  планиране  фискултурне  сале  и  
границе  средњошколеког  комплекса , где  би  било  неопходно  и  озелењавање  високим  
крошњама  дрвећа. Такође, тај  објекат  се  не  би  могао  довести  у  складав  одuос  са  
реперним , високим  објектом  на  заобњеном  углу  Улице  Ћирида  и  Методија  са  
Булеваром  патријарха  Павла  - једноставно , ликовност  будуће  веома  важне  раскрсннце  
изискује  да  се  ова  предметна  регулацuја  заврши  зеленилом . 

Примсдба  92: 
Примедбу  је  поднео  Бојан  Сајловић. Лазе  Лазаревића  4/12, Нови  Сад. Примедба  се  
односи  се  на  парцеле  број  2235 у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  дубровачкој . 
Подносилац  примедбе  тражи  да  се  планом  утврди  могућност  изградње  4 стамбеие  
јединице  у  оквиру  објекта  nородичног  становања  као  гнто  је  могуће  у  важећем  плану, а  
не  3 како  је  наведено  у  текстуалном  делу  плана  на  јавном  увнду. 

Примедба  се  ве  нрјіхвата  
Образложсње: 
У  Нацрту  плана  генералне  регулацuје  број  стамбених  јединица  у  оквиру  породичног  
становања  је  3. Број  стамбеннх  јединица  усаглашен  је  са  категоризацијом  стамбених  
објеката, чији  број  стамбених  јединица  опредсњује  да  ли  се  ради  о  породичном  (до  3 
стамбене  јединице) или  вишепороди tiном  стамбеном  објекту. 

Пріімсдба  93: 
Примедбу  је  поднела  адвокат  ЈБињана  Кежић  у  име  Рашевић  Зорице  и  Недењковић  
Весне  и  Ћ. орђа. Примедба  се  односи  се  на  парцеле  број  1725 и  1726 у  КО  Нови  Сад  2, у  
Улици  Футошки  пут. 

Примедба  се  састоји  од  5 прuмедбu. 
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Пріііеіба  1 : У  графичком  npuJіory Гјјіаіі  ііамеве  поврпіітна  са  режимима  
пзгралње  прнказана  је  обавезна  препарпслацна  дела  земишта  које  је  
рапије  издвојено  за  јавііу  ііамену, а  овим  Планом  се  nnaіі upa као  земл)иLнте  
оетале  намеіје. Међутим . није  прнказана  ііова  лНнија  парцеле  иімеу  парцела  
остајіе  ііамеі  іе. І  Jpennoі : іі a графіі  ч  ком  ргјкну  обележити  і  IОВ  іраницу  
Іі apііe:Іa остаіе  јіамеііе . na OІІ  еііака  г вііііск  ііapііcna uмала  ліічни  фроііт  
у  пролужеіК v ііоетојеhјіх  іі apііena. l 1onіІ oQu:І au приме;ібе  гіреллаже  да  се  
уі tрта  іјова  і t)aііu[ta  ііapі te:іe ііa гiреліожеіііі  іІ aLі uіі : 

Lінка  40 

.ПрііNіслба  бр.  2: У  .гексту  !iлана  ііa страігіі  96 лата  су  іiравu:іа  за  взградњУ  

за  Оннгісіралскв  іі  јіјіјііјскіі  іен  і ap коіе  іірііІіа;ау  ііре:t істііе  іі apі teJіc u \ 

ком  се  јіаволіі : ..Зојіа  іІІі panі [.e n cіІ pa і  носг  оојекіа  іі a ііосіоећој  u:Ііі  
і:јаніјраіІој  рађеІінііској  іі apі tenіі  ;tефиігісаііи іІa поелітвіі \т  ііаріГе:іама  

І  іІ rO j e лефн  іі  rі cauo Ha і  рафіі  1і  КО \ј  ііі)іі  ка бро  3 оі  і a rііі  panі  ј). ііpenc і  авња  

максніал  110 лозвоњеіі  іі  хоріізоіітал  ј  ін  гаоаріті  v і  і pu земњу ! a ceііep і  і o\і  

дејіу  іі apі te: і e јірикаіајіи  іаксимаЈііјН  іабариі  и јіриіему  у  слчај v са  и  бсз  

спајања  cvce:ііііі x ііаріГс:та. ііі ro не  резу:іггіра  КваІјіјетНнт  коіііјсіi іом  оојскта  

ііa napnenu. Такоi)е  је  обележена  ширііна  објекта  ол  I .5м  іпто  уііућје  да  би  
објект  oіІo ca отворима  оргіјеНтнсаіі  на  четирн  страііе. rіa je угјНтио  зајііго  јс  
дефинисана  дужина  гј)акта  (lбпі). ако  је  дефивнсаіі  иіідекс  заузетости  за  ову  

іony? ГЈреіuіог: ла  ее  ірађсвіінека  іuІі uja nnaіі upauor ()бјекга  дефиііиіпе  
према  лосгав:і,еітом  графіічком  npіі:і orv і  ове  прт tмелбе:.. І  lараметрн  іі  
Ііргімеііа . 
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Пріімедба  бр. З: Потребно  је  у  складу  са  Примедбом  бр.  2 прецизирати  
тіравила  изградње  на  стравама  99 1 00 где  су  описани  специфични  услови  за  
реајіизацију  на  предметним  парцелама. Предлог: На  страни  99, у  последњем  
пасусу  уместо  ,,спратности  П+4 да  стоји: ,,спратности  П+5 (Сходно  
примедбн  бр.4).  На  страни  ј  00, наставак  пасуса  са  99. стране  другу  реченицу: 
,,У  случају  слајања  парцела  бр.  1725, 1726, 1727 в  1728.... заменити  са  
реченицом : ,,У  случају  спајања  парцела  бр.  1725, 1726, 1727 и  1728 у  нову  
грађевинску  парцелу  повргцине  приближно  2617м2 изградњу  објеката  
реапизовати  према  тіараметрима  за  ову  зону  у3 поштовање  задатих  
грађевинских  линија  према  регулационим  линијама  приказаних  на  
графичком  прилогу  број  З. 
На  крају  наведеног  пасуса  на  страни  100 додати  предлог  из  примедбе  бр.5. 
,,Примедба  бр.  4: На  основу  анализе  услова  грађења  на  суседним  парцелама  
повећати  спратност  планираних  објеката  на  предметној  парцели  на  П+5. 
Образложење : На  парцели  остале  намене  са  западне  стране  (172 1/1) планиран  
је  коридор  озелењене  површине  унутар  комплекса  у  ширини  од  8м  у  
северном  делу, а  у  јужном  ширине  око  1 5м, те  би  спраност  од  П+5 
задоволила  међусобно  растојање  објеката  према  параметру  међусобног  
растојања  од  половине  висине  планираних  објеката . Такође  на  nарцелама  
источно  од  предметне  (нпр. бр.  1 729) планира  се  спратност  П+5. (видети  
графички  придог  ,,Параметри  и  
Примедба  бр.  5: Како  су  за  ове  парцеле  дефинисина  специфични  услови  
изградње, сматрамо  да  је  неопходно  дефиннсати  н  саобраћајни  приступ  на  
парцели . Предлог: саобраћави  колски  приступ  nарцели  дозвоњен  је  са  два  
саобраћајна  прикњучка : са  Улнце  Сомборске  и  са  режијске  саобраћајнице  
nрема  Улвци  Футошки  пут. 
У  прилогу  примедбе  датаје  анализа  грађења  на  предметним  парцелама. 

Прјімедба  се  ДСЛОNI пріІхвата , ДСЛОN НС  прiіхвата, а  лслоМ  је  !Ieoci1oBaіІa. 
Образложење: 

Први  део  примедбе  који  се  односи  на  границу  nарцела  у  оквиру  nnauupaue намене  
овіптеградски  центри  се  прихвата . На  графичком  приказу  број  З . 1 потребно  је  
обележити  нову  границу  парцела  остале  намене, да  би  свака  грађевинска  парцела  имала  
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ЛИЧііИ  фро IЈТ  у  пролужетку  јіосто iећііх  парцезја. ва  іјачин  како  је  приказано  іі a СЈ]ИЦИ  
42 

Слнка  42 : Предлог  обележавања  гіланиране  границе  парцеле . 

Парцеле  бр. 1725. 1726, 1727 и  део  парцеле  број  7793(1 сс  обавез tіо  сiiајају  у  нову  
граt)евиііску  ііapііenv гіоврііјиііе  1 !263 nі2 . У  Тексту  l-lаtірта  nnaііa reііepanne рсгулације  
стоји : У  зависностн  од  ііримсіі )еЕіоі  режима  изірадње . односн () изградњс  у  отвореііом  
ИЛИ  затвореном  блоку. утврђене  су  таіnе  зоііе  изградње  објеката  и  прави:іа  парцелаіІијс  
приказани  ва  графиііком  прикзу  број  3. l Млан  намеие  повріпипа  са  рсжимима  
Еізіраліі .с  у  размеріі  l :250О. одііосјіо  максималіјо  дозвоњсііи  uіідексза vіетости  за  
іі poci ope і  jie зоНа  нирадње  НіІје ОіНО і  upђeі ia u ооавсіују lіа: С  оозііром  ііa 

морфолошкс  карактсристпкс  napucnQ ііздужсіін  облик. іііирину  ііapііe:іa on 17 м. 

іі:іaіі upaіі c іјамсјјс  п  іірави:іа  урс l)ејіа  и  іра tјсња  ва  парцелама  у  окрУжсњу . као  и  
но:іођаі  napіІeJі a уз  примарву  саобра hајницу  која  Јірсдііавња  уіазгіи  правац  v град, ва  
ііapue:і u cv утврђеве  зоне  изірадње . које  су  обавезіуће . І  Јоврвіи  назоііа  изі  радн.с  
износи  379,70 м2. одіјосјіо  индскс  таvзстостјі  изіјосН  3О%. Бру-іо  развијена  ііовріііина  
изііоси  око  2.000 м2. односно  иіідеке  пзграђеІіости  изііоси  І  б. Имајући  у  виду  да  
ііланнрани  урбанисгнчкн  параметри  су  испод  максимално  дозволених  параметара  за  
планиарну  намену. ІјС  прихвата  сс  примедба  да  се  прошuри  зона  изградње , имајући  у  
виду  гоІ)е  ііаведегте  разлоге, алн  се  прлхвата  ДСО  прнмедбе  да  сгіратност  планнраних  
()бјекага  ііa нарцс:јама  будс  ІГ- 5. lLіаііираіі )см  јіове  еіажс  ііеће  се  варупіити  
макснмал iіо  уіврђеіііі  ііарамсіри  v оквирv ііаме i іе  оііііііеіралскіі  ііeіі i:ap.  већ  he oіі u 

дае  біііі -і  згіачај  ііo ucіі on v іврђеі  і or \ І  аксіі Nіума . 

део  ііріімедбс  којіі  се  одјіосі -і  іі a іі pen:і or o саобра l ајііом  іірист \ ііу  ііарііе:іама  јс  
іјеосііована , с  обзііром  ііa то  :іa jcr () uelі  і  јјјаііоі  омо  і - \lісво. и  бсз  ітагланіавања  v 

сііејіифнчним  ус : іОвима . 

[јримсдба  94: 

і  і pіі Nі cnov jc nonіІcna адвокаг  Јhјі.Ћаііа  Ксжић іі Nі Q А.іексав ,гар  доо. Јiріімедба  сс  
одіјоси  се  ва  ііapііenc број  7249/5 и  7250/5 у  КО  I-Іовu Сад  2. у  Улици  Симе  МагавуЈћа . 
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Слика 43 

Подносилац  гіримедбе  наводи  следеће: ,.текстуалном  делу  Плана  на  97. страни, 
поднаслов  ,,Обезбеђење  приступа  и  паркнрање  у  ДругоМ  пасусу  стоји: ,,Обавезан  
колски  приступ  до  објеката  је  са  секундарве  уличне  мреже. Не  дозволава  се  приступ  
возилима  до  објеката  еа  коловоза  Булевара  Евроііе, изузев  у  хитним  случајевима , 
односно, изградња  пасажа  није  могућа  ради  приступа  са  Булевара  Европе, већ  
искЈЋучиво  са  секундарне  уличlІе  мреже  и  са  режиске  саобраћајнице . Како  се  не  може  
предвилетн  динамика  реализације  Плана, неопходно  је  дефинисати  приступ  парцелама  
до  реализације  Плана. Нпр. може  доћн  До  реализације  коловоза  Булевара  Европе, а  
режијска  саобраћајница  се  не  распростире  до  предметне  парцеле, те  та  парцела  нема  
могућност  колског  прилаза  са  јавне  површинс. Предлог: дефинисати  саобраћајне  
прилазе  до  noTnyrІe реализације  Плана, односно  омогућити  приступ  предметним  
парцелама  најавну  површи iiу  - Улицу  Симе  ГviатавуЈБа. 

ПрІІNІсдба  сс  је  ііеосііоваііа  
Образложе lbс: 

Начин  приступања  парцелu током  извођсња  радова  і iа  саобраћајној  инфраструктури , у  
овом  случају  изградње  моста  и  приступних  саобраћајница , биће  реrулисано  
Техничкимм  пројеіпом  регулисања  саобраћаја  за  време  извођења  радова . 

ПриNіедба  95: 

Примедбаје  поднео  дОо  ..Вук  2ОО5 Каћ. и  поднетаје  за  парцелу  број  6966 у  КО  Новн  
Сад  11, у  Улици  Морнарској . Подносилац  примедбе  тражи  да  се  за  парцелу  иа  којој  је  
предвиђена  uамена  општестамбене  зоне  плаиом  утврди  могућност  одступања  од  
планнраног  индекса  заузетости  до  l О%. тако  да  максимални  индекс  заузетоспt парцеле  

буде  50%, да  се  омогући  формирање  корнсног  простора  у  оквиру  волумена  косог  крова  
или  формнрање  повучене  етаже  како  бн  се  формнрали  дуплекс  становн  на  трећем  
спрату. Подносилац  примедбе  сматра  да  парцела  број  6966 по  површнни  и  ширини  
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(Ј)роііта  нсііуњава  гіропнсатіе  мијнімалне  услове  н  ла  измегје  ие  бн  утицале  ria квалнтет  
становања . еуседне  објекте. архwгектонско  обликовање  н  друго . Іiредлажу  да  
максимално  искорггсте  и  подрумску  егажи  а  да -і-ераеу  нзтјад  четврге  етаже  формирају  
као  вепроходав  зеленп  кров. 

ПриNіедба  ее  дслОNі  іІС  ііpііxnara. a :іс:іоч  јс  іјеосіјоваііа  
Образ.іожеііс: 

Ј  Іoіі junuііa naprte:іe број  ()966 ( К( ) Новіі  ( д 
 

ј  Ј  ) іzііoѕі  ХО6 іп . nоврііінна  зова  изт -радње  
взјјосп  322 м . ОлносІјО  индекс  з-аv іеіости  изјјоси  40%. І)pvІo развінетіа  ііоврпіина  
іnііocіі  око  ј  .40( ) м . олносііо  іііілскс  Изііхtђсііост  іі  і  іЗііОСH І  .8. На  нлатгпрањс  
спратносііі  порсл  vрбаніісгичкііх  вараметара  (иіідекса  заузетостіі . иіјдекса  
nзјрађеіјоспі  . i іo і peorі oі  броја  јјарки  і  і  r мсста ) утичс  іі  когі  цеііт  гіросторне  opі aіі  u-іaі tue. 

као  н  морфо:іопке  каракіеі)истнке  ііapuc:іe. имају tін  у  виду  негіосредііо  окружење. 

іі:іанирану  намеііу  опіптестамбене  зотіе  која  гіодраз vмева  јізградњу  породичііих  н  
виепороднчннх  стамбсннх  објеката. ііретходііу  намену  ііредметних  парцела  (породuчно  
етаііоваті,е, спратііостіі  [ј+ј +ЈІк), нотеііііијале  будуће  јІово(ј)ој)мираве  гЈарцеле, НоЈіожај  
г-ј)аl)евиііскнх  Jіuuuja. карактер  и  гіотенцијале  саобраliарiице  ііa коју  излазе  преметне  
ііapnc.іc. ігј)іімелба  cc ііe ііpnx ііaі a іако  ;Іa рбаііј іс ін tікіі  ітарамеірн  o\:t іін:tекс  
заvзеі  ост  іі  50%. і  іnaіі  ііpaі  1e косоі  крова  іі.і  u ;(ona rіі c і  іонv јсј  іe стаћс  v ЦИ.b\ форм  и  рања  
:LУіі:іекса - І  І a ііapі te:ііі  e моіћс  іі.іаіііірање  :tва  објскта. с  оознром  на  іo :ta іі apі tena 

јіз:іазІі  і  іa двс  саобраhај  ііице. l І  рп  мслба  je ііeoc і  іoua і  і a v _te:і y y кој  ем  cc і  ірсдјіаже  
n:і aіі upaіі )c ііeііpoxo;Іііoі  зе:јеіјоі  крова. с  обзііром  на  і O :ta je oіі  v І  ІЛі tрг іі:іaua 

іеііер uітіс  регУ:іаімјс  :tоіво:ћеіі . 

ПртІNІеДба  96: 

nрuNісдбу  cy ііonііenіі  Раііко  lолоровіі lі. Марија  Ваіеііт  іі  Радојка  іі  Mnnaіі  Jypuh као  

в:іасјітЈци  ііарце:іа. ј  Іримедба  се  о;tноси  се  ііa іі apue:і e opoj 4745. 4747. 4748/! п  4748/2 

све  у  КО  Нови  Сал  2. у  Улиціі  Ћирила  іі  Методија . 

І  І onііocuoі tu іірНме:іоL іраже  ;Іa ce іі:і a іі  ііз.\ісііи  іако  :nі  cc vмесіо  еііратііостіі  І  ј  l і  І  Ік  
на  ііаріге:іама  бр. 4745 іі  4748/1 (којс  c ііa vіЈіv) \ тврліі  сііратііост  іі a І  І 3 - І  к  како  біі  

се ..архнтектовск iі  іі aі nacііnn г:іовіј  објек  іа . Н  аво:је  : а  Gn :tco 06ј  ек  і a ко  іі  je 

rі:і aііііpaіі  ііa rtapttc:ііі  4747 био  v скіа:v сі  іі:і aіі o\1 ігрелііііђсііііі  ііараNіеіри .ма  j)a:Lіі  
Ук:іаііаі-ћа іиз  оојекаі Lі  v V:і uі tіі  Ііііpu:іa іі  Me і o:tіі ja І  lаво:е  :Іa oіі . c обзироі  да  се  
r і:і anііpa одузнмање  зііа tтај  ііor де:іа  парцелс  орој  4745 іі  і te:і a r іapі te:іa 4748/2 за  јавііу  
саобраlіај  іі y ііоврігі  іі  іі v. u-іі-paJііі:ііі  сvгсренск v і -аражv ііeіі o:r і  re:і e і  іapte:іe. как() каж -

веiіег  калациіега  ол  по  гребгіоі . а  іІІј:і)\ задово:bеіј)а  ііотребе  за  ііедостајУћіі Nl гіаркннг  
местима  за  већ  изірађеііе  објекте  на  суседіііјм. већ  uзграђеіііім  rі apіtenaNіa. Наводе  да  
све  парцеле  желе  да  споје  у  једнііствстіу  грађевннску  гіарцеЈіу. да  заузетосг  остане  50% 

и  да  приступ  бу;tе  нз  околііих  у:іица. 

(:іііка44 
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ПрнNісдба  се  ДСЛПNІІІЧНО  прііхвата  
Образложење: 
Парцела  број  4748/2 и  део  ііарцеле  број  4745 планиране  су  за  саобраћајну  површину, а  
парцеле  број  4747, 4748/1 и  део  парцеле  број  4745 за  намену  опшТсградски  и  линијски  
центар, спратности  П+1+Пк. Сгіајањем  парцела  број  4747 и  474Х/1 и  дела  парце  број  
4745 (све  КО  Нови  Сад  11), у  Улици  Ћирила  и  Методија, добија  се  новоформирана  парцела  површине  1,827 м  . Имајући  у  виду  непосредно  окружење  (планирани  
озелењени  сквер) и  вишепородично  становање  са  елементима  линијског  центра, 
близииу  Булевара  патријарха  Павла, планирану  намену  на  предметним  парцелама, 
потенцијале  будуће  новоформиране  парцеле, карактер  и  потенцијале  саобраћајнице  на  
коју  азлазе  предметне  парцеле  llрјіNiедба  СС  ДСЛЈјМііЧІјО  прихвата . С  обзиром  на  то  да  
се  спајањем  парцела  добија  површина  и  облик  парцеле  који  са  аспекта  плаіирања  
намене  општеградског  центра  и  планираних  садржаја  омогућава  квалитетније  
пројектовање  објеката  и  у  морфолошком  и  у  функционалном  смислу, као  и  
квалитетније  репавање  потреба  паркіірања  у  подземној  етажи, и  озелењавања  и  
уређења  дворишног  дела  парцеле, примедба  се  делимично  прихвата . На  
новоформираној  грађевинској  парцели  је  могуће  планирање  два  објекта, спратности  
П+1+Пк  (у  делу  парцеле  број  4747) и  п+3 (у  делу  парцеле  број  4745) уз  Улицу  Ћирила  
и  Методија, и  спратности  П+3 у  северном  делу. уз  новопланирану  улицу. Индекс  
заузетости  је  50%, а  индекс  изграђености  до  2. 

ПрІINІедба  97: 
Примедбу  је  поднео  адвокат  драган  Танкоси h по  овлашћењу  странке, Максима  Горког  
35. Нови  Сад. Примедба  се  односи  се  на  парцеле  број  7261/2, 7261/3 и  7261/4 (све  КО  
Нови  Сад  Н), у  Улици  Симе  Матавуња. 
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Подносилац  примелбегражи  да  се  ііамсна  поврніијіа  иа  гіредметііим  ііарцслама  усклади  
са  фактнчким  стањем  ва  терену. тј. да  се  смањн  површиі -іа  намеј i еiш  за  зелеііило . 
Сматра  даје  улица  непотребно  проширена  на  ігітету  навсдених  парцела . Сматра  да  нема  
основа  за  оволико  протпіірсње  u n:іanupaіі y ііаісііу . 

ПрІіNІе:іба  се  iie іірііхјіата  
Образ.іожсііс: 

Г lрвмелба  ce ііe rі pux вата  уз  ист  о  образ:іожеііс  као  ko;і  ііН  іелбе  бјпј  3 2 

[ірііNіедба  9& 

І  Іримедбу  је  подјіео  ;гоо  ..јмегајd lіі H Іови  ( т  b;іевар  ВО) водс  ( і eіі e бр. 52. l Іови  
Сад. Примедба  се  односи  ce іі a ііapі re. і e број  70]9. 7040. 7(Н  1 /1 іі  704 1 /2 (сгзе  KO I І onu 
Сад  1!). у  Ујјицн  Морііарској  бр. 2 і  a u 23. 
Подносилац  прнмедбе  тражи  да  се  нлан  корі -ігује  иа  предметіінм  парі iелаіа  гако  да  се  
уместо  спратности  I ј +3 утјзрди  іог vhііост  иігралње  лодатііе  стаже. іі . новучеЈ tог  
четвртог  спрата . lloc;і enіі.a етажа  гіреллаже  да  будс  повучева  за  по  2 м  са  свакс  страпе. 
Наволи  ла  нма  репіеіе  за  паркирање  іІ  гаражирање  за  све  станове  іі  .іокале  ко u би  се  У  
іаквом  објекту  і panu;і  u . Іакође  іражі  :uі  cc коригје  грађеви  ііска  и  регvлациоііа  :іиввја  
гірема  r і;іa іі u parіoj зе:іеlІој  поврі  uііі  Ііі  ca севсроисіочііе  ег  ране. l Іаволи  u c:і enehe: 
.і  і:і  an u ра  сс  о; уз  іі  м  aі  і)e I І  m )tB()І )11 і  і  і  ііO і  - ) LeJ іa і  і  apLte: і e panu омо  і  ућавања  rіe і  і  іatі  К()і  
іірілаза  ііарку . а  с  обзііром  :га  је  :ro іі ai ііc іі apі rene ііеіііа1іки  rі po:і a і  rіііі pu іі e 4 м. 

ііред:іажемо  да  іі  v іoіііі  ііaі ne ііapuc:і e і Lі  Шііріііі Lі  oc і a іі e нлеіііичііа . іј . 4 м. као  іі  na cc 

као  іЈјто  ј  e і l і  іo npen:іo і v rі:іaі -іa. іра i)еІш  ііска  u peі v:іa і rіі rіііa :і ii Hіі ja І  ірема  і  т:іаниравом  
ііарк  (ка  североисіоіној  страііи ) ііокЈіаііају . са  северозапагве  стране  ііарцејіе  
іірслвиђеііо  је  да  се  објекат  повуче  4 nі  v односу  ііa граіінцу  парцеле. а  мu преллажемо  
;га  се  збоі  і oryhnocі  іі  :Lвосмерјіој  ко:јскоі  саобраћаја  то  іІоііЈіаііејіс  ііовећа  на  5 мегара. 
али  у  том  случају  вас  іолпмо  да  ііам  са  те  страііе  на  сјіратовима  омогућите  прспусте  
(1.2 м) у  пуној  дужиіі u објекта . Іакођс  вас  молимо  да  ііам  омогућнте  формнрање  
реіісіа  u і  ірема  і  і .і aіі  праном  і  іарк v і  іa ccііepouc і  otіііoj сііан  и  објек  і -а  tj  игаво \і  

лужіі  і ro і  објекта . У  і  juіnory јс  лата  ііред:іожева  осііова  објекі  а  са  1 I -- 3 + ј  І  с  н  
і  І \Nіерііч  Kіі  і  і pu каз  ііоврііііі  іі a іі  број  а  сј  аііона  .:іокала  іі  і -аІ)ажа  које  біі  осгварн:ііі  у  ;tне  
:іa І e:іc. 

- 

ЅTAMBENІ  OBJFKAT Ро.Р 3 Рѕ  

parcela br 7039 7040 7041(1 ј  704V2 

ЅPECIF ІKACІJA <LAMELA 1 + LAMELA 2) 

LAMELA 
iokai -1 
ѕІanovі  - 3*9*9.9.4 = 34 
garaze prіxemiі e і і  10 meѕІa і  
gaazna іе5ј  і podrі Jr і  

LAMELA 

5Іапоvі  5*9*9і 9.4 36 
garaze ірііzепlђеt 7 і  meѕІa І  

gaazr.Іі  neѕІa rnіjum-- 

о.а i 

аа:е  2іІгі1ІІе . • п . 
qа ):папѕја  јробгјп  - 

I l ріі Nіе;јба  сс  іі e іі  pu% іѕa і  a 
Образіожеііе : 

І  Iap і re:і e бр. 7039. 7040. 7()41/2 і-і  :rco іі apі re:і e opoі  704 ј  - 1 (crіc KO І  іовіі  ( ал  11). V:i іііііі  
Морпарској  бр. 2 I a іі  23се  обавсзно  eііaJaJv јіов  грађсві -іііску  ііарце:іу  ііовріііине  І  658 
м . део  rіapі rcne број  7041/1 nnaіі upa сс  за  ііаркоііску  іівріііііііу . У  гекст  І  јацрта  nnaііa 
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генералне  регулацјјје  стојн: ,У  зависности  од  примењеног  режима  изградње, односно  
изградње  у  отвореном  или  затвореном  блоку. утврђене  су  тачне  зоне  изградње  објеката  
и  правила  нарцелације  приказани  на  графичком  приказу  број  3. 1 ,Ллан  намене  
повріпнна  са  режимима  изградње  у  размери  1 :2500. односво  максимално  дозвоњени  
индекс  заузетости  за  просторе  где  зона  іізградње  није  тачно  угврђена  и  обавезујућа . У  
графичком  приказу  број  3. 1 дате  су  грађевиснке  лигјије  које  представњају  максималну  
зону  изградње, у  оквиру  које  је  могуће  планирати  објекта  у  складу  са  утврђеним  
правилима  уређења  и  грађења  за  планирану  намену  општеградски  и  лuнијски  центар. С  
обзиром  на  морфолошке  карактеристике  парцеле, издуженн  облнк, ширину  парцела  од  
1 9 м, планиране  намене  и  правила  уређеlБа  и  грађења  на  парцелама  у  окружењу , које  су  
оријентисане  ка  Улици  хероја  Пинкија, као  н  положај  и  карактер  саобраћајнјјце  na кој)г  
је  оријнтисана  предметна  парцела ,, на  нарцели  су  дат  положаји  грађевинск  их  nurіuja u 
планирана  спратност. У  складу  са  свим  наведеним , не  прихвата  се  повећање  спратностн  
на  предметној  парцеліі  за  повучени  спрат. Не  іірихвата  се  примедба  да  се  део  
планиране  парковске  површине  на  делу  парцеле  број  7041/1 намени  за  општеградски  
центар, с  обзиром  на  то  да  је  планирање  нарковске  површине, облик  и  правци  кретања  
ускађеви  са  планирањем  иа  парцелама  у  окружењу. Такође, због  чињенице  да  се  
планом  не  може  угврдити  временски  период  реализацuје  парковске  површине, да  би  
она  постала  јавна, планирана  грађевинска  линија  је  померегіа  4 м, у  цињу  лакше  
реализације  изградјБе  објекта  на  предметним  гтарцелама . 

Прнмсдба  99: 

Прuмедбу  је  поднео  предузеће  ,.TІіe Мапuа  со. Примедба  се  односи  се  гта  
парцеле  број  4672, 4673, 4674 (све  КО  Новu Сад  11). 

Примедба  се  састоји  од  5 примедби . 
,,Примедба  бр. l: У  блоку  број  4 18, у  зони  планиране  јавне  површине  - 
приступне  саобраћајнице  уз  источну  границу  катастарске  парцеле  4674 
према  Булевару  Европе, на  локалитету  који  је  у  власниііітву  фирме  
,,Мануал , налази  се  тридесет  јабланова . Предлажемо  да  се  нацртом  плана  
предвиди  забрана  сечења  дрвећа  у  том  потезу  а  да  се  паркинзи  испланирају  
тако  да  не  угрозе  дрвеће. 
Примедба  бр.2.: У  делу  блока  који  обухвата  катастарске  парцеле  4674, 4672 и  
4673 предвиђена  спратност  објекта  је  По+П+3+Пс, у  средишњем  делу  блока  
у  објекту  према  Булевару  патријарха  Павла, предвиђена  спратност  објекта  је  
По+П+4+Пс. У  приземњу  објеката  планирана  намена  пословног  простора  је  
музеј  као  пратећи  део  делатностu коу  обавЈhа  занатска  радионица  ,Јvјануал , 
па  је  потребиа  виси iіа  приземне  етаже  6,5 м  са  могућношћу  извођења  
галерије . 
Примедба  бр.  3.: У  деду  блока  418 у  објектііма  іірема  далматинској  улицн  
предвиђена  спратност  објекта  је  ГІо+П+3+Пс. Предлаже  се  повећање  
спратности  на  По+П+4+Пс, како  би  се  испратио  континуитет  висина  објеката  
према  далматинској  улици. У  делу  блока  према  Булевару  патријарха  Павла  
предвиђеnа  спратност  објекта  је  По+П+4+Пс. Предлаже  се  повећање  
спратности  како  би  се  испратио  континуитет  висітна  објеката  према  Вулевару  
nатријарха  Павла. 
Примедба  бр. 4.; У  средuгuњем  делу  блока  418 предлаже  се  коефицијент  
заузетости  50% приземних  делова  објеката  н  40% пројекцuје  спратних  делова  



објеката . Захтев  за  повећаііим  габарнтом  tірііземЈbа  је  услелио  ради  потребе  

за  гіовећањем  дубине  прііземне  етаже  објеката  према  Булевару  патријарха  

павла  ради  функционисања  организације  музеја  као  пратеће  делатііости  коју  

обавл ,а  заіјатска  panuoіі uua ..Maііvan. 

- ј  Іримелба  бр. 5. : Изіра lјенв  објектіі  v блок  4 l 8 :10 Бv:іевара  Fupone і-іемај v 

формпрніе  ііеіііачке  v:І a іe ре iа  јі(івоЈІ:Іајі  ііј)аН()ј  саораЊј  HіІ  ЦІј  іі a кі  ј  4674. 

ІредЈІаже  се  формираііе  ііітерііе  )ЈіоКовсКс  саобраћајјјіІіје  іІЗ  далматиііске  

vјјиіје . 

-	 Г  рІІмедоа  ор  6. : Г  Ірел:Іаже  ee :La neo зе:іеі  і e авііе  ііоврііі  іі  і  І C ІІі  і  pe:L објекта  

іірема  Блеварv патрііјарха  јав:ја  иостаііе  зојјазап ]ТІІТІІОГ  зелејіила  са  

к(нігроЈІом  І  І pucryі  іа. У  і  јризем:і)у  објекІ  a nnaіі  u paііa і  іамена  поеловј  јог  

ІіpocTopa je музеј  као  ігрпећи  део  :Le:ІІH uoc і  H KOjy ооав: ја  зајіаіска  

panuoІі uі (a ..MaіІ yaJІ . 

Гlріімедба  сс  ДС]ІОNI прпхвата , i ]ICЛONІ  ІІ C прііхвата  
ОбразложеІБе : 

Hpіі xііa і a се  лео  нрнме;ібс  ла  се І  Јаіірта  іі:іaіІ a І eіі epa ііі e pervnauііJe 

наі  :і acіі  na je ne:І v іі:іaіІіІ paіі e jan іі e ііоврјііііііе  ііa ;іe:і Іі apііe Іe opoІ  4674 

ііоіребно  caL і  вн  іі  лрвеhе  \ І o\ І  ііотезу . a :La ee ііаркпііні  ііnaіііі pajv гако  да  ііe 

\ грозе  дрііеће  

2. П  рііхвга  се  ііріі Nіслба  ла  се ne І \ о:іока. іі a коіігіекеу  kOjіі  UO\ хваіа  лео  

ііapnena opoі  4674. 4672 іІ  4б7 Bucіііі a прІізеі:і .а  v ne:І v објекга  са  Іі oenOіі H іі \І  

садржајима  у  прнземјћу , ііnauіі pa a внсином  до  6.5 п . а  у  ци.њу  реализацпје  

музсја  као  ііратеће  делајііости  коју  обавјі,а  заііатска  радіІоі1иІ Lа  ..Маіјуал  

З. Не  іірііхвата  cc ІІpІІMe:Іf)a :Іa ce ііовећа  сііратносг  у  УлнјпІ  далматнііској  

nмајућіі  у  ВІіЛ  Konііeііі  npocropііoі  уређеііа  З  УЈ]јІІІу  діl і NіаЈНііску  са  бе  

c і paііc y:ІІІІІe. іі . І aіі npaіі e іі a\І eіі e. c ІІ pa Ііі oc І . каракгеріісі  ике  іі  іі o І eіііІІі jіІJ і  јіјше. 

ііpіІ xііaі a ec ііріІ NІСдба  :іа  се  y ;Іe:І v б:іока  кој  и  jc opіі j іі nі caі  і  ка  Б :іевар v 

ііarpujapxa і  І aіі:і a cіі pі rііoe І  са  ј  L4- і iс  ііовеhа  іі a і  І - 5+Ј 1с . ј  І:іаіііІраіі )ем  іі oііe 

егаже ne:і оојекіа  y і  Г)\:Іевар  ІІ a і ptl і apNa І  І a іі:і a іі ehe сс  іі apvіІІ uru 

максималі  іo vтЈір l)еііи  гіарамегріі  v оквн  ру  Ha\ іeі  і  e uіі  і  ііeі lopo]LH tІ H() cr ајіоваі  і e ca 

е:іемеііГјІ \Іа  :іііііііјског  іІeіі rpa. већ  lіe ontі  іі  дање  бнгіі  іі cnі):1 vтврi)еііоІ  

NіакеИмума . 

4. Примедба  ла  ее  повећа  индеке  заvзетостн  за  ііріпемніі  део  објекта  ііa 50% а  да  за  

cііpі rnu део  осгане  40%. у  средипі1іем  ne:І y блока  број  418 се  гіріјхііата  

ЈІе.ІіпNІјІЧјјО . ..У  загінсІіосіІІ  o:І  ііріііеісііоі  режіі  ма  іі  зірадн )е. односгіо  изгралв )е  

orііі)І)eіІіІ \ і  іі:ііі  іаІвореііо \ і  о:Іокv. \ Іііpl)eііe \ га tіІіе  зоііе  іізі  pa:lіі )e і)бјекаіа  іі  

гІраі;НЈиі  іі apі le:raіІіІ je іірііказаіііі  іі LІ  і  ј )Lі (ј )г iчк(1\І  ІІј)нкLіз \ бј)ој  З . ј  ..1 Ііaіі  іјамеіјс  

іі oіі pііііііі a cLі  режіімима  Іізгріі:Ііі)е разіеріі  І  :2500. onіі oc Іі() \ іаксіі \ І LL јјіо  

лоіво:і)еіііі  іін:ІеКс ;аvзеіосііі  за  Іі j)L)e і ()j)e І ne зоііа  іІіІра:Піе  ііііјета Lііјо  vтврЈјеіа  

Н ()бајіез \ ј vћа ск:іал \ са  y І  Ііpl)eІііі Nі  Ііріівіі:Ііі \Іа :ређеіі,а  іІ  іраіјеііа . іІ  

чи  і  і,eіі  n і  (ONІ  ;Іa cv за  6ЈІ()і( брі ) ј  4 І  Х  уівр lјсвс  зојІе  изіј)алње. іі  j)ІІ  мсдба  се  

ле:ітјмјі T і t і ) ІірЈ n ваіазако  :Іa се  іoііa іізіј)LІ LН.е  Іірпзе .м:і)а  v ne:і v према  Бу:іевар v 

rіaі pujapxa Іјав:іа  іі poІnіІ pvі e гако  :Іa се  изједначе  планјіраіа  kpіІna (с:]ііка  ?) док  
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зона  и3градне  спратних  објеката  остаје  иста. дозвозћава  се  да  планирана  висина  
приземја  у  делу  објекта  са  пословним  садржајима  буде  и  у  овом  делу  до  6,5 м, а  
у  цилу  реализацнје  музеја  као  пратеће  делатности  коју  обавња  занатска  
ралионица  

Слика  45 

5. ј-јс  прихвата  се  примедба  да  планирана  саобраћајница  из  Улице  далматинске  
буде  интерна  саобраћајница , већ  се  она  планира  каојавна  саобраћајна  површина. 

6. Не  прiiхвата  се  прјімедба  да  део  зелене  повргдине  испред  објекта  према  
Булевару  патријарха  Павла  буде  заштитно  зесленило  са  коіп-ролом  приступа . 
Озелењени  сквер  (трг) представња  уређену  јавну  поврпіину . Површине  су  
највећим  делом  озелењеіје , а  у  оквиру  њих  се  планирају  и  поплочани  делови  као  
зоне  линијске  и  концсн -І-рнсане  комуникације . Свакн  озелењени  сквер  (трг) 
уредиће  се  у  складу  са  функцијом  и  окружењем , ііno he се  дефинисати  
пројектом  уређења . Могућа  је  поставка  водених  површина, чесми, као  и  клупа, 
осветлења  и  сл. Начин  озелењавања  дефинисан  је  у  одењку  4. План  уређења  
зелених  и  слободних  површина . 

ПриNіедба  100: 

Прнмедбу  су  поднели  станари  зграле  на  Булевару  патријарха  Павла  бр.  5 1-53, Нови  
Сад. Примедба  се  односи  сс  на  планирано  решење  локације  на  углу  Булевару  
патријарха  Павла  и  Шарпланинске , на  парцелама  5510/1 и  5511 у  кО  Нови  Сад  2. 
Подносuоци  примедбе  наводе  да  су  за  предметни  простор  поднеди  примедбу  u ua 
раном  јавном  увиду  када  је  приказаво  планирана  намена  .,вишепородично  становање  са  
елементима  линијског  центра, спратиости  П+3+Пк  до  Г1+4+пк  и  навели  разлоге  за  
напуштање  предложеІІог  концепта . али  примедбе  іі ucy усвојеііе . Сматрају  да  је  
планирано  реіпење  на  nредметним  парпелама  сада  у  нацрту  плаиа  јогп  неповолније  по  
јБиХ, јер  се  предвиђају  објекти  спратііости  По+П+3 и  По+П4 ііa ове  две  мале  парцеле. 
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[јолІіоспоіш  примедбе  смаТра iу  да  С  таква  HaNіel{a u сјІратносі  на  ііредіетн u і  
ііарцелама  пеприхватњЈіви . траже  да  се  задржи  нланіірана  намена  и  спратвост  како  јс  то  

дато  и  важећим  ііланом  іјз  20 l б. годнне. Наводе  да  је  увидом  у  јавпо  доступну  базу  ргз  
уочеІіо  да  се  paitіі  o парІіелама  кОiе  СУ  мале  гіоврјііиііе  за  те  спратности  (парцела  број  

55 10/1 има  ііоврніину  5 l 7 м . а  іі Lі pne:іa 55 і  I 633 м ). І  јптају  іашіо  се  мења  јјлав  за  овај  
лео  І enc і  nі  кала  је  нелавно  Усвој  eіі  іі:іaі  і  . a објекаi ііa і  іapі  Іerііі  5 5 I 0/ Ј  је  легализонав  пре  
І o:tiіі lV naіІ a. Наволе  :іa jc napііe:іa 55 ј  Ј  : ј  Іте;іавіјо  гіјіометоваііа  іі  сNiатрај  ла  јс  ІІOBіІ  

ВЈІСі  І Hk І aІ  KOjn же:ін  да  зида  c і  і opі  ІіІ  І  inaі  і upaі  і  n објеКат. оуд iіи  да  их  јс  о  томс  ііова  

a:іaeі uі  aa нзнеетіі:та. У  својој  три Nіе:tбіі  нада:І)е  наволе  c:іenehe. іі  o ІІ)uNі d аргумеі  јте. 

і  іроти  в  іni ралње  оојекаІа  n:і aі  і  ііpaue еі  І  pLI і HOc і  іІ  

Размак  између  і  і aіne іrpane u npenіHd)eue ііовоизіра l)сііе  згралс  nnanіі  pa cc свега  

ue Ko:і  H ко  м  етара  і  і  јто  .і  e іі  едо  і  іyc і  іі  BO. 

- Hoііe зграде  које  се  H()Іі HNІ  kOііі  іcііі ONІ  і  і naіііі  рају  іiотііуі  io Iіe іaіLrіoіі  u rіі  свет:јост  

стаііарима  постојеће  зграјіе  која  ііa својој  ucі otііі oj страни  има  Отво!)е  - прозоре  

ііa фасади  јіо  свим  етажама . То  је  yjenІІo u једино  светло  одређеннм  становвма  - 

ііитамо  се  na :•іu je то  допуштсііо  u no правиліі Nіа  струке? 

Обзиром  да  јс  ііовим  зграла Nіа  предвиђен  ітолруі  ІІocі oju ве:іика  оііасносі  од  

vруЈгЈаваІ t а  ііaіііe іі pane ііріі:інком  іјскоііаііаіі,а  а  све  іі Nі ajvhіі  v в iјлv б:ііііі iјі v 

oojcKLі ra. 

Иста  стварје  Кала  с  мере  безбс;tііости  v ііптаіі )У . пожарп  u c:і . 

- [ І  H і (ііі)e tіаркиііга  је  сада  ве t і opvhe і  і u і aіі e. іііі  a oіі  GіІ:і O кај iа  би  се  усвојно  ua ііі  

і  pen.ііor u нзірадіі;іе  ііo ііезг  ралс . И  ввее  nіі  op j e обаіісзајі  :tфа  ііз i ра:tіі  по  је;п  іо  

ііаркИІіг  месіо  іa 1 eiaіі . Lt oііnc і o Іі uje \ і orvlіe. 

l І o:t іі oc іі oі tu іі pіі Nі cnoe іак:і)уtІују  ca і  іі Nі  :ta ііііііecrііі op ізіра;tње  і eііc іі Nі a і  іі  ііроО:теме  

које  ће  имати  oіііі  ca ііедостатком  свет:іости. парквііга  в  Д1)уго.  всћ  ће  иматв  еамо  

іірофіи. !-lаітомнњу  да  је  зграда  ycen)eііa I 989. іодиііе . да  је  тада  nnaіі upauo ііородмчііо  
сіііјовање  у  окружењv іііі o je оіогv іавало  квалигеіІјо  освеГ:і)ејі)е  сіајтова . 

Напослетку . Кажу  ла  се  нзрвчито  ітротііве  усвајав )у  пре:поженог  nnaі ra y ііавсдсііом  

делу  1e:іcna u і-раже  ла  се  задржіі  посіојсћс  гілаііско  рсшегі)е  са  објектима  cіІ parііOcrH 

і  І -і  і  јк . 

Уі  ііріііело  је  іірН:тожсНа  фоіоірајНіја  cііopііc іістоігіе  crpaііe u ііотписіј  25 в:јасііика  

ста  і  і  o ва  v зі  panі  і . 

пріі Nіе;lба  сс  нс  ііривага  
образложсіі .е: 

l- іa парце:іама  број  55 Ј  0/1 и  55 І  l іі:і aіііі pa cc наіена  вишеііоро;twіно  сгановање  са  

елемеіпнма  лиНИјскоГ  іtеНтра. іі  іјзградіа  објската  cіі parіі ocru 1 1+4 и  l ј-t-3. Важећим  

ј1:іаііом  детајbігс  регулацнје  іnіaіііі paііa ііамсііа  ііa ііарцелама  је  ііос:іовање  са  

nородичііим  стаіјовањем . слратности  јј+ ј +[lк. 1-Јапомињемо  да  је  Плаііом  деталне  

регуланнје  Te:Іena У  Ј  ІовоNі ііз  2007, годнве  планирава  ііамева  била  

Bііііі er і opo;Ііііі to сіаііоііање  v Koіі  і  іііі \ ГііІіі \і  іііііовіјіа  cіі paі  іі ocті i І -2--I lк  (с:іііка  ?). У  

і  іaі tpі \ іііііііa і cіі epa.іііe peі v: і a і t іі jc іі nLііі upaіі a ііaNіeііJ je ск:іа;Іv ca pau іі juNі  іі:јајіскіі Nі  

peіііcіі)іі Nіa. іі  kojіі  СV іі O садржај \ іі іорфо:іоі  ији  іјріі Nіењсі iu јі i ііамсіііі  v і  Бу:ісвар  

rі aі puj apxa І  laіі:і a і  і  ;tc(І ) іі  іі  ucaіі  і  і  cv vрбаіі  ііcru кіі  і  і  арамсі  pіі  Koj u cv \ сКладv са  

l!раііі:ііігіком  o oіііііі u і  ІіііLііііі:ііі\іJ  іa ііapі tc:іa і tііі\. pcі \:іa і tujv іі  іізграліћ\ Ka:ta cv \ 

ііііі aіі \ \л bсНосгіј  објекіа  0:1 rpaіі u ііc ііaptіe:іa. као  іі  o:І  nocroіehіі x објекаіа. 

(:Јпка  ? Hзііод  і-із  l І:тана  :ІегLuБііс  рег  :іаіјііјс  Ге:іетіа  v IIовоі  (a;іy ііз  2007. і  оліітіе  
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ПриNједба  101: 
Примедбу  су  поднели  Микромаркет  НС  доо, Цара  дуuјана  50, ј-Іови  Сад  и  Александар , 
Александра  и  Зоран  Гаврић, Суботичка  78, І-Іови  Сад. Прнмедба  се  односи  се  ria 
парцеле  број  2506, 2507 и  2508 све  у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Симе  МатавуЈ bа. 
Подносилац  примедбе  тражи  да  се  на  парцелама  2506. 2507 и  2508 (све  КО  Нови  Сад  
11) дозволи  изградња  објекта  сгtратности  П+2+Пк, како  би  се  објејпи  висински  
изједначили  са  постојећим  објектом  ІІa парцели  број  25 10. Подносиоци  сматрају  да  би  
се  подизањем  спратности  за  једну  етажу  добила  естетски  6ола  целина  с  обзиром  да  се  
парцеле  2506 и  2507 налазе  і a yrny Улица  Ади  Ендреа  и  Суботичке . Напомињу  да  би  
објекат  оплеменили  равним  зеленим  кровом . 

ПрііNlедба  ее  ДСЛІј NІHЧІјО  прІlхвата  
Образложење : 

На  планирање  спратности  поред  урбанистичких  параметара  (индекса  заузетости , 
индекса  изграђености , потребног  броја  паркинг  места) утиче  и  концепт  просторне  
организације , као  и  морфолошке  карактеристике  парцеле. Имајућн  у  Виду  непосредно  
окружење, потенцијале  будуће  новоформиране  парцеле, положај  грађевинских  линија, 
іiримедба  се  делимично  прихвата  тако  да  се  задржава  планирана  спратност  П+1+Пк, а  у  
случају  пајање  парцела  број  2506, 2507 и  2508 планирана  спрат tіост  може  да  буде  П+3, 
уместо  П+1+Пк, да  се  плаиира  изградња  слободностојећег  објекта  на  парцели, а  да  се  
грађевинске  линије  планирају  Ііa 3 пі  удаености  од  регулационих  ливија  улица  
Суботичке  и  Ади  Ендреа  и  границе  парцсла  број  25 1 0 и  2508. Планирање  ове  
спратности , односно  повећање  бруто  развијене  површине  неће  нарушити  yгврђена  
правила  уређења  и  грађења  за  намену  општеградски  н  линијски  центри , посебно  однос  
броја  nnauupaііux станова  и  пословних  јединица  и  броја  неопходнјіх  паркинг  места. 

ПрпNІедба  102: 

Примедбу  су  поднели  Сања  и  Милаи  Ћокић  из  Новог  Сада. Примедба  се  односи  се  на  
nарцеле  број  7203, 7204, 7205 и  7206 све  у  КО  Новп  Сад  2, у  Улuци  Лазе  Лазаревића  44-
46. 
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Подвосиоціј  примедбе  гра?ке  да  ce IІa nредметііпм  парцслама  уместо  планиране  
спратностп  11+3 и  индекса  заузетости  40% ііредвиди  спратност  Л+5 и  индекс  6О%. с  
обзиром  да  у  гіоменутој  улнци  већ  постоје  објекти  те  спратности . 

ПрігіеЛба  ce ііe upііxіnіі a 
образложенс: 

I l Pіі  медба  cc іі c іi ііХ  BLr І a. C обінроі  іі a і  o ја  І  і  СЛЛОЖС I і  ј  і бLіі  І  іІCTіі  Ч  kіі  і  iарамеіріІ  

uвдекс  заузстосгн  6О%. u сіірагііост  оојскта  од  ј  14 5. ОЛНОСНО  ИІІ)tеКс  ЗLІУЗСТОсји  36 НИС  
v склад  ca koHі Lcі  І TOM јіОСГ  upіі c оріајііізанНјс . ОЛІ  і OC І  і O HLXNі Cіі OM оііііітеетахіоеііс  зоііе. 

ОКВНр  Oііііі FCC і  a іocіііі x іoіі a \ІОГV ce t ра,јіітјі  пороліјчіііі  іі  віјніеіороди tііі i стамбсвјј  

обiекгп. стјратііосгіі  ло  І  1+3. Нјјлсксзсјостіі  јс  40%. ІІіTO зnачв  ла  иігдекс  
П  з  і  pai)eіі  ocrіі  n e і  і  рел  азі  і  i . 8. 

Пріі Nісдба  ОЗ: 

Г1рііхісдбу  cy ііonnenu MapІ aІі  Вііnіњовски  из  да:ііативскс  3. Нови  Сад  и  драган  
МиЈіојевић. далмагинска  29. I Іовіі  Ca;L. гlримедба  се  односн  се  ііa гіарцеле  бј)ој  48() ј  (2 н  
4803/2 у  КО  1-јови  Сад  2. 

І  IoLііocіі:іaі L ііpuxі cnoe іраже  ла  cc іі a іарцс:іама  61) 4801:2 іі  48032 іізвріііи  іі poxі eііa 

іі a і eііc ісмњиноа  і e na cc лозііоііі  іііі pan і ha вііНісснраінііх  сгІіібсіјііх  ірала. і(LіO ua 

cvcenііoІ  ііapІ te:ііі  v в:іасіііііііі  ву  Pa іііі ;ta І  Іаволе  да  cv ce oopahanu ca својвм  іiрнхіедбахіа  

заволv іі  pa іі n і e. c обіііром  :La je іі a јі-.ііховој  іі ap і tc:Ііі  лvжс  врсмс  ііјіаііираііа  ііовріііи iіа  
јавііс  ііамстіс  - іірво  дом  з:tрав:і.а. a Іі o і oм  jaіііі a гаража. І  І a ііo:tc na cv фіірхіс  Ротор  іі  

Pai іііn B:і acііііі (іі  КРІіј.ііХ  ііapі tc. і a іr і aіііі paH іі x іa оојсліііі,атіање  ca іі.іі xіa a :ia ouіі  за  
јізірадњу  іаражс  ііііcy заііјіі  Сресоваіііі , с  обіііроі  ла  іiмају  лрі  atііі je  нніересе . 

Сматрају  да  cy іaouu времева ;ер  іірсдуго  Град  ііapі tCJіC ііHjC откупио  зајавву  намсігу, а  

њііма  је  іізградв )а  ііa њјјма  онемоіућеіта . УкоЈіико  ііuje могуhа  rі poxі eua намеііе. іраже  

да  сс  і panіі a гараже  іі:іauііpa само  на  њііховііі  uapue:іaxia јеl) се  Bѕіac і-іііі tіі  ііарцеЈіа  са  

кој  има  је  обавезі  і o спајање  радн  іізгралње  гараже  изразіио  опиру  планііравој  изградњн  
Смаірај v ла  біі  іако  іііі pa:іі ha бјііа  іі  івссііија. a іі:і Lіcііііі tіі  біі  ііакоіі  20 і  onu ііa 6і1:ііі  

за:tОііо:і)н  іі  

Hріііе:tба  cc ііc іі pііNua і a 

Обр  а  зложеііе: 

На  ііодрУчј  у  I јЈјај  і a v гврhсі  ie cy дјіс  :іокаііје  за  нзгралј  х  j  aііі  i ux і  аража. за  обс  локаііије  
обавезна  је  гізрала  vpoaіі  ucr u L І  коі  ііројск  і -a 

Јавііа  гаража  пЈіаііирана  у  блоку  број  499. іізмеl)у  v:іевара  гіатрііјарха  l јавла  и  Улице  
hііpuna іі  Метолііја. има  ПОВВ]ННУ  око  2257 м: јі:іаннрана  Јіокација  налази  се  
неііостредііо  уз  зону  амбијевтаЈіііе  зајптите  ігіто  условл)ава  ііеіiіто  ііижу  спратпост. 11+2; 

могуће  је  іі Jіanupan)e гіаркираіі)а  іі a кровној  равііи  unu озелењавање  у  делу. 

Ileonxonііa jc іnpana vрбаіі  іісгіі tгкоі  ііроіекта  Koj ііM he се  лсфинііса  гн  та tііј  іі  гто:іожај  іі  
:і a іa v іараж \. Ііііііс:шіјііј Lі. об:іііковаіі .с  іі  ішііііі  оlс:ісі hаваІі.а. І  јајмаіћс  5() ііовріі iіінс  
фаса:піпх  ііідова _ xіopa бііі  іі  (ме:ісіі)еіјо. \ С  іісму  ііpcxі L і  іірііііі:јuма  латіі  хі  v ііололсјbк\ 

4. 1 І  IраііНЈіа  іa рсђеібс  зе:јеііјіх  іі oііpііііііі a ііa зсхі:ћіііііт v јавііс  ііамсііс . Moі yhe jc 

іііІра:tіітіі  і-і  лвс  іјолзе \іііс  сі -аже  іі a іокаііuјахіа  іі:і aііііpaіііі xі  за  јавііе  І  араже. с  oo іupoxі  
іі a іі cnoc і ajha ііаркіііі -Мссіа  Іі a і  равіі  јај tііојіом  Іі o:і p\ t іі v. 

( oo іііpoxі  да  је  іа  іірс:імеіііом  іі poc і opy cіііі:Іcіі  і upaіі  іна tіа ]аіі  ііcnocrLіі aі( ііаркгінг  
іcc і a ( іw осііов  распо:іожіівих  і  јо:tаіака. У  paѕ  іuі ycy 200іп  ол  гаражс. ). схіаірамо  да  су  
:іокаі tііј  a іі  І(аракіерііс  іі  кс  іаражс  oі  ірав:tаіі  ;і  
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Примедба  104: 

Примедбу  је  поднео  драган  Миладнновић , Банијска  22, Нови  Сад. Примедба  се  
односи  се  на  парцелу  број  1818 у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Банијској  бр. 22. Примедба  је  
иста  као  гіримедба  број  89 

Пріімедба  се  не  прихвата  
Образложење : 
Примедба  се  не  прихвата  у3 исто  образложење  као  код  примедбе  број  89. 

Пріімсдба  105: 

Примедбу  је  поднела  Мирјана  Матић, Хероја  Пинкија  23, Нови  Сад. Примедба  
се  односи  се  на  парцеле  број , 7145 и  7146/1 у  КО  Нови  Сад  2, у  Улици  Хероја  Пинкија. 
26 и  парцелу  7138/2 КО  Нови  Сад  2 у  Улици  Лазе  јlазаревића. 

Примедба  се  састоји  од  две  примедбе: 
-	 Примедба  бр. 1.: Подносилац  примедбе  тражи  да  се  парцеле  7145 и  7146/1 

након  слајања  сматрају  потпуном  грађевинском  ларцелом  с  обзиром  даје  
на  суседној  парцели  7143 реализовак  вишепородични  стамбени  објекат  
П+2+Пк, а  на  суседној  7147 и  7148 објекат  Радосног  детињства . Тражи  да  
се  њеној  парцели  планира  нзградња  објекта  спратностн  П+2+Пк  или  
П+2+Пс. Такође  тражи  да  се  дозволи  формирање  пасажа  исклучиво  за  
приступ  подземној  гаражи, без  обавезе  колског  приступа  дворишном  
делу,јерје  и  са  те  стране  планирана  површинајавне  намене, 
Примедба  бр.  2.: Подносилац  примедбе  тражи  да  се  на  парцели  7138/2 
парцели  плакира  изградња  објекта  спратности  П+2+Пк  или  П+2+Пс  с  
обзиром  да  се  на  суседној  парцели  7137 налази  реализован  објекат  
слратности  П+2+Пк. Прилаже  фотографије . 

Првјмсдба  се  не  прііхвата  
Образложење: 
Имајући  у  виду  планиране  намене  у  непосредном  окружењу, морфолошке  
карактеристике  парцела, лоложај  грађевинских  линија, ширине  регулација  улица  ка  
којимаје  оријентисана  парцела  не  прихватају  се  примедбе  да  планирана  спратност  буде  
П+2+Пс, уместо  П+2. На  предметним  парцелама  дата  је  могућност  планирања  
спратности  П+2 у  случају  обједињавања  суседних  парцела, у  цињу  добијања  ширине  
уличноф  фронта  у  складу  са  утврђеним  правулима  уређења  и  грађења, а  у  складу  са  
концептом  просторног  уређења. У  случају  обједињавања  парцела  бр. 7145 и  7146 
површина  парцеле  би  износила  око  460 м2, а  ширина  уличног  фронта  је  око  12 м. 
Површина  парцеле  број  7138/2 износи  269 м2. 

Пріімсдба  106: 
Примедбу  је  поднела  Катица  Ладишић. Примедба  се  односи  се  на  парцелу  број  5418 у  
КО  Нови  Сад  11 

, у  Улици  Јована  Поповића . 
Подносилац  примедбе  тражи  да  се  на  парцели  5418 планира  општестамбена  зона  и  да  
се  спратностима  изједначе  са  планираннм  наменама  у  преосталом  делу  блока  427 и  428. 

Гlрјімедба  СС  ДСЛИМІІЧјјО  врихвата  
Образложсњс : 
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јlримедба  сс  дслимн tіІјо  прихвата  уз  исто  образложењс  као  код  примедбе  број  1 6. 

гlріімедба  106: 
Примсдбу  јс  подiтела  Катица  J!anuіnuh. Прнмедба  сс  односн  се  на  nарце:ту  број  5418 у  
КО  Нови  Сад  ј! . у  Улици  Јоваііа  І  Јоповиhа. 

llодјіосилац  примедбе  тражи  да  ce Іі a napuenu 541 8 нланира  оіііјітесгамбена  зопа  и  да  
се  сііратііосгима  іјзједвачс  са  nлаііИравим  наме tјама  у  тірсосталом  делу  блока  427 и  428. 

[iриNіедба  сс  делиNiјј tјн ()  нриNваiа  
О6разложсІbе: 
Јlримелба  се  делнмНчјіо  прихвата  уз  исго  образјіожегће  као  код  ііримедбе  број  16. 

приNіедба  107: 
Примедбу  јс  ііоднсјіа  породица  Мартнн . Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7262/4, 

КО  Ј-Гови  Сад  І I! Према  Hnaііy намепе  поврпіина  и  режимима  изградње , у  Улпци  Симе  
Матавуа, катастарскс  парцелс7262/4 и  7262/5 КО  Нови  Сад  Іі, са  новрідннама  285м2  н  

417іп2  ( КУПііО  ()ко  900м2), намењене  су  озелењеном  скверу. са  геренима  за  нгру  деце  
нстр tјаван)е  naca. Озе.іењени  і prjc лефііііисаіі  у  одсЈћку  • 95• 9 ()зелењепН  скнер : 

Озелеіћеии  скнер  (тI)г ) лредставла  vрсђеІіу  јавuу  површину . ! !овріпине  су  ііајвсћим  

;tеЈјом  озелсіі )енс. a v оквпру  њих  ce іі:іannpaі y u ітоіјлочаііи  де:јоііи  као  іоке  линнјске  и  
којіцеіітрисанс  коNіУііікацНјс . Сііакгі  o іe:і eі beіі u сквер  (pі ) ypenuhe ce складу  са  
()VІіКцИјом  И  окрУжењем . іііі o he cc лефиііисатн  ііројскгом  уређсња. Мот  vha je ііосгавка  
noneіі ux поврнЈ uна. чесми. као  u K:m І a. осве ]Јћеі bа  H c:і . 
Hpііa іірлмсдба  сс  односи  іі a Іісалеквагііу  гјамсііу. ііо:іожај  u ве:іичuнv површнне  
озеЈіењеног  іipocropa као  де tіијег  нгралиЈнта : 

Ј . Ограііичења  у  ногледу  локацІІје  члаііа  4 јјравнлнііка  о  бсзбедности  дечијих  
играли tііта  
деLіја  игралншта  се  ие  могу  налазити  ііopen іјотенцијалііо  опасн uх  гіодручја, или  

подруча  гдс  бука  отсжава  коіvіііікаігіју  и  пре:тставл)а  извор  пІтетног  Vru і taja. v 

овом  случај  v б:т  іізин  n Tpa і nrnor саобра hај  a, і  і:і a іі  іі pano і  - внја;tукіа  u моста. 

2. Уко:іико  ce onііocu ііa дсчије  игралигнте  према  чЈіаііу  5 Г  іравіілгіика  о  
безбедііостт -і  :гечијих  u rpa і  иіііта . і  ірн:іаз  дечј  eNі  u rpa_ і  u іі ny м  ора: 

а)бити  уда_bен  ол  саобраћаја  и  паркираііихзопа . а  посебііо  on oіі ux ca 

транзитгіим  u брзим  саобраћііјем  
б )бити  такав  да  спрсчи  корнсііітке  ла  без  ііаісре  іі pіі cryіі c ііолручјИма  у  којима  
се  возила  креhу  и  паркирају  
Прилз  дечјим  нгралиіnтима  uз  околнuх  зграда  планпра  се  на  такав  uatіuіі  да  се  
избегава  прелазак  еаобраћајница . ако  је  то  могућс . 

3. Према  Члану  6 llравилника  о  безбедности  деtіијНх  игралипта  
дечје  іпралиште  поставл)ено  на  удаЈbености  мавІој  од  5 м  од  саобраћајнице  нли  
іoue і  іаркн  paіі )a. уко:іи  ко  ј  іем  npvrux і  ірјіродн  ux u:і u ттаменскнх  оарнјера  које  
оІісмогу hавај v oі  вореіі  іі puc і vіі  саобраћајіітіци . іі Nі Qj\ оіраду  i і iннміпіе  іі ucu іі e 

1 м. без  нзоо tісіі  іі x u or і rі  pіі x e ісменат  а  н  јак  uoі  обін  ка  да  ііe іоже  да  лоl)С  до  
заГлав:ћнван)а  бn:јо  коі -  дејіа  - rc:і a. 

дрvіа  ІіриNісдба  се  onіі ocr-і  зејІењсни  сквср  Lіі .і ja  би  іі aNіcііa бијіа  јіростор  за  нстрчавање  

ііaca y onіі ocy ua Регііење  о  одрежтіваі v простора  і a териториј  и  rpana Hoвor Cajta іі a 

кој  н  ма  с  еизііоде  rіcі  і  іі  Nіачкс  panrі  іі c і  рчаваіћа , y і  і eі  і  ocpcnіі oj 6:і uз;јі  і u всlі  постојећег  
простора  код  аутобvске  окретіінііс  v У:ііјгит  иве  Анлріі lіа. у  іоврііівііи  ол  800 м ). 

!-ја  навеленој  :іокаііијіІ  озелсњавај bс  простора  kojі -і  формііра  ,ајіи  скііер  іі:іaі inpa ce 

ноставка  водених  nовріпина. чееми. као  и  кЈіупа. оеветЈћења , і-іјіан uране  су  н  намене  
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које  по  функцији  захтевају  или  строге  безбедоносне  одредбе  Правилника  о  безбедности  
дечијнх  игралишта  нли  захтевају  ограђене  парковске  поврђине, кињаде  квадратннх  
метара  намсњеннх  псима  и  мачкама  ради  истрјавања  н  сл. Због  свега  наведеиог  
потребно  је  да  планиран  простор  величине  грађевинске  парцеле  за  становање  u 
пословање . Задржи  те  функције. 
Предлаже  се  да  се  у  ллану  не  појави  могућпост  пренамеие  простора  које  ће  да  добије  
лице  из  јавно-прнватјіог  партнерства . 

ПриNіедба  јс  дслом  нсосјјована  а  ДСЛОNј  ce іie прлхвата  
Образложењс : 
Први  део  примедба  је  неоснован  у  делу  у  којем  се  објаніњава  да  озелењени  сквер  на  
овом  делу  има  гіеадекватну  намену. позіожај  и  величину  површине  озелењеног  
простора  као  дечијег  игралишта  и  као  простор  за  истрчавање  паса. У  опису  правила  
уређења  и  грађења  намене  озелењеног  сквера  дефинишу  се  начини  на  којн  оН  може  
бити  урађен  и  озелењен  у  зависностu од  делова  подручја  у  којима  се  налазе. За  све  
садржаје  који  се  планирају  морају  біпи  испоштовани  сви  стандарди  и  ііравила  који  
уређују  одређену  област. 
У  пододењку  ,,4.1. Правила  за  уређење  зелених  ловршина  на  земњишту  јавне  намене  
стоји: Озелењавање  скверова  потребно  је  уреднти  у  геометријском  илн  слободном  
с.гилу. Садржај  биЈbног  материјала  претежно  треба  да  буде  од  аутохтоних  н  делом  
алохтоних  сорти. Потребно  је  планирати  садњу  врста  различите  спратности , као  цветне  
врсте. Дрвенасте  и  жбунасте  сорте  ііотребно  је  планнрати  од  лишћарскнх , зимзелених  
или  четинарских  сорти . При  уређењу  зелених  површина  потребно  је  планирати  и  
урбани  мобилијар  (канте  клупе  и  расвета), као  и  чесме, а  могуће  је  планирати  и  
поставку  статуа, биста  и  слично . У  зависности  од  величигіе  п  јІокације  сквера  потребно  
је  планирати  и  мања  дечија  игралишта, која  је  потребно  оградити  заштитним  
зеленилом . При  избору  врста  за  озелен,авање  ових  простора, воднти  рачуна  о  томе  да  то  
не  буду  алергене  бињке  и  бињке  које  имају  отровне  плодове, бодње.На  већuм  зеленим  
ловршинама  потребно  је  планuрати  простор  за  uстрчавање  паса, које  је  потребно  
оградити . 
други  део  примедбе  се  не  прихвата  уз  uсто  образложење  као  код  примедбе  број  32. 
Трећи  део  примедбе  је  неоснован, јер  се  планом  не  утврђује  будућа  пренамена  лростора  
нити  процесјавно -приватног  партнерства  у  реализацији  одређенејавне  површине. 

Примедба  108: 
Примедбу  је  поднела  Радојка  Латиновић . Примедба  се  односи  на  парцелу  број  6852, КО  
Нови  Сад  11. Власник  сам  породичне  стамбеие  зграде  површине  138 м2  у  улнци  Хероја  
Пинкија  58а. Објавњеним  нацртом  предвиђеноје  да  се  на  парцелама  6846 и  6847 које  се  
налазе  одмах  поред  моје  куће  дозвоЈbава  градња  П+3, а  на  парцели  6853/1 (Хероја  
Пинкија  60) дозвоЈbена  спратност  је  П+2+Пк. За  десну  страну  улице  Хероја  Пинкија  
ниједним  планским  документом  није  предвиђегіо  ограничење  градње  на  две  надземне  
етаже, nредлажем  да  у  се  у  коначном  тексту  пропише  п+3 ијiu најмање  П+2+Пк  као  
дозвоњена  спратност  за  парцелу  685 1. 

ПрнNіелба  се  дслимлчно  прихвата  
Образложењс : 
Образложење  је  исто  као  код  примедбе  број  54. 
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Пріі Nіедба  109: 

гlрвмедбу  је  поднео  Мијолраг  1НЈћука. примедба  сс  односи  се  на  парцеле  број  7263, 

7264/1 и  7264/2 све  у  КО  Нови  Сіід  2. у  Улици  Лазе  јlазаревпћа  27-29. 

ПолІІосилац  гіримслбс  гражи  na ііa парцслама  7263. 7264 І  іі  7264/2 уместо  стіратііостн  
j і - І  -- І  Ік  и  ј  Ј+2--ј  Iк  ііnaіі upa cіі pa і  носі  і  14-3+1 Ік  ІLHІ  і  ј 3т1 Іс  п  да  се  гіонећа  иіідекс  
заеі  Ocn і  іі a )O%. ( хіатрају  ла  c і i:іaі  І  upaііe cіі pa і  іі oc і  іі окрхжеі  і  vгрожавајћс  Јго  

і bHX іі  na бп  ііовсћііН  іі  каііај  Іu і e і  іі  на  гћііхоној  ііapueЈііі  бил  и  одіоварај vћа  кохіііеггзаі tија  
за  гvбиіак . како  кажv. H і  івсетн  і  Іuoііc іІpcnіІ OC і H і  t,11 XOBІІ X іІap!Іena. 

Пріі Nіе:Іба  CC іі e ттрихвпі  
Образ;іожеіbе: 
Іia јтарі tслама  број  7263. 7264/] и  7264/2 свс  у  К( ) ј  Іови  ( ад  11 ііnaіі upa cc ііамсііа  
оіівітестамбене  зонс. і i cіі pan іocr no І  І  3 

І сс  нс  прихвата . с  обзиром  ііa то  да  прслложсігіі  урбаіінсптчки  парамстріт  
пнлсксзаузетости  50%. и  СпраТнОСТ  објскта  од  П+3+І ]с. одіІосііо  индекс  заузеп)стн  2,5 

іііі cy y склгіду  са  којіііепІом  тіросторне  оргапизацијс . onuocііo іјамстіом  отІјтііесіІмбене  

зоне . У  оквиру  ојтпітестамбеіјихзоііа  могу  се  rpanііі u ііородични  п  вјјн]егіороди LЈн lі  

стамбеіти  објсктіі  егтраіііостн  ло  І  1-3 ј lіјлекс  зазсііеги  је  40%. јјіто ла  нттлекс  
ІІіІ pal)cііoc ІІі  i іc і  і pe:іa ііі  І  

НрјІNІеДба  110: 

Г lрІіхтсло \ jc rі o;tіі ena Jeneііa Кочоба  Гоі :гана  l ј lvті vта  9. І  І oіііі  (an. І  І pіі xіenoa cc o:tііocіі  
ce ііa ііapі te:і c број  2595 іі  2599 К() Њвіі  ( іі  Іі. Y:і u і rіі  і )oі ;ra ііa ІіІіі ra, 

ј  Іоліјосјі;тац  прііхіслбс  і  ражі  і  ;ta ce т  іамеііа  і  товрніііііа  і  іa іі  релхіетіііјх l ііарцсЈІама  

ітроменн  као  на  парцеЈІама  са  којима  cc і palі utіc.  na cc ііовсћа  на  ГI+2+Пк  са  
мог vtиіоні lіу  нзјрідње  віііпе  сгамбеи iіх  једнііица  као  v вuіііет  іоро]tіічііом  сгаuовању. а  
хколІіко  сс  го  не  омог vћи  oііna na сс  врані  xі orvhііocr 4 стамбсјјс  jenііі flіііe v ЗОHІі  

тіороди tІног  станоііања  као  до  сада . 

іі pііno і y : осгавња  фоіоірафгіје  ІІ  іве:теіјіјх  оојеката  око:ііііііі  

НріЈNіе;Іба  ее  ие  ттрііхвга  
Обра  з:іожеіhе: 

HapІ te:і e број  2595 іі  2599 јс  важећііхі  І L і a іі oxі  леіањнс  рејлаІјііје  ііаіењсііа  за  

ііороличііо  стаііоваі  іc. сгіратііост  іі  i 1-!- ] -* 1 lк. ј  lјіаііираііа  јс  ітамсі  іa іООдНЧіІО  cі aі  і oііaіhe 

v с  к:іалv еа  І cіі epіuі  іі  іі  xі  vрбаіі  ііст  іі  tјкііхі  n;іa і  јом. кој  іі  іірелегав:bа  іічаііскіј  ocі  іов  за  

реіuіНзапијУ  Плава  reііepanі-і e perv:і aіІіі je. u kOjіі  jc nao смсріііігіе  за  лефтіннсање  
правнла  урсђења  іі  грађења . Іенераліііім  урбаііистіічкіім  плајіом  ііa предметним  

парцслама  пјіанира iіаје  претежііа  ііaxі ena породично  становање . 

У  ј-Iацрту  гілана  renepanііe peryЈіaііuі e број  сгамбеіјітх  једиііНгіа  у  оквііру  нородичног  
сіановања  јс  3 . Број  стаібених  јелНіііітга  vсаі .јатіісіі  јс  са  каісгорпзаігијохт  стамбеі-івх  
објекага . чітјіт  opo і  c і  а \ібеітііх  je. ііі u іііі a orі pe;re:і vje ;ta ііі  ce pa;tІі  o іторо;гіјчііоі  (;to 3 

стамбеііе  једш-іјіі Lе ) іі;ііі  віітіісііоро:іичііом  сіаібсііоі  објекі v. 

11 ріјіелба  1 1 1 

llpіі xі cnoy •jc іі onіі co Іомис:іав  .јокаііовјііі  v име  і i јаііііоі  субјскја  ..Axiapo. Xcpo,і a 

ј  јііјікііја  Х  і -Іовіі  ( ад. ј lрііхіслба  ce oдіі ocu ee іі a Іііі p і tc І e opo і  47 ј  () у  KO І  Iовіі  Сал  1!. v 

Ynііі m Xej)o і a Піінкија . І  јодііосј LгіаіІ  іі pіі xі cnoe і  ражіі  na ііі  ј )іІЗЈіОііі  схіањсња  заузсі  oc і u 

поврггіине  у  основи  повсћа  спраіјіост  како  би  се  нзравігао  са  суссдііііхі  оојекІііма . 
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Примедба  се  Не  прихвата  
Образложев,е: 
Имајући  у  Виду  планиране  намене  у  непосредном  окружењу. морфолошке  
карактеристике  парцеле, положај  грађевинске  линије, wupurіy регулације  улице  ка  
којима  је  оријентисана  парцела  не  прихватају  се  примедбе  да  планирана  спратност  
повећа  на  парцели  број  4710. На  предметној  парцели  задржавају  се  постојећи  објекти. 
Парцела  сам  по  себи  у  постојећем  стању  не  задоволава  за  тражену  спратност  и  намену  
с  обзиром  на  своју  површину  и  ширину  фронта  (парцела  има  површину  591 м2  и  фронт  
ширине  l 1 м). У  случају  обједињавања  парцела  бр.  4710 и  4711 и  7146 површина  
парцеле  би  износила  око  1.195 м2, а  ширина  уличног  фронта  уместо  11 м  била  би  21,50 
м. У  складу  са  тим, само  у  случају  обједнњавања  парцела, планирана  спратностје  П+З. 

Примедба  112: 
Примедбу  су  поднели  Милош  Мирков  у  име  ,,Лине  доо  као  власник  парцеле  7122 и  
Гордана  Аћимовић, власник  парцеле  7124, обоје  из  Новог  Сада. Примедба  се  односи  се  
на  парцеле  број  7122 и  7124 у  КО  Нови  Сад  Iі, y Улици  Хероја  Пинкија  14-16. 
Подносиоци  примедбе  траже  да  се  на  њиховим  парцелама  уместо  спратности  П+2 и  
заузетости  50% планира  спратност  П+2+Пк  и  заузетост  70%. Наведено  траже  јер  
сматрају  да  би  се  тако  усагласили  са  визоМ  изграђених  објеката  дуж  Улице  Хероја  
Пинкија. 

Примедба  сс  не  пріiхвата  
Образложење: 
На  парцелама  број  7122 и  7124 све  у  КО  Нови  Сад  11 планира  се  намена  општеградски  и  
линијски  центар, и  спратност  до  П+2 
Примедба  се  не  прихвата, с  обзиром  на  то  да  предложени  урбанистички  лараметри  
индекс  заузетости  70%, и  спратност  објекта  од  П+2+Пк, односно  индекс  заузетости  3,1 
нису  у  складу  утврђеним  правилима  уређења, и  грађења  и  са  концептом  просторне  
организације, односно  планираном  наменом . 

Пріімедба  113: 
Примедбу  је  поднео  Иво  Новаковић , Хероја  Пинкија  69/ц, Нови  Сад. Примедба  се  
односи  се  на  ларцелу  број  6854/3 у  КО  Нови  Сад  11, у  Хероја  Пинкија. 
Подносилац  примедбе  тражи  да  се  на  парцели  број  6854/3 планира  спратност  П+З  
уместо  П+2+Пк  како  је  предложено  планом . Наводи  да  је  наведена  парцела  на  најнижој  
коти  у  Улици  Хероја  Пинкија, да  се  налази  на  углу  улица  Хероја  Пинкија  и  Болманске, 
као  и  да  су  у  близини  предметне  парцеле  планирани  објекти  спратности  П+3. 

Прнмсдба  сс  прuхвата  
Образложењс: 
На  парцели  број  6854/3 у  КО  Нови  Сад  11 планира  се  намена  општеградски  и  линијски  
центар, и  спратност  до  П+2+Пк  
Прихвата  се  примедба  да  спратност  објекта  уместо  П+2+Пк  буде  П+3. Планирање  
треће  етаже  уместо  поткровла  (са  могућноіпћу  планирања  дуплекса), неће  нарушити  
утврђена  правила  уређења  и  грађења, посебно  однос  броја  планираних  станова  и  
пословних  јединица  и  броја  неопходних  паркинг  места. 

Првмедба  114: 
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ГТримедбу  су  поднела  гІредузсћа  ..Најевропаниіі  доо. ..Квадрат  градња  доо  и  ,.Мд  
градња  иіівест  02 1 доо. Примедба  се  одіјоси  на  парцејіу  број  7044 у  КО  Нови  Сад  11, у  
Улици  Јернеја  Копитара. 

Подносилац  примедбс  тражн  да  сс  јја  ларцслн  број  7044 одобри  изгралња  двориіііног  
објекта  са  уіаоним  акі tентом. чј . спратііост  11+3. Сіатрају  да  јс  захтев  оправдан  с  
обзпром  да  се  иза  помеііутс  napncnc ііnaііupa зе;ісііа  поврітіпііа  і ia cy-  става  да  никога  

uehe рсмеінги . 

прјі Nіедба  се  ііe ііріівата  
Образ.іоженс: 
Гlравила  урсђења  п  грађеііа  ііa napuenu број  7044 К0 Нови  Сал  11, na kojoj je планирана  

нагІеЈіа  ојііігјестамбсііе  зоііе. иградіі)а  комплекса  са  лва  објекта  снратпосін  Гј+2 и  п+з  
јс  усклађсіі  и  ујсДіІачсн  за  цсо  блок . Оснојіни  тсоі-і LtејіТ  за  ојјок  502 у  оквиру  којег  се  

іјалази  н  ііарцејја  број  7044 је  гіланирање  парковскс  површuііе  уі tутар  блока . уз  коју  се  

лланира  изградња  објеката  спратносгіі  до  П+2, док  се  ііa дејіу  ларцејіе  уз  ули  планира  

спратіІост  до  [І+3.1-Iапомињемо  да  је  намена  у  важсћем  Плану  дегалне  регујіације  

породичііо  сјаноuањс, рті t()cF ГІ+1+Лк. 

ПрпNІсДба  115: 

Прјіме;tоу  ј  e і  іолне:іо  і  і  peny іehe .,І  la і  свронл)ан  и  јј  лоо  и -з  Новог  Сала . І  іриіелба  се  

onіі ocu сс  ііa парцслу  број  7033 у  К() I Іови  Сал  2. у  У;іиігн  Хероја  Лиіјкија  44. 

1 Ionnocu;іaі  ііримелбе  тражи  да  сс  шіірн  і  іa крила  уеагласі  са  іпііриііом  xpn;іa іі a 

парј tе;іама  7035/1 н  7035/2 ва  адресу  і i Xcpo і a l јитікuја  50 и  са  ііарігсіоі  703 7 ііa адресн  

Хсроја  Ј  lиіікија  52. 

ПрІі NІедба  се  прпхвата  
Образ.іtоже  іе: 
Иа  парцели  број  7033 v k0 ј- ови  Сад  11 планира  се  iјамена  оііііітеградски  и  јјинијски  

ііеіітар. іі  cnparііocі  ;io 11-г-3, У  гсксіу  I і uі tp і a іі;Іаізіt eііepanііe реі Vчаі tије  сг0ји  ..У  

завнсі  і oc і u од  і  i ріт  меі-hеіјо  рсжіі  ма  u іrpanі  tіc, одіјосі  іo іізірајіњс  у  огвореном  n;і  іі  

загвореііом  бјі()ку. уіврђсі iе  су  і -ачтіс  -іoіі e изгралњс  објската  и  правнла  парцслације  

іірііказанН  на  графіічком  ііриказ v орој  3. ј  ,П:іан  намсНе  іовр tјіјіиа  са  рсжимима  

изі -ралне  у  размеріі  l :250(). оліјосно  максималііо  дозво.Ћејіи  пндскс  заузстости  за  

ііросторе  іде  зона  пзіра;Іњс  nuje -і -aLіі jo утврђсііа  в  обавсзујућа . Іјрихвата  се  примсдба  

да  се  шнриііа  кри;іа  ycaі ;іacu са  ііі  нрином  крііјіа  і-га  суселііим  ііаріІслама  и  бv;ге  7м. 

ПриNІсДба  116: 

llримедбу  су  поднела  Марнја  Хадик. Примедба  сс  одііосн  на  іiарцелу  број  2346 КО  

Т-lови  Сад  11, на  којој  се  нредвиђа  градња  објекта  с rіратности  П+2 

. Сч-авлам  примслбу  да  сс  јј:іаііоі  ;Іозво;іи  и  трсћіі  спрат  нз  слслсћих  разлога : 

- Іа  јоіпку  улнца  д;цј  Eііnpc u Врігіачкс  і  і apue:і e број  5 90. 5 1 59. 5 1 57 КО  ј- оіи  (a:t 

Г l) је  іілаііом  јірслііііђсјіо  ла  сс  ;гозііо:ііі  сі iрілііост  І  L-4 као  іі  і  Т +4+ј lс  н  іірема  іоме  

сміирамо  дс  јс  :іоіичј -іо  ла  се  vрбаіііјсіітчка  і rc:ііііі a u ca ;чуіе  c і -aііc :гицс  іі a 

ћоіігковнма  исто  склади  приблнжііо  са  віісинама  cce:tіі ux објскаiа. 

-Уіе:ојо  іі a с;іедсће \і  ћоску  іі a yі ;і y x-:ііі na Вріјіа tгкс  и  .lовані  Поііовића  je cіі pa і nocі  свих  

оој  еката  ііa ћоінкови  ма  і-і  і  іa ііapі  rc:і a\ і a ;Іo њпх  y v;ііі  nіі  Вршачка  гірслви l)ст  ја  іі;јаногі  

П-#-2+Пк. Јlрема  іоме  смаірамо  да  јс  тітмс  уііі  чкіім  іілаііом  веh yotreіі a  потрсба  за  

іі a глаuЈаваІbс  чошкова  овс  улицс  u :Іa cі o то  онда  іірнмеНи  H ііa мој v ііapі tc:і y 2346 КО  

Ноізи  Сад  11 као  u ііa суседііу  іі al)Lte;іy 2346 1(0 1 іови  Сад  11 као  u ііреко  іі y-і-a na 

парцелама  5192 іІ  5193 ко  Нови  СадІІ . 
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2. Ставл,ам  примедбу  да  висина  при3емла  без  обзира  на  спратност  буде  дозвоњена  
до  5м  ради  изградње  пословних  простора  са  већим  висииама  због  поставке  система  
вентилације  и  климатизацијс  са  ковачним  спуштеним  тіпафоним  без  опције  формирања  
међуетаже-галерије. (у  текстуалном  делу  плаЈ•ја  пише  да  је  могућа  внша  висина  
приземла  за  објекте  спратности  П+2) 
3. Став.њам  примедбу  да  се  дозволн  колски  u пејпачки  пут  у  дворишту  парцеле  и  
на  деловима  дворишта  где  је  исnод  гаража  уз  поіптовање  наравно  параметара  да  је  
озелеЈbавање  працеле  дозвол,ено  на  ЗО% површине  парцеле. (Мислим  да  је  немогуће  
усдовити  да  се  пројектним  решењем  зезіеве  повр[цине  партерног  уређења  морају  наћи  
на  делу  изнад  подземне  гараже  као  іито  је  у  текстуалном  делу  плана  напнсано). Уједно  
планом  је  написано  да  изнад  свих  гаража  је  обавеза  формирање  зелених  кровова  а  да  
није  јасно  дефинисано  да  ли  се  то  односи  u iia то  кад  је  гаража  у  склопу  надземног  
јјосебног  помоћног  објекта  на  napuenu. 
4. Ставњам  примедбу  да  се  дозволи  взлаз  ( кровна  кућица  са  степенинітем  из  
централног  степени tптног  простора  објекта) на  раван  кров  изнад  последње  етаже  
објекта  ради  одржавања  крова  објекта  као  и  техничких  инсталација  климатизација  и  
вентнлацнја . Ова  примедба  се  односи  и  ва  цео  план  пошто  у  текстулном  делу  плана  то  
није  дефинисано . 
5. Ставњамо  примедбу  да  се  планом  дозволи  изградња  нови  објеката  без  обзира  іІa 
велнчину  парцеле  и  іпирину  уличног  фронта  у  случају  да  се  део  парцеле  одваја  за  јавну  
намену. 

Пріімедба  се  делом  прiiхвата, дслом  не  прііхвата, а  делом  јс  неосионала  
Образложењс : 

1. Не  прихвата  се  примедба  да  се  на  парцелама  број  2346, 5 1 92 и  5 193 КО  Нови  
Сад  ІЈ. Парцеле  уз  Вршачку  узіицу  су  Нацртпм  плана  генралне  регулације  
планиране  за  оnштеградски  и  линијски  центар, спратности  П+2, у  складу  са  
концептом  просторног  развоја  плана  у  целини, морфолошким  карактеристикама  
парцела, непосредним  окружењем  породичног  становања . Важећнм  Планом  
дета.њне  регулације  парцеле  уз  Вршачку  улицу  биле  су  планиране  за  пословање  
са  породичним  и  внідепородичннм  становањем , па  сматрамо  да  је  променом  
намене  омогућено  да  се  на  рационалнији  и  економичнији  начид  приступи  
имплементацији  плана  у  овом  делу  града. 

2. У  тексту  Нацрта  плана  генералне  регулације  стоји  ,,,На  парцелама  уз  Вршачку  
улицу  на  којима  је  гјланом  утврђена  изградња  објеката  спратности  П+2 могућа  
је  повећана  спратна  висина  приземја  са  обавезиим  tiословним  садржајима  паје  
примедба  ііеоснована . 

3. Примедба  је  неоснована . дозволава  се  колски  и  пешачки  пут  у  дворишту  
парцеле  и  на  деловима  дворншта  где  је  испод  гаража. Не  планира  се  изградња  
помоћног  објекта  на  парцелп  у  функцији  гараже. Уколико  се  планира  паркирање  
у  дворншном  делу, планирају  се  само  као  паркинг  места  на  отвореном , уз  услов  
да  нема  подземен  гараже, чији  кров  мора  да  буде  озелењен  и  партерно  уређен. 
,јlаркирање  возила  се  планира  искњучиво  на  парцел iі  unu y подземној  или  
сутерејіској  гаражи  н  то  једно  паркииг/гаражно  место  на  један  стан, односно  по  
нормативу  за  врсте  делатвостн  у  пословном  простору  датим  Планом  (најчешће  
једно  паркіінг-место  на  70 м2 вето  површине  пословног  гіростора). 

4. Прихвата  се  примедба, у  делу  текста  у  којем  се  наводе  општа  правнла  изградње  
бнће  iiаведено  ,,На  кровној  површини  извад  последње  етаже  дозвоњена  је  
изградња  тзв  ..техничке  етаже  (Техвичке  просторије  за  смештај  техвичких  
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іЈостројења -tіодставнне  за  ірејоње. резсрвоара  за  воду. клима  KoNі opa. СЛСКТО-

орана  и  сл.)уз  зону  комунНкација: 
5. Јlримедба  се  не  прихвата , Изградіbа  објеката  ua парцели  се  одвија  у  складу  са  

прајзилнта  vрсђеіва  и  грађења  v і  врђеі  i нм  за  і  і:і aіі  upaіі y ііамену. u v скЈіаду  са  
спсігuфнчі  і  гтм  ііравu:іа. а  napііene важс  тврђсна  іравн:та  i рађења  за  намснv 

онііітсгрLUіскН  rі  :lИјтііјскіі  і teі n Llр. 

Пріімедба  ј  17: 

І  јрnмелбv јс  nonіі eno і  ірс:tvзе tіа  .. І  la І eіі poіі:і)a іі n і  і  :Іoo іі  Kііanpaі  rpanі  ва  лоо  ј  Іри  \тедба  

се  олносн  іі a napr іene opoі  793() іі  6Ѕ73 2 ко  ј  Говп  ( ал  l \ У:івци  Морнарска . 

і  knpeoііoje ітовеhати  сііј)аТііоL І  са  ј  І -:іeo І  і + І  ііa ( v+ І  Г -Н  
У  текстуалјіом  де:ту  1 іnaііa reііepanіі e peryJіaііujc ігростора  заналјіог  neJіa rpana ua 

подручју  !елепа  је  іірсдвп l)еііо  да  сс  спортскіі  центри  реаЈтНзуј v на  основу  
Урбанистичког  Нројекта. те  Вас  молимо  да  уекЈіадите  графичкн  и  текстуални  део  l Іnana 

који  се  односи  na спровођење . тіко  ;ta овај  сііортски  ігеіітар  ттсма  обавсзу  израде  
Урбаніісгичког  ііројекта . 

Г  Ја  ііј)елNіегігом  :іокаліі  rc і y e іірелвіі lјева  іііі pa:tH.a стіоріскот  і tc іі  і pa са  оаІQііт tNт Lі . 
Г  ! релвгіђеі  io і e :Іа  се  v сvтерснско ] еіажіі  іі a і ate техі-тич  ке  npoc і  opііі  e за  і  і  o і  ребе  
бLнсјіскс  і  ехнике  којіім  он  сс  Nіor:і c ітристіііітіі  Іі  јізваі i објекта  panіі  олріаваіга . 

јакође. i іредвиђеі  іе  cv cіі J і atі uoі  і  u і te іі  ca і  і  u і  apі  ііі  чіироііті  v сут  epeі  і y оојсКТ  а . І  teі  і  rpannіі  
базеіі  је  ітревиђеіі  :га  буле  ІІІ:іііііІ v і  v o;nі ocy іі a і epeі  ііботгехнолотііје  рала  и  
о:гржаваіі )а. hаіетіска  іі:іажа  са  :ісжLL і .кама  јс  Іі:іаііітр Lгіта  око  бLiе  ііa rі  іі a і  a і c pіі jіі  
Apxut екјоііскгім решеі L еNІ ј  е іЈрелвііі)еlіо  :tLt і  a іe І)ііJ Lt буле  iіa Nіаксіімаліго  
70% површиііе  приземЈћа . у  дсјіовима  около  базеііа . a ііc како  је  то  іірuказано  у  Нацрту  
плана . Мо:інмо  Вас  да  ііам  одобрііте  сvгсстііјс  koje CNі O навсјги  іі  іірелвіілс:ііі . как() бп  
фуіікцііоіігісање  булуhеі  еіторіског  rteіі rpa би:іо  гпто  :іакгпс  н  ефикасііјіје . 

ПрііNіедба  се  приNваіа  
Обраі.іожстіс: 

У еклалу  еа  обј)аз:іожсііем  іі a графіічко Nі  Ігј)ітка  і \ бро] 3 . І  . уNіеіо  ј  ј -4- ј  биће  
:іефіінгісаііо  Cv- і  t l оквг iр  І re:і or і  aoapі i і a. c і  ттт  :іг  he сс  :геііттіігтсати  :га  ce і aneprі ja 

rі:і Lu і upa іі a 70Чо  ііовргіјнііс  іірнзем:іа  У  і tu:і отк:таіћања  і-іедоvмгііга вези  израдс  
урбаііистичкоі  і  ројекіау  тексг  y Hartp і  a іі:і aіі a і enepa і  і ie peі y:іauuje бјіћс  ііавсдс nо  да  
за  реалгУзат tију  сііоріског  објек  і  a ua ті LгріІе:іті  број  7Q30 и  6873/2 < t і apue:іc ііаведеііе  у  
onіі ocy ііa ажурііј)ану  катасіарску  non іorv) іі ujc і )отребііа  разарада  урбанистиікнм  
іЈројекто Nі . 

ПртјNІсДба  1 18: 

Прііме:іо  cv ііo:ііі c:ііі  ЧслоNІјір  Вјовтіћ . Вк  В \ јовііјі . дvіва  РаковіІ tі  іт  О:ва  
( іојатіоіті h. І lpіі Nіe:Іoa ce o:tіі ocіі  іі a іі apііc:і v opoj 2 ј  )3 v K( ) I І ruііі  (a:і  ! І . У:іітііи  
llаііоііска  2 і t 
да  :і u ііосіои  Nі o і  Iuіoc і  :ta ce Іa іі pe:і Nіe rіі v ііaprtcn\ ііроіеііи  іі Llмеіт L \ Oіііііі ( і j)Lt і(kіі  

ігеііІар  1!Іі pal)eіііі  објекат  іііі  ііapі tcnіі  је  лосіовво -сіа Nібеііг i іс  би  намеі-іа  
оііітііеіралскіі  ucіі rap віііііе  o:Іі  oііapa:і a іі oc і ojelі cNі  сіањ  . У  I !aі tp і \ ГУј  І -а  2030. іі a 

пре:lNіетііој  :іокатгітј u јі:јаіінратіа  jc іoіі a отіііііеіра:іскоі  цепра. іe jc так(і  іІ  іражеііа  
і  іроіеііа  ііамене  c k:іan ca nnaі  іом  віi ііі er pc;ta. 

Іакојје . отішггім  ііравјі:інма  v текст !JіaLі a иаве:іеі-јо  је  :Іa је  Nіиіти Nгаліта  ііовј)ігіітііа  
парце:іе  за  јіамеІј .ііос:јовање  на  :іазііим  і  травцііма  2000-250() ііf док  іі penNіe і  ua 

rіaprіena гіма  1000 і112  11 У  погсду  хоризонтајіног  табарті iа  је  завріііеііі  грађевинска  
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целјiна, С  обзиром  на  повећање  обима  делатности  u потребама  за  ширење  просторних  
капацитета , за  предметну  локацију, потребно  је  повећање  спратности . Постојећи  
објекат  је  спратности  п+I+пк. да  nіi Je могуће  повећати  планирану  спратност  објекта  
на  П+3 или  П+3+Пк? На  суседној  парцели  која  је  планирана  као  општеградски  центар, 
планирана  спратностје  П+З. 

Пріімедба  ce iіe прихвата  
Образложење: 
Простор  пословања  дужјужне  регулације  Футошког  пуга, утврђен  је  као  улазни  правац  
на  којем  се  пословни  садржаји  јав.њају  у  виду  чистог  пословања. Простори  се  планирају  
за  пословне  и  комерцијалне  садржаје, односно  за  пословање  унутар  којег  су  пословни  
садржаји  из  области  терцијарних  делатности . од  делаткости  се  планирају  садржаји  из  
области  трговине, угостителства , пронзводног  и  услужног  занатства, саобраћаја , 
комуналних  делатности  и  сл. Учеіпће  становања  на  овнм  просторима  се  не  планира. 
Планирана  намена  дефинисана  је  у  складу  са  Генералним  планом  Новог  Сада  до  2021. 
Не  прихвата  се  примедба  да  се  намена  на  парцели  број  2 1 93 промени  у  намену  
општеградски  центар, као  ни  повећање  урбанистичких  параметара  који  нису  у  складу  
са  планираном  наменом  и  смерницама  из  Генералног  гпіана. 

Пріiмедба  119; 
Примедбу  су  поднели  Радован  и  Верица  добранић . Примедба  се  односи  на  парцелу  
6242/3 и  бр.6242/4 у  к.о. Нови  Сад  11,, у  Улицн  Которска. 
Ставламо  примедбу, али  и  сугестију  да  се  на  нашим  парцелама  бр. 6242/3 и  бр.6242/4 
промени  намена  из  породичног  у  општеградски  и  линијски  центри, као  ппо  је  
планираио  на  парцели  поред, парцели  преко  пута  и  парцелама  у  блиском  окружењу. 
Образложење  
Нацртом  ллана  генералне  регулације  простора  у  западnом  делу  града  на  подручју  
Телепа  у  Новом  Саду, на  суседној  парцели  бр. 6242/1, која  се  граничи  са  наше  две  
парцеле  бр. 6242/4 и  бр.  6242/3, лланирана  је  намена  општеrрадски  и  линијски  центри  
(стамбени, стамбено  пословни, пословно  стамбени  или  пословни  објеіпн). 
На  парцели  бр. 6809 (изграђен  објекат  Су+П+1+Пк-ДУПЛЕКС), која  се  налази  преко  
пута  наше  парцеле  бр.  6242/4, такође  је  планирана  намена  општеrрадски  и  линијски  
центри. 
На  почетку  улице  Которска, под  парцелом  бр.  6241 (изграђен  објекат  П+3), која  се  
налази  норед  парц. бр.  6242/1, такође  је  nланирана  намена  општеrрадски  и  линијски  
центри . 
Преко  пута  наше  парцеле  6242/4, налази  се  парцела  бр. 6805 (дечје  игралиште ), а  преко  
пута  те  парцеле  су  парцеле  бр.  6802,  бр.  6803, бр. 6804, бр. 6762, бр. 6761/1 и  бр.  6761/2, 
на  којимаје  такође  планирана  намена  општеградски  и  линијски  центри. 
Парцела  бр.  6242/1 на  којој  је  планирана  намена  олштеградски  и  линијски  центар  се  по  
дужини  граничи  са  обе  наше  парцеле  бр. 6242/3 и  бр.  6242/4 те  се  на  обе  наше  парцеле  
губи  смисао  породичног  становања. 
Како  наше  парцеле  бр. 6242/3 и  6242/4 испуњавају  све  урбанистичке  услове: положај , 
површину  и  ширину  уличног  фронта, а  налазе  се  неnосредно  поред  и  окружене  су  
парцелама  иа  којима  је  nланирана  намена  општеградски  и  линијски  центри, сматрамо  
да  је  оправдано  и  целисходно  да  се  промени  nланирана  намена  на  нашим  парцелама  
6242/3 и  6242/4, из  породичног  становања  у  општеградски  и  линијски  центри  и  то  под  
истим  условима  какви  су  nланирани  за  парцепу  бр.  6242/1. 
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Увидом  у  Іiацрт  Т IГР-а  простора  у  занадном  дслу  града  па  подручју  Телепа  број  2284-1 

јасно  је  да  ндући  на  југ  напіе  париеле  број  6242/4 п  број  6242/3 природно  припадају  
зони  оппітеградских  линијских  цснтара  и  уклапају  се  у  будуће  планове. 

Сходво  свсму  аавелеnом  nредлажсмо  ла  се  u iia іјајиим  парг tслама  бр. 6242/3 и  6242/4 

јјромени  намена  нз  іјородичног  у  оіјаітеградски  .інписки  гiсiгтри. истс  снратіјости  и  

свНм  остаЈтим  усЈіовнма. како  је  nnauupaііo ua napііcnu 6242/1 

Тиме  се  омојућава  стварање  ііајрацноііаінијііх  урбанистичких  прсдуслова  за  

заокружењс  гог  дела  ужног  Гелепа. И  У  скнаду  је  са  г1илем  !eiіepaJі uOі  урбанистичког  

іілана  за  подручјс  Гслспа  u јіамсјіом  винісг  реда. у  комс  се  пЈіанира  да  јужнн  Телеп. 

постсгіеііо  јірераете  іn ііороднчноі  v HHH іef іородично  с  гановање . 

Прпмсјiба  сс  прііхвата  
Образ.іожењс: 
Прихвата  се  примедба  да  сс  на  парцелама  броІ  6242/3 и  6242/4 КО  Нови  Сад  11 планира  

гіамеііа  оппјтеградски  н  линијски  ігснтар, сііратност  П+1-і-Пк, у  екладу  са  іјаведеним  
Образложсн )ем . 

[Iрјјмедба  120: 

гlримелбу  су  подііели  јсодор  1 !ролановић. Мирослав  Г lроданови h. и  Војис;іав  Бугарски  

У  Vnuі tu xepoja І  Іиіікија  і ni іі u і \ ііapuena од  п. 7003 до  7014 КО  Нови  Сал  1! 

nnanіі panu су  уличіін  објекти  (сііраіііостіі  ј  1+3) н  :uи)рипіііи  објекти  (ІІ -  2) iјамеі iс  

oі  і  і rrі eі pancku u ;і  u E-і  пјскu цеіітар . l јредлог  да  се  кроз  іі naіі  u рану  гіарконску  гiоврніиііу  са  

дворншјіе  станс  іі apі re;- іa. і  іараЈіе;і  но  \ з  ј  iapі te;і e і  і;іaіі  upa jaiіііa сгоораhkј  ница  са  

ігоіірсчн uм  паркuрањсм. каі(о  біі  дворн uівн  објскти  имали  обезбе l)сН  колски  nриступ  и  

били  независви  од  прометнс  Улицс  хсроја  пиіікија . Гакоl)е, интерном  саобраћај  ницом  

сс  омогућава  и  безбелііосіі u ігристуіі  противгіожар uим  ііозн;іима. Уједііо  бn се  смањио  іі  
јіедово.њЈіи  број  паркнііг  мсста  који  је  уз  Улицу  Хероја  Пинкија  нјјаі iиран  као  подужііо  

ііаркИрање . Парковска  површиііа  са  дворишне  страііе  објекатаје  довојі)Но  вејіика  да  се  

ucі  і:іaі f upa квалитегј  і (.) зе;іеіі  u;іo. a ;La cc \ і  саме  ободе  парцеЈіа  форінра  и  иіітерііа  

саобраћај  ј -іица . Уз  naprteJі c тротоар  можс  битп  мн  і  і  іі  маі  i і  ux ;tвмсі1зu ј  а  до  2іn. ширпііа  

саобраћајігице  5.5м  іІ  nonpctііі o ііаркНрање  са  једне  c-rpane 5м. І  Ірсдлог  је  ла  заеіор  

ііаркиііг  гіовриіиііа  бvле  nnaііupaіі  on травіј uх  саћастнх  реіііегкН  u;і u травнатих  

бетонских  растера. како  бu uіі -і cpіі a caoopahaj іі urta имала  иіто  мањн  утнцај  iіa укупnу  

зслег iу  парковску  површииу . лако  іі oc-і -oju обавеза  обезбсђиваі bа  ііаркинга  і ia ііарігеіи  1 

месі -о/1 c-і -aіі , додавање  иіі -гсрнс  саоораћајницс  са  дворuшііс  -тране  бн  ;гсЈЕимично  
реіlіuЈіо  іІроблем  иаркирања  іјосетилаца . с  обшром  іі a іісдовол )ав  број  гіаркинг  места  ua 

јавіlој  површини  у  Улицu хероја  Пиггкија . ПрНкЈћучак  иwгерне  саобраhајнице  бн  могао  

битu гга  новопјіан uраiіу  саобраћајницу  сајугоисточне  стране  ііарка, којој  се  ііриступа  из  

Морнарске  улицс .Слика ? 
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Слика 47 

Примедба  се  не  прихвата  
ОбразложсјLе: 
Не  прнхвата  се  планирање  саобраћајне  површине  у  оквиру  нарковске  површине, у  
цијћу  обезбеђивања  приступа  ттарцелама  с  дворншнс  стране  и  ііланирања  паркннга  уз  
саобраћајницу  за  потребе  корисвика  простора  у  зони  опстеградског  и  линијског  центра. 
Планирање  приступа  на  парцеле  уз  Улјјцу  хероја  Пивкија  је  искњучиво  из  ове  улице, а  
потребан  број  паркннг  места  се  остварује  на  парцели . 

Прјімедба  121: 
Примедбу  су  поднели  дина  и  Срђан  Ђилас. гlримедба  се  односи  на  гіарцелу  број  4875 у  
КО  Нови  Сад  H, y Улици  Ћирила  и  Методија  94. 
Као  власник  парцеле  4875 КО  Нови  Сад  И. на  Телепу, улица  Ћирила  и  Методија  94, на  
парцели  је  Тренутно  у  функцији  Адреј-іалин  Парк  који  је  у  фуuкцији  јонЈ  од  2013 
ronuiie. За  функционисање  Адреналин  парка  нису  iiотребне  додатне  парцеле, он  на  
целој  предметвој  парцели  функционијпе  потпуво  І-Іезависво . Те  вас  овим  путем  молимо  
да  не  обавежете  предметну  парцелу  спајањем  са  суседним  парцелама  радн  формирања  
већег  спортског  садржаја  јер  до  тога  никада  неће  доћи, самим  тим  што  суседи  нису  
спремни  да  продају  делове  свој uх  Ііарцела  те  та  обавеза  спајања  ііa дужи  нuз  година  
блокира  комплетан  део. Овнм  Путем  вас  молим  да  ва  мојој  парцели  осим  спортског  
садржаја  омогућите  и  изградњу  једвог  стамбеног  објекта  цца  100м2,за  породицу  која  би  
одржавала  поменути  Адреналин  парк. 
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Пріімелба  се  не  прихвата  
Образложеис : 

гјримедба  се  не  прнхваТа  с  обзиром  на  То  да  је  гіланпрана  намена  спортски  центар  
лефніІисаІја  у  ск iадv са  сNіерјііЈцахіа  из  ГеiјсраЛІіог  nnaііa. a обавсза  cnajaіba јс  

ус:Іовл)еНа  ібоі  ч  Иіј)CН  іі  і tП  ла  свака  і  іapі te:іa мора  иіаі  іі  излаз  иа  јавн  новршину. Iе  

прнхвата  се  гірнмелба  ла  се  у  окгііір  нарггеле  дозволіі  іізралња  етамбеііог  објекга. с  

обз iі t)ом  jta jC Hcі  a ІЈЈіаніірана  ia Cі  іОј) ј  сКН  rіen і  ap. 

[lрјіNiедба  122: 

І  І  рtімслбу  је  ііonneo Вла;цј  Стеііаі  і o Bіі  h, прuiс;гба  cc onіІ ocu ііa rіapі rciy број  5 1 3 8/ І  v 

К() і !onn ( І t 11, Улјіі tи  borna ііa IHvііі a 84. 

Увпдом  у  і  ііан  і eііcpan і ie perynaі tіі jc за  іјасејјс  јсјјеі  і  і  і  І  2284 усгановио  сам  да  сге  

nnaіі npanu јіромеііу  на  парцели  5138/I К.О. Нови  ( д  11. у  ул . Богдана  Шугіуга  бр. 84. 

Молим  вас  да  се  нарцела  5138/1 К.О. 1 ІОвіI Can t і . У  Л. Богдана  iІlyrі yra бр.  84. врггги  у  

намеиу  као  што  је  у  треііутно  важсћсм  nnaііy іі  нредвили  као  засебна  граевііііска  

napі LeJі a. 

ПрнNіелба  ee ііc іі puxііara 

Образ.іоже  іі.e: 

Г lap і  rena број  5 1 3 8 1 је  ішжећи Nі  І  І na і  іом  ne і  іJbі  і e peі  :іanіі je ііамс i і)e і  іa за  іі oponu іііo 

стаііовііће . сііраіішстн  І  ј  ј  -t-I к. kou і  re і  Іі  і  іОСјОРНОЈ  -реlјења  нмао  је  за  ііјіњ  na і  іакон  

аііаііізс  іјосіоје hеі  стаіба о:јоііііма  v Kojіі \і a је  загіо tfеіа  јіизапија  11 

иміј:іемеіітацііја  іі:іаНскоі  peііі e і ba. іі:іагiіірLніі fм  ііамепама . іјраіні:і iіма  ре lјеіба  іі  

грађсі  ба. іілаііираііііі  іі oіі pLnu ііама і e іі aNі eіі e і  і 000:bі rіa іі  уііапре:И  onpel)cіі e 

просторе . С  обзиром  на  то  да  еу  се  у  1-јацрту  nnaі ra і eі iepaJіііe perynaі tujc ііромениЈге  

ііамсгіе  заједііичке  блоковске  ііоврігінііс  у  поіірііівііе  које  приііадају  гіарцеліі  ііa koіoі  је  

іјзведсн  објекаг .. као  и  ііамена  ііapue:і a уз  У:іііцv bornaііa Шvііута. североисто tгно  од  

предметве  парііеЈіе  (уіесто  нороліічног  сіаііоваіћа  cpenbux u високгіх  густнна ). 

n:іaіі upaіі a іі aNіeіі a ііарковске  ііoіі pііііііі e (око  1.68() п 2 са  јіо,t іемііоі  і  аражом  је  реіііен.е  

које  ca jenіі e erpaіі e ііовс lіава  зеЈісііс  іі oіі pііі iіііe yіі vrap оіока  број  404. а  ea :tpyі c страгіе  

реіііава  іі enoe і ajyhu број  ііаркііііі  і ec і a. c ооіііром  ііa ro :га  іі ocrojeh і i објекгн  kojіі  cv 

і paheіііі . іісмају  :говол,аіі  орој  ііаркііііі  мссіа  іa іогребе  својііх  cі a ііapa. као  іі  

гІовоп:гаііііраііи . који  се  іі:іaіі upa і v тако  ла  іі e могv :іа  рсшс  ііаркіірање  \ іі \ тар  својс  

ііaprte:І e. І  јарцејіа  број  5 1 38/1 има  ііовріііііну  337 іп2  іі  ііііі pu ііy уличііог  фрогіга  7.35 іn. 

ЊеіІе  карактервс  і  u ке  іі  Нсззаовоћајіалс  і  ј  и  vгвр lјеі  іe і  іарамеі  ре  за  noponu чі io 

сіаііовање . осим  чии)еііиіге  Ј1а  се  залрђі-t  као  ііостојећа  napі teJіa. іјланнраном  гјаNјеном. 

гіоболгпавају  се  могућііост u да  се  ііарцела  у  интеграцијн  са  суседним  парцелама  

траіісформип lе. да  се  у  екзіаду  са  тпм  омогући  и  проіііирен )е  peryJіartuje Уліјце  Бојдана  

Шуіі  ута. 

Пріііе.гба  123: 

І  Іріімелоv cy ііo:rіі e:ііі  Г l\k І _: і ,Lі  ,іла  са  коміііііјама  іі  po:lііІ c_bіі Nіa 

Као  в:іаеіііік  ііapue.і e 4Х73!1 іі a којој  се  іјајіаі iі  ј-ІУ сNі:бLі  і yna K() Новіг  (an ІІ . ііa 

І e:і cіі , \:і H і ta liеіефіі  іІ taііnopa 27. іі onuoc іі Nі  гіріімелб  са  жењом  ла  се  y y. і n і tіі  

Г  Іеісфті  tlta іі nopa ca всііарііс  c і jіa ііe іі c меіі)а  c іі parіі oc і  - јер  біі  ce ііі \і e oLіііa і a  зогіа  

e:ііі r іі or сіаііонаіћа . іі  омоі  hіі o oo.і,іі  pa:t ку:іі  рііііх . ігрквсгіііх  н  сіјоріскгіх  са:гржаја  

блііжој  іoіі  u. koііі  o ііaj :Lc() І e:і e і  іа  и  шс  іужујс  іі  i H : іe біі  се  смаі  і,іі o noc і o і ehu обиі  

возіј:іа зони  u :іa:і a і oі hrі ocr ііоріаіііоі  фvііј t;іоіііісаіб  cіі ux іі oc і ojehіі x к :іі vрііих. 

ггрквепііх  іі  споргекііх  објекаі -а  іі  са:гржаја  koj іі  cy ірегіУтііом  n:і aііy. за  kOj і] можејо  

рећи  да  је  одјјичан  v овоі  деЈіу  н  ;га  га  г t)еба  очувати  іі  \ -uaіlpenіі ru. 
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Такође, иако  смо  већ  навели  да  смо  да  се  не  мења  сгіратност  у  зони  н  да  предвиђени  
старачки  дом  у  улuци  Петефи  Шаіiдора  на  парцелама  4853/1, који  једини  има  сада  
дозволу  за  спратвост  п+3+гік, једини  такав  и  остане, као  сјајан  објекат  уз  градски  парк  у  
зонu 2 цркве  и  културно  сгЈортскнх , малих  стамбегіих  објската. Због  много  шире  
корuсти  од  још  једног  вишеспратног  стамбеног  објекта . За  ту  парцелу  бр. 4853/1, за  
коју  смо  добили  информацију , да  ће  можда  бити  захтев, да  се  пребацu у  стамбени , 
желимо  да  уложимо  прuговор  да  се  промена  намене, ни  случајно  не  дОЗВОЛИ! 
Разлог  евентуалног  захтева  власника  може  бити  само  због  iіe гледања  шире  слuке  
потенцијала , и  значаја  за  шuру  зајсдницу . Старачки  дом  у  данаuјње  време, а  и  за  
будућност, осим  свима  јасних  друштвених  и  социјалних  предностu, сигурно  
представња  и  одличан  пословни  полухват. и  за  ИІівеститоре  и  за  град  и  државу, са  врло  
потенцијано  задовоњним  кориснпцима. па  и  са  те  стране  Ітема  резона  мењати  му  
намену . 

ПрІ!медба  је  неоснована  
Образложеіbе: 
Парцеле  у  Улицu Петефи  Шандора  су  Задржале  намеііу  као  у  важећем  планском  
документу . Када  је  у  питању  подвошење  примедбе  за  одређе iІу  парцелу, о  примедби  
накои  изјашњавања  обрађивача  плана  и  подносиоца  примедбе  одлучује  Комисија  за  
планове . 

ПрІ!N1сдба  124: 
Примедбу  су  поднели  Земња  чуда, староседсоці! u установе  из  Петефи  Шандора  1-4 t. 
Примедба  се  односи  на  део  парцејју  број  5019 у  КО  Нови  Сад  11, у  Улици  Петефu 
Шандора. Наша  иницuјатива  се  одііоси  на  то  да  део  парцеле  5019 који  неће  припасти  
будућем  парку  буде  претворен  у  Паркинг  и  пешачки  пролаз  из  Петефи  Шандора  улице  
Исту  иницијативу  смо  већ  подпели  2019. године  и  имате  је  евидентирану , али  нисмо  
добили  никакав  одговор  до  сада, па  ћемо  је  поновитн . Пре  свега  преко  пута  предметне  
парцеле  налази  се  дечија  установа , а  пар  кућа  дање  и  тениски  клуб, па  би  било  изузетно  
лепо  и  практично  да  педагози  могу  децу  понекад  да  одвелу  до  новопланираног  nарка  
што  би  свакако  ишло  у  прилог  и  његовој  основној  ІІамеІІ u. Значајно  бн  се  смањило  
загушење  саобраћаја  и  повећаѕіа  безбедност  нстог  у  јутарњвм  и  поподііевним  сатима  
када  родитењи  довозе  односно  дозјазе  по  своје  Manunjaііe. Било  би  лепо  да  након  
привођења  намени  свих  парцела  у  овом  делу  Петефи  Шандора  остане  бар  један  пролаз  
до  будућег  парка  и  Булевара  Патријарха  Павла  како  не  би  сви  стаиари  будућих  објеката  
морали  ићи  около  у  парк  или  на  стаі iицејавног  превоза. 
Како  би  се  пешачкн  пролаз  користно  и  као  паркигіг  значајно  бu смањио  растућн  
ііроблем  гіедостатка  паркинга  на  овој  локацији . Како  се  предметна  napІLena веh налази  у  
поседу  Града  Новог  Сада  не  би  бuло  потребе  за  откупом  парцеле  што  у  многоме  
олакшава  испуњење  наше  нницијативе  

ПрІіМедба  се  не  првхвата  
Образложење: 
Парцела  број  5019 намењенаје  за  оппітеградски  и  линијски  цеіітар  и  спратност  Л+2. Не  
прuхвата  се  примедба  да  нарцела  буде  намењена  за  пројіаз  ка  nарку  и  паркинг, имајућІі  
у  виду  да  суседне  парцеле  ие  могу  битіі  самосталне  у  складу  са  утврђеним  правилима  
уређења  и  грађења. Спајањем  са  парцелом  број  5019 омогући  се  реализација . 



ПрііNlслба  125: 

Примедбу  је  подвели  су  драган  и  Срђан  Ћилас. []ріімедба  се  односи  на  іјарцелу  број  
4042 у  КО  Нови  Сад  1ј. у  Улицн  Врјііачка  21 

Овим  пvтем  по:пјосЈјмо  ііримсдб  ііa І-Іаіірт  пг  !елегга . који  је  тренутно  на  јавном  

увјјлу . 

Као  власвиі tiј  ііapііc:і c 4042 К() І  овіі  (an Іі  (napі tіna jc 2274/2). іі a І  e:і env. У:јјнга  

Вріііачка  2! . ііonіі ucіі Nі o ііримедб  са  ЖLЊОNІ  да  іс  ) К(і iНКО  лОl)е  дО  ііроіеііе  cіІ parіі oc ііі  

У Вріііачкој  УЛп  ци  и  нама  дозво:І  іі  ла  іі a і iaі iІ Oі  і  релмеГНој  і  іapі  tc:і  і i І  јО]L іі  І QMO 

c іі parnocr і uі  Пч- 3. 

ПриNіе;іба  сс  не  јјрихвта  
образ.іожсіі.с: 

ііapі tena број  2274/2 ііoіі pііі u іі c 644 nf jі  Наі tргоі  іі:іaіі a ііііі pLL ііі e pіryna і rіі jc 

nnan upana за  оі  і  нјтеградскіі  іІ  :і  ини ]скН  цеіјі  ар. сјјратііоСт  Іі  І  1+2. v склај tу  са  

којігіеііТом  гіросторііог  развоја  іі Jiaіі a y целнни , морфо:іојјјкнм  карактервсГнкама  

парцела. јІејІосредііНм  окрvжеі  і)ем  noponіііііor стаіјовања . Важсћиі  І1:іаііом  

tіі Luі)ііe pe і y:іaі tuіe ііapі tc:Іa і  Вріііачку  улні tv бнле  су  іЈЈіаііііраве  за  пословање  

са  внігіеііојі (нiітіі ilм  с -іајјовањс \і . Уі  іірслмегіі v іі apne:і y. ca vі  oіі c і o іііі  страііе  

іі:і aіі upaіі a jі  іі aNііііa ііре:иііко:іскс  сіаііове , ј 1 іајћіі віілv све  навс;Lеіјо . 

сіаірамо  :ta ііовећаіт )е  сііраіііостіі  i іa І  1-3 іі a іііірцс:ііі  број  4042 јінје  

іірихв Lи:І )ііНо . 

Пріііслбл  126: 

Прјімедбу  јс  no;ііііo Panі  дунђер . І  lріііс;tба  cі  onіі ocіі  іі a іі apііі:Іі  opoj 72-ј ) 1 u 7250: ј  

у  ко  I-јови  Сад  ІІ ) y У:іици  Лазе  Лазарсізііћа . 

Коріісіпік  сам  и  власніік  /1 катасіарСкИх  napі tcna број  7249! І  и  725()! I v K() Новп  Сад  

2 іі  в.іасіінк  пос:іоііііо -стамосііог  објекіа  ііa іі apі tі. ііі  број  7249/ i v :rurtu Ј lазе  

јјазаревића  бр.  37д  

1.() чијћ1 НH 1ІІј () ( ј 1\ І-Іј : У  Вј I ј  ІІ , - \p І  ІІ -J І .\ 7249 І  іі  7250/1 

. І ()бе  і  і apііc:іe cy укујіііс  ііоврігіііііе  35 .пі2- :724) І  = 420 м2. 750 l 4 1 5 м2! 

1 •2 І  І a ііnauy 7249 1 јс  саграђеіі  стамбсііо -ііословіііј  објекат  У  ск:јал  Іі  У  свсму  ііo 

нројектііој  :tоКуNј L і  і - і -aіі j іі  on УІУ-)с:іова  :to І  рађсвііі  і  ске  іі  У  і  іоірсбііс  no іііo:іі  

1.3 окіігірv стамоело-Гіос:іовііоі  објекіа  r іoc і ojі  3 -трв! сгамбеје  іі:іuііііі rc ca 

vкvі  і  no і  r і  ta 300 !пі2 

1 •4 У  оквиру  nocnoіііі or npoc і opa іі oc і oje двс  jcnu ііііі te ca кугііјо  і ttta 205 /пі2/ 

1 .5 Уііуіар  оквпра  од  обе  napі tene.іі oCіOjІі  ііаркиііг  за  і trta 20 возііла  која  се  чувају  

іоКом  јіоіјравки  
1.( У  сіаібеіі iі i jі:tіііііі na\ І a жііве  као  none:Lcіі a іі oponііііa 5 o:tpac:nі N особа  іі  5 :ICrte 

17 І  Іopo:tіі uі  іі  ііі c і  іі pa і v o:І  pa:ra \ :Іі:і LІ _ І  іі oc і  ііі a іі oc:і o і u і o і  ііјіосіораІі  ііі Nі a]v 

іјамірv a іііі  срс;tсіава  :ta cc ca ді:іаі  іі o ііІ !і  ііімесіс  іі c і :rі  ііімо  іі oc і oі ehe :іокаііііјс . 

ћојаіаіј  ііоро;ігіііс .обіііро Nі  іі a іі:і aіі oііc І  pana іa тіко  б:іјіско  б ;tvћі  гірсте  је  ;іa hc 

іорагіі  іізісіі  і ra і  іі  Іі  :іокаігііј v сіаііоваіі ,а  іі  :іокаі tиј \ ііос:іоваіћа . a іoo і  кіко  cc ooіііііo 

сіаі  ра  • біјіс  :tc. і a іі oc І  іі pіa. іііa jc іірілііосіавка  ла  ћсмо  Іііроваі  іто  бјі  ііі  ІІ  

пріііораііаііи  іі a і o ііііі  бв  іІopotu і ta Іі  і  біі:іа  іr іІі c і c іі ttІij\. 
І  .Х 1 І apі tі:іc іі o:r бројівііма  724) 2 Іі  725()/2 којі  су  јіЈіасііііііітво  іі pіny іcha 

Л:іексаіі: ар  :іоо  сс  ііa, іa іc пролужс  і  кv мојііх  іі apІ tі: і a іі  іі O новоі  іі:і aіі \ c\ •.vвезаііс  

Cіі  мој  іі  Nі  і  іаргtе:іама . 
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Са  Александром  доо  ја  сам  се  договорио  о  измени  положаја  међе  између  наших  
нарцела, о  чему  је  сачињена  заједiiичка  Иницијатива  која  је  као  усаглашена  предата  у  
ЈП  Урбанизам  Нови  Сад  дана  І  І  .07.20 19 год,а  чију  копију  прилажем  уз  овај  захтев. О  
постигнутом  договору , сачињен  је, усаглашен  и  потписан  међусобни  уговор,чију  
копију, такође  прилажем  овом  захтеву. 
1.9 Нацртом  плана  генералне  регулације  простора  у  западном  делу  града  на  
гіодручју  Телепа  у  Новом  Саду  планирано  је  да  nарцеле  7249/1 и  7250/ І  буДу  у  намени  
вишепородично  становање  средњих  и  високих  густuна  П+2+Пк  до  П+4+Пк  (П+5) са  
елементима  линијског  цегiтра  у  низовима  и  отворевим  блоковима  са  условима  за  
озакон,ење  објеката  веће  спратности .Нацртом  плана  је  на  мојим  парцелама  планиран  
више  породични  објекат  спратности  П+2, планирајІе  зоне  изградње  240 м2 (12х20м). 
Такођеје  планирано  спајање  Мојих  парцела  са  парцелама  4247/2, 7249/2 и  7250/2, на  
којимаје  планиран  објекат  П+4+Пк, радн  формирањајединствене  грађевинске  парцеле. 

Као  суверени  власник  наведених  парцела, односно  изграђеног  стамбено-пословног  
простора, намењеног  за  жнвот  и  егзистенцију  породице  (5 одраслих  особа  и  5 деце), 
молим, тражим  и  предлажем : 
L да  моје  nарцеле  (7249/1 и  7250/1) формирају  грађевинску , без  ,,увезuвања 1  са  
парцелама  7249/2 и  7250/2 
2. да се  дефинише  већа  површина  зона  изградње  на  мојuм  парцелама  са  цца  50 
% заузетости  гіарцеле, а  не  како  је  планом  предвиђејІо  цца  29 % заузетости  парцеле  
3. да се  повећа  спратност  објекта  и  да  она  буде  С+ П+3 

уз  nаведена  три  предлога  за  решење, која  би  могла  задовоњити  меnе  и  моју  породицу, 
прилажем  и  идејне  скице  за  ретпење. 
Образложење : 
1. На  парцелама  7249/2 и  7250/2 је  изграђен  нови  пословни  објекат  н  њетов  
власник  нема  намеру  да  га  руши  да  би  се  градио  нови  планиранu објекат  тако  да  се  на  
дужи  период  мени  ограничава  могућност  било  какве  изградње  на  мојим  парцелама, 
будући  да  бих  био  условен  спајањем  наведеnих  парцела  ради  формирања  јединствене  
грађевинске  парцеле. Поред  наведеног,обзиром  да  нам  је  држава  онемогућила  далњи  
рад  Техничког  претледа,а  ЈП  УРБАНИЗАН  није  дала  сагласност  за  изтрадњу  новог  
Тегn.nрегледа  на  слободној  парцели  7250/1, и  ја  ћу  бити  примораn за  дислокацију  свог  
пословног  простора, дакле  продају  садашњег. 
2. Планирана  зона  изградње  (240 м2) је  29% укупне  површине  мојих  парцела, што  
је  сувише  мали  проценат  и  не  даје  могућност  да  се  реализује  nлаnирани  објекат, које  
тржиште  некретнина  и  комерцијални  услови  поставјbају. Гlланирана  заузетост  парцеле  
од  цца  50 % би  омогућнла  реализацију  планираног  објекта  и  испуњење  осталих  
урбанистичких  параметара  (Потребан  број  паркивг  места  у  подруму  исnод  целе  
парцеде  и  потребан  проценат  зеленила  у  дворишту .. 
3. Нелогична  ми  је  поставка  да  се  суседни  објекти  са  обе  страnе  мојих  
nарцела,планирају  као  П+3,а  са  друге  стране,на  мојим  nарцелам, само  као  П+2. Такоде  
је  и  постојећи  објекат  који  се  гра.ди  на  крају  улице  Лазе  Лазаревића  П+З+Пк. Исто  тако  
се  и  на  почетку  улице  Лазе  Лазаревића  завршава  градња  објекта  са  П+3+Пк. Ја  се  са  
оправдањем  питам:који  је  разуман  разлог  даје  само  на  мојим  парцела  предвиђена  
спратност  од  само  П+2. 
4. Сматрам  да  би  се  предлогом  спратности  С+П+З  на  мојим  парцелама,постигло  
реално, много  боЈБе,рационалЈІије  и  праведније  урбанистичко  решење. 
Сходно  овде  реченом,у  прилогу  дописа  прилажио  сам  две  варијанте  могућих  
решења,као  пример  будуће  организованости  парцела  
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Сматрам  да  су  мојн  предлозИ  врло  реални  и  праведі -іи  u надам  се  да  ће  6нТп  усвојеІіи . 

пріі Nісдба  сс  ДСЈІОМ  јірјіхііата  Де.ІОNI ІІ e Пј)Ііхваiа  

ОбразЈІожеІbе  
rіapііene број  7249/ 1 іј  7250/1 новрііuне  око  84() јн2 јс  І  Іацртом  плана  і enepanііe 

perv:І attu І e гілаііираіа  іa Bu іІc І  ІОрОДWІІ  0 craііoBaІі)e ca с;Іе Nісј iiНма  лІ1 і tH і  ckOі  цејпра.. 

сіірті iости  Г  1+2. склалу  са  коЕјіісігто Nl тјростој)нОІ  развоја  п:Іана  v uenunu. 

Мој)(ј)олоіпким  карак  і epuc і u кама  i і apі  IcJІ a. іі cіІ ocpc;іnuNі  окружењеNі і  ІnaHHpaІІІІ  NI 

И  ЈІ(ј)раструктуріІи Nі  ііројектuма. Важећ  u і  i іланом  деІа:ћне  реІулацпје  ііapі  LeЈІ a уз  ујјиц  

Лазе  Јјазаревиhа  бн:іс  СУ  іІлаіјнраііс  за  т1орОДІitјіІО  сТаноавЊе . Г  lакон  доноіјсња  І  іnaііa 

іеііерііе  peі yJіauu І e Nјоста  у  і lр()л\ жеТку  Бујіевара  Евроііе  (..Сјј .лист  І  рада  1 Іовог  

Садабр.2 І2 і  ) І  І J І aH дсІаЈІІіе  peі yѕІaі Lujc jc іі pce і ao ;ta важн  у  овом  делу. с  обзиром  да  

је  доіјіло  до  измена  граница  peryѕіaіlule саобраћајІІе  HOBpІIJHІІC.. Током  израде  Нацрта  

плана  геіісраіне  pervanіLuje уважнле  су  се  ііове  okoJІHoCTH. које  су  утицале  на  концеіiт  

ііpoc_ropnor уређења. јј  довејіе  до  иромеве  ііамеііе . ј-lе  прихвата  се  део  прпмедбе  да  се  

ііовећа  зона  изградње  и  укuне  обавеза  спајаіІа. али  узнмајући  у  обзuр  даіо  

образложсіће  прііхваіа  се  део  іірііме:ібс  :іa се  сііјхІГІ {осГ  N ;tеЈІу  іредмегнііх  napііe і a 

повсћа  na І  ј +з_ i І:і aiiupaіі o ІјоІіећаіі.с  сііргііостu іі ehe ііapyіііііі u y І  нрђсва  јіравијіа  

vређсі  і.a u ірађе  ј  і.а. 

ПрііNіедба  127: 

ј  јримелбv je ІІ oJL ІІ C:!іі  cv Jacіі a Савјјћ . І  lрИNіелба  cc o;іuocu na ііapііeJіe број  71 l 6 н  7 І  І  7 

у  ко  i Іови  Сад  1!, у  Хсроја  Гјинкіјја  22. 

Гlосгојећим  Плаііом  генерLuііге  регуЈаіије  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  

Teneііa y 1 Іовом  Салу. ІІј)едви l)еііа  сгірагііост  сгаNјбеіго-пословііог  објекта  је  Ј  Ір+2 и  

заузеће  гіарцсіе  50%. Стамбеііи  објекат  којв  се  ііаЈіазИ  у  негіосредііо  бЈІнзНІіи  (У  УЈіІіІ tИ  

Херој  Линкија  бр. і 8. napііena број  7120. к.о. Нови  Сад  2) је  сііратности  Лр+2+ГІк  и  

ніве;іеіі  са  70% заvзсhа  ііарцсле _ c І ( і  a іражИмо  :іа  сс  са  c ііpLn іі oіііh) нзјс:іначимо  са  

І  І oNІ cІІ yrІІM објск  і oNІ  ( )вом  ј  іримелбоNі  і  ражнм  о  да  cc і  ra і  іanі u м  rі nLіІ  ііі paіі  іі  м  стаNlбеі  і o-

гlословіјпм  објектІ1ма  дода  поткровње  u:і u гјову tісііа  і pcha сјажа . Такође  іражимо  JLa ce 

објекГИ  формирају  као  самОсіалні f іі a наііІој  іі apііc;і  іі  збоі  немоіућносгіі  лоіовора  са  

cycc:іuNіa. Сматрамо  да  v ПРСДЛОЖеІІОNI урбаігИстііікО Nі  peіiieіі y nіupuіі a фроіііа  іі ujc 

Tonі IKO битаіі  факіор  ііoіііі o смо  сс  о;і:іучилИ  за  изіра;іњу  ;іна  објекіа  іі a лва  разЈіИ tіиіа  

ко:іс  ка  гіриЈіаза . ј  едаі  і  из  узі  u ііe Херој  а  Пинкиј  а. a :tpyі  іі  ііз  новоі  і; і au ііpane уЈіицс . 

MonuNlo цеиене  гіланере  u комuсију  за  јіјіаІіове  да  прерадом  плаІіског  решења  предвиде  

МоІућІіост  uзг•радње  стамбсјіопословнпх  објската  у  улици  Хсрој  ГІинкuја  бр.22, са  

изменом  додавања  поткрова  иліі  ііовучеіІе  іpehe еіаже  и  (ј)ормираіbем  стамбеііо -

ііословних  објеката  као  самосталне  і LеЈІННе  на  јіарцели . Са  обзиром  да  је  ііроценат  

заузећа  cMaІі)eіі  са  70% на  50%. Monіі Nі o промеііу  постојећс  сііратностіі  са  пр+2 ііa 

І  lр--2 -  Ік. са  гјогіеhаваі t)см  cііpa і  іі OC 11 за  jeЈlіі y сіаж \ іl 10 \ nunv іі o і  kpoІІ:і.a ИЈііј  

ііов vчеііоі  і pehe і  cііpa і  a. 

11 рјіNіедба  ce іі c ііpііx ііa і a 

l І apne:і e број  71 l б 71 l 7 (обс  К() І  Іовіі  ( а:і  1і ) іі J іa іі upaіі e сза  ІіaNіenv оігіеірадскіі  и  

ЈіиііИјскИ  і lc і nap. І  lоврііінііа  ііapі Lc іa број  71 16 іі  71 І  7 іізносгі  око  638 м2. ііігірііна  

y:і utіііor фроіІіа  нзносіі  1 l .45 м. іііто  \ кпујс  ;1а  ј-і  y cnvіІ ajv објсдНіі.аваІ t)а  ііарцела . због  

іnupu ііc УЈіиЧІіОі  фроіііа  која  јс  Nі aіі.a 0:1 15 іn. ііapііc:іc NІOpajy ;la ce oOje:іuІіe ca 

еуседно Nі  ііapne:іoNі. ИNіајуhИ іііі;іy нсііосрелііо  окр)жење. Іi:іанііј)аЕіс  намејіе  Іі  

сапратігост  постојећих  Іі  nnaІіupauux објеката. ііe прихвата  се  примедба  да  се  спратност  
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објеката  повећа  на  П+2+Пк  или  П+3. Важећим  Пј-іаном  детањне  регулације  парцеле  су  
намењене  за  лословање  са  поридчним  становањсм  спратности  до  П+1+Пк. Сматрамо  да  
су  промсном  намене, лравилима  уређења  п  грађења, као  и  планираном  спратношћу  
побоњшани  услови  за  квалитетнију  н  економичнију  рсализацију  на  предметним  
парцелама . 

Примсдба  128: 
Примедбујс  поднела  Вера  Кастратовић ,. Примедбаје  иста  као  примедба  број  52 
Примедба  сс  пе  прјiхвата  
Образложењс : 
Образложењеје  исто  као  код  примедбе  број  52 
Примедба  129: 
Прнмедбује  поднела  Марија  Кастратовић ,. Примедбаје  иста  као  прнмедба  број  52 
Примедба  ce iie прихвата  
Образложењс : 
Образложење  је  исто  као  код  примедбе  број  52 
Пріімсдба  130: 

Примедбу  је  поднео  је  Желко  Кастратовић . Примедба  је  иста  као  примедба  број  52 
Примедба  cc iіe прііхвата  
Образложење: 
Образложсњеје  исто  као  код  прнмедбе  број  52 

Прпмедба  131: 
Примедбује  поднео  Борис  Бошковић . Примедбаје  иста  као  примедба  број  52 
Примсдба  се  не  прuхвата  
Образложењс : 
Образложсњеје  исто  као  код  примедбе  број  52 

Прнмедба  132: 

Примедбује  поднела  Нада  Манојловић . Примедбаје  иста  као  примедба  број  52 
Примсдба  се  не  прііхвата  
Образложсњс: 
Образложењеје  исто  као  код  nримедбе  број  52 

ПрuNlсдба  133: 
Примедбу  је  поднело  је  GLAЅЅMAX NЅ. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  5421 у  
кО  Нови  Сад  11, у  Јована  Поповића . 
Гlредлажемо  да  се  на  парцели  због  околних  зграда  и  новонастале  ситуације  у  делу  
промени  намена  из  породичног  у  вишепородично  П+3(4) , овим  путем  вас  молим  и  да  
омогућите  незавuсану  реализацију  објекта  на  мојој  парцели  због  лошег  односа  и  
нерералних  жела  мојих  комшија. 

Прјјмсдба  се  делuмично  прихвата , дслимично  не  прихвата  
Примедба  се  делимично  прихвата  уз  исто  образложење  као  код  примедбе  број  I б. Не  
лрихвата  се  део  примедбе  да  парцела  у  случају  промене  намене  буде  самостална , с  
обзиром  на  то  да  површина  парцеле  износи  369 м2. 

ПриNlедба  134: 
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Гlримедбује  ноднео  Munaіі  Тодоровнћ . Гlримедба  сс  onііocu tіa парцелу  број  4493/2 КО  
Нови  Сад  ІІ , y Улицн  Милутина  Бојића . Моја  примедба  се  односи  на  парцелу  4493/2 КО  
НС2 на  којој  се  предвиђа  смањење  са  4 на  3 стамбене  једuнице. Мој  предЈіог  је  да  се  
оставе  4 стамбеііе  јсднјјпцс  jep cc ііc і  OІі  i іa кваЈіигсіжНнота . 

І]рііNісдба  сс  јјс  јјрихвата  
І  Іapііe:іa број  4493]2 К( ) Hoііu Can і  і  jc важећим  І  Іѕіatі oxі  детајііс  рсгулацпје  јјамењејја  
за породичііо  стаііовајјјс . cupar іі ocrіі  і  I+ І  +ГІК. ГLіаннрана  јс  ііамстіа  і ]ОІ)ОДИЧіІО  
сіановање  у  склад  са  Генерајііііім  vрбаііистнчким  јјлано.м. којн  іі pencі  аііња  ііланскіј  
осјіов  за  реализаігтіј v і  і:іaiі a і -cііcpanі e регуЈтаішјс. і i КојИ  јс  лао  схіерііііцс  за  
дсфнн  исањс  ііравила  vреl)ења  и  ірађсња. !eііepaJі  i і  іі  м  урбаіі  исгич  ки  м  і  іјіаном  на  
ііредметiіим  napuc:і axіa nJіaі  гиратіг  јс  і  ірсіежііа  іі axі eiіa і  іОј)ОЛИЧИО  становањс . 

У  Ј  јацрту  ніаііа  rerіepanііe реіуЈіаішјс  број  сгамбенјіх  јединица  У  ОКВH І)У  nородиіііог  

стаііовања  је  3. Број  стамбених  једитјнца  усаглашеіі  је  са  категоризацијом  стамбених  
објеката. чији  број  стамбеііих  jenіііі uі ta онредеЈЂује  да  лн  се  ради  о  породичном  (до  3 

сіамбене  јединице ) или  вишепородНііііохі  стамбеііом  објекіу . 

ІІрјјіед6а  135: 

јІримсдб  је  іјоднео  Рај  ко  Блажіі h. іріімсдба  сс  oѕ rіі ocі i i і a іі apі rcnv бј)Ој  224 у  КО  
І  Іовіі  Сал  І  у  V:і u і rіі  І  cpІі  kaіu)n)a 9 

Мој  a іі  рнмсдба  cc onі  і  oeu іі a ііaptrc:і v 2 Х24. на  којој  ce і  рслвн lја  ірадња  урбаи  і x виѕіа  са  
З  c і axі oeііc jc;ru ііu і tc tііі xіe ума1 і vјстс  Nі oі hііocr н:іасіінка  napіІcѕ]e да  сам  іі  іівес-іИра. 

Мој  гіредѕтоі  јс  да  oc і aііe ііo c і apoxі  і  радња  урбаііих  Bііѕіa ііІ  са  4 с  гамбенс  јединице  
іііто  по  нашем  мигпЈЂеі -ћУ  не  умањујс  квалИіет  живота . У  противном  би  било  много  теже  
и  комііЈіиковаііИје  іјаііравіпи  нројекат  са  три  вслuка  c і aua u ue би  іі x бизіо  лако  
јіродати . дакле  ііовим  плаuом  са  тріі  стаііа  ће  ііам  у  мнојоме  отежати  да  само  градимо  
ііu:і y - 

ј iріІNісдба  се  ііc іірііваІа  
napі re:іa број  2824 КО  Новн  Сад  І  І  jc і;ажсћнм  І  Іѕіаііом  летіігіс  pervѕіaі nі je намењена  за  
r і opo:nі  ч  но  сіанонање . c і  і pa і  nocі u j І  І  І  І  к . І  Іѕіaі  і  upa і  І  a jc јіамсі -га  породичііо  становањс  

y cкnany ca І  cі ]cpa ііііі xі  ур6аіінсгііікнхі  іі:іаном , којн  іірс:ІсіавЈі )а  ііѕіаітскіј  осііов  іa 

рсалнзаігнју  І  іѕі aіі a і cіі cpannc регіацuје, и  којп  је  ѕгао  смерницс  за  :гефиііисаііе  
прави:іа рсђсііа  іі  і pa!)cіі)a. і  еј  і cpan іінм  урбаіпістн  чкііхі  і  іланом  Ha і  ірелметн  uxі  

парііелама  unaІііі paііa je ііретежна  намена  городичјјо  стаііоваіће . 

У  Нацрту  і iјіаiіа  іегіералне  регулације  број  стамбсііих  једИнИг tа  у  оквирУ  породичгіог  
становања  је  3. Број  стамбених  јсдu ііііт tа  ycaі natііerі  je ca категоризац uјом  стамбен uх  

објеката , чнји  број  стахібеніјх  јединіііга  oіі peneѕbyje да  ѕі u ce ради  о  породпчном  (до  3 

сіамбејіс  jc;ru і  і  u і rc ) іі  і  іі  Hu іііcіі opo:ru чиом  ( іамбсііом  објек  v. 

Пргі Nісдба  136: 

І  јрііхіслбу  jc іі o:r іі co роііі  Бѕіажііћ , І  рііісдба  сс  o:rHoc іі  іі a і ap і re:І c број  2232 у  К() 

І  fови  Can ІІ , y У:јііјгіі  дvбровачка  7.. 

Moja ііpuxіcnCіa cc o:і t і ocu іі a і  і apі rc:і x 2232 KO І  ІС2. :і . дброва tіка  7. на  којој  сс  

іірс:івн lја  cxі aіііcі bc opoі a сіахібеііих  jc:rіііі u і ra ca 4 іі a 3. 

Као  сvвласііик  і  іавс:јсіјс  парцеЈіс  ірс:г:і .кем  ѕ ta ііe vхіаііјстс  број  сіахі6еііііх  једивнQа. 

всіі  осіавіііс  іі o сіаром  :La би  ка() в:іасіііік  .чакіііе  іі poііaіііao іііівесіиіора  да  іізіра;гИ  ііііѕі y 
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а  у  замену  за  плац  нам  да  један  стан. На  три  стамбене  јединице  кажу  инвестнтори  да  им  
се  не  исплати . 

Првмедба  се  не  прихвата  
Парцела  број  2232 КО  Нови  Сад  11 је  важећим  Планом  леталне  регулације  намењена  за  
породично  становање, спратности  П+ I +Пк. Гlланирана  је  намеііа  породично  становање  
у  складу  са  Геііералним  урбанистичким  планом , који  представза  плански  основ  за  
реализацију  Плана  генеразіне  регулације , и  који  је  дао  смернице  за  дефинисање  
правила  уређења  и  грађења. Генералним  урбанистичким  планом  на  предметним  
парцелама  планиранаје  претежна  намена  породично  становање . 
У  Нацрту  плана  генералне  регулације  број  стамбених  једнница  у  оквиру  породичног  
становања  је  3. Број  стамбених  јединнца  усаглашен  је  са  категоризацнјом  стамбених  
објеката, tіuju број  стамбених  јединица  определује  да  ли  се  ради  о  породичном  (до  3 
стамбенејединице ) или  вишепородичном  стамбеном  објекту. 

Примедба  137: 
Примедбу  је  поднела  Сања  Тодоровић . Прuмедба  се  односи  на  парцелу  број  36/! 3 КО  
Нови  Сад  11, у  улици  Милутина  Бојића.Моја  примедба  се  односн  на  парцелу  4493/2 КО  
НС2, Милутина  Бојића  11, на  којој  се  предвиђа  смањење  броја  стамбених  јединица  са  4 
на  3. да  остану  4 стамбенејединице . 

Прпмедба  се  не  прихвата  
Парцела  број  4493/2 КО  Нови  Сад  11 је  важећим  Планом  деталне  регулације  намењена  
за  породично  становање, спратности  П+1+Пк. Планирана  је  намена  породично  
становање  у  складу  са  Генералним  урбаннстичким  планом, који  представла  плански  
основ  за  реализацију  Плана  генералне  регулације , и  који  је  дао  смернице  за  
дефинисање  правила  уређења  н  грађења. Генералним  урбанистнчким  планом  на  
предметним  парцелама  планиранаје  претежна  намена  породи tіно  становање . 
У  Нацрту  плана  генералне  регулације  број  стамбених  јединица  у  оквиру  породичног  
становања  је  3. Број  стамбених  јединица  усаглашен  је  са  категоризацијом  стамбених  
објеката, чији  број  стамбених  јединица  определује  да  ли  се  ради  о  породичном  (до  3 
стамбене  јединице) или  вишепородuчном  стамбеном  објекту. 

Примедба  138: 
Примедбу  су  поднели  Сања  u MunaІ l Ћокић. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  7 1 І  б  
и  7117 у  КО  Новн  Сад  11, у  Хероја  Пuнкија  22. 
Молимо  Вас  да  изађете  у  сусрет  вашој  примедбн  и  да  на  парцелама  бр.  7203/!, 7204/1, 
7204/2, 7205 и  7206/1 І(.О. Нови  Сад  ИИ  у  улuци  Лазе  Лазаревића  у  Новом  Саду, 
уместо  намене  општестамбене  зоне  планирате  намену  вишепородичјіо  становање  
средњих  и  високих  густина  максuмалне  спратности  П+5, имајући  у  внду  да  је  ова  
намена  и  спратност  већ  планирана  у  непосредном  окружењу . 

Примедба  ce ne прихвата  
Примедба  се  не  прихвата  уз  исто  образложење  као  код  примедбе  број  102 

ПриNіедба  139: 
Примедбује  поднео  Ћорђе  драгојевић . 
ПАрК  
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Пріімсдба  се  не  прііхвата  
ОбразЈіожеіБс : 

Парк  

приNісдба  140; 

Примедбу  је  FТОДІІСО  Ллександар  добрић . 

Прліедба  се  ііe јтрітхвта  
Образложе iБс; 

I1арк  

ПріІNіслба  141: 

Примедбу  је  подтіео  ,.І-Језнатји  јуnак  доо. Гјримедба  се  односи  на  париелу  брОј  7 156 у  
КО  Новн  Сад  11, у  Хер()ја  ГЈиіікија. 

Примедба  се  одііоси  на  парцејіу  број  7156 К.О. І-Тови  Сад  11 која  је  у  својнни  
ііonnocuoua примелбе  и  која  се  граничи  са  плаітираівм  .Јавпим односно  
ітарі tелом  7 ј  54/2 К.О. I Іови  Сад  11. і  Ерсма  ііаі tрту  тјлана  лаје  се  могуhност  припајања  
вавелене  ііapі te і e ііapі teѕііі  7920 unіі  ііарцелама  7 l 53 н  7 l 54/! K.O. Houu (aa 11, што  

nonііocu:Іau примедбс  сматра  ;а  нііје  моіуће. јер  је  објекат  ііa napі te:і u 792() у  
гіогпуностіі  рсализоваіі . a іі a парг tслама  7 1 53 и  7 l 54/ I је  зајіо tіет  јіосгііак  pean іnauujc 

за  градіћу. тако  да  v ooa случаја  зб(), сіечсних  обавеза  iі o пИгању  имовІ IііСких  одіјоса. 

іі ujc моіуће  осіварипз  ііриііајање  іі ap і re:і e 7 1 56 наведеіт  ім  суссдјіим  ііарііе:іама. 

ј lодносилац  примедбе  преллаже  да  се  узму  у  обзир  навсдене  чињениі tе  и  да  се  планом  
омогући  да  парцела  броІ  7156 К.О. Новн  Сад  11 буде  ..грађевинска . с  обзиром  да  су  
добијіи  слу?кбеНост  гіролаза. чнме  су  остваризіи  іірііступ  улици  хероја  ј lинкија. а  
граниче  се  са  јавном  ііовргпином  ..Јавним  ііарком , као  и  na ce na ііредметној  парцели  
омогући  изградња  стамбеног  ил;ј  етамбено  пословног  објекта .  са  паркирањем  у  
ііолрУмУ  нснод  ucne і rapuene. 

Пріі Nісдба  ce ііe прихвата  
Ilе  прuхвата  се  прн Nтедба  да  парцела  орој  715() К.О. і ]onu Сад  l Г  буле  самоетална  
грађсвиііска  парце:га  с  обзпром  ііато  :ta іі e нзЈтазн  ііa саобраћајііу  јавнv површину . У  
јаконv о  ііланнрањУ  И  изградњіі  :tе(ј)инисано  је  ..ірађевиііска  ііapue:і a јесте  лео  
грађевиігског  зсNuвіішта. са  нриступом  јавііој  саобраћајвој  іоврпіпніі . која  је  іізграђсна  
или  плаііом  предвн lјена  за  изградњу. која  сс  дефинііше  координатама  преломіта tіака  

у  Іж -і u гіројекцији . 

Парііела  број  7156 је  важећим  Hлаііом  деталнс  регуалцИје  ііамењена  за  сііортски  
центар, а  у  Нацрту  і lnaііa генералне  регулације  пЈіанирава  намена  је  оггтеградски  и  

:тгіііііјеки  цеі  п-ар. јјпо  омогу1 ава  :ta cc ііарцсзіа  cіі oj іі  ca нском  од  суседнвх  парце:іа  v 

оквирУ  uc і e намсне . 

Пріі Nхслба  142; 

Г  Гр;-імелбу  јс  подіІе:іо  јl(Х) ЈјЛМј  І OІ  І E Бачки  Г lстровац . І  lримслба  cc onііocu na 

іі apue:і e бро  7255:! v KO Нови  (a:і  ІІ . x У:і u і tіј  Jla іe ЈЈаіарсвііћ . 

l Іonnocunaі t іірнмедбе  наводи  ла  је  в:іаснпк  іі apІ tc:іa број  7255/1 . 7255/3. 7258/4 К.О. 

lloІііі  (an 1і , ііa којііма  v Ііостојећсм  сгању  нсма  нзіра l)еііНх  објекаіа  Нацрiом  
предмеііог  ііѕіана  ііаііираііо  је  да  і apnc:і a 725Ѕ/l К.О. ј-lови  Can ІІ . веhн \ І  :Іслом  буде  у  

іјамеііи  ..опііјте  стамбене  зоне  - випіепо l)о]јвчно  становање  ередњих  густина  до  ГІ+З . а  
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њен  мањи  део, као  и  парцеле  7258/3 и  7258/4 буду  у  намени  ,јавна  површина  - 
за  шта  се  одузима  350 іп2. 
Подносилац  примедбе  предлаже: 

- да  се  парцела  намењена  за  ..остало  граiјевннско  земЈbиLате  ПИКЈb ЧH зони  
..виLпепородично  становање  средњих  и  високих  густина  П+2+Пк  до  П+4+Пк  
(П+5) са  елементима  линіјског  цеіпра  у  низовима  и  отвореним  блоковима  са  
условима  за  озакоњење  објеката  веће  спратности  и  да  се  планирају  на  њој  два  
објекта  (према  булевару  Европе  П+4+Пк, а  према  улнци  Лазе  Лазаревића  П+3); 

- да  се  да  могућвост  спајања  са  суседном  планираном  грађевинском  парцелом  
(7256/1, 7256/3 и  7256/2) уколuко  би  сс  дошло  до  договора  о  заједничкој  
нзградњи  са  комнЈијама ; 

- да  се  излаз  из  планиране  улице  на  режијску  саобраћајницу  на  Булевару  Европе  
дефинише  са  10 м  ширине; 
да  се  паркирање  решава  у  подрумској  гаражи . 

Примедба  се  делом  јје  прiіхвата , а  ДСЛОNI јс  нсоснована . 
На  делу  парцеле  број  7258/1,К.О. Новіі  Сад  11 плаиира  се  намена  општестамбене  зоне, 
и  спратност  до  П+3. У  оквиру  огіптестамбевих  зоіІа  могу  се  градити  гіородични  и  
вншепородични  стамбени  објејпи. спратности  до  П+3. Индекс  заузетостu је  40%, што  
значи  да  индекс  изграђености  не  прелази  1,8. Урбанистички  параметр u су  одређени  у  
односу  на  смернице  из  Генералног  плана. морфолошке  карактеристике  парцела  у  
оквнру  планиране  намене, положаја  у  оквиру  подручја  које  се  обрађује  планом, 
категоријом  саобраћајннх  површиііа  ка  којима  су  оријентисане  парцеле, као  и  
концептом  просторног  развоја. Из  свега  наведеног. не  прихвата  се  промева  намене  
парцеле  из  општестамбене  зоне  у  намену  вишепородично  становање  са  елементима  
линијског  центра. Такође  иапомињемо  да  су  парцеле  број  7256/1, 7256/3 и  7256/2 у  
обавези  спајања  са  суседним  парцелама  7252/1. 7252/2 и  7251/! и  7 І 51/2 у  оквиру  исте  
вамене. Не  прихвата  се  примедба  да  се  излаз  из  планиране  улице  на  режијску  
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саобраћајініпу  на  Булевару  Евроііе  лсфиііпніе  са  І  0 m tnіі puue. jep би  ТО  ііСПОВОЛ)НО  
угннало  ііa фуіікционаліто  решеі1 е  и  којјског  и  гіеіјіачког  саобраћаја  у  овом  делу . 

Приіедба  јс  јјсосјіовајја  у  делу  који  се  одіјоси  на  іјланнрање  У  IiОдруМСкој  гаражи , с  
обзнром  іі a то  ла  је  то  већ  утврђеііо  v lLіііртv rІ naua rcііepanue pervna і Lіі jc. 

Пріјмелба  143: 

[Јрнмедоv је  іјолјјс () ДО( ) ..hOJ ј i-1 I! 1! Јаііковіі h Вvкиh.. І  Iримелоа  ce onuocu ііa 
іјарце:іе  број  7286. 7285 Іі  7282 К.О. ј  lоіін  Сал  ј  і  v Xcpoja І  Гиіік;іја . којс  еу  у  
в;јасниігіјвУ r іonІіocіі:іana іір;іме:іос . Kojіі ііaііo:іe :ta je іі J і auupaііa cіі pa і  ност  
ііовоізгј)гіђеііих  обІеката  ло  УЛІ IIС  ј QЛіііМ  ле:іом  І  ! 4 ііa napnenіі  7286 v і  објекат  v 

іјіјіі  Хсроја  [Ігіјікіја  броі  5. a іі a ііаріјс:іама  7285 u 7282 ііредвв lјејіаје  cіі par іі oc і  І  1+3. 

ka() І  і  і  і  a дезі  у  і  і  aPІ  іen e 72 %6. І  І o; t І  і  ОС  И  ОЦИ  і  і  p u м  елбе  п  редзі  ажу  ла  се  і  і  І)eH  C і  і  нта  
могућвоеі  ііовећаі t)а  сгіратноет ;і  на  ііарііеЈіама  7285. 7286 u 7282 К.О. Нов;і  Сал  11. на  
прuземле  н  четири  спрата  ( ј  1-4). tіііме  оn ее  залржала  иста  сіiратноеi І I лобuла  
vјелначеност  висиііа  свих  објекаіа  у  ]ііізу  У  оаом  делу  :іице  Хероја  liііикіјја . а  сматрајУ  
u na cy oііe ііарцс:іе  ;і0волн0 ве:ііјкс  :ta обезбеде  onі oііapaІ yhu број  паркі!іІг  мсста  у  
с  клалу  еа  і  і  аведеі  і  іі  м  і  і o ііeiіaі  і)ем  

ПрјјNw:Іба  се  ііе  іі p;іxііa і a 

І  І apііc:іe број  7286. 7285 ;і  7282 ( свс  К.О  І  Іовіі  (a:t Іі  ) і ;naіііі pa іі c c іa ііамеіі v 

огптеградскн  и  :ііііігіјски  Цјі [ І) lloіі pnіі i ііa ііapne:і c број  7282 u ііі ocіі  око  8)5 м . 

ііііі pііііa :іичіјоі  фроіі  і a іііііocu ј Іі ). іііі O vк Lпvје  :іа  ііapііe:Іa можс  UH1ir1 caNі oc І a:Ііі a. 

І  Iapііc:і e 6рн  7285 ;і  7286 се  і гіісііо  cіі a І ajy a ііова  і  рађсііііііска  іі apііc:і a нма  
ІіОВіІіііНУ  око  І  75() nf. II\ і ajyhіі іііі:іv ueіі ocpenіі o окружсіће . іі:і anіі pa іі e намеііе  н  
сапратііост  ііоетојсћііх  н  ііјіанираііих  објеката. і ie іірихвата  се  ііримедба  да  се  сііраіііоет  
објеката  ііовсћа  ііa П-І-4 . Важе lіим  І  1:іаііом  детајііе  реіУлацнје  napі tene cv јіамејі )еіте  за  
гіос:јоваіће  са  ііородіічіі uм  етаііовајћем  сііратііосі  іі  no І  І + l +пк. Сматрамо  na cv 

променом  іі aNіene. ііравиігіма  уређеіі  и  грађеп)а. као  и  ііЈіаІіираном  е  ј  ірw іі oіііhy 

јіооО:ћјііаііјі  \c:і oіііі  і Lі  k І L:іііі c іііііі \ іі  екоііо Nіііііінј v рсаліізаіігіј v іі a іірслмеііігі Nі  
і ј) і  Le:іa M a 

Прјііс:іба  144: 

l lріімс:іоу  c іі onіі c:ІіІ  Раііко  јовLіјіоіііі tі. ј  Іaіі:і e Бсјііск. k:іapa Нађ  іі  Map і  ri і  ІЈер:јакн . 

І  Іріімедба  се  одііоси  иа  ііарііезіе  број  7417. 7418. 74 ј  9 u 7420 K.(). І  Iови  Ca:і  11. које  ev 

v в:іасниііітв ) іі onuocіі:і aііa rі p;і Nі e:іoe. kojіі  с Nіатрај v ;іa oіі  іііі panі bLі  ііову tіеііе  4. етже  
п:Јгј  Гlк  бнла  ііneanua за  ве:іике  сіаіјовс  еа  кровііом  іерасом  u ііоглелом  іірема  і pany u 
дvнавv. Іакође  ііaііone :іa je Ве:іј ; Lііі  іі a c uux іі apііe:іa іірско  200 пГ  а  шііргі  іі a у:іичііог  
фронта  око  3 1 ііі. те  предлажу  ла  се  предвидн  могуhііост. anu ііe іі  обавеза  спајања  
гіавеленгіх  гіарііела . као  u ]La іім  се  :іозволи  гізгра:ііа  вгіііісііороднчног  етамбсног  
ОојскаІа  

Hріііслба  ce ііc іі pіі xііa і a 
і -ја  ііарііе:іама  бріј 74 І  7. 741 Х  74 ] q u 742() К.(). І  І oвіі  (an ІІ  іі:і aіііі pa ce ііамеііа  
oііііі  ісстіNібеііс  іoіі c. іі  cnpa іііoc і :іo І  ј --3. У  ОКВіі \ oііііі  і ccraNloQіі ux іoіі a моі v сс  
І pa:іііі u ііopo ііі tііііі  іі  ііііііі eіі opL і:іііііііі  e і a\ і oeіііі  оојскі  іі . cіі pa іііііc І  іі  no ! І  • 3. I Ііј;іекс  
заvзетосі  іі  је  40о .  іііі (і  ііігічі  :іa іііі :tскс  іізграђеііосііі  ne rі pe:і a ііі  І рбаіінсігІчкіі  
ііараметріі  су  о:іјеђејііі  у  одііос v іі a смерііііце  і ; і  І  cіі cpan іі oі  іі:і aііa. \ іорфојіоінке  
каракіергісіиісс  іі apі te і a Ok іІ H І)V і Lіaіііі paіі e і aNі eіі c. іі:іанііраіі v сіір Lігносі  v окрvжењ  
(cvccnііe іі aj)tіe іe :to і  i--2 и  l 1-І- 3 ). ia і  uNі  ііо:іожаја  \ окнир  јіодрУ tгја  које  ее  обрађује  
n:і aіі oNі. каіеіоријом  caoGpahaj і  і ux і  іовріпи  на  ка  koj ІІ NIa cv орііјеіітіісане  іі apііe:і e. као  іі  
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концептом  nросторног  развоја. Уколико  би  биле  самосталне, грађевинске  парцеле  
имају  површину  око  615 м2  и  ширину  фрона  око  15 м. Из  свега  наведеног, не  прiіхвата  
сс  примедба  да  се  планирана  спратност  повећа  на  П+З+Пс. 

Пріімедба  145: 
Примедбу  је  поднео  доо  ,,АМАКС  ГРАДЊА  Нови  Сад.. Примедба  се  односи  на  
парцелу  број  6200 К.О. Нови  Сад  11 на  којој  је  предвиђена  иамена  опгптеградски  и  
линијски  центри  спратности  до  n+І  +Пк. 
Подносилац  примедбе  предлаже  да  се  дозволи  изградња  објекта  спратности  По+П+2+ 
Пс  и  наводи  да  парцела  број  6200 К.О. Нови  Сад  11, ло  површини  н  ширини  фронта  
испуњава  прописане  минималне  услове  и  сматра  да  допуштене  измене  неће  утицати  на  
квалитет  становања  и  суседне  објекте, као  и  да  ће  израдом  пројектне  документације  
максимално  искористити  подрум  објекта  за  формирање  гаражних  места  и  бициклане , 
као  и  формирање  зелених  површина  на  парцели  (изнад  сутерена  објекта), а  у  случају  
допупітања  да  се  формира  трећа  iiовучена  етажа  са  равним  кровом, предлаже  
формирање  неопходног  зеленог  крова. 

Прпмедба  се  не  прихвата  
На  парцели  број  6200 планира  се  намена  општеградски  и  линијски  центар, спратности  
П+1+Пк. Имајући  у  виду  површину  парцеле, и  правила  уређења  и  грађења  која  важе  за  
нланирану  намену, морфолошке  карактеристике  парцеле  (облик, површина  758 м2), 
ширину  регулације  саобраћајнице  ка  којој  је  оријнтисана  парцела, као  и  концепт  
просторног  уређења  непосредног  окружења, не  прихвата  се  примедба  да  се  индекс  
заузетости  повећа  на  1 О0% и  да  се  планирана  спратност  повећа  на  П+2+Пс. 
На  парцели  број  6200 промењена  је  намена  у  односу  на  важећи  nлан  дета.Тbне  
регулације , у  намену  општеградски  и  линијски  центар. На  парцелама  је  могућа  
изградња  изградња  нових  стамбених , стамбено-пословннх  (20-50 % пословање), 
пословно-стамбених  (50-70 % пословање ) или  nословних  објеката, спратности  
П+1+Пк, индекса  заузетости  50%. 

Примсдба  146: 
Примедбу  је  поднео  дОО  ,,АМАКС  ГРАДЊА  Нови  Сад.. Примедба  се  односи  на  
парцеле  број  7198/1, 7947 и  7199/1 К.О. Нови  Сад  11, на  којима  се  предвиђају  
општестамбене  зоне  (вишепородично  становање  средњих  густина  до  П+З). 
Подносилац  примедбе  предлаже  да  се  дозволи  одступање  од  планираног  индекса  
заузетости  до  10% и  омогући  формирање  повучене  етаже! Парцеле  7 198/1, 7947 и  
7199/1 К.О. Нови  Сад  11 (које  ће  бити  спојене  уједну  парцелу ) по  повргпини  и  ширини  
фронта  испуњава  прописане  минималне  услове  и  сматра  да  допуштене  измене  неће  
утицати  на  квалитет  становања  и  суседне  објекте, као  и  да  ће  израдом  пројектне  
документације  макснмално  искористити  сутерен  објекта  за  формирање  гаражних  места  
и  бициклане , као  и  формирање  зелених  површина  на  парцели  (изнад  сутерена  објекта), 
а  у  случају  допуштања  да  се  формнра  четврта  повучена  етажа  са  равним  кровом, 
предлаже  формирање  неопходног  зеленог  крова. 

Примсдба  се  не  прихвата  
На  планирање  слратности  поред  урбанистичких  параметара  (индекса  заузетости , 
индекса  изграђености , потребног  броја  паркинг  места) утиче  и  концепт  просторне  
организације , као  и  морфолошке  карактеристике  парцеле . Имајући  у  виду  непосредно  
окружење, планирану  намену  општестамбене  зоне  која  подразумева  изградњу  
nородичних  и  виепородичних  стамбеннх  објеката, претходну  намену  предметних  
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парцела  (породично  становањс, свратносТи  ГІ+ 1+Пк), потенцијале  будуће  
новоформиране  парцеле, положај  грађевинских  линија, карактер  и  потенцијале  
саобраћајі -Іице  1Іa КОЈ  взјіазе  iіреметне  парцелс, примедба  се  пе  прихвата  тако  да  
unaіі upaіі a сгіратііост  објеката  п+З+ГІс  І-Та  ііарцеУін  јс  могуће  јјјјајіирањс  лва  објскта, с  
обзиром  iіa то  да  парцсла  излази  ііa двс  саобраћајіІице . Не  прихвата  се  ла  сс  на  парцели  
дозволu одстугјање  ол  І  0% од  іі Jіauupanor иіідекса  заузетостп . Сва  одступања  која  су  
могућа  су  дсфиііисана  у  тсксту  Haup і a ііnaііa і euepa і ue pcі yJі auuje И  о;івосе  се  и:ји  
уовштено  ча  одређсни  урбанистичкн  параметар . HjІ H за  спефичјіе  ситуацнјс. што  је  
uоссбііо  дефинисапо . 

Прлмедба  147: 

јјоднос:іац  јіримелбе  іјаводи  да  је  в:јасјіик  uарцеле  број  1 90 t K.O. ј-јови  Сад  H, ііa 
простору  који  се  і-јалази  у  обухвату  предмстііог  unaііa. где  његов  постојећи  објекат  
прелазн  једііим  малим  делом  IІa ііарцелу  1900 К.О. Новн  Сад  11, тако  да  би  се  морала  
кориговати  постојећа  регупациона  линија  која  је  дата  садагвњим  планом . Објекат  којН  
се  налазu на  нарцелн  број  1900 је  такођс  у  власніштву  подносноца  примедбе  и  он  је  у  
склопу  садаіјіњег  објекта. anu се  іірил uком  іі poііі upeі f)a ynuue Иѕіариона  Руварііа  naіnao 

ііa ііapue:і u број  1 90() К.О. І  Іови  Сал  јг . Такој)е  ііonnocu:іaі L іірнмедбс  наволи  да  ће  
објекаі  број  і  . I і a ііapі tc:і u і  90() срііііі  ги  због  гірошіірења  улице  и  моли  да  сс  размотре  
ІІ )егове  примедбе  іі  предлози . 

Пріі Nіелба  CC ііe іірихваІа  
І  іе  нрихвата  сс  смап)ење  регу:іацНјс  У:іицс  ИЈіариопа  Fуваріа  с  обзиром  Іі a то  да  је  

1 еіјераііінм  ігіаііом  і pana Ноізог  Сада  до  202 І  . іодјінс. y:і uua ііланнраііа  као  ііріімарна  
саобраћајннца . У  складу  са  тим, ііnanupana је  и  у  јілановима  нижег  реда  као  примарна  
саобраћајниіа . ііa ііачиіі  како  је  приказано  на  графичкнм  прНказима . 

ПріІмедба  148: 

І  Іримслбу  јс  подгісо  дО() ..фј F( )НЛ  Ноіu Сад . Ј  lріімслба  сс  одііоси  ua і  і apііe:іe бр()ј  

4927. 4928 u 4%5 іі  :eo іарце:ге  4939 к.О. i Іови  Сал  ІІ . ј lодноси:іаіг  ііримсцбс  јс  
власіі uк  uарцела  4927. 4928 и  4965 К.О. l Гови  (ад  I Г  u ііananupa ;a на  гіосіојећим  
ііарис:іама  изіралн  ііoc:і oіііі u коміј:іскс  - здравствсіі v устаіЈову . а  у  ТО d цилу  ће  
orkyіJuі u on rpana лео  ііapі e:і e 4939 К.О. ГІ ()нu Сад  l Г . как() би  се  створп:іи  ус:іови  за  
спааіће  садашіћих  парцела  број  4928 п  4965. 

[lonrіocunaі t ііримелбе  іірсд:іаже  да  ее  У  коначнн  rіpennor плава  имплемеііт uра  репіење  

ііo основу  кога  ће  бити : 
планираііа  грађевuііска  nuuuja іі a гјарцејіи  4928 К.О. 1-Iови  Сад  11 na 2,00м  од  
границе  са  парцелом  број  4939 - Улица  Ллександра  Белића, уместо  3,0Ові  како  
је  ііредЈіожено  нацртом  11 ГР-а: 
unaіі upaііa грађевиііска  nuіііі ja према  парцелu број  4929 на  4.0оііі  ол  објекта  
іізірађеііоі  іІ a ііapne:і u 4929 К.О. І  овн  Can іІ ; 

- дозвол)еііа  іпіралња  Tііі. тсхіјиткс  етажс  іі a і:іоііј  нзііад  другог  cіі pa і a. уз  зону  
комУі  гИкацііја . у  објскгу  cnpaі  і 1 1+2. кој  іі  hc ce і  pa;un іі  і  і a ca;іaііі  і)Oj 

іЈарпсл  И  4928 К  .О. І  lови  (an І  І  

ПрјјNlсдба  се  іірјіхііга  
- 1 Ірихізата  се  гірН Nіедба  ;іa cc грађевигіска  :і u іі nja ііомсрн  ііa 2 м  on rparі uuc ca 

ііариеіом  6І)ој  4939 •- У:іјіца  Лісксанлра  Белнћа. у.месЈо  m какоје  іірuказано  у  
трафичком  прнказу  З . 1. 
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Прихвата  се  примедба  да  планирана  грађевинска  линија  према  гіарцели  број  
4929 буде  удалена  4 м  од  објекта  изграђеног  на  парцели  број  4929, односно  1 ,5 
м  од  границе  парцела  број  4928 и  4929. 
Прихвата  се  примедба  у  вези  планирања  изградње  техничке  етаже. У  делу  текста  
у  којем  се  наводе  општа  правила  изгралње  биће  наведено  ,,Јтlа  кровној  ПОВШИНИ  
изнад  последње  етаже  дозвоњена  је  изградња  тзВ  ,,техничке  етаже  (техничке  
просторије  за  смештај  технuчких  Јіостројења -подстапице  за  грејање, резервоара  
за  воду, клима  комора. електро-ормана  и  сл,)уз  зону  комуникација . 

Пріімсдба  149: 
Примедбу  су  поднели  Нађ  Јелена, Нађ  Андреа, Нађ  Бела, путем  пуномоћлика  адвоката  
Зевеђи  Оливера  из  Новог  Сада.. Примедба  се  односи  на  парцеле  број  5067/1, 5067/2, 
5069 к.о. Нови  Сад  11. 
Подносилац  примедбе  предлаже  следеће: 

да  nлан  парцелације  остане  исти, односно  да  се  постојсће  ііарцеле  5067/1 и  
5067/2 споје  са  парцелом  5069, те  да  се  издвоји  парцела  за  nролаз  од  улице  
Суботичке  до  парцеле  5 І  2 ј  /2, ширине  до  2,5 метара; 

- да  се  нови  нланирани  објекат  увуче  (грађевиііска  лииија) укупно  4 м  од  
новосаграђеног  објакта  на  парцели  5071, како  би  се  и  на  овом  објекту  могли  
планирати  прозори ; 

- да  се  од  постојеће  nовршине  спојених  парцела  5067/1, 5067/2 и  5069 омогући  
изградња  новог  објекта  стеnена  заузетости  50%, спратностu П+4+ повучена  5 
етажа; 

- да  се  омогући  да  приземње  пројектује  као  вuсоко  приземње  са  искњучивом  
ііаменом  за  становање. Наводи  се  да  је  nредметни  објекат  доста  увучен  у  
Суботичку  улицу, да  није  ни  мало  пролазна  локација  и  неће  постојати  
заннтересованост  купаца  за  пословни  простор. Из  тог  разлога  nодносиоци  
примедбе  моле  да  урбанисти  омогуће  да  се  сутеренска  етажа  предвиди  за  
заједничке  просторије  и  nаркинг  места  (као  и  део  дворишта), а  да  се  доњи  део  
приземне  етаже  пројектује  почев  од  l ,20 см  од  кота  уличног  тротоара  са  
наменом  за  становање . 

Пріімедба  се  делом  прііхвата, ДСЛОNI НС  пріјхвата  а  ДСЛОМ  јС  јіеосјјована  
Планирана  зона  изградње  је  у  складу  за  издатим  урбанистичким  условима . Како  су  у  
међувремену  издати  услови  за  изградњу  објекта  на  парцели  број  5071, на  начин  како  је  
то  приказано  у  rрафичком  нриказу  број  3.1 прихвата  сс  део  примедбе  да  се  зона  
изградње  на  парцелама  5067/1, 5067/2, 5069 К.О. І-Іови  Сад  11 помери  на  удаленост  од  4 
м  од  новосаграђеног  објекта  на  парцели  5071. Имајући  у  виду  померање  зоне  изградње, 
прјіхвата  се  део  прнмедбс  да  се  планираііа  спратност  промени  са  П+3+Пк  на  П+4+Пс, 
штоје  у  складу  са  изграђеним  објектима  са  којима  новопланирани  објекат  чини  низ. Не  
nрихвата  се  примедба  да  се  у  делу  Суботичке  улнце  планира  високо  приземње . 
ПрлNwдба  је  неоснова iiа  у  депу  који  се  односи  на  планираіе  подземне  етаже  за  гараже  
и  заједнuчке  nросторије, и  висииу  приземла, јер  су  исте  већ  утврђене  у  Нацрту  плана  
генералне  регулације . 

Прі NІедба  150: 
Примедбује  ноднео  Атила  Гvlиавец. Примедба  се  односи  iia nарцеле  бр: 7256/1, 7256/3, 
7256/8 и  7256/6 К.О. Нови  Сад  11, у  улици  Симе  Матавуња  бр. 10 (nарцеле  излазе  и  на  
улицу  Лазе  Лазаревића). 
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ТренуТно  најавНом  yіnіny на  Han Іoj ПарІіели  је  прелввђено  да  се  гради  стамбени  објекат  
п+3 према  улици  Лазе  Лазаревића  н  П+4+Пк  јірема  ynHLіu Симе  Матавуња . Имајући  у  
виду  даје  планирана  јтађевннска  парцела  површнне  1030 м2  (укупна  површина  наших  
r і apііeJіa). a да  nnaіі upaІ n І  објекти  ІІa ІІашој  парцсли  заvзпмају  свсга  33%. предлажсмо  да  
се  заузетост  napі tene ііовеhа  на  40%. тако  пiто  би  се  повећала  дубина  објекта  према  
улцци  јЈазе  Лазарсви hа  са  Ј  2ні  ііa і  4іп. као  и  да  сс  :Іода  крнло  објскта  према  улици  
CHNІ e Маіавула  јііімензНје  5хХм  којс  oіі  бВЈіо  орјеіітисаііо  іЈрема  дворишту. Іакође  
сматрамо  іа  HaІІІ e ііapі tenc треба  даЧH ІІе  јединсІвеиу  грађевинску  парцелу . имајући  у  
Bu]tv то  да  је  фрогјТ  іі aі rіc ііарііеіе  ! бм  ( LІ  ІіОВі  Іі  HHa I (HO м  ) а  ФРОІІі  ііapііena ca којом  
сте  ставііјЈи  обавезv cІіaJaіі.a cv no ! 1 m ( ііapІ tenL 725 Ј  / ј  и  7252/1 ). Нанотињемо  ]lа  
уко:іІіко  нам  омогvћіјге  формирање  грађевигіске  ііapі tc:Іc Ііo ііаііiем  предлогу. зііагіі() би  
сге  нам  убрзали  реајііізацијУ  изградње  іі:іанираних  објекага  на  напіој  гјарцели . обзиром  
нато  да  на  суседним  ііарцеЈІама  које  у  ііредјіоіу  сіоје  за  обавезу  cnajaі-baі ra ІІаLним  

ііарі tелама  сгоји  вигLіе  власниіса  који  отежавају  реаЈЈизаг tпју. 

ПрІІNІсдба  cc neJІoNІ  јірјіхвата , а  ДеЛОNІ  ііС  прпхвата  
Јјрвхвата  се  део  прнмедбе  да  ce ііa парцелама  број  7256/!, 7256/3, 7256/8 и  7256/6 К.О. 

Hoііu Can 11 као  u іі a ііарг tе.!іама  бРОЈ  7252/! . 7252/2 н  725 ј  / ј  и  715 1/2 К.О. ЈЈови  Сад  11 

са  којІіма  су  гјредіеті -іс  ііарцелс  v обавези  cnalaіі)a. іі :- і aііІі pa ііі upnіі a зоіе  ІпІрадње  1 4 

іn. vмесјо  1 2 ііі . Имај vћн  v виду  ііо:јођај  ііредмегних  іі apІіe:іa v оквиру  ііодручја  којс  је  
обvхваћеіјо  y Haііpі y іі:і aіі a і cuepan ііe рсгулацнје . гісгіосрсдіго  окружеі bс. n:іaіі upane 

наіене  u cІіpanі oQr іі oc і ojehux u јі:іаниранІіх  објекатгі , ііe прихвата  сс  ііримсдба  да  се  

предмегііе  rі apііe:іe ііe cnajajy са  сvссдііјм  ііарііеЈіама . са  којима  чиііс коміііскс  

ііовріниііс  2.475 м2 . важсhсм  I:і aіі v ;te І ahіі c peі  y:і aІ  іuje tіарііеіе  су  би:іс  намењсігс  

всћим  делом  за  породичііо  стаіјовање , а  маіbим  делом  за  вншеііороднчно  сіаііовање  уз  

Булевар  Евроііе . тс  сматрамо  да  cv новим  реіігеіі)ем  зііачајно  угіапређеі -гіІ  екоііомски  

потсніtијали  на  гіредмегним  іі apіLenaMa. 

ПрпNІсл6а  151: 

І  ріімслоу  јс  ііоді  іe() a;іuіі  Лјіексаі  І:іap ( Л:івоІгІ  M іі:і  u вој  ( і c і  і a і  іoіі ) 

Примедба  сс  одјіоси  іі a napucnc 2656 іі  2657 к.О. ј-јовіі  Сал  11. 

Н:јаііом  је  ііредвиђсііо  ііородичјіо  сіајіоваі bс  Међтнм. због  постојсћс  трафостаігицс  Іі  
внсіјне  суседне  зІрале. ііарг tеіе  внігіе  ііncv rі oronіі c з  іі oponntііІo сіаіговаіћс . Из  iих  

1)аз:іоі -а  ііуномоГніік  странке  ііре:і:іажс  німену  іј:јана  i-ако  іііто  ће  ce іі a ііредмстііим  
ііаріелама  іірсдвилсти  изградња  објекіа  за  којіекі  нвно  сіановање . 

Пуііомоћник  странке  скреће  пажњу  даје  ііapі tena бр. 2657 ујавііој  својііни  Града  1lовог  
Сада. 

Пріі NІсдба  cc ііe јіріјхвата  
llарцеле  број  2656 и  2657 КО  Нови  Сад  11 је  важећнм  liлаііом  детіu не  perynaііnje 

іі aNі eі bcіі a за  ЈЈ ()р()дііЧіі (і  сгаіјоваі bс. cіі par іі oc і u I І --1-- і  lк l Іјіанирана  јс  і -іамена  

ііoponіі  чііо  сіановањс c k:і any ca і  c і -іepa:і  ні-ім  урбаіііісі  и  Lіким  іі jіaііo і. кој  іі  і  ііісдсіавЈва  
іі:іајіскіі  осііов  за  pea:іііІauujy і  ¶:і aіі a і cііepaJіііc pery:і rііііі je. іі  кoju je :іao смсртіиі tс  за  

:tc(jі unucaіІ )c ігравіі:іа рсђеіва  іі  і  рађсња  іенсра:ііііім  урбанисіі -ічкгім  іі:іагіом  ііa 

іірс:іметиим  гіаргіе:іаіа  ііЈіаніірајіа  је  іірсгскііа  ііамсііа  ііој)о:іичііо  сіаіјоваіг.с. 

ПриNІсд6а  152 

і  і pu ме;гбу  je і  іo;іneo Ѕpalіa дрин  іі  Iі  :іoo Нови  Ca:і  l јрн  іс:јба  сс  односи  ua гіаріісіу  бр. 

5033/1. улица  јјетсфи  Шагідора  14а. 
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На  нашој  парцели  је  предвиђено  да  се  гради  стамбени  објекат  П+2, а  наш  предлог  је  да  
се  промени  спратност  објекта, тако  да  новопланирани  објекат  буде  спратности  П+2+ГЈс  
(повучен  сгірат). На  овај  начин  би  се  висински  усагласили  са  постојећим  суседним  
објектом  на  парцезіи  5041/3 на  који  имамо  обавезу  да  ласлонимо  лаш  новопланирани  
објекат. Напомињемо  да  нашим  објектом  нећемо  прећи  висину  слемена  суседног  
објекта. 

Прпмедба  се  не  прихвата  
Парцела  број  5038/1 КО  Нови  Сад  11 у  улици  Петефи  Шандора  14а  планирана  је  за  
намену  општеградски  центар, спратност  П+2. Парцела  има  површину  456 м2. У  тексту  
Нацрта  плана  генералне  регулције  у  подтачки  ,,9.4.5. Општеградски  и  линијски  центри  
утврђена  су  правила  апрцелације , као  и  могућа  одступања. На  парцелама  у  оквиру  
намене  општеградског  центра, на  којима  се  планира  изградња  објеката  спратности  П+2 
или  више, минималне  димензије  парцеле  су  ширина  15 м  и  површина  450 м2. С  
обзиром  на  то  да  ширина  и  површина  парцеле  указују  да  су  са  правилима  уређења  и  
грађења  усклађене  димензије  на  граничном  минимуму  , не  прихвата  се  примедба  да  се  
на  парцели  број  5038/1 одступи  од  утврђених  правила. 

Примедба  153: 
Примедбу  је  поднео  Браћа  Дринић  доо  Нови  Сад  Примедба  се  односи  на  парцелу  број  
5 1 8 1/5 (угао  Вршачке  улице  и  Булевара  Патријарха  Павла). 
Планом  је  предвиђено  да  се  на  парцели  гради  стамбени  објекат  П+3+Пк, а  наш  предлог  
је  да  се  промени  обликовање  објекта  тако  да  спратност  објекта  буде  П+4+Пс  (повучен  
спрат). На  Овај  начин  се  не  би  повећала  бруто  квадратура  објекта, као  ни  висина  
планираног  објекта  у  nредлогу  плана, већ  би  се  добило  на  комфору  и  квалитету  
стамбених  јединица, такође  би  се  допринело  изгледу  самог  објекта  који  се  налази  на  
углуједне  од  најпрометннјих  раскрсница  на  Телепу. 

Примедба  сс  прихвата  
Прихвата  се  примедба  у  складу  са  образложењем . 

Примсдба  154 
Примедбу  је  поднео  доо  ПЛАМЕН  uHBECT І  Инђија  . Примедба  се  односи  на  
парцелу  7030, Хероја  Пинкија  бр. 44, а  подносилац  предлаже : 

- Потребно  је  повећати  индекс  заузетости  на  50%, што  одговара  н  у  складу  са  
наменом  за  опште  градски  центар. 

- Површина  парцеле  7030 је  П=1262 iп2 (план . грађ. површинаје  П 1072,60 м2), 
планом  предвиђена  заузетостје  П 416,3О  м2. 

Предлаже  се  повећање  заузетости  за  П 120,00 in2, како  би  укупна  заузетост  била  
П=536,3О  м2. 
Са  овим  индексом  се  могу  реализовати  постојећи  власници  на  парцели  7030 (б  
физичких  и  1 правно  лице) и  имати  економску  рачуницу  изградње  новог  објекта. 

Прпмедба  се  нс  прихвата  
На  парцели  број  7030 у  КО  Нови  Сад  11 планира  се  намена  општеградски  и  линијски  
центар, и  спратност  до  П+3. У  тексту  Нацрта  плана  генералне  регулацнје  стоји: ,,У  
зависности  од  примењеног  режима  изградње , односно  изградње  у  отвореном  илн  
затвореном  блоку, утврђене  су  тачне  зоне  изградње  објеката  и  правила  парцелације  
приказани  на  графичком  приказу  број  3. 1 ,,План  намене  површина  са  режимима  
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изградње  у  размери  1:2500, одіјосно  максимално  дозвоеііи  иігдекс  заузетости  за  
просторе  где  зона  изградње  није  тачно  утнрђена  и  обавезујућа . Зоне  изградње  су  
усклађене  са  конгјептом  ПРОСТОI)НОГ  уређења  у  окружењу, планираним  наменама  и  
гјравн;іима  уређеііа  Н  Ірађеі-і)а  на  суселним  іјарцеЈіама . као  и  іготенііијаЈі uма  ііредметне  
гіариеле . Важећим  ј  Јланом  дета.њне  регулације  на  іредметној  париели  била  је  
nnai і upaііa јјамеіја  јіос:јовањс  са  виіпспороли tіііим  сТаНоваЊеМ , сгіратііост  п+2, па  
сматрамо  да  је  ііромеііом  Іјамсіје  v огјштеградски  и  ;ііінијски  і tеітар. и  ііланирањем  
спратности  п+3 на  нрелмстној  ііapuenu унаііређен  еісономски  і ]отснгіНјал  И  омогућегта  
бржа  uм  і  ілем  сііта tјИј  a nnaіі  c kO Г  )С  і  і  reі  і)a. 

ПрііNіедба  155: 

ГЈримедбу  су  гіоднели  Мирослав  Вој  иновиh, Іадој  ка  Лаіиновиh. Иво  Новаковић , 

Вери  ца  І -Іоваковиђ. Георгије  і-Іајданов . Свеіозар  НајдаіІов , Милица  Мијаиловић , 

Славица  Ристић, Хорија  Сомођи. Радован  1ајић, Зорица  LUнајдер, добрија  Момчилов  и  
Слобода  Вупетић  Ми  као  вјјасници  парцела  ііa подручју  Тслепа. іта  којима  имамо  
ііородичнс  куће. смаі])амо  да  се  і-јацртом  предло >кеііог  пјана  мора  вратити  могућност  
изградњсзг  рада  са  четири  стаі  іa іa ііодручј  у  овоі  - і  іасела . М  u смо  он  ііеhен  и  
ііемоіуhноіјјћу  іі ponaje іі aііі ux ііapі te:іa булуhим  иііітестііторима  који  бп  гралнлн  овакве  
зрале. noіc cy неке  наіііе  коміііије  то  \panu:і e іІ  остваріІ:iе  јсорисг . 

Пріімедба  се  нс  іірііхвіа  
l Гарцела  брс)ј  4493/2 КО  і  lови  Сал  l l је  важећим  l lЈіаііом  летал,ііс  pery:і anuje Ејамсііеііа  
за ііородично  становање, сіірагнос  іи  [l l - Г  јк. I  І:іaіі upaііa је  ііамеііа  породичііо  
становање  у  складу  са  Генералннм  урбаііистичким  јіланом, који  ііредстав.ња  гііански  
основ  за  реализаг tију  Гlлана  reuepІurne регугације. и  који  је  дао  смерн uце  за  
дефіігіисање  ііравііла  уређења  іі  граl)ења. І  егіералннм  урбаіі uстнчкнм  nnaі  іом  іі a 

предметним  парцелама  плані-ірана  је  претежна  намена  породи tнiо  становање . 
Т  ј  lацрту  ііnaііa reііepa іііe pervJіaLtuje број  стамбеі  іііx enuіііі ua y оквиру  гіородичі  iOі  

стаііоітаіја  је  3. Број  самбеііих  jc:І u іі u ііa vca і J і aіііeіі  •је  са  катеіоризацијом  стамбсних  
()бјеката. ЧИјИ  број  е  іамбених  једгінНііа  огіредел)ује  ла  :іи  се  pa іu o ііоро:інчном  (до  3 

сгамбенеједиіінііе ) і :ііі  виігіеііороліічном  сгамбеном  обiсктv. 

Прјіісдба  156: 

1Јримедбу  јс  нодпела  ивана  Хаміі . . прнмедба  је  исја  као  примедба  број  52 

Примсдба  сс  не  гірііхвата  
Образложење : 
Образложењеје  исто  као  код  примедбе  број  52 

Пргіче;іба  157: 

ј  Ірііме;ібу  •је  ііодііе:іа  ( веілајіа  Г  јавЈіовіјј L І  Іримеібаје  гста  као  іір tімелба  орој  52 

Нріічедба  ce ііe іірјіхітага  
I јрнмслба  се  іі c іі pux ііa і a т  і c і o оОраі:іожеН)е  као  код  гіріімелбс  број  )2 

Пріјчедба  158: 

ј  јримедбу  је  ігодііела  дуња  Коваtіевић . Примсдба  јс  пста  као  ііримедба  број  І  56 
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Пріімедба  се  не  прихвата  
Примедба  се  не  прихвата  уз  исто  образложење  као  код  примедбе  број  52. 

Пріімедба  159: 
Примедбу  је  поднела  Саша  Стевановић . Примедба  је  иста  као  nримедба  број  1 56 

Примедба  се  не  прихвата  
Примедба  се  не  прихвата  уз  исто  образложење  као  код  примедбе  број  52. 

Примсдба  160: 
Примедбу  је  поднела  Билана  Поповић. Примедбаје  иста  као  примедба  број  52 

Пріімсдба  се  не  прихвата  
Примедба  се  не  прихвата  уз  исто  образложење  као  код  примедбе  број  52. 

ПриNіедба  161: 
Примедбу  је  поднео  Адвокат  Милан  Ступар  (у  име  N4илосава  Леловића) Лримедбу  
лодноси  као  власник  парцејіе  бр. 5 144 к.о. Новii Сад  11. Предметне  парцела  је  
предлогом  плана  предвиђена  за  зелену  површину, са  још  две  суседне  нарцеле  и  то: 
5141/1 и  5145. Пре  овог  предлога  плана  наведене  парцеле  су  биле  предвиђене  за  
индивидуалну  стамбену  градњу. Моја  горе  наведена  парцела  се  граничи  са  парц. бр. 
5 142 к.о. Нови  Сад  11, која  је  такође  моја  парцела, а  на  којој  су  изграђеии  стамбени  и  
други  објекти, које  моја  породица  и  ја  користимо . Парцела  бр. 5142 је  у  улици  Богдана  
Шупута. Парцела  бр. 5144 се  у  катастру  непокретности  води  као  парц. бр. 5144/1 и  
5 t 44/2 и  излазе  па  улицу  Богдана  Шупуга, а  преко  парцеле  бр. 5 142, што  показује  
повезаност  тих  парцела  у  једну  целину. Моје  парцеле  бр.  5 142 и  5 144 чине  једну  
неодвојиву  целину, с  обзиром  да  је  парцела  бр. 5 144 у  ствари  двориште  за  стамбене  
објекте  изграђене  на  парцели  бр. 5142. Цела  концепција  изградње  објеката  на  парц. бр. 
5 142 је  урађена  с  обзиром  на  повезаност  и  заједничко  коришћење  са  парцелом  бр.  5 144. 
Одузимањем  предметне  парцеле  и  претварањем  у  зелени  појас, губи  се  сваки  смисао  и  
стамбених  објеката  и  квалитета  коришћења  истих  на  парцели  5142. 
Уопште  није  јасно  како  је  могуће  тако  променити  регулациони  nлан  и  концеnцију  
индивидуалне  стамбене  изградње  дела  Града  Новог  Сада  претворити  у  нешто  сасвим  
друго, потпуно  нелотребно , са  огромним  утицајем  на  живот  становника  Телепа . 
Молим  вас  да  још  једном  преиспитате  предлог  плана  и  усвојите  овај  приговор, те  
парцеле  које  су  предвиђене  за  зелену  поврпину  оставите  у  режиму  индивидуалне  
стамбене  градње. 
Прилози: пуномоћ; извод  са  сајта  РГЗ-а  за  парцеле  бр: 5 144/1 и  5 144/2. 

Пріімедба  се  нс  прихвата  
Парцеле  број  5 144 је  важећим  Планом  детал.не  регулације  намењена  за  породично  
становање , спратности  П+1+Пк. Концепт  просторног  уређења  имао  је  за  цил  да  након  
анализе  постојећег  стања  у  блоковима  у  којима  је  започета  реализација  и  
имплементација  планског  решења, планираним  наменама, правилима  уређења  и  
грађења, планираним  површинама  јавне  iiамене  побоњша  и  унапреди  одређене  
просторе . Улица  Рејмонтова  ііредставл.а  блоковску  саобраћајницу  која  је  имала  за  цињ  
да  омогући  приступе  планираним  заједничким  блоковским  површинама , и  планираним  
паркинзима  у  оквиру  површина  јавне  намене  као  и  да  обезбеди  гіриступе  парцелама  
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породичног  стаковања  унутар  блока  број  404. С  обзиром  на  то  да  су  се  у  Нацрту  плана  
генералне  регулације  гіромепиле  гіамене  заједничке  блоковске  површи iте  у  површине  
које  приладају  парцели  на  К()јој  је  іпведен  објекат,, као  н  намена  парцела  уз  Улицу  
Богдана  Нlупута. североисточііо  од  ііредметне  ііарцеле  (уNјесто  нороди tі iІог  становања  
срелњих  и  високвх  густпна ). nnaіі upaіі a іјамеііа  парковске  површиііе  (око  1 680 м2) са  
ііодземног  гаражоNі  јс  реіііење  које  са  јел iіс  стра iiс  ііовсћава  зсісііе  повріііиііс  уiіутар  
блока  број  404. а  са  друге  стране  рег iіава  недостају hи  број  ііаркннг  места. с  обзиром  на  
тО  да  постојсћи  објскти  којп  су  ірађеіііі . іісмају  доволјан  број  паркиііг  места  за  потребе  
својих  стајіара . као  іі  ііовоплаіінраіііі . који  сс  ііnauupajv тако  да  іі c Mory ла  peіnc 
паркирање  унугар  своје  Гіарцеле . Гакоl)е. гіланирање  Гіородичпоі  сганоиања  yuy і ap 
блока  са  впјјіеііороди tіним  сіаіјовањем . уз  іірисгуіін v саобраћајниау  Унvграшњости  
блока. није  нримерено  СіііСіћС  ни  за  iі oreuі LujanІіc стаііарс  у  оквиру  тих  парцела. због  
tіera ce y 1--Јацрту  плана  генералііе  регулације  погiудило  регнење  која  вобоњгіјава  и  
фугікционалііо , еколоіііки  іі  естетски  услове  постојећих  и  будућ iіх  стаі iара. На  
предметној  парцели  ііема  евидетиираііих  нздатих  локацијских  услова  за  изградњу . 

ПріІNІсдба  ј 62: 

I јримелбу  јс  іі onііc:і a Аіідрса  І  І  Іћски h. І  Іримсдбе  cc onііoce ііa: 

1 І:іaі  іске  ііараметре  ( cіі parnocT: ііризе Nі:ће  u cі  ірат ) за  изградњу  у  ynn ііu јожеф  Атиіе  u 
Ћири:іа  u Meі onuja 
Као  власііик  ііспокрстііости  іја  овој  :іокацијп  гражu ochv спратііост . 
Овv своју  ііримсдбУ  іјодносијіаі  оора L-іажс  следсћим  раз:іозпма ; 
- СNіатра  да  на  конкрстном  мссгу  мора  біпв  дозвоЈ hејіа  нећа  сјіраіііост. како  би  објсктн  
били  усаглаіііени  са  околином , каојединствена  цејіина . 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 
l4мајући  у  виду  треиутну  планску  реіуЈіацНју  у  і iоіледу  cіі paіііocі u. ја  као  сувласник  
непокретности  на  адресu Ћирила  и  Методнја  бр.  58. изграђене  на  парцели  4786/1 к.о. 
Г -Іовн  Ca;.і  j ј  yrі ucaіі o v лист  ііепокрез  ііости  Орој  l 0803 КО. І  Iовн  ( ад  І  I. :іажем  ону  
при NіедбУ  у  іаіу  іізмсііс  llЈіана  ;істањііе  pcі v:і aііujc ііодрvчја  Іејспа  v Ново Nі  ( аду  и  то  
у  nc:і v kojn ce односіі  на  іјрсдвіјђен .дозвоЈі )енУ  изгра:пhу  у  ііor іenv спратностп  
објекта . 
Чврсі -о  сіојим  іі pu стаіn да  ііc Іјостој  іі  n іі  јсдан  јеліінн  раз:іоі  да  се  на  ;іокацијама  - 

ујјицама  Јожеф  A- і u:іe u Ђири:іа  іі  Мсіодија  і ie дозволи  градња  објеката  већс  
снрагносги , гіреіівзі nіје  спратііостn: прuзсмле  и  три  спрата  + поткровње  (п+3+ГјК ). 

Миш.њеіћа  сМо  даје  измена  ПЈіаііа  преко  гіоi рсбііа  u іі e постоји  оправдаu разлог  да  се  нс  
дозволи  ірадња  ііеће  сгірагности  од  nponucaііe, tпта  више  сма-грамо  да  би  објек-ги  
спратnости  : приземње  u трu спрата  + лоткровње  (Л+3+ПК), биіа  оптимална  величиііа  
изграђености  објекта. како  за  околиііу . тако  и  за  целокупан  кварт. 

део  ТеЈіегіа  коме  припадају  предметііе  vлвце-парцслс. већ  садрже  објекте  затражене  
сnратііосіи . ііa u лоста  већс  cіі paііі oc rіі  o:і  гіромеііс  која  се  овнм  птем  ііредЈіаже  
(примера  ради  сіамбсіја  зірада  ј  рађсвііііског  ігрсдvзе liа  І  ІРІЗИдГІ  јТ1  іі a самом  
ііо tіегкv лніс  h іі pіі:і a іі  Me і onuja. іі a кржііом  іок . сііратЕіосгіі  јс  7 сгіратова ). 

14 мај  vhy y виду  да  і  і  a cyce.іuu M і  іарііе:іам  а. однос  і  і o і  іавслсјінм  yJі n гіаіа  всћ  п()СТОјс  
објекги  онде  ііреліожсііе  сііратііосгіі . смаірамо  да  је  Гіовс lІање  cіі parііoc і  іі  ііо Fребііо  
радн  СкЈіађива tbа  тзв . кровних  ueіі aііa. односно  pa:ііі  сііосгаііЈі .ања  jcnіі e јсдннствеііе  
це:і  u і -і  e іі  аведс  і  і  o і  - ;Іe: іa і  рада. 
Навсдене  ііарцеЈіе-улицс  можда  iie прНпадају  ужем  градском  цснгру, аЈііі  са  друіс  
еiране  добра  саобраћаіііа  повезаііост  н  нсносредна  близина, пре  свега  Булевара  
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Патријарха  Павла  и  улице  Цара  душана  који  се  налазе  свега  пар  стотина  метара  од  
наведених  парцела-улица, те  посматрано  н  са  траизитне  стране  затражена  већа  
спратност  објекта  ни  у  најмаЈІој  мери  не  би  утицала  на  стварање  негативне  
фреквентности  саобраћаја . 
Близина  горе  два  наведена  булевара  свакако  утиче  на  већи  развој  комерцијалне  
делатности , па  самиМ  тим  последично  долази  и  до  гтовсћане  nотражње  и  то  како  за  
пословіјим  простором  тако  и  стамбеніім  простором  у  наведеном  кварту. 
Такође. треба  нагласити  и  да  на  подручју  обухваћеним  планом  Нема  заштићених  
културних  добара, ни  заштићеннх  амбијенталних  целина. 
Будући  да  се  спрам  наведенuх  парцела  налази  студентски  дом  Европа  (колегијум ), 
сматрамо  да  апсолутна  кота  будуће  изграђених  објеката  треба  да  буде  приблнжно  као  н  
кота  горе  наведеног  дома. 
Имајући  у  виду  све  горе  наведеј iо, подвосилац  приговора  овим  путем  тражіі  од  
надлежног  постулајућег  оргава, да  пренспита  своју  одлуку  која  се  односи  на  улице  
Ћирила  н  Методија  и  Јожеф  Атиле, те  након  тога  извргпи  измену  Плана  деталне  
регулације  подручја  дејіа  Телеп, и  дозволн  нзградњу  објеката  спратности  : приземње  и  
три  сгграта  + поткровње  (П+3+ПК), уместо  Планом  предвиђених  нижих  објеката . 

ПріІN1едба  се  не  прііхвата  
3а  локације  које  су  наведеве  у  прнмедби  важи  режнм  урбанистичке  заштнте. 
Урбанистичком  заштитом  амбијента  дела  старог  центра  Tenena, ііa површини  од  око  
5 ћа  обухватају  се  делови  блокова  бр.  499, 501 и  502. односно  озелењени  комплекси  
двеју  верскнх  објеката, студентског  дома, предшколске  устаііове  и  део  са  средњом  
нјколом, те  парцеле  са  кућама  у  уліiцама  Ћuрила  и  Методија  бр. 20 до  58 и  Јожеф  
Атиле  бр.  1 1-13.Заштита  се  примењује  код  реконструкцнје  п  замене  постојећнх  
објеката  општеградског  центра  да  би, у  окружењу  наведених  јавних  и  верских  објеката, 
очувала  заметак  централитета  у  векадашњем  повртарском  крају  обележеном  мађарском  
културом. Заштита  се  састоји  у  ограничавању  сnратности  до  П+1+Пк  u усмеравању  
обликовања  објеката  ка  примени  традиционалних  елемената, материјала , боја  и  објіика. 
У  важећем  Плану  деталне  регујјације  планирана  намена  је  пословање  са  становањем , 
спратности  П+Пк. Променом  наменом  и  повећањем  спратностu на  П+1+Пк  сматрамо  
да  смо  на  наведеним  парцелама  уналредили  потевцијале  парцеле  и  економску  
исплативост, а  да  се  у  складу  са  окружењем , сачувају  карактеристuке  овог  дела  Телепа. 

Пріімедба  163: 
Примедбу  су  поднели  Ружица  и  Брацо  Совнњ. Прнмедба  је  иста  као  н  прuмедба  1 62, 
Прімедба  ee ііe прихвата  
Примедба  се  не  прuхвата  уз  исто  образлођење  као  код  примедбе  162. 

ПрlіNlедба  164: 
Примедбу  је  поднео  Зоран  Мићић. Подносилац  овим  путем  подноси  примедбу  на  
f-Іацрт  ПГР-а  простора  у  западном  делу  града  на  подручју  Телепа  (у  далем  тексту  ПГР), 
те  предлаже  измештање /уклањање  за tптнтног  појаса  секундарног  насипа  којаје  уцртана  
у  плану, а  која  прелази  nреко  катастарске  парцеле  бр.  6579 к.о. Новu Сад  11, која  је  у  
власништву  подносиоца  ове  примедбе, те  истиче  следеће : 
ПГР-ом  је  предвиђено  задржавање  постојећег  заштитног  појаса  секундарног  насипа, а  
чиме  су  у  великој  мери  онемогућене  могућііости  власника  кат. Ларцела  у  том  подручју, 
те  се  они  суочавају  са  проблемима  којн  се  огледају  у  немогућности  бііло  какве  легалне  
градње  unu реконструкције  објеката  У  том  појасу, а  јпто  је. сматрам  бесмислено  нз  
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разлога  јер  Су  иза  тІиннје  асјііі , дак:је  гіреа  peuіі . ueh изграђсіпі  ве:јикіі  кохііілексН  за  
сГановање . ТСјс  Тај  дсо  града  потіТуііо  урбан;јп)вав . 
Стога  urіje jacno шта  тачно  ЈіТНТИ  гај  секУндаріііі  НасНи. када  ііза  њега  већ  иіа  
ііскол  и  ко  x un)and C і aііoІіa іі  куhа. даісјС . necііopiіo c :nі  :ііn іuі  a ііacu rіa греба  ла  буле  
іјімеђ v іnNі el)v 1ІІ X і  іовосаграі)еІ  і  і1X оо iекаТа  11 рске. a і e :ia буле  і  ІОСГ  авлеі  і a ііеко:іи  ко  
СІО  uіna NIeIapa :ІLLІ1С. 
HeCІІ opІІO је  ла  је \ і O\і Cіі FN r Іoeі a іuhaіі,a іі aeіііі a іі a іірелметііој  :іокаігііјіі  пОСтоІаО  
раз:іог  због  коіа  је  секvіідарі  ји  іі aeu n і  оСГавњеі  і  іі a і  ONІ  Nі eeі v. anu урбаuизај  ІијОМ  OІІOІ  
:с:іа  грала. ј  Іое  і  oі aіі)e НСГоГ  је  іізгбіі  іo евакн  eNіueao. a као  гііто  саі  ііpe і  xonі  іo і  іавео . 
зааііјіінјі  іі ojaC і oі  ііaeuiі a HC.l іі kOj \ і CJііі  оіраііичава  іірава  в:јасіјііка  ііapue:іa којс  тај  
І1()ј  ае  іах  НLГГLі  
бог  свсја  і ope і  іaііeneі  і oі  i јоді  oeіі:іa і  r і  ірслЈІаже  ла  се  іћеіОва  ііpіі  мсдоа  СВОј  H, Іі a 

ііачіііі  как() је  іірејUіожсіі() у  і  іВОNі  сгаву  Ове  tјрјіNісдбе. тс  да  сс  такјіо  perHcіі e 
іімті:техіеіітира  Іі  КОЗ  Ііnau детаЈј )fіе  perv:іauuі e тог  rі poc і  ()ра. 

ПрііNіедба  се  не  іірихіита  
l-lе  tірихшгг  а  се  ііріімелба  да  се  иімссі  и /уклоіі  и  заііЈі  H І  ііH іі ojaC секУііларјіоі  ііacurіa. c 
oO іІіpoNl ііa і o :Іa c oіііі  гі:іаііііјіаіі \ с  к_ адv са сіовіііа  koііі  C ІІ NІaoІІu јавнііх  
oіuі:і aіііheіі,a :ІoC і a ііu:]іі  за  ііогребе  іііpa:ІC Наічііа  І  I:і aіі a і eііeprі:іііe реі v. јаі tііјс. іі  kao 
іаквіі  Nіopa І v ce ііoііі  іоваг  іі . 

lЈрііNіелба  165: 

І  јрнмелб v ј e ііОЛііCO 1 І:іaxі eu І liіііecі  ј1.іто  IIјі Iјіјја . ј  Іріі \іе:ба  СС  onuoeіі  ua іі Lі pі re:і v број  
7029. К.О. ј  Іовјі  (ад  1!. ј  1оІЈіГОваіјіј . oBііNі  ііі Nі  ііодјіоеНхіо  ііpuNіe:Іo ііa іі _іан  
reііepanііe pety:іaіІuje іІpoeropa y ,іaІіanіі oNі  деЈгу  rpana іі a подручју  Teneііa y іовом  Саду  
која  се  одјіосН  іі a і  іapіІe:і y број  7029 КО. Новіі  CaJІ  І  і  . Треіігііо  і  і a јавіі  ()NІ  BІі]ІV ііa 
іі aіііOj naprte:ііі  jQ і  і  ј)елвіІђсно  да  сс  rpa:Ііі  стамбеіііі  објекаі  І  1+2. uauі  npc:і:іor е  да  се  
npoxіeuu об:і tікогіаіі,е  објекта  тако  ла  сігратігост  објекта  буде  п+З  са  50% заУзетостн  
і :іaіііііі Nі  објекіом ј  (У 0 іa іe і oc i іі  ca ііріііехіііііі  ііое:іоіііјим  аііекеом . ІL і o C\і() 
ooe іoe:ііі:іІі  дово. і,іі o ііаркііііг  мес  і a v C\ і  epeіі v іi :(іІopіііііі \ . Іакоl)е  іі ac \іo:ііі \іo :Іa ііаі  
оNіоі vhитс  (])ормнраі  І )е  ііреіі vСіа ііі ujіііuіі  l _m. 

ј  јј)ііNіелба  ce іі e іlj)uxua і  a 
[І:іаіііірагіа  ііамеііа  іі a іі apіІe:і u 6рој 7029 іі  окоЈіјіим  іі apіІc:іaNі a ,је  уск:іађена  Са  Hз;ІатіјNі  
Ујібаіііістіјчкн  vс.іовТІ  іа  ііројеіговаіі  број  145 ј  54 on :Іaua З  ј  .0W202 ј  .го _ІііНе _ скЈіа,Іv 

са  ііарамегрііма  vтврђеігіі Nі  v важећсNІ  l I:і aіі v :Іета bііе  peі vnaііііІe. 

ПрііNісд6а  166: 

l Iримсдбу  је  гіоЈііео  АјгРог  доо  ј  Іови  Сад. 1 јоіјітовајіи . овихі  ііутсм  ііодііосимо  
ііріііс:Іб іі a іі:іaіі  і  er і epa:ііі e pe і  .іаііііј ііpoc і opa \ іаііадііохі  ne:і \ і pana іі a іі o:Іp\tі jv 
IC:і Cііa v l І oііo і  (a:І која  ce o іііoc іі  іі a іі apіІe: і \ брттј  5164 2.5175 ! .5173 ј . 5176/3 іі  
5 174 I ( гао  Нјііііачке  \:ііііІe іі  l)\. і C ііapLі  І  kітрііјарха  І  І Lіu. і a). І peі fvrііo ua јавііом  vііііnv 
іі a іі Lіііі Oj ііapі Lcn іІ  jc іі pe:Ііііі i)eіі o na се  і  panu сіамбеііјі  објекаі  l I+Зт  І  јК. іі a ііі  ііpe:І J іoі  je 

ла  СС  іі 0NІСіііl об:ііікоіі Lіііе  ОбјСКі Lі  тако  :Іa cііpa і  ііoe i објекіа  буле  І  І -- -іH І e ( іі oііvtіeіііі  
C іі pLіі  ). ііLі  овај  ііа1јіііі  ee ііC Oіі  іјОвсјіLL ја  б \ іО  k ііa. і pa і \pa објСкіа  kao ііі віісііна  
nnaііііpaііoі  објекіа  \ іі pe:t:і oі \ іі:і aіі a. і;elі  біі  СС  :іooііno іі a когіфор  іі  кгіаі;ііет  
c і aNі Oeіііі X je]tuіііііІa. і akoi)e біі  сС  :(oііі)іііі e:і o u іr;іen eaxіoі  објекіа  Koj іІ  ce налази  ііa 
v і :і v jenііe o:І  Ііајііромеігііііііх  раскріііііга  іі a І  C: і eіі \ - 
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ПриNјслба  сс  прихвата  
Прихвата  се  примедба  у  складу  са  образложењем . 

ПриNІеДба  ј67 - ван  рока: 
Првмедбу  је  поднео  Јасмин  Шупја  Новн  Сад. Прнмедба  се  однои  на  парцелу  број  7147 
ва  којој  се  планира  предіцколска  установа. Гlредлог  је  да  се  врати  претходна  намена, с  
обзнром  на  то  да  подносиоц  примедбе  на  парцели  има  стамбени  објекат. 

ПрііNіедба  сс  ІІC прiiхвата  
У  складу  са  иннцијативом  коју  је  поднела  Пу  Радосио  детињство, у  којнма  су  
приказали  нредметну  парцелу  број  7] 47 као  својину  која  npunana њима, nромењена  .је  
јЈамена  парцеле  у  предшколску  установу . 

Пріімедба  168 - па  ііадалс  
Примедбу  су  поднели  Нилинка  Валентовић . Софија  Јелић, Мирјана  Пушкаш, дунјан  
Цветковић, Алексајідер  Стојићевић, Сандра  Барцал. дунјица  МилосавјЂевић , дара  
Качавенда, Нина  Кнежевнћ, Миодраг  Кiіежевић, Андрија  Зарија, Милан  1-Танђа, Игор  
Свитлица, Светлана  Бошковић, Ђорђе  Бегић, драган  Капор, Марсеј  Грошко, Наташа  
Бачинац. Ивана  (Стојиловић) Маринковић , Софија  Јелић, Бранко  М., Ивана  М., 
Маријана  Јанковић, Небојша  Николић, .Јћубомир  fУlоромилов, Тијана  Жујић, Јелена  
Чиплић, драган  Маравић, Весна  Блнзаnац, Иваиа  Матић, Мирела  КЈЂаић, Саша  Савић, 
Бранислава  Бодрожић, Александар  Калањ, драгиша  Калањ, Карло  Валентовић , Срђан  
Палић, Каролиііа  Калањ, Андрија  Вукајловић , дара  Рађен, Зорица  Калањ, Мирјана  
Аничлћ, Милана  Аничuћ, Розација  Барцал, Ста!iко  Нужцнћ, Мнлош  Папић, Браннмир  
Вакањац, Јелица  Милић, Мирко  Аврамовuћ, Маја  Манојловић ;Божена  Којић; Мирза  
Ибраковић ; дијана  Величковић ; драган  Влашић; душица  Јовичiiћ; Слободан  Бојковнћ; 
Невена  Ковачевић  Васић; Наталија  Попов; Наталија  Живковић; Милица  Обрадовић ; 
Мандица  Лил,ак; Зита  Вајда  Шлирић; Слађана  Малиновић ; дејан  Поповнћ; Дарко  
Попов; Њубица  Поповuћ; Никола  Камај uћ; Немања  Свркота; Никола  Шпирић; Дарко  
Топнћ; Јелена  Ковачевић  Воргучин ; Тамара  Глуховић; драгана  Мисић; данијела  
Томовић; Анита  Брзаковuћ; дејан  Вуји tіић; Катица  Жигнћ; Радоман  Радоман ; Андреј  
Матијевић ; дијана  Матијевић; Верона  Ури; Марија  Мијајловић ; ЈІидија  Ћокић; Марко  
Попадић; Иван  Рнчић; Јованка  Мазалица; Бисерка  Милошевић ; Амила  Цапар; 
Ститаміtца  Ченан; Милица  Анђушић; Андријана  Попадuћ; Тијана  Санал; Јармила  
дурошка; I-Іовак  Марија; Милица  Радошевић ; Јована  Живојновић ; Момчило  дакић; 
Радивој  Малетин ; Валентина  Калај ; Слободан  Тркула; Пеђа  Мишић; Галина  Петровић ; 
Јадранка  далмација; Габријела  Мипјенген ; Апександра  Стојановић ; Зоран  Маленица; 
Катица  Маленица; драгана  Вукајловић ; Боривој  Крстић; Милка  Ранојлов; Ивана  
Јуришин; данијела  Фаркаш, Весна  Марковнћ ; Милош  Јуришнн ; Зоран  С. 
Стојадиновић ; Војислав  Нинковић; Марија  Грбић ; Станислав  дамјанов ; Браіiислава  
дамјанов; Владимир  Жигић; Горица  Савић; Ружица  Хајдош; днмитрије  Крстић; 
Милош  Бојић; Милан  Радовановић ; Слађаі iа  Оњаіа; Радован  Оњача; Свјетлана  Оњача; 
Владан  Враголић ; Маријава  Опачић. Слободан  Остојић; Апатовuћ  Вида; Остојић  
Владимир ; Зорана  Стојанов ; драгица  Нинковић ; Марко  Позерсић ; Наташа  Шербеђија ; 
данијел  Шимо; Јелена  Лазић; дејан  Павловић ; Ћорђе  Станић; Игор  Савuћ; Сузана  
Цветановић  Крстић; Зоран  Крстић ; Ана  Живановић ; Ненад  Растилић ; Роберт  Чех; 
Јованка  Стојаковић ; Тамара  Мандић; Милош  Вранешевић , Милица  Јовановић , душан  
Ћурчин, Јованка  Стојановић , Милан  Барош, Милош  Вукић, Милан  Обрадов  ић, Сања  
Живковић, Милан  Ђенге, Ненад  Јовановић. Владимнр  Фuлиповић, Норберт  Чорба, 
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\1і1ј)ослав  ВореНІевИћ . Весна  Врањконііћ . (ветко  Врањковнћ , Емuлііја  ( тојаііовић . 
марипа  Внтковнћ . Милорад  РоквіјГі. Јелеиа  Барош , Роберт  Кот, (лађаііа  ЈБубіјіі tјић. 
Брајан  Брковић . ан l)елка  Самарџић . Маја  Самарџић  Лукић. Маша  ]iавловнћ . Оливера  
М  иіаиовн  Іі. і  ор;јаікі  Koіі  іан  u іі  . веі  :nіі  іa Вереіііевић . Вла;tимuр  Ивковић. Ћvро  Јовић. 
3ве uцјна  ј  лаловић .дал  ііoop ( Іііііі lі. І  a і  1a ј  Газлреві! іі . Зо:іі  aі  Зо:ітаІ  т . Марјан  Клајн  
М  н  рј  aііa Ђ  pulі. Л. іексаі  І ;tpa Nlоhеві  ј  ћ. МаІжо  Моћевіі  lі  .-\:іексіпілра  јасковііћ . драі  ана  
Бігјі.ајІНн . Aіі a ! !р(жіјћ. (pІ)aіі  ! !лавпіті !і  ..І e:і eіі a .јовнћ . Рнсто  ( і onuh. (:і 060na іі  Мартгі lі. 
M іі:і uj aua ( толіјh .Je:і eі  іa Ћерајі  іі h. д:іексгіі  ідар  Јћпаревн lі  ..Јоваіј  Марковіі h. Весна  
IoNІіі iі. Mu. і aіі  ( -і aіі uh. Борііс  ћеіковіт h. ора  Роквііћ . Нлтітіка  ( гаіІјі ll. дајгііі tа  ( тајінћ . 
M іі:і aіі  Бv:іајгіјі. ( реісіі  Таііацкоііи h. драі  a іі a јагјаі tковіІћ. Mapu і a LJaсі  ваіі . Сара  
:іacuna. даііііје;іа  ! ііікоіінјі. l і rі jaіta \Iарић. Маргіна  ЈЈазјі lі  Рјјіјановјіћ . Mіі nurLa 
десјјиі tа. kііa ! Іoіііііі. Au,a bepіі h Ралчај . Витомир  Bacіііі. МвЈіаіј  ()p:ііі h. драі -агја  
Міјхалііца . On і a Беіовић. (има  Окаііов _ ЖіІ  вој  Lі  і  і  ! lетров. Cnaіі u і ra димитријевић. 
дvгііаіј  Ве:јиіковііh. (aііa Вукај:јовіі lі. Н  ваіі  Hoі  іовііћ. ! Гаіапіа  Г!оповић. Гатјаіта  
Моллваіі . Mupa PanoNіau . Јасіјјіа  Контііћ , Ливија  l-јеггіковнћ . Mіі Jіііra Видовић . l)орђс  
дамјаіјов . Радинка  Ћраков  Олача. Божислав  PanoLіaі . Зјіајко  Pen,aііoіuіh. Марин  
l fо:іскснћ . Зорііі tа  Војводић . Mapuіі  Kapuіі. иваіі  Kpajі tcp. деј Lііі  Пернз . Миња  
\I іі xa:і.ііі ra ..!е;іеііі noііoіііі h. \l ііі.a іі a Бріак _ \ Ііј:іана Брзак. ]1vнјан Ј .іавјіііић . 
\-Ia і :іancііa l оворчііјі . дvіііаіі  М;і uвко. І  Iтіко:іа  Іовор t ііііј . ( іаііііс:іав  Kpajііep ..јовав  
ГЗ - tіііііііјі Mu і pa Г чковііјі : ( офтіја Ре:ј .аііовв lі : ( реіеііка І  Іііeja іІ oіі: Ра;tоміір  
hіірііловн lі; Jhіі:і.aііa ћіІріі:іовіј h; Нііко;ја  Bvju іііі h: l opaіі  Kpvіі u іі ; Pa і  ко  \Iіілііћевић : 
(:іавнпа  Ma і uuoіііі lі  \ Ііі;ін hевіј h: ораіі  Jcііі ulі : Иіабеіа  Be і oіііі h. (pІJaіІ  І  lejіі h: І  Ііікола  
Жјіііковјі lі. AіІі \ іі  Важоіјііћ: BіL і epііІ a Важеііи h: Р  жііј tа  !)ока lі: Вvкіііга  І-p:іe;kaіі : 
(:іобо;іагі  .јо fніјі : Ігі:tііја  ( і oііііі h; Фнјјііі  f lсіровііћ: Еііј;ј  К  р;іііііак; Л;ісксаіідар  
дој  јuћ; ( іі aceіі uja (аіјжак ; Катаргі  ііa M ujіn овиlп  M upjaіі a Јок(івић: ! оран  Пеј  гјћ: ј-!сіјад  
Лаеііі tа: І-Іебој  rіі a І  Іеіпковиh. Mіі:іonі  Ђрјіћ: Браііііслава  Кііежевн  h : јужн  і  ta hapіі uііІh. 

іі  pjaііa M іјјаіовјіјі : І a і jaua M ііјатовіі  11: ј\;ј  ксаі  ілај  Жіі  ваііов: M іi Ііaіі  даNіњLііјојіић : 
І aNі apa Ми:і.атовић: !-Iвана  даNіњановн lі: \4арі-іііко  \ јіі;ћатовііІі: Bepіі rіa ( ечіі ; Ђуро  
\lііјаіовіјћ : дvјііајі  Kpіі rіoі rі uja: \lapіі ja іі a hacapa; Браііко  І  lІііі oіііі lі : .lc:іe ІІ a llaіі oruі h: 
(;ібо:іаіі  І :рдевіік: драі -аііа  Рајкоіі: B;і a;і uNі up ( іа \іеіік (іііијі : і  јііко;га  драііі lі : I4 ііaіі  
М;іа;геііови h: Боі  ;Еаііка  Јоваііов  ( тојаііов : В;іа; ііііір  ( іојаІіов : Фіі;ітігі  ( іојановскіі : 
\Iііріс:іав  t Іопов: \1іі:і eііa l І oіі n іі: .І c;jc іі a Јовановіі lі: Ta ііa іі a Ер:tсвіік.:\;іе  kcaіі;іap 
( тојагіовіј lі ; ј-ћікола  ( -і e:і)a: дражен  ( е;г;іар -. Ллексаіі;шр  (.. Jhu;і aііa h pіі lі: дјііаіі  
ОбраіовііІі ; Tііі aііa ( і aіііі lі. Роберт ! іі  го. ГоNіііћ Aііі e;і u ііa. Maііnіііі  
c;і  і wавеіад:іексагі;іра  !оNніГі- Konapc kіі  . \-i n;ііі  іа  hocaіі aі  t Bvj u t і  іііі . Ли  u;ta ТерзтіГі . 

!\ іі:tpea ! 1аііар.дvаіан  Вкііl..Іе:ј tга  Вvкііћ. Joііa іі  јј -ки lі. !-І eіі a;t дамја tіов. ду Lпаіі  
даNіјајіов . Kopue;і  Ђіјвес u. Вукаіпіін  hajіі lі. hoі naіі  Бороваі t. hojaіі  Кііежевііћ. Весиа  
Блаіојеви lі, Јасмина  Ћурчііћ , Браіііw:іав  Ћурчііћ . bоідан  Рашіјћ, Јованка  Іавра tі tјіі lі , 
драіое:іав  ј  авраіі tјнћ. hожидар  ( таііковијі . Xe:і eііa СіаіјкоііиІі . ( ијівіјја  Цагіар. Тана  
КЈј)ај  Н  Гі. (тефан  М  u і  іі  ііh. 1ana І  o:і yііі a. Зораіі  ! Іветко  вііћ . дијана  І  Іветкови lі. Марија  
Вкііћ. Jіaіііі ;і o Коііріівііјга . јћ -бјііііа  ј кіі lі. Бјіаііка  І  І i і ;ііііі . ( ііе-,каііа  Божаіііі h. ( );іі  ііііa 
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Бајіі h. kceіііі ja Ilca іі ;і oіі u Іі _ M іі ;і oііі  k\:і e. Bccііa )( каіі . Боі ) гаіі  Жејіавіііга . Зорііі tа  
( гаііковііћ . E ііa Xa і LL і a. ! іі_jLііі a ј)јеі (ібјік . j  la і aіііІі  ( іевановн h. Бојаііа  ј lојјчајі . даііко  
І  lаскаі.евіі i і . Ніјкоіа  . і a і  іі iі . Міјіаііка  \Iіііoііі eіі uh. діі hс:іка  \Iаркоіі uћ  )taNіііІ) hvкііћ . 
В;іа:tіііііј  Ба. ( ііііііі nLі  \la іa іііі ta. 3орііі  І o;topoіііі h. .і  ііечіі  і  ko іі Nі e) І  o;rojіoіііі h. ( іa іі a 
( кеіі;іеројскіі . Ka і apііііa Me:bux. і  Гвана  ka іі  і ap, ( неі ;іава  \ Іаіановјіћ . Марко  Ј k буріі h. 
І  Івеіа  І  teііe Majііііі a Јереііі h . Рvжіііга  дітмоіігіІі . і  ііііі Lі  Боі :іаііоіііііі . Л;іексаіі;іајі  І  cnep. 
hvja І  јоваковітІі . ;іав )_ і, о  Јоіііігіовіі lі .:\ іексаіі ;tар  halііі lі  .jac ііa \Iаріііікоіііі h. Iopaіі  
Ћеріі lі. Hucc Убаіјек . Гаіара  Mopatі a. Бојава  Болрога. \Iіі:і (іваіі  Тојага. (лободаііка  
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Тојага. .Тbубица  Миленковић , Тпбор  Скотовић , Милан  Ралић, Владо  Ховап, Сања  Бијеловић. Мнланка  Поповић, дубравка  Ивковић, Маја  јокић, Ивка  Нађбаби , Зоран  Радоман, Милена  Бојић. Ћорђе  Илић, Тереза  Чамбор, Игор  Марков, Драгослава  Aііuh Шијачкн , Ирена  Вучи iј. Драгица  Ханђа, Слободан  LUекеровић, Паула  Кухајда, Жењка  
Стевановић , Горица  Пајић, Јелена  Лагатор , Сибил  Хорват, Јоваuа  Радман, Верона  Марков. драгана  іНкрбић, ЛаІІа  јlесковац, Марија  Медаков, Наташа  Мећапјев, 
Александар  Веселиuовић, Милан  Плековнћ . Лука  Ћуровић. Татјана  Жнвковић , Ћорђе  Поповић, дубравка  Ераковић , Ивана  Поповић, даница  Вепјкови h, Златко  Амбришак. 
Игор  Петковић , Валерија  динић, Александра  дилберовић . Алекса  Бјелобрк . данијела  
Субић. Предраг  делић, Јован  Јовић, Олга  дрчелић , Милорад  Илић, Марија  Павловић. Предраг  Милогпевић , Јелена  Хорват. Илона  Хорват  Урбан, Едмонд  Макашци, 
Станислава  Стевановић , Небојија  Ћурtтић, В. Субашић. Миа  Кнежевић , Романа  
Кнежевић, драган  Ћорђевић, Илић  Јелејја,Шмнт  дејана, Милан  Илић, Милош  Николић , Милош  Кнежевић, Рења  Тамара  Глишић-Кривошија  Перковић  .Јћубица  
Марина  Попов  Иваu Фиѕіеп  Лепіевић  Небојша  Jeneіia Самарџија  Иван  Живковић  
Александар  Пупјкаш  Новаковић  Милица  данило  Максимовић  Сте(1)ан  Живковић  Јовановић . Михајло  Варга, Мовика  Јелић. Предраг  Елена  Слевак  Горајт  Варју  Марија  
Варју  давид  Мајтан  Роберт  Кухајда  Кодтић  Јелена  Танасије  Буловић  Мина  Јелачић  
Бојана  Анђелковић  Милена  Црњак  Ана  Цветковић  Никола  Младеноввћ  Сузана  
Младеновић  Мирослава  Немет  Ивана  Игњатовић  Марко  ВојІiовић  Ерчан  Хума  Ана  
Тодоровић  Миленко  Васић, Зоран  Англовски , БојајІ  дрtіелић, Крнстипа  LПимон, 
Мињан  Сајдл, Сања  Обрадовић, драган  Бабић, ј-Іикола  Павловић , Радован  Влајковић , 
Новак  Ераковић, .ГБињана  Поповић. Милена  Самарџијево. Адам  Фаин, Ерне  Симић, 
МиловаІіка  Јуруковски , Зоран  Чобановић, Младен  Биковић, .Ј hињана  Панић. Слободан  
Ћинић, Роберт  Пап, Јасенка  Штеванов  Станојковнћ  драган  Јурковић  Бранка  Јурковић  
Емил  Киwгеци  Ален  Асуси  Соња  Баћић  Синиnіа  Мuлановић  Синиша  Радановић  Маја  
Ружичић, Славица  Стојковић , Лугоња  Милнца  Шандора  Пастор  Кристина  Кухајда  
Салак  Илинка  Сања  Петров  Милугин  Кокотовић  драган  Гвозденовић  Софија  Саџаков  
Стеван  Филиповић  Иваііа  Аџић  Поњак  данило  Отић  Ивана  Михајлов  Светлана  Пејчић  
Ивона  Остојић  Јелена  Басарић  Слађана  Папић  Басарић  ВелигпкаЖарко  Јованов  
Шекеровић  данијела  даііијела  Јовчић  драгаіІа  Ћапuћ  Рушкуц  Федор  Пупић  Сара  
Јелисавета  Ј. Андреа  Немет  Светозар  Вењовић  Munujaі ia делибапшћ  Кемеић  Бранко  
даушан  Клипа  Маја  Стојињковић  Сташа  Николић  Ладислав  Поша  Бобан  Борис  
даннела  Марков  Јелена  БркићЈустина  Поша  Срђан  Стојињковић  Mrіnom Николић  
Ћорђе  Јовановић  Гаварић  Марко  Светлана  Брацагіовић  Хорват  Рудолф  Бранкица  
Свијић  Варга  Ф. .Њuлајја  Спасојевић. Станко  Брацановић , Анђела  Бурић  Марко  
Маркови h Веселин  Жвиждак, Немања  Гаврнловић  Бранислав  Потић  Пеђа  Јовановић  
Тамара  Андо  Мuлојка  Митровић  Јулија  КаііорњајиЈасмнна  Марић-Биреш  Вера  
Козоморић  Матеја  Маричић  Анђелија  Вучуревић  Зоран  Бабuн  Владимир  Ашћерић  
Кошугић  Ћорђе  драган  Жнвковић  Вања  Живковић  Раца  Бињана  Мињко  Обрадовић  
Бињана  Обрадовић  Бојана  Живковић  Мирослав  Хорватскн  Гордана  Хорватски  Саво  
Ражић  Аіександар  Ткалец  Марина  Радосавњевић  Стана  Летић  Маја  .Ј hубојевић  Андреј  
Ставчић  Бuњана  Савuћ  Мuрчетић  д. Бuњана  Савић  Горадана  гона, Миросалав  
Маријана  Васић  Стејегјановић , Татјана  Бобић. Влада  Петровић  
Прамедба  се  ае  прахвата  
Примедба  се  не  прихвата  уз  нсто  образлођење  као  код  примедбе  162. 

директој : 

душан  Миладиновић , дипл. uнж. арх. 
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